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ÏÎÑÈËÊÈ
â ÓÊÐÀЇÍÓ! Стор.

ДЕШЕВО - НАДІЙНО - ВЧАСНО!
Atlantic Express | 708-907-3000 
8801 S. 78th Ave., Bridgeview, IL 60455

4905 Old Orchard Ctr.
Suite #710, Skokie

WWW.SCHOOL-FOR-MASSAGE.COM

Ми розмовляємо
вашою мовою

847-673-7595
847-532-5254
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16 років в Чикаго і передмістях!
Працюю з моргечними агентами, 

адвокатами, інспекторами.

Olga Horechko
Реалтор/ Брокер

708-359-7617

Нерухомість – купівля/продаж 

Розмовляю українською, російською, польською

Звертайтеся!  
  Ви в надійних руках!стор. 11
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КУПУЙТЕ КИЛИМИ
ЗІ ЗНИЖКОЮ

50-70%
RETAIL  PRICES
Отримуйте додатково
15% ЗНИЖКУ
на вибраний вами килим,
у разі пред’явлення цього оголошення

Сервіси: чистка, реставрація, відновлення та безкоштовна оцінка стануСервіси: чистка, реставрація, відновлення та безкоштовна оцінка стану

LUXURY  HANDMADE  RUGS
У бізнесі з 1979 року

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

847-202-0600 23 S. Northwest Hwy.
Palatine, IL 60067www.rugport.com

КИЛИМИ  ЗНОВУ  УВІЙШЛИ В МОДУ
І ОПИНИЛИСЯ НА ПІКУ  СВОЄЇ  ПОПУЛЯРНОСТІ!
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Марина Олійник, 
Київ. 
Спеціально 
для «Час і Події»

Кінець січня для України багатий 
на визначні річниці. Донедавна 

це були суто історичні дати – річ-
ниця проголошення самостійності 
Української Народної Республіки, 
річниця проголошення Акту Злуки 
УНР та ЗУНР. Сім років тому до 
них додалася Вогнехреща – день, 
коли на Майдані все почалося. 
Згодом – День пам’яті захис-
ників донецького аеропорту…

Хотілося би сподіватися, що на 
цьому цей сумний список закінчить-
ся – і до нього додаватимуться тільки 
радісні дати, на кшталт Дня перемоги 
у війні з Росією. 

Але поки що до цього дня не так 
вже й близько – тож доречніше мірку-
вати над датами, які вже є…

Донедавна вважалося, що сто ро-
ків тому добрим намірам керівництва 
УНР та ЗУНР завадили внутрішні чва-
ри того ж таки керівництва – ну і над-
мірне захоплення громадян ідеями 
більшовиків. Однак зараз, через май-
же сім років перебування України у 
дуже подібній ситуації, очевиднішими 
стають нюанси, котрі ще донедавна 
тяжко було помітити.

Керівництву України сто років тому 
було нереально вижити без допомоги 
з-за кордону, без підтримки союзників. 
Хтось сподівався на Німеччину, хтось – 
на Польщу, хтось – і на Росію. Але в Ні-
меччини були свої проблеми, Польща 

уклала перемир’я з Росією – і більшість 
тогочасних українських державних ке-
рівників мусіла тікати на Захід, дехто, 
щоправда, прихопив із собою частину 
державних грошенят…

Якщо уважно придивитися до істо-
ричної картини, яка склалася станом 
на 18 січня… 1654 року, то помітимо 
ті самі проблеми. Україна, оточена Річ-
чю Посполитою, Османською імпері-
єю та Московським царством, не мала 
навіть якогось короля, якого можна 
було би показати старенькій Європі 
як офіційний привід для Незалежнос-
ті. І Хмельницький пішов на Переяс-
лавські домовленості. Ті, котрі було 
укладено 18 січня 1654 року – і фак-
тично вони втратили чинність тільки 
у лютому 1917 року – по суті, завдя-
ки більшовикам, котрі відправили на 
смітник історії царя Миколу.

Зараз прийнято критикувати геть-
мана і козацьку старшину за те, що 
вони навіть не намагалися створити 
справді незалежну державу зі справді 
незалежною політикою. Мовляв, зов-
нішня політика зводилася до «вступа-
ємо в союз з першими проти других, 
потім з другими проти перших, потім з 
третіми проти перших і других». І пер-
ші, і другі, і треті бачили ці хитрування, 

і тому намагалися всіляко перешкоди-
ти створенню в Україні реальної вій-
ськової сили. А от якби українці роби-
ли незалежну політику – от тоді б!

Але чи могли вони тоді створити 
справді незалежну державу всупереч 
потужним ворогам? 

Зараз це питання із царини істо-
ричної якбитології переходить у суто 
практичну площину реальних – або ж 
нереальних завдань. 

І першим кроком до 
вирішення цього завдан-
ня було саме 19 січня 
2014 року – Вогнехре-
ща.

Кажуть, була прово-
кація. Ймовірно, до неї 
доклали руки і росіяни 
– принаймні, десь підкинули дров у 
вогонь, суто у переносному сенсі тих 

слів. Стрім з Майдану вів 112 канал – 
тоді він щойно з’явився, і ще тривалий 
час вдавав з себе якісне телебачення, 
країна ще довго думала, кому ж він на-
лежить…

Що ж, якщо так, – то цього разу біль-
шовики знову відправили на смітник 
царя, тільки не свого, не зовсім свого, 
трохи свого, а трохи нашого. Страшно 
подумати, що було б, якби, для при-
кладу, провокації не було б, «не-пе-
реяславська» трійця провела би 
успішні перемовини з Януковичем, 
Росія би потерпіла, потім Януковича 
обрали б на другий термін – і Росія 
пішла би війною зараз, на країну, 
ослаблену хабарниками і пандемі-
єю, розібрану на шматочки (за сім 
років чиновники Януковича з цим 
би впоралися), з діаспорою, ослабле-
ною кризами і світовим карантином, 
зі світом, повністю зосередженим на 
своїх внутрішніх проблемах…

Насправді 7 років тому нам пощас-
тило. 

Ми вступили в боротьбу за справж-
ню Незалежність – навіть не усвідом-
люючи, за яку довгу і непросту справу 
беремося.

Нам тоді здавалося все просто 
– прибрати Януковича, показати 

«не-переяславській» трійці, що не 
можна весь час сидіти на шпагаті між 
країною і Януковичем, або туди, або 
сюди. Трійця тоді, нагадаю, називала 
Януковича узурпатором, а «Правий 
Сектор» – провокаторами. Так от, нам 
страшенно пощастило з цими прово-
каторами…

Письменник Антон Санченко на 
своїй ФБ-сторінці зауважив одну ці-
каву річ про Переяславські угоди, для 

нас майже непомітну – принаймні, ні-
хто з істориків за майже 30 років Неза-
лежності цю річ не помітив: 

«Наша старшина тоді дійсно ду-
мала, що впіймала Бога за бороду, і 
пожинала плоди свого угодівства з 
Росією і своєї зради Мазепи. І могло 
здатися, що вони не прогадали. Це 
було 100 років економічного розкві-
ту Гетьманщини, навіть звільнених 
Хмельницьким селян ці 100 років не 
чіпали, в торгівлі заправляли греки, 
ніхто не «стриг нігті», скорочуючи 
реєстр козацтва в міжвоєнні часи, за-
мість усіляко утримувати від воєн з 
Туреччиною, чим зазвичай займалися 
польські крулі, ці війни з Портою ста-
ли безперервними, вчені люди з Моги-
лянки виявилися для Росії на вагу зо-
лота і швидко посіли провідні місця в  
духовній та чиновничій ієрархіях, пев-
ний час українець навіть став мор-
ганістичним чоловіком імператриці 
Єлизавети. Хлопці начебто зірвали 
куш. Але згодом виявилося, що за 
все треба платити, це була де-
мо-версія. Ліквідація Гетьманщини, 
скасування Литовського статуту, 
зруйнування Січі, закріпачення селян, 

переформатування полків у гусарські 
та карабінерські, призов до армії на 
25 років, фактичне утримання росій-
ського війська на зимових квартирах 
цілими століттями, скажений куль-
турний прес тощо. Фактична неспро-
можність імперії виконувати свою 
частину зобов’язань вперше прояви-
лася в Кримській війні. А потім у двох 
світових війнах, які відбулися саме на 
теренах України, фронт прокотився 
нашою територією чотири рази. І як 
вершина всього - більшовицько-укра-
їнські війни, репресії і голодомор.

Така була ціна науки, все правиль-
но, добре що чи не всі критики «Круза 
та Лиса» про це пам’ятають і розумні 
заднім числом, через 250 років».

Згадаємо, що певний час і комуніс-
ти проводили українізацію, і  вчені та 
інтелігенти з України і далі були для 
Росії на вагу золота. А потім золото з 
України збирали, здирали золотими 
коронками з мертвих, конфісковува-
ли тілами мертвих поетів…

7 років тому ми рушили в інший 
бік. З Вогнехреща почалася справ-
жня НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.

Тоді світ нас майже не підтримував, 
обмежився «глибоким занепокоєн-
ням», але ми вистояли і витримали. 

Принаймні, перший вели-
кий бій.

Зараз, цілком ймовір-
но, наближається другий. 

Світ занурюється у 
власні проблеми. В Росії, за 
багатьма зовнішніми озна-
ками, наближається зміна 

влади – як не в один бік, то в інший. 
Однак навіть їхня опозиція вважає, що 
«Крим – нє бутерброд». Зміна влади 
може вплинути на світ і на санкції, але 
навряд чи вплине на ставлення Росії і 
росіян до України.

На українську владу знову тис-
нуть – і то навіть з більшою силою, 
ви ж не думаєте, що Хомчак, котрий 
пройшов Іловайськ, з власної волі міг 
заявити, що «якщо війна закінчиться, 
якщо будуть ухвалені певні політичні 
рішення, то нам доведеться з часом 
вибудовувати відносини з «сусідом» 
– Російською Федерацією. Від цього 
нікуди не подінешся».

Не «якщо ми переможемо» – а 
«якщо війна закінчиться».

Ці ж самі фрази траплялися у ма-
теріалах, котрі надсилали до нас в ре-
дакцію представники Демократичної 
партії. 

Війна за Незалежність ще не скін-
чилася.

І ми маємо всі шанси перевірити 
на практиці питання історичної якби-
тології: а чи могли українці за наяв-
ності таких сильних ворогів створити 
справді незалежну державу?

Вогнехреща триває…

19 січня 2014 року ми вступили в 
боротьбу за справжню Незалежність 
– навіть не усвідомлюючи, за яку 
довгу і непросту справу беремося



ЧАС І ПОДІЇ
#3 I 01.20.20214 ЧИКАГО ЗА ТИЖДЕНЬ

Чиказькі полісмени прибули у Вашингтон допомагати 
місцевим копам підтримувати порядок у місті.

У Чикаго відкрили 6 пунктів масової вакцинації від COVID-19
Вакцину отримують на-

самперед медичні працівни-
ки та працівники закладів, які 
надають послуги із довготри-
валого догляду. 

Мер Чикаго Лорі Лайтфут 
та очільниця департаменту 
охорони здоров’я д-р Allison 
Arwady розповіли, що нові 
пункти вакцинації розширять 
доступ для працівників групи 
1А та дозволять охопити осіб, 
які належать до групи 1В. За 
словами Arwady, у пунктах 
масової вакцинації зможуть 
щотижня вакцинувати 25 тис. 
осіб.

Цього тижня Чикаго по-
чинає вводити вакцину дея-
ким пацієнтам із груп ризику, 
яким виповнилося 65 років. У 
міському департаменті охо-
рони здоров’я заявили, що 
перевагу під час вакцину-
вання матимуть медичні пра-
цівники, проте лікарням та 
амбулаторіям дозволять да-
вати додаткові дози особам 
старшої групи із підвищеним 
ризиком для життя.

«Ми будемо спілкуватися з 
людьми. Вони зможуть запи-

сатися заздалегідь, щоб зро-
бити щеплення», - зауважила 
мер Лайтфут.

«Наразі ми досі активно 
перебуваємо у фазі вакцина-
ції 1А... Нашим пріоритетом 
залишається продовження 
вакцинування медичних пра-
цівників і мешканців закладів 
довготривалого догляду для 
тих лікарень та амбулаторних 
закладів, які зареєстровані як 
постачальники вакцини, по-
чинаючи з 18 січня, за умови, 
що вони мають невикориста-
ну вакцину і не мають медич-
них працівників із групи 1А, 
які ще не отримали вакцину. 
Тоді вони можуть використо-
вувати невикористані дози 
для вакцинування пацієнтів із 
найвищим ризиком, віком від 
65 років», - зазначила Arwady.

Лайтфут наголосила на 
безпечності вакцини. 

«Рівність – не частина 
нашої стратегії подолання 
COVID-19. Рівність – це і є 
наша стратегія подолання 
пандемії. Розташування цих 
пунктів вакцинування дає ті 
географічні можливості, які 

нам потрібні, щоб охопити 
дедалі більше й більше меш-
канців безпечною вакциною 
й справедливо її розподіли-
ти», – додала мер.

За її словами, для того, щоб 
усі мешканці Чикаго змогли 
отримати вакцину такими 
темпами, потрібно півтора 
року. На її думку, федераль-
ний уряд повинен замовити 
більше доз. Однак деякі меди-
ки вважають, що важливіше 
вводити перші дози якомога 
більшій кількості людей, а не 
затримувати вакцину, аби інші 
отримували другу дозу.

«Ми можемо вичерпати 
наш поточний запас вакци-
ни, це – нормально, але нам 
зараз потрібно вакцинувати 
людей», - вважає д-р Robert 
Citronberg, директор Aurora 
Health Infectious Disease.

Федеральний уряд вже 
пообіцяв виділити більше доз 
вакцини. Pfi zer та Moderna та-
кож заявили, що виробляти-
муть більше доз, а наступного 
місяця може з’явитися третій 
різновид вакцини. Вакцину 
Johnson & Johnson, як пла-

нується,  при регулярному 
охолодженні необхідно буде 
вводити тільки один раз.

«Johnson & Johnson також 
пообіцяли виробити мільяр-
ди доз за рік, тому вакцини 
буде достатньо», - зауважив 
Citronberg.

У зв’язку з цим деякі меди-
ки закликають місто та штат 
якнайшвидше перейти до на-
ступної фази вакцинування.

За словами Arwady, міська 
влада вже розподілила по-
над 74 тис. доз, але це – лише 
частина чиказьких медпра-
цівників. Багато хто з них не 
потрапив до переліку вакци-
нованих, оскільки живе в ін-
ших місцях.

Arwady також уточнила, 
що пересічні громадяни досі 
не можуть записатися у чер-
гу на вакцинування, але вона 
очікує, що це відбудеться 
«вже незабаром».

Більше інформації про 
доступ до вакцини проти 
COVID-19 можна отримати на 
Chicago.gov/COVIDvax.

Влада Чикаго також вне-
сла зміни до розпорядження 

про відвідування міста в умо-
вах пандемії. Тепер місто пе-
ребуває на 2-му етапі виходу 
з карантину.

Попереднє розпоряджен-
ня про відвідування Чикаго 
класифікує штати на три кате-
горії: червону, помаранчеву 
та жовту. Нове розпоряджен-
ня, яке набрало чинності ми-
нулої п’ятниці, ліквідує один 
із рівнів, тож тепер будуть 
тільки помаранчевий і жов-
тий рівні.

Особи, які прибувають із 
«помаранчевих» штатів, по-
винні або перебувати на ка-
рантині протягом 10 днів, або 
надати негативний тест на 
COVID-19, зроблений протя-
гом 72 годин після прибуття. 
Особам, які прибули із «жов-
тих» штатів, не потрібно про-
ходити карантин або робити 
тести до прибуття.

У штатах, які належать до 
жовтого рівня, мають фіксу-
вати до 15 нових випадків 
щодня на 100 тис. осіб. У «по-
маранчевих» штатах мають 
бути зареєстровані понад 15 
випадків на 100 тис. людей.

Поліція Чикаго перед інавгурацією Байдена була 
у підвищеній боєготовності

Копи організували 
навчання. У пресрелізі 

CPD йдеться, що навчання 
не є реакцією «у відповідь 
на будь-які інциденти 
або заплановані події».

«Чикаго вживатиме всіх 
необхідних заходів», – за-
явив член Палати представ-
ників Jesus «Chuy» Garcia. – Я 
не думаю, що буде широко-
масштабне насильство».

У поліції запевняють, що 
непокоїлися з приводу «екс-
тремістських заворушень» 
після штурму Капітолію.

«Так, ми отримували ко-
ротку інформацію про жах-
ливі дані розвідки щодо 
того, що ці групи прагнуть 
зробити», – розповів Sean 
Casten, із Downers Grove.

Минулого тижня феде-
ральна влада попередила 
про збройні акції протесту в 
усіх 50 столицях штатів. По-
ліція штату Іллінойс заявила, 
що готова дати відсіч будь-
яким загрозам.

ФБР, Міністерство вну-
трішньої безпеки та Націо-
нальний центр боротьби з 
тероризмом оприлюднили 
спільну заяву з цього при-
воду.

Вони попередили, що ці-
лями «екстремістів» нібито 
могли бути правоохоронні 
органи, журналісти, расові, 
етнічні та/або релігійні мен-
шини. 

Під час інавгурації у Ва-
шингтоні були присутні при-
близно 20 тис. бійців Націо-
нальної гвардії. Майже 200 із  
них – зі штату Іллінойс. Вони 
виїхали до столиці минулого 
тижня із Peoria.

Як відомо, мер округу 
Колумбія Muriel Bowser по-
просила ввести війська у 

Вашингтон через занепоко-
єння у зв’язку із подіями біля 
Капітолію.

В аеропортах і готелях 
столиці також діяли поси-
лені заходи гарантування 
безпеки. Компанія Airbnb 
скасувала на інавгураційний 
тиждень усі бронювання в 
окрузі Колумбія.

Члени Конгресу США 
від штату Іллінойс раніше 
відреагували на імпічмент 
президенту Дональду Трам-
пу, затверджений Палатою 
представників.

Нагадаємо, цього разу 
за імпічмент проголосували 
не тільки демократи Палати 
представників, а й 10 респу-
бліканців. Це – на 10 більше, 
ніж минулого разу. За  нього 
проголосував і один респу-
бліканець від штату Іллінойс.

«Будуть моменти, коли ви 
озирнетесь назад, коли вам 
виповниться 80 років, і ска-
жете: «Що я зробив у своєму 
житті?» Думаю, якби я не зміг 
продемонструвати свою 

позицію, то пожалкував 
би», - зауважив член Палати 
представників США Adam 
Kinzinger, R-Channahon.

Його колега Danny Davis, 
D-Chicago, запевняє, що 
знав, що йому потрібно було 
робити.

«Я спілкувався з мешкан-
цями 7-го району штату Іллі-
нойс. Вони сказали, що мені 
робити. Вони сказали: «Ого-
лосіть імпічмент цьому пре-
зиденту», - розповів депутат.

Президент США Дональд 
Трамп незабаром після ого-
лошення імпічменту опри-
люднив п’ятихвилинне ві-
део. У ньому він ні словом  
не згадав про імпічмент. На-
томість різко засудив штурм 
Капітолію і закликав тих, хто 
планував здійснити подібні 
акти насильства у найближчі 
дні, не робити цього.

Тим часом деякі чиказькі 
олдермени вимагають де-
монтувати вивіску з напи-
сом «Trump» із Міжнарод-
ного готелю та вежі Трампа 

(Trump International Hotel 
and Tower). Такі заклики лу-
нали й раніше, але почасті-
шали після другого оголо-
шення імпічменту.

Влада Нью-Йорка вже за-
явила, що розірве відносини 
з Trump Organization. І попе-
редила, що вилучить напис 
із ковзанки, поля для голь-
фу та каруселі, якими воло-
діє місто, але керує Trump 
Organization.

Літери заввишки 20 фу-
тів 6 дюймів розташовано 
на видному місці на березі 
річки.

Blair Kamin, лауреат Пу-
літцерівської премії в галузі 
архітектури, який завжди 
був проти розміщення цього 
знаку, вважає, що його не-
обхідно знести, оскільки, на 
його думку, саме Трамп ні-
бито закликав до бунту біля 
Капітолію.

Кілька років тому керів-
ники Чикаго та Нью-Йорка 
вже намагалися демонтува-
ти знак із прізвищем Трампа. 
Але тоді, як вони з’ясували, 
розміщення знаку було юри-
дично захищене першою 
поправкою.

Чиказький олдермен 
Gilbert Villegas, колишній 
морський піхотинець, ви-
магає демонтувати знак у 
зв’язку із нещодавнім імпіч-
ментом.

Villegas запевняє, що 
його ініціативу підтримують 
інші олдермени. Співавто-
ром проєкту рішення місь-
кради є також олдермен 
Brendan Reilly з 42-го району.

Він також є автором ще 
одного рішення, у якому за-
кликає владу міста утрима-
тися від ведення бізнесу з 
будь-ким, кого засудили за 
зраду чи повстання.

З початку року 
злочинці викрали 

у Чикаго 120 
автомобілів 

Про це повідомляє чиказька 
поліція.

Із 15 січня у місті та передміс-
тях було зареєстровано щонай-
менше десять викрадень авто.

Одне з останніх викрадень ав-
томобілів сталося у 4000 кварталі. 
За даними поліції, у понеділок, 18 
січня, близько 18 год, злочинці, 
погрожуючи вогнепальною збро-
єю, викрали седан у 35-річного 
чоловіка.

Працівники заявили, що коли 
чоловік приїхав на паркувальний 
майданчик Albany Park Walgreens, 
охоронці магазину побачили на 
відеокамері особу, яка підбігала 
до авто. Вони кажуть, що потер-
пілий після пограбування забіг у 
середину магазину.

«Багато разів люди, і неповно-
літні, і дорослі, які підбігають у ма-
сках (через пандемію), мають бала-
хон, який закриває все, крім очей, 
спрямовують пістолет в обличчя і 
забирають автомобілі», - зауважив 
один із керівників департаменту 
CPD Brendan Deenihan.

«Одразу двоє чоловіків вийш-
ли із темного позашляховика, 
один із них підбіг до мене. Пам’я-
таю, як я казала: «Будь ласка, не 
чіпайте мене», випрошуючи збе-
регти мені життя», - розповідає 
Kelly Milan, жертва автовикрада-
чів. «Він просто кричав: «Де твої 
ключі?! Де твої ключі?!» Все стало-
ся так швидко».

Milan заявила, що її авто ви-
крали минулої п’ятниці вранці. 
Вона каже, що як тільки зупини-
лася перед початковою школою у 
Hyde Park, троє чоловіків оточили 
її машину, викрали ключі й втекли 
разом з її автомобілем.

У поліції Чикаго також заува-
жили, що протягом вихідних у 
районі Wicker Park було зареє-
стровано щонайменше п’ять ви-
крадень авто.

Фото з ФБ-сторінки 
департаменту 

поліції Чикаго.
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Продовження на стор. 8

Всього через кілька го-
дин після початку зако-

лоту в Капітолії, ми засуди-
ли насильство в найбільш 
однозначних термінах. 
Ми зробили це через одну 
просту причину: ми висту-
паємо проти політичного 
насильства й говоримо 
про це майже щовечора 
протягом останніх шести 
місяців – із моменту тих 
заворушень, які розпо-
чалися у День пам’яті. 
Ми тоді так вважали, і 
вважаємо так сьогодні.

Кожна людина, що по-
рушила закон під час штур-
му Капітолія, повинна бути 
притягнута до судової від-
повідальності. Якщо ти 
руйнуєш будівлю, якщо ти 
нападаєш на поліцейського 
– твоє місце у в’язниці. Така 
наша позиція, і вона завжди 
була такою. Ця телепрогра-
ма виступає на підтримку 
закону та порядку. Багато з 
тих людей, які сьогодні пе-
ребувають при владі, вва-
жають інакше, й замість 
цього вірять у вибіркове за-
стосування права.

Використання жорстких 
заходів, за якими ми спосте-
рігаємо протягом останніх 
днів, вже перетворюється 
на колективне покарання. 
Тих людей, які не мають ні-
чого спільного з насиль-
ством у будівлі Капітолію, 
звинувачують у насильстві, 
і відбувається це огидним, 
аморальним і антиамери-
канським чином. Це шокує 
Олексія Навального, росій-
ського дисидента, який був 
отруєний у минулому році, 
вочевидь, урядом Путіна. 
Він спостерігав за нещодав-
німи жорсткими діями у цій 
країні, вчиненими союзни-
ками Джо Байдена у велико-
му бізнесі та найбільшими 
технологічними компанія-
ми, і це викликало у нього 
занепокоєння і страх. Ось 
його висновки:

«7. Ті люди, які запере-
чують Covid-19, живуть 
вільно і спілкують-
ся у «Твіттері». Їхні 
слова коштува-
ли декілька тисяч 
життів. Але саме 
Трампа заборонено 
публічно й демон-
стративно. Подібна вибір-
ковість свідчить про те, 
що це був акт цензури.

8. Звичайно ж, «Твіттер» 
– приватна компанія, про-
те в Росії і Китаї ми бачили 
багато прикладів того, як 
подібні приватні компанії 
стають найкращими дру-
зями держави та її підручни-
ми, коли йдеться про цензу-
ру.

9. Якщо замінити «Трам-
па» на «Навального» у сьо-
годнішній дискусії, то ви 
отримаєте 80% правиль-
них відповідей на запитан-
ня про те, чому моє ім’я не 
може бути згадано на росій-
ському телебаченні і чому 
мені не дозволено брати 
участь у жодних  виборах.

10. Цей прецедент екс-

плуатуватимуть вороги 
свободи слова у всьому сві-
ті. Зокрема, і в Росії. Щора-
зу, коли їм потрібно буде 
змусити когось замовчати, 
вони говоритимуть: «Це ж 
загальна практика, і навіть 
Трампа заблокували у «Твіт-
тері»».

Навіть у Росії знають: те, 
що відбувається тут, – не-
безпечне та неправильне, 
оскільки так воно і є. Ще 
раз, можна не погоджува-
тися з тим, що відбувалося у 
будівлі Капітолію (ми в 15-й 
раз заявляємо про те, що 
голосно виступаємо про-
ти цього), і водночас вва-
жати те, що відбувається, 
тим жахливим божевіллям, 
яким воно і є.

Однак ніхто не виступає 
проти. Замість цього най-
більші корпорації у нашій 
країні, ті самі, які контролю-
ють ваші поточні рахунки та 
вашу систему охорони здо-
ров’я, вирішили радикаль-

но розширити визначення 
того, що тепер вважається 
незаконним.

Загалом 139 республі-
канців у Палаті представни-
ків не погодилися засвідчи-
ти перемогу Джо Байдена. 
До них приєдналися деякі 
республіканці у Сенаті, які 
вимагали проведення ауди-
ту результатів голосування. 
Вони нікого не закликали 
до насильницьких дій. Вони 
не підтримували тих людей, 
які штурмували Капітолій. 
Що стосується нас, то ми не 
підтримуємо їхні дії у рам-
ках нашої програми «Такер 
Карлсон сьогодні ввечері» 
(Tucker Carlson Tonight). З ін-
шого боку, ми не критикува-
ли їх і не називали бунтівни-
ками, тому що вони такими 

не були і не є такими.
Однак вони вже ста-

ли такими. Компанії Blue 
Cross Blue Shield, JP Morgan 
Chase, Marriott, Citigroup, 
Commerce Bank – все це 
зовсім не маленькі компа-
нії – припинили передачу 
пожертвувань тим респу-
бліканцям, які в тій чи іншій 
формі висловлюють свою 
незгоду з результатами ви-
борів. Такі компанії як Dow, 
AT & T і Morgan Stanley ого-
лосили, що зроблять те ж 
саме. Ось як пояснив цей 
крок глава департаменту з 
глобальних операцій банку 
Citibank: «Ми хочемо запев-
нити вас у тому, що не бу-
демо підтримувати тих кан-
дидатів, які не поважають 
верховенство закону».

Сьогодні це може здати-
ся новітнім стандартом, і так 
воно і є насправді. До речі, 
це не стосується жодного з 
демократів, – тобто жодно-
го з кола тих, хто підтримує 

незаконні міста-притулки 
на території усієї країни.

Тим часом журнал 
«Форбс» хоче бути впевне-
ним у тому, що жодна лю-
дина з адміністрації Трампа 
більше ніколи не отримає 
роботу.

«Нехай про це стане ві-
домо представникам світу 
бізнесу, – заявив Рендалл 
Лейн (Randall Lane), дирек-
тор із контенту компанії 
«Форбс». – Якщо ви візь-
мете на роботу будь-кого 
з брехунів і прихильників 
Трампа, то тоді «Форбс» ви-
ходитиме з того, що все, про 
що говорить ваша компанія 
або фірма, є брехнею».

Іншими словами, тільки 
посмійте взяти на роботу 
когось з адміністрації Трам-

па, – а це багато тисяч лю-
дей, – і ми зруйнуємо ваш 
бізнес. Якщо ви хочете, щоб 
ваша країна повністю роз-
кололася, то підтримуйте 
таке фашистське божевілля, 
адже все тоді саме так і ста-
неться.

У цей момент майже ви-
кликає нудьгу нагадування 
про те, що все це – неймовір-
не лицемірство, але ми не в 
змозі утриматися від цього. 
Ось що написала Ненсі Пе-
лосі (Nancy Pelosi) у травні 
2017 року, через шість міся-
ців після обрання Дональда 
Трампа: «Наші вибори ви-
крадені. Без жодних питань. 
Конгрес зобов’язаний «За-
хистити нашу демократію» 
(#ProtectOurDemocracy) і 
«Дотримуватись фактів» 
(#FollowTheFacts)».

Через місяць прихиль-
ник Берні Сандерса спро-
бував застрелити респу-
бліканця і члена Конгресу 
під час тренування на бей-

сбольному майданчику в 
місті Арлінгтон, штат Вайо-
мінг. Йому майже вдалося 
це зробити. Однак жодна зі 
згаданих вище високомо-
ральних компаній не при-
пинила робити пожертву-
вання до фондів Сандерса й 
Пелосі. Їм і не потрібно було 
цього робити, адже ні Пело-
сі, ні Сандерс не натискали 
на спусковий гачок. Вони 
навіть не думали про це, не 
зробили ніяких заяв із при-
воду поваги верховенства 
закону й не пригрозили 
«брехунам» Пелосі тим, що 
вони більше не зможуть от-
римати роботу в Америці.

Ті ж компанії насправді 
мовчали протягом усьо-
го минулого літа, коли 
прихильники руху «Чоpні 

життя теж мають значен-
ня» підпалили старовин-
ну Єпископальну церкву, 
розташовану навпроти 
Білого дому, а потім сво-
їми насильницькими ді-
ями загнали президен-
та Сполучених Штатів у 
підземний бункер. Вони 
мовчали, коли заколотни-
ки руйнували центр міста 
Міннеаполіса, коли вони 
влаштували облогу бу-
дівлі федерального суду 
в Портленді, штат Орегон, 
коли вони утворили свою 
власну державу в центрі 
Сіетла і вбили там хлопця.

Насправді це – не зовсім 
так. У певній формі вони 
прокоментували ці по-
дії: вони схвалили їх. Банк 
Citibank створив спеціаль-
ний фонд для боротьби за 
pасову рівність і перечис-
лив туди мільярд доларів. 
Деякі підприємливі про-
гресисти утворили щось 
під назвою «Фонд свобо-
ди Міннесоти» (Minnesota 
Freedom Fund), який зібрав 
десятки мільйонів доларів 
на те, щоб змогли вийти на 
свободу під заставу зако-
лотники, які здійснювали 
акти насильства. Найбільші 
технологічні компанії і по-
літики Демократичної пар-
тії, зокрема, Камала Харріс, 
підтримали цей фонд. Ми 
раніше були проти подібних 
дурниць і сьогодні виступа-
ємо проти.

Однак, з точки зору цих 
людей, насильство і заколот 
– не обов’язково погані, це – 
питання «ситуаційної етики» 
(situational ethics). Пам’ятає-
те її використання в 1960-х 
роках? Коли наша сторона 
щось робить, це – добре, 
адже дуга у закону – довга. 
Але коли інша сторона ро-
бить щось, ми спускаємо з 
ланцюга ФБР для проведен-
ня найбільшої поліцейської 
облави у сучасній історії.

Але насправді ситуація 
ще гірша. Сьогодні відбува-
ється щось більше, і такого 
ще не було в історії Аме-

рики. Корпорації, 
які зараз володіють 
більшою силою, ніж 
будь-коли раніше, 
вступають у змову 
одна з одною для 
того, щоб змуси-

ти замовкнути будь-яку 
опозицію. Не опозицію до 
якогось ідеалу, адже нічо-
го подібного у них немає, а 
опозицію до їхніх правил.

Ви вважали, що ситуація 
заспокоїться після виборів, 
навіть якщо ви проголосу-
вали проти Джо Байдена? 
Нема шансів. Йдеться про 
одну з обіцянок виборчої 
кампанії, яку ці люди не зби-
раються виконувати. Чому? 
Тому що вони не зацікавле-
ні у спокої. Більшість нор-
мальних людей у цій країні 
хотіли б мати спокійне по-
літичне середовище, однак 
ці політики нічого від цьо-
го не отримують, оскільки 
їхня коаліція не має нічого 

Такер Карлсон: 
«Великий бізнес, технологічні гіганти 

та демократи об’єдналися – і готові 
розтрощити інакомислення»

Такого ще не було в історії Америки. Корпорації, які зараз 
володіють більшою силою, ніж будь-коли раніше, вступають у 
змову одна з одною для того, щоб змусити замовкнути опозицію
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Truck Terminals 5 - 10 Acres
Also Available

bobbyr@dalanigroup.com
(630) 286-6556 georgep@dalanigroup.com
(630) 340-4234

Zoning for Outside Storage

Truck Parking & Repair Facility

www.dalanigroup.com

Ми страхуємо:

Ваш агент
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Графік Роботи:
Пн-Пт: з 12 дня до 8 вечора

Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня
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Закінчення. Початок  на стор. 6

спільного з іншими об’єд-
наннями. Їм потрібен ворог 
для того, щоб вони змогли 
об’єднатися. І вони продов-
жуватимуть посилювати 
тиск.

Який тиск може витрима-
ти наше суспільство, перш 
ніж воно зламається? Ми 
маємо можливість це дізна-
тися. Люди постраждають, 
якщо цей процес буде про-
довжуватися. Однак Ненсі 
Пелосі планує посилювати 
тиск. Ненсі Пелосі не за-
кликає до єдності. Єдність 
їй не потрібна. Замість цьо-
го вона здійснює атаку, яка 
найбільше роз’єднує людей, 
– pacиcтську атаку. Як вона 
пояснила у суботу, реальна 
проблема виборців Трампа 
– це колір їхньої шкіри.

Ось що сказала Пелосі: 
«У нашій країні є люди, очо-
лювані президентом... люди, 
які ставлять свою Білість 
(Whiteness) вище за демо-
кратію».

Коли Дональд Трамп 
сказав: «Так, люди повинні 
прямувати до Капітолію», 
ми подумали, що це – дур-
ниця, ми так і сказали, адже 
ми насамперед хотіли бути 
американцями та відпові-
дальними людьми.

Ненсі Пелосі просто роз-
критикувала тих людей, які 
виступають проти її поряд-
ку, за колір їхньої шкіри.

І що, в біса, все це озна-
чає? Що отримує наша кра-
їна від таких розмов? На-
справді йдеться про досить 
чітку річ: будь-яка людина, 
незгідна з Джо Байденом і 
Ненсі Пелосі, є нaциcтoм, 
білим cyпpeмaтиcтoм або 
просто Білою, що одне і те 
ж. Вони – не американці. У 
них нема прав людини. У 
них нема права говорити, 
літати на літаку, користува-
тися банками або зберегти 
свою роботу.

Куди це нас приведе? Ось 
наша відповідь: туди, куди 
захоче нас привести корпо-
ративна Америка, оскільки 
цим людям насправді й на-
лежить влада. Корпорації 
сьогодні повністю відпові-
дають політичній партії. Яка 
дистанція існує між кампа-
нією Байдена та компані-
єю «Гугл», найпотужнішою 
компанією у світі? Майже 
жодної. Такі публічні бага-
тонаціональні компанії як 
«Твіттер» і «Гугл» можуть ро-
бити все, що хочуть, а хочуть 
вони стати заангажованими 
гравцями. Вони змусили за-
мовкнути Дональда Трампа, 
і вони змусять замовкнути 
вас, якщо ви зважитеся на 
інакомислення, – не сумні-
вайтеся щодо цього.

До речі, все це також є 
серйозним порушенням за-
кону. Координація дій між 
названими компаніями по-
рушує найосновніші поло-
ження антимонопольного 
закону. Це навіть не на межі 
дозволеного. Вони порушу-
ють закон, і не має значення 
те, що у Вашингтоні немає 

жодної достатньо сміливої 
людини, яка могла би голос-
но про це заявити. Але суті 
справи це не змінює, і вони 
реально порушують закон.

Наприкінці минулого 
тижня компанії «Амазон», 
«Фейсбук», «Гугл» і «Еппл» 
спрямували погляди на со-
ціальну мережу «Парлер» 
(Parler) і від’єднали цей сер-
віс від інтернету, і не тільки 
його. За словами Джона Ма-
тца (John Matze), виконав-
чого директора «Парлер», 
«всі постачальники – від 
сервісів передачі текстових 
повідомлень та електро-
нної пошти до наших юрис-
тів – всі вони відмовилися 
працювати з нами у той же 
день».

Що ж зробив не так сер-
віс «Парлер»? Ми досі нічо-
го про це не знаємо. Жодна 
людина у правоохоронних 
органах або засобах масо-
вої інформації не продемон-
струвала жодного зв’язку 
між зображеними на каме-
ру злочинцями у будівлі Ка-
пітолію, – їх постійно тепер 
показують на телеканалах, 
– і сервісом «Парлер».

Сервіс «Парлел» не ско-
ював жодних злочинів, то 
чому ж він більше не пра-
цює? Ну, консерватори 
спілкуються між собою за 
допомогою цього сервісу, а 
це – небезпечно. Тому ліві 
закрили «Парлер», і це було 
зроблено різними способа-
ми. Але ось чому варто по-
глянути на це глибше.

Компанія «Амазон» є не 
тільки найбільшим рітейле-
ром у світі, але і контролює 
найбільшу колекцію сер-
верів у світі. Вона назива-
ється Amazon Web Services. 
Величезний відсоток інтер-
нет-трафіку проходить че-
рез сервери компанії «Ама-
зон» – все – від цифрових 
записів творів Моцарта, 
порнографії і цитат із Біблії 
до рахунків за нeлeгальне 
постачання фeнтaнілів. На-
справді майже все розміщу-
ється на серверах компанії 
«Амазон».

До цього тижня ніхто і не 
міг собі уявити, що Джефф 
Безос (Jeff  Bezos) здатний 
приймати рішення про те, 
хто може говорити в інтер-
неті. Занадто велика влада 
для однієї людини, чи не 
так? Ми вважали, що ліві за-
ймуться цим питанням, але 
вони цього не зробили.

Ніхто не думав про те, що 
Джефф Безос може в один 
момент змусити замовкнути 
цілий політичний рух про-
сто тому, що, на його дум-
ку, ці люди висловлюють 
незручні погляди. Але саме 
це і зробив Джефф Безос, і 
сервіс «Парлер» занурився 
у темряву.

І що тепер? Незабаром 
ви про це дізнаєтеся.

Автор: Такер Карлсон 
(Tucker Carlson)

Джерело: Fox News, 
Tucker Carlson Tonight

 (https://www.foxnews.com/shows/
tucker-carlson-tonight) 

Видавництва США закликають 
не публікувати мемуари Трампа

У США понад 250 пись-
менників, літературних аген-
тів та редакторів закликають 
своїх колег не публікувати 
будь-які мемуари президен-
та США Дональда Трампа.

Про це повідомляють 
Independent та Los Angeles 
Times.

У своєму листі «Жодної 
угоди на публікацію книги 
для зрадників» вони просять 
колег не публікувати жодної 
книги, яку напише будь-який 
чиновник із адміністрації 
Трампа, зокрема, сам глава 
Білого дому, який наразі об-
мірковує таку можливість.

Серед підписантів є 
співробітники п’яти видав-
ництв: Penguin Random 
House, Hachette Book Group, 
HarperCollins, Simon & 
Schuster та Macmillan.

Зазначається, що самі ви-
давництва вже почали від-
мовляти союзникам Трампа 
у публікації книг. Так, Simon 

& Schuster скасувала угоду 
з сенатором Джошом Ховлі, 
який голосував проти за-
твердження результатів ви-
борів на користь Джо Байде-
на.

Ініціатор листа Barry Lyga 
пояснює свою позицію так: 

«Жодної людини, котра під-
бурювала чи іншим чином 
підтримувала спробу дер-
жавного перевороту 6 січня 
2021 року, не слід винаго-
роджувати та поширювати їх 
філософію через наші видав-
ництва».

Трамп заборонив США купувати 
безпілотники у Росії

Президент США До-
нальд Трамп підписав указ, 
який забороняє урядовим 
відомствам купувати без-
пілотники з низки країн-су-
противників, серед яких 
Росія.

Про це повідомляється 
на сайті Білого дому.

Зазначається, що дрони 
мають можливість збирати 
й зберігати дані з секретною 
інформацією урядових ві-
домств США. При викорис-

танні безпілотних летальних 
апаратів, які були виготовле-
ні країнами-супротивника-
ми, ці дані можуть потрати-
ли в їхні руки.

Саме тому президент 
США Дональд Трамп вирі-
шив заборонити американ-
ським урядовим відомствам 
закуповувати дрони з Росії, 
Китаю, Ірану та КНДР.

Також забороняється ку-
пувати дрони від зазначених 
країн через треті сторони.

«Політика Сполучених 
Штатів полягає у тому, щоб 
запобігати використанню 
доларів платників податків 
для закупівлі безпілотни-
ків, що несуть неприйнятні 
ризики, містять програмне 
забезпечення або критич-
ні електронні компоненти, 
вироблені країнами-супро-
тивниками, а також заохочу-
вати використання вітчизня-
ного виробництва дронів», 
– йдеться в указі.

Меланія Трамп звернулася 
до американців із прощальним словом

Дружина президента 
США Дональда Трампа Ме-
ланія звернулася до амери-
канців із заключною про-
мовою в статусі першої леді 
країни.

Відповідне відеозвер-
нення було опубліковано на 
сайті Білого дому.

У своїй промові Меланія 
Трамп заявила, що для неї 
було великою честю бути 
першою леді США.

Вона подякувала військо-
вослужбовцям, правоохо-
ронним органам, медичним 
працівникам та всім, хто до-
помагав боротися з пандемі-
єю COVID-19.

«Кожне життя безцінне, і 

зараз, коли в обіг надходять 
мільйони вакцин, я прошу 
всіх американців проде-
монструвати обережність і 
здоровий глузд, щоб захи-
стити вразливих», - заявила 
вона.

Дружина Трампа також 
закликала американців від-
мовитися від насильства.

«Будьте пристрасними 
у всьому, що ви робите, од-
нак завжди пам'ятайте, що 
насильство ніколи не є від-
повіддю і ніколи не буде 
виправдане», — наголосила 
вона.

Меланія також згадала 
про країну, єдність, свою іні-
ціативу Be Best, спрямовану 

на підвищення добробуту 
та збільшення можливостей 
для молоді й захисту від ри-
зиків, пов’язаних із загро-
зами від переслідування в 
кіберпросторі та наркотиків.

Пані Трамп додала, що в 
своїй діяльності на посаді 
першої леді керувалася ін-
тересами молоді, розширен-
ня її можливостей і поліп-
шення умов життя.

«Висловлюю щиру надію, 
що батьки виховають дітей з 
розумінням того, що значить 
– бути кращими, сміливими і 
самовідданими героями, які 
працюють і поступаються 
своїми інтересами, щоб зро-
бити цю країну землею сво-
боди», - сказала вона.

Наостанок Меланія 
Трамп закликала всіх грома-
дян США «зосереджуватися 
на тому, що нас єднає, і бути 
вищими від того, що нас 
роз’єднує, завжди обирати 
любов, а не ненависть, і мир, 
а не насильство».

Зазначимо цікавий мо-
мент: у статусі першої леді 
Меланія жодного разу не по-
трапила на обкладинку жур-
налу Vogue – на відміну від її 
попередниці.
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Також в продажі ведмежатина, іспанські та французькі 
кролики, перепілки, голуби та фазани, канадські стегна 

качки та кролика, фуа гра.
Молочні іспанські поросята - $4.99

ПРОДУКТОВА БАЗА 
«DANIEL’S CAVIAR»
ПРОДУКТОВА БАЗА 
«DANIEL’S CAVIAR»
ПРРРОООДУДУДУУДУУКККТККТТООВАВАВВА А ББАББАЗАЗААЗАЗАЗА А
«DADADDAAANIEL’L’S’S’S CACACAVAAVVIIAAAR»R»RRR»

VILLAGE PLAZA - 400 W. DUNDEE RD., STE 17, BUFFALO GROVE

847-777-1771 

Сотні  екзотичних делікатесів 
зі всього світу!

Кров’янка, домашня ковбаса 
з дикого кабана, копчені телячі язики!

Наші пельмені із будь-якою начинкою.
Найбільший вибір копченої риби в Чикаго!

М’ясо дикого кабана, оленя, алігатора,
бізону, кенгуру, антилопи, страуса. 

Свиняча шия (з Європи).

Сире сало - $6.99 | Українське сало - від $9.99
Сало "Соломка" - від  $14.99
Підчеревина та  домашнє сало 
в великому асортименті

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

Більше 50 видів копченої, малосольної і в'яленої 
ексклюзивної риби:

 Чавича, Омуль, Есколар, гірська Форель, Рибець, 
Щука, Горбуша, Креветки, Корюшка, Камбала. 

Оселедець норвезьськії з сюрпризом, 
а також бочкова чорноморська Тюлька! 

Ікра червона і ікра Нерки -
від $15.99 / фунт! 

Ікра "Пітер Пен" - більше 10 видів -
від $15.99 / фунт! 

Тільки у нас Ікра червона з чавича -
від $17.99

Ікра червона Форелі  і горбуші -
від $19.99 / фунт

Ікра Кети і Кижуча - від $24.99 / фунт! 

Ікра червона компанії  "Трайден" -
від $24.99 / фунт

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

Ікра Форелі - від $19.99 / фунт

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

Більше 50 видів екзотичного м'яса! 

Більше 20 видів сала  - від $5.99 / фунт
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Податки у США. Підготовка до звіту за 2020 рік
Податки – основне дже-

рело бюджету держа-
ви, без якого вона не може 
успішно функціонувати. 
Податки, як кровоносні 
артерії, приносять орга-
нам управління на всіх 
рівнях необхідні фінансові 
ресурси для вирішення 
перспективних і поточних 
завдань, що стоять перед 
суспільством. Із загальної 
суми надходжень до бюд-
жету податки з громадян 
становлять близько 40%.

Кожен новий рік вима-
гає від громадян зусиль 
для підготовки та складан-
ня податкового звіту за по-
передній рік. 2021 рік – не 
виняток, додаткові нерви 
платників податків зумов-
лені COVID-19.

Необхідно усвідомлю-
вати, що уникнути сплати 
податків, передбачених фе-
деральним і цивільним за-
конодавством, неможливо. 
Однак можна спробувати 
створити для себе найспри-
ятливішу податкову ситуа-
цію. На практиці податки мо-
жуть бути мінімізовані. Суми, 
які треба платити, не є по-
стійними, вони залежать від 
багатьох факторів і не будуть 
однаковими для людей з 
аналогічним доходом. Шлях 
до економії – це знання 
і вміння застосовувати 
положення податкового 
законодавства, правила й 
інструкції IRS, рішення по-
даткового суду. Складність 
і трудомісткість підготов-
ки податкового звіту, який 
платник податку складає 
самостійно, займає, за оцін-
кою експертів, близько 28 
годин. Це – час на вивчення 
інструкцій для виконання 
розрахунків, заповнення 
форми 1040, 1040-SR і додат-
ків до них. Загалом, за деяки-
ми оцінками, американські 
платники податків щороку 
витрачають понад 6,1 млрд. 
годин на підготовку доку-
ментів, виконання розра-
хунків і заповнення звітів. Це 
відповідає роботі за повний 
робочий день близько 3 млн 
осіб.

Багато неприємностей і 
матеріальних втрат у плат-
ника податків є результатом 
не тільки незнання конкрет-
них законоположень про 
податки, інструкцій і вимог 
федеральних і цивільних 
податкових відомств, але й 
через відсутність системної 
підготовки до складання що-
річного звіту й організації 
всебічного й точного обліку 
(підтвердженого докумен-
тально) всіх видів доходів 
і витрат. При цьому заува-
жу, що у податкових служб 
немає якихось особливих 
вимог до організації облі-
ку індивідуумами й малим 
бізнесом. Тому, перефра-
зовуючи М. Жванецького, 
закликаю: «Готуйтеся до 
складання податкового звіту 
ретельніше!», інакше нерву-

вання при аудиторській пе-
ревірці з боку федеральних і 
цивільних податкових служб 
не уникнути.

Наразі всі платники 
податків займаються зби-
ранням і підготовкою не-
обхідних документів до 
складання податкового зві-
ту. Тому спробую коротко 
ознайомити читачів газе-
ти з інформацією про нові 
нормативи та зміни у феде-
ральному податковому за-
конодавстві, які стосуються 
більшості платників подат-
ків-індивідуалів. Їх необхід-
но враховувати при скла-
данні податкового звіту за 
2020 рік.

1. Основні форми 1040 і 
1040-SR і додатки до них змі-
нилися у порівнянні з 2020 
роком: за кількістю статей 
(рядків) – було 24, стало – 38, 
показниками й методикою 
розрахунків. Кількість ос-
новних додатків (їх всього 
три), які зобов’язаний запов-
нювати конкретний платник 
податків, залежать від його 
економічної ситуації. Тому 
будьте уважні, перед запо-
вненням звіту за 2021 рік 
порівняйте форми з 2020 
роком.

2. Gross income містить 
всі доходи, які платник по-
датків отримав у формі: гро-
шей, товарів, майна, послуг, 
що не звільнені від податків, 
зокрема, дохід, отри-
маний за межами США.

Gross income = 
earned income + un-
earned income

Earned income in-
cludes – salaries, wages, 
tips, professional fees, taxable 
scholarship and fellowship 
grants.

Unearned income includes 
– taxable interest, ordinary 
dividends, capital gains, 
distributions unemployment 
compensation, taxable social 
security benefi ts, pensions, 
annuities and distributions of 
unearned income from trust.

3. Якщо платник податків 
(Single) вказаний як залеж-
ний (dependent) у когось у 
податковому звіті, то він зо-
бов’язаний складати влас-
ний податковий звіт:

- якщо його unearned or 
gross income більший ніж 
$2,750 ($4,400 – якщо люди-
на має 65 років і більше або 
сліпа);

- якщо earned income 
був більший ніж $14,050 
($15,700, якщо людина має 
65 років і більше або сліпа).

4. Під час складання фе-
дерального звіту в платни-
ка податків є можливість 
скористатися стандартними 
(standard deductions) спи-
саннями або списаннями по 
статтях (itemized deductions), 
залежно від того, що для 
нього вигідніше. Стандартні 
списання для сімейної пари, 
що складає спільний звіт, 
і платника податків, який 
кваліфікується як вдова (вді-
вець) – $24,800, для глави 

сім’ї – $18,650, для самотньо-
го (single) – $12,400. На до-
даткові стандартні списання 
мають право платники по-
датків, які мають більше ніж 
65 років, та сліпі. Вони вка-
зані в інструкціях до форми 
1040 і 1040-SR.

5. Платник податків, який 
отримує Alimony, зобов’яза-
ний у своєму звіті вказати 
SSN платника, дату й но-
мер угоди про розлучення 
(divorce) або окреме прожи-
вання (separation).

6. Допомога із безробіт-
тя (Unemployment compen-
sations form 1040 (line 7) 
оподатковується. Дохід, 
отриманий платником по-
датку у 2020 році, відобра-
жається у form 1099-G.

7. Якщо протягом 2020 
року ви вносили кошти у 
традиційну IRA (особистий 
пенсійний план), то маєте 
право на списання за таких 
умов: $6,000 – якщо вам 
було до 50 років на кінець 
2020 року, $7,000 – вам по-
над 50 років. При цьому річ-
ний дохід для single, head 
of household, married fi ling 
separately не повинен пе-
ревищувати $75,000. Для 
married fi ling jointly, widow 
(er) – $124,000. Новим є пра-
вило про те, що знято обме-
ження, згідно з яким вам не 
має бути менше ніж 70,5 ро-
ків, аби робити внески в IRA.

8. Якщо в 2020 році ви 
заплатили відсотки за сту-
дентську позику (student 
loan interest deduction), взя-
ту на навчання у вищому на-
вчальному закладі для себе, 
дружини (чоловіка) або за-
писаного у звіті як залеж-
ного (dependent), то можете 
списати цю суму за умови , 
що ваш modifi ed adjusted 
gross income менший, ніж 
$85,000 – for single, $170,000 
– for married fi ling jointly.

9. Платники податків, які 
використовують особистий 
автомобіль для бізнесу, мо-
жуть проводити списання 
витрат із його експлуатації 
з розрахунку 57,5   центів 
за милю. Цими ж норма-
тивами можуть скориста-
тися ті платники податків, 
які для свого бізнесу бе-
руть автомобілі на прокат 
(lease) або наймають таксі. 
Той, хто використовує ав-
томобіль для отримання 
медичної допомоги, може 
проводити списання з роз-
рахунку 17 центів за милю. 
При використанні автомо-
біля для благодійних цілей 
(charitable use) дозволяєть-
ся списання з розрахунку 14 
центів за милю.

10. Alternative Minimum 
Tax (AMT) охоплює при-
близно 20% від загальної 
кількості платників подат-

ків. Розраховуються АМТ за 
формою 6251, яка є додат-
ком до основного звіту. На-
прикінці 2020 року Конгрес 
затвердив суми, які звільня-
ють платника податків від 
розрахунку та сплати АМТ.

Це – $72,900 для single, 
$113,400 – для сімейної 
пари, яка складає спільний 
звіт, і для вдови (вдівця), 
$56,600 – для чоловіка або 
дружини, які звітують окре-
мо.

11. Для відображення у 
звіті доходу або втрат від 
інвестицій, використову-
ється форма 8949. Вона 
заповнюється на підставі 
даних, отриманих від бро-
кера (форма +1099 -B). Під-
сумкові дані з форми 8949 
переносяться у додаток D 
(Schedule D) до основного 
звіту – формі 1040.

12. Якщо платник подат-
ків мав у 2020 році Foreign 
fi nancial assets, то він пови-
нен заповнити форму 8939, 
прикладену до основного 
звіту.

13. Платник податків в 
додатку А (Schedule A) має 
право списати частину сво-
їх медичних витрат (Medical 
and dental expenses) за 2020 
рік. Тільки суми, які переви-
щують 7,5% від річного до-
ходу – adjusted gross income 
(AGI) line 11 form 1040 or 
1040- SR.

14. Новим для платника 
податків, який використо-
вує стандартні списання 
(standard deduction) при 
складанні у звіті за 2020 
рік, є право у формі 1040 
(line 10b) списати Charitable 
contribution, котрі він зро-
бив готівкою або чеком бла-
годійній організації. Сума 
списань обмежена сумою 
$300.

15. Якщо платник по-
датків протягом 2020 року 
працював як sole-proprietor 
(мав особистий бізнес) або 
independent contractor (пра-
цював за договором, тобто 
не був найманим працівни-
ком), то він зобов’язаний 
заповнити й додати до звіту 
Schedule C.

Якщо подружжя має і 
бере участь в управлінні за-
гальним uncorporated busi-
ness і використовує спіль-
ний дохід або відповідає 
за завдані втрати, то члени 
подружжя є партнерами в 
partnership, незалежно від 
того, чи складено формаль-
ний договір. У цьому випад-
ку вони повинні звітувати за 
формою 1065.

16. Якщо платник подат-
ків заробив дохід за кордо-
ном (Foreign source income), 
то при складанні звіту він 
повинен керуватися пу-
блікацією IRS 54 «Tax Guide 

for US citizens and Resident 
Aliens Abroad» і формами 
2555 або 2555EZ, які дода-
ються до основної форми 
1040.

Докладніше про поря-
док складання вашого по-
даткового звіту ви можете 
дізнатися з публікації IRS № 
17, інструкцій про порядок 
заповнення форм 1040 і 
1040-SR та додатків до них, 
а також звернувшись до фа-
хівця з оподаткування.

Кілька зауважень до по-
рядку оформлення звіту.

Платники податків, для 
яких звітний період – кален-
дарний рік, повинні відпра-
вити звіт за формами 1040 
або 1040-SR із додатками 
у федеральну податкову 
службу (IRS) до 15 квітня 
2021 року.

Якщо ви складаєте звіт 
на папері з використанням 
форм IRS, то, відправляю-
чи звіт поштою, зверніть 
увагу на адресу, за якою 
треба відправити феде-
ральний податковий звіт. 
Він зазначений на останній 
сторінці до інструкції щодо 
заповнення форми 1040 і 
1040-SR.

Якщо ви не можете склас-
ти й відправити податковий 
звіт своєчасно, то можете 
отримати продовження тер-
міну на 6 місяців (до 15 жовт-
ня 2021 року). Для цього не-

обхідно заповнити 
форму 4868 для об-
ґрунтування причин 
перенесення тер-
міну й відправити 
її в IRS. При цьому 
треба пам’ятати, що 

перенесення терміну надан-
ня звіту не звільняє вас від 
сплати податків в установле-
ний термін, тобто до 15 квіт-
ня 2021 року. У разі несвоє-
часної сплати податку з вас 
буде стягуватися відсоток і 
штраф.

Якщо ви маєте податко-
вий борг, то для його від-
шкодування можете випи-
сати чек або money order to 
«United States Treasury» або 
скористатися кредитною чи 
дебетною карткою. Деталь-
на інформація присутня   на 
www.irs.gov/e-pay.

Для заповнення цивіль-
ного податкового звіту ре-
комендую скористатися 
буклетами з формами та ін-
струкціями щодо їхнього за-
повнення, в яких враховані 
особливості податкового 
законодавства кожного 
штату.

Дуже часто у платника 
податків виникає питання: 
«Як довго треба зберігати 
звіти?» Як правило, 3 роки. 
Детальніше дивись публіка-
цію IRS №17 Chapter 1.

Будьте уважні під час ви-
конання розрахунків і запо-
вненні вашого податкового 
звіту. Бажаю успіху.

Автор: Олександр Шабсіс, Ph.D
Джерело: «Континент» 

(https://kontinentusa.com)

Уникнути сплати податків неможливо. 
Однак можна спробувати створити для себе 
найсприятливішу податкову ситуацію
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Коли проєкт з «Північ-
ним потоком 2» зай-

шов у глухий кут, Герхард 
Шредер взявся за Крим.

Як повідомляє інформа-
ційна агенція ASPI, колишній 
канцлер ФРН Герхард Шре-
дер, який зараз обіймає по-
саду голови ради директорів 
«НК» «Роснефть» та голови 
ради директорів компанії 
Nord Stream 2, яка належить 
«Газпрому», заявив, що жоден 
російський президент ніколи 
не поверне Україні окупова-
ний Крим. Про це він сказав 
в інтерв’ю німецькому тиж-
невику Der Spiegel, опублі-
кованому в суботу, 16 січня. 
Разом з тим, він вперше ви-
ступив з публічною критикою 
Кремля, визнавши, що низка 
дій російського керівництва 
порушує міжнародні правові 
норми. «Я вважаю, що 
санкції проти Росії без-
глузді, оскільки не бачу, 
чого можна досягти з їх 
допомогою», — підкрес-
лив Шредер. «Припусті-
мо, що Україна дійсно 
вступила б в НАТО, як 
того хотіли американці. Тоді б 
Севастополь, один з найваж-
ливіших військових портів 
Росії, виявився б на території 
західного Альянсу», — сказав 
Шредер.

«День» не вперше пише 
про «шредеризацію» Європи. 
Дивіться, наприклад, статтю 
Івана Капсамуна та Вален-
тина Торби у «Дні»  №182 за 
ще 2017 рік. Однак, явище 
розвивається, і промовча-
ти з цього приводу і не дати 
оцінки процесу на сучасно-
му етапі було б неправиль-
но. Зазначимо, що не кожен 
відставний європейський 
політик досяг присвоєння 
свого імені європейським 
процесам, а Шредер ось зміг. 
До того ж, його ім’ям названо 
процес негативний, значить, 
щось таки та схибило у світо-
сприйнятті колись найбільш 
впливової людини Європи. 
«День» писав, що, в зв’язку з 
цим явищем, «боротьба Укра-
їни проти Росії, яка розв’яза-
ла і веде проти Україну війну, 
триває не тільки в Донбасі, 
а й на дипломатичному на-
прямі».  Політичний аналітик 
Сергій Солодкий тоді писав, 
що «в дилемі «справедливість 
проти грошей», якщо ми оби-
раємо гроші,   то це показує 
її корупційний характер та 
доводить, що такий феномен 
як «шредерізація» продовжує 
пускати свої метастази».

І зрозуміло, що в цьому 
разі Герхард Шредер обрав 
саме гроші, до того ж,  гро-
ші путінські, найбрудніші 
в світі гроші, з усіх можли-
вих, які заплямовані і іс-
торією, і кров’ю багатьох 
невинних жертв. Бо крім по-
гроз і вбивств, підкуп блага-
ми, привілеями, грішми — це 
провідний метод  російської і 
внутрішньої, і зовнішньої по-
літики протягом століть. Щоб 
ближче до кримської теми, 

скажемо, що так було з анек-
сією Криму в другій половині 
18 століття, коли владна вер-
хівка Криму була деморалі-
зована, обдурена і підкупле-
на, так було з «підкоренням» 
Кавказу, північних народів 
Європи, в багатьох інших ви-
падках. Сьогодні ж «шреде-
ризація Європи» здебільшого 
пахне газом і корупцією.

За влучним давнім висло-
вом «Каналу 24», за свою бі-
ографію Герхард Шредер за-
служив навіть від німців три 
прізвиська. «Під час свого пе-
ребування на посаді канцле-
ра Німеччини він недарма 
отримав прізвисько «Genosse 
der Bosse» — тобто, «Товари-
ша босів», бо очолювана ним 
колись Соціал-демократична 
партія, власне, завжди захи-
щала інтереси найманих ро-
бітників та середнього класу, 

але канцлер Шредер вельми 
часто цими інтересами нехту-
вав, даруючи натомість свою 
прихильність керівникам 
великих концернів, банків-
ських домів та — далеко не в 
останню чергу — лідерам не 
найдемократичніших у світі 
держав, які мали змогу оціни-
ти подібну дружбу в твердій 
валюті. 

Взагалі, Герхард Шредер, 
який вийшов з бідної сім’ї 
отримувачки соціальної до-
помоги, запам’ятався своєю 
пристрастю до дорогих ко-
стюмів, годинників та інших 
атрибутів «солодкого життя» 
— за що й отримав ще одне 
прізвисько — «Канцлер від 
Армані». 

Тож нічого дивного не 
було у тому, що після про-
грашу на ще одних виборах, 
він прийняв пропозицію 
концерна «Газпром» та сів 
у крісло керівника проєкту 
«Північний потік» — газого-
ну, покликаного намертво 
«прив’язати» Європу до ро-
сійської газової труби... Вже 
програвши вибори, але все 
ще залишаючись канцлером, 
Шредер просто-таки з остан-
ніх сил «продавив» угоду з 
Росією про будівництво «Пів-
нічного потоку», після чого 
спокійнісінько пересів до 
крісла керівника цього про-
єкту — тобто, власне, на очах 
усієї країни зловжив своїм 
службовим становищем та 
створив собі тепленьке міс-
течко на майбутнє. По-друге 
— вже тоді вельми багатьом 
німцям не до шмиги були за-
гравання Шредера з Путіним, 
якого він, у пику очевидності, 
називав «демократом чистої 
води» (lupenreiner Demokrat). 
Багато людей вже тоді здога-
дувались, що газ для крем-
лівського господаря — це 
не лише і не стільки товар, 
скільки засіб політичного 

тиску, й пряма монополізація 
його постачань — це пряма 
залежність від Москви. За 
всі оці маніпуляції  Шредер 
отримав від своїх же това-
ришів по Соціал-демокра-
тичній партії «прощальне» 
прізвисько «Російський ні-
мець»(Russlanddeutsche), а 
коли прийшов час для нової 
передвиборчої кампанії — 
вони попросили його не ви-
словлюватися на публіку на 
підтримку соціал-демократів, 
бо це, мовляв, погано впли-
ває на імідж партії...»

І ось тепер, коли проєкт 
з «Північним потоком 2» за-
йшов у глухий кут, Шредер 
взявся за Крим. Причому рі-
вень його висловлювань, на 
жаль, як визначили вже по-
літологи-спеціалісти з Німеч-
чини, не відповідає рівневі 
колишнього канцлера.

По-перше, ніколи не гово-
ри ніколи, бо з плином часу 
все ж відбуваються такі події, 
на які ніхто не сподівався. 
Герхард Шредер свого  часу, 
як і багато інших політиків, 
мабуть, вважав, що СССР ні-
коли не розпадеться.  Але це 
сталося. Тому говорити, що 
ніколи жоден президент Ро-
сії не поверне Україні Крим 
— для цього треба бути Шре-
дером. Бо як свідчить істо-
рія, практично всі окуповані 
території вже повернулися 
на своє місце. Для Шредера, 
очевидно, буде близьким і 
зрозумілим прикладом по-
вернення Судетів та Австрії. 
Теж свого часу багато думали, 
що це «сакральна територія» 
та «рідна гавань». Але вияви-
лось, що і з «чужих гаваней» 
та «сакральних територій» 
можна повернутися.

По-друге, санкції вже по-
діяли, і завдяки їм людство 
багато чого досягло. Путін 
притих, вести далі війну нема 
за що і нема як, і він фактично 
вичікує, бо зв’язаний по ру-
ках і ногах. Політики світу це 
бачать, а тому санкції продов-
жуються.

По-третє, Шредерівське 
пояснення «припустімо, що 
Україна дійсно вступила б в 
НАТО, як того хотіли амери-
канці. Тоді б Севастополь, 
один з найважливіших вій-
ськових портів Росії, виявив-
ся б на території західного 
Альянсу», насправді нічого 
не пояснює. Володимир Путін 

сам, як пам’ятають історики, 
найперше, що зробив після 
того, коли посів крісло прези-
дента Росії, заявив про своє 
бажання, щоб Росія вступила 
до  НАТО. Припустімо, що це 
б сталося, то яка ж тоді різни-
ця, чи був би Севастополь на 
території Альянсу, якщо Путін 
сам цього хотів.

По-четверте, маячня про 
створення в Севастополі 
«бази НАТО» ні про що не 
говорить і нічого не дово-
дить. Якби в США було таке 
прагнення, то ніякому аме-
риканському президенту 
ніщо не заважало вже давно 
б створити базу НАТО в Одесі, 
наприклад. А оскільки цьо-
го нема — то це значить, що 
нема в політиків такого ба-
жання, і не треба маніпулю-
вати. Разом з тим, всі вірять, 
навіть у Москві, просто нама-
гаються цьому якомога дов-
ше завадити, що Україна рано 

чи пізно вступить в НАТО. І тут 
виникає питання. А Росії що 
до цього? Ну вступила Украї-
на до НАТО, ну не може тепер 
Росія здійснювати свої агресії 
на її території, але ж це стане 
на користь самій Росії — бо 
Москва не буде витрачати 
стільки грошей на війни по 
всьому світу, на смертоносне 
озброєння, а буде будувати в 
себе дороги, в Сибіру і в Не-
чорноземній зоні, буде під-
вищувати  росіянам зарплати 
та пенсії, виділятиме більше 
грошей на науку, на освіту, на 
медицину.

Отже, виходить, що всу-
переч думці Шредера, по-
слухавши його, російські 
громадяни повинні би вийти 
на демонстрації та пікети з 
лозунгами «НАТО, негайно 
прийми Україну до свого 
складу!», «НАТО — блок бла-
гополуччя Росії та її грома-
дян!» тощо. Ось як реально 
слід сприймати вислови пана 
Шредера, а не так, як він сам 
їх сприймає...

З іншого боку «шредери-
зація» Європи — це не про-
сто «невинна гра» політиків. 
Як вважає, наприклад, глава 
Меджлісу кримськотатар-
ського народу Рефат Чуба-
ров, всі події, що відбувають-
ся останнім часом, зокрема 
– арешт Навального після по-
вернення в Москву, анексія 
Криму, мілітаризація всього 
Чорноморсько-Середземно-
морського регіону, тощо — 
стали можливими через те, 

що світова спільнота поблаж-
ливо дивиться на витівки Пу-
тіна, часто веде дискусії там, 
де треба діяти, щоб запобігти 
порушенню прав людини і те-
риторіальної цілісності дер-
жав. 

Зокрема Рефат Чубаров 
вказує у своєму Фейсбуку: 
«Вітаючи будь-які зусилля, 
спрямовані на захист прав 
громадянина РФ Олексія На-
вального, зокрема – на усу-
нення загроз його життю та 
здоров’ю, що виходять від 
російської влади, одночасно 
вважаю важливим зазначити, 
що гоніння путінського ре-
жиму проти російських опо-
зиційних політиків і безпре-
цедентне обмеження прав і 
свобод людини в Російської 
Федерації, є прямим наслід-
ком безкарності політичного 
та військового керівництва 
РФ за розв’язану ним війну 
проти України, яка призвела 
до незаконної окупації Кри-
му і окремих районів Доне-
цької та Луганської областей, 
вбивства понад 13 тисяч і 
поранень 27 тисяч осіб. Не 
сумніваюся в тому, що кожен 
відповідальний політик, який 
представляє міжнародну ор-
ганізацію або парламент сво-
єї країни, не може не усвідом-
лювати рівень загрози з боку 
РФ, що нависла над світом в 
цілому, і над його країною, зо-
крема. Хочете уникнути пря-
мої російської агресії проти 
своїх країн і народів? Перш 
за все, допоможіть Україні 
звільніти окуповані РФ тери-
торії та відновити свою тери-
торіальну цілісність в межах 
міжнародно-визнаних кор-
донів, включаючи Крим. По 
друге, зважитесь нарешті на 
введення ембарго на росій-
ські енергоносії, що змусить 
Росію повернутися в рамки 
міжнародного права. Зви-
чайно, введення ембарго на 
російські нафту і газ вдарить 
по економіці і ваших країн. 
Але хіба ці витрати можна 
порівняти з наслідками гло-
бальної катастрофи, що може 
вибухнути в результаті ім-
перських амбіцій біснуватого 
правителя Кремля? Прагнете 
захистити Олексія Навально-
го та інших російських опози-
ціонерів від репресій і гонінь 
Кремля? Хіба ж не справед-
ливо буде разом з цим при-
мусити Кремль звільнити 
129 кримських політв’язнів, 
з яких 93 — кримські тата-
ри, а також сотні заручників, 
які утримуються бандитами, 
контрольованими ФСБ Росії, 
в катівнях ОРДЛО? А як інак-
ше?»

Одним словом, Європі за-
раз дуже потрібна прискоре-
на «антишредеризація». І це 
може стати новим проривом 
європейської спільноти до 
дотримання прав людини та 
вимог міжнародного права.

Автор: Микола Семена
Джерело: «День» (https://day.

kyiv.ua/uk/blog/polityka/u-chomu-
pomylyayetsya-iniciator-shrederyzaciyi) 

У чому помиляється ініціатор «шредеризації»?

Герхард Шредер замість 
справедливості обрав гроші, до 
того ж, гроші путінські, заплямовані 
кров’ю багатьох невинних жертв

Малюнок Віктора Богорада
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18 років навчального досвіду
Диплом Estelle – гарантія 
якості для рекламодавців!

Оголошується набір за 
спеціальністю КОСМЕТОЛОГ!

• Навчаємо створенню
власної косметичної лінії

• Включений курс по Laser 
Technician Certifi cation

• Найновіші технології аналізу шкіри
 (комп’ютерна діагностика і ультразвук)
• Підбір професіональної косметики
 Косметична чистка обличчя
• Епіляція волосся 
• Професійний макіяж
• Нарощування вій

Ранкові, вечірні класи
 і заняття в вихідні дні

Допомагаємо 
працевлаштуватися 

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

I N S T I T U T E
S K I N  C A R E  &  S P A

Програма навчання 
включає:

SKIN CARE 
THERAPIST

Додаткова інформація:
847-329-9174

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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16 січня прем'єр-
міністра найбільшої 
за кількістю населен-
ня федеральної землі 
Німеччини Північний 
Рейн-Вестфалія Арміна 
Лашета було обрано 
новим головою Христи-
янсько-демократичного 
союзу (ХДС), до якого на-
лежить також канцлерка 
ФРН Анґела Меркель. 

У другому турі голо-
сування Лашет набрав 
521 голос, випередивши 
колишнього голову фрак-
ції ХДС/ХСС у Бундестазі 
Фрідріха Мерца, якого 
підтримали 466 делегатів. 
Третій кандидат - голова 
комітету Бундестагу з пи-
тань зовнішньої політики 
Норберт Реттґен  - вибув 
у першому турі. Голосу-
вання відбувалося під час 
онлайн-з'їзду політичної 
сили, тож його результати 
мають ще бути формаль-
но затверджені після от-
римання надісланих пош-
тою бюлетенів. Результати 
«поштового голосування» 
оголосять 22 січня. Утім, 
всі троє кандидатів заяв-
ляли, що визнають резуль-
тати голосування онлайн.

Треба відзначити, що 
пандемія коронавірусної 
хвороби змусила ХДС у 
2020 році двічі переноси-
ти обрання нового лідера 
партії – спочатку скасу-
вали запланований на 
квітень спеціальний з'їзд 
політсили, а згодом пере-
несли регулярний партій-
ний форум, який мав від-
бутися в грудні. 

«День» звернувся до 
посла України в Німеччині 
пана Андрія Мельника з 
проханням прокоменту-
вати вибори нового лідера 
найвпливовішої політич-
ної сили у ФРН і розпові-
сти про очікування нашої 
країни від пана Лашета, 
який, ймовірно, стане кан-
цлером ФРН. 

- Насамперед, хочеть-
ся сердечно привітати пе-
реможця виборів на по-
саду голови найбільшої 

німецької партії – Христи-
янсько-демократичного 
союзу (ХДС), яким після 
запеклих дебатів став 
чинний Прем‘єр-міністр 
землі Північний Рейн - Ве-
стфалія Армін Лашет. 

Приємно, що саме наш 
президент Володимир Зе-
ленський був серед пер-
ших лідерів іноземних 

держав, які надіслали свої 
вітання новообраному 
лідеру християнських де-
мократів. 

Такі жести є дуже важ-
ливими.

Загалом в Україні з ве-
личезною увагою слідку-
вали за виборчими пере-
гонами нового керівника 
ХДС. Через пандемію ця 
майже голівудська інтри-
га розтяглася на цілий 
рік, давши нам – з іншого 
боку – змогу максималь-
но щільно ознайомитися  
із кожним із трьох канди-
датів та їх програмами. 

На жаль, доводиться 
констатувати, що зовніш-
ньо-політичні преферен-
ції претендентів залиша-
лися значною мірою у тіні,  

під час кількох теледеба-
тів питання міжнародної 
політики фактично не 
порушувалися. Насправ-
ді це дуже тривожний 
сигнал, який свідчить 
про те, що Німеччина 
дедалі більше концен-
труватиметься на своїх 
внутрішніх проблемах. 

Тож і Україні слід, без-
умовно, вже нині актив-
но готуватися до якісно 

нових викликів, які на 
нас насуваються у цьо-
му зв‘язку. Хочеться ві-
рити, що, все ж таки, не 
дійде до крайнощів типу 
Germany fi rst, але жор-
стка суспільна критика 
уряду ФРН через нібито 
занадто повільне забез-
печення доступу до вак-
цини проти коронавірусу 

у рамках єдиної політики 
ЄС, яка стала своєрідним 
передвісником нового 
національного егоїзму – 
цього разу пандемічного 
– змушує нас, українців, 
добряче задуматися. Осо-
бливо над тим, наскільки 
питання європейської со-
лідарності відіграватиме 
роль у майбутньому, а не 
перетвориться на порож-
ній звук. 

Що ж стосується Армі-
на Лашета, то в українській 
пресі за ці дні можна було 
прочитати чимало ради-
кальних позицій щодо 
того, чого ж Україні слід 
чекати від новообраного 
глави ХДС. 

Деякі з них змальову-
ють мало не аполікаптичні 

сценарії, мовляв, обрано 
«проросійського політи-
ка». Все пропало. 

Скажу прямо: далеко 
не все так однозначно. 

Дійсно, низка вислов-
лювань стосовно розвит-
ку відносин з Росією чи 
«Північного потоку-2» від-
верто насторожують бага-
тьох українців. Водночас, 
було б хибно драматизу-
вати ситуацію.  

Звичайно, після від-
ходу Ангели Меркель з 
великої політики, і якщо 
А. Лашета таки буде об-
рано наступним кан-
цлером за результатами 
виборів до Бундестагу 
26 вересня ц. р. (а питан-

ня кандидатури від блоку 
ХДС/ХСС лишатиметься 
відкритим, швидше за все, 
до квітня ц. р.), Україна не-
минуче стикнеться з якіс-
но новими викликами. 

«2021 рік матиме для 
вітчизняної дипломатії 
критично важливе зна-
чення, щоб по-справж-
ньому підготуватися до 

цієї нової реальності на 
німецькому напрямку»

І хоча я можу з великою 
імовірністю стверджувати 
про збереження у німець-
кому політикумі континуї-
тету щодо подальшої полі-
тичної підтримки України, 
безумовно, нам доведеть-
ся налаштовуватися на 
нові акценти та підходи 
Берліна. 

Саме тому цей 2021 
рік матиме для вітчизня-
ної дипломатії критично 
важливе значення, щоб 
по-справжньому підго-
туватися до цієї нової ре-
альності на німецькому 
напрямку.

Не хотілося б нині спе-
кулювати, чого саме нам 
чекати від Арміна Лашета. 

Згадаю лише свою трива-
лу розмову з ним як керів-
ником земельного уряду в 
Дюссельдорфі. 

Ця зустріч засвідчила, 
що новий лідер ХДС – го-
товий дослухатися до ар-
гументів України, сприй-
мати наші національні 
інтереси, насамперед, що 
стосується європейської 
перспективи Києва. Тож 
сьогодні зарано посипати 
голову попелом, радше 
навпаки - саме зараз час 
засукати рукави і з нови-
ми силами продовжити 
непросту працю пере-
конування нового глави 
християнських демокра-
тів у тому, що підтрим-
ка України, її зміцнення, 
наша інтеграція до ЄС і 
НАТО - все це відповідає 
основоположним інтере-
сам Німеччини.

Автор: Микола Сірук
Джерело: «День»

 (https://day.kyiv.ua/uk/article/
den-planety/chogo-nam-chekaty-

vid-armina-lasheta)

Посол Андрій Мельник: 
«Новий лідер ХДС готовий дослухатися 

до аргументів України»

Низка висловлювань Арміна 
Лашета стосовно розвитку 
відносин з Росією чи «Північного 
потоку-2» відверто насторожують

Під  час теледебатів питання міжнародної політики 
фактично не порушувалися. Це тривожний сигнал – 
Німеччина дедалі більше концентруватиметься на 
своїх внутрішніх проблемах

У Берліні «із жалем» 
сприйняли нові 

санкції Штатів проти 
«Nord Stream 2»

Уряд Німеччини зреагував на по-
відомлення США про намір ввести 
санкції проти російського судна, яке 
має прокладати труби газогону «Nord 
Stream 2». Про це повідомляє Reuters 
із посиланням на міністерство еконо-
міки ФРН.

«Ми з жалем беремо це повідом-
лення до відома», – наводить агент-
ство Reuters слова представника Міне-
кономіки Німеччини.

Зазначається, що обмеження США, 
які запроваджуються на підставі Акту 
протидії противникам Америки через 
санкції (CAATSA), набули чинності у ві-
второк. Як уточнюється, санкції введе-
ні проти російського трубопровідного 
корабля «Фортуна» та його власника 
компанії KVT-RUS. 

Нові санкції набули чинності за 
день до того, як Трамп пішов із посади. 
Його наступник Джо Байден раніше 
висловлювався проти запуску газого-
ну. Однак він також заявляв, що праг-
нутиме покращити відносини з євро-
пейськими союзниками, зокрема, з 
Німеччиною.

Офіційний представник посольства 
США в Берліні вже заявив, що амери-
канська сторона продовжить вжи-
вати «всіх необхідних та відповідних 
заходів» для запобігання будівництву 
«Nord Stream 2». Уряд США сподіваєть-
ся, «що Німеччина перегляне свою по-
зицію щодо газопроводу». 

В той же час Федеральне відомство 
з питань судноплавства та гідрографії 
ФРН (BSH) змушене було призупинити 
дію виданого ним самим минулого чет-
верга дозволу на прокладання труб у 
рамках проєкту «Північний потік-2».

Це сталося внаслідок суперечки з 
Німецьким союзом охорони природи 
та біорізноманіття (NABU) та екологіч-
ною організацією «Німецька допомога 
навколишньому середовищу» (DUH), 
повідомляє видання Spiegel.

BSH надало компанії Nord Stream 
2 AG дозвіл на прокладання труб у 
німецькій ексклюзивній економічній 
зоні (EEЗ) у період із кінця вересня до 
кінця травня. Цей дозвіл розширив 
тимчасові рамки виданого раніше до-
зволу на рік. 

Того ж дня екологічні організа-
ції заявили, що оскаржуватимуть це 
рішення, оскільки не погодились із 
висновками чиновників, що вплив бу-
дівельних робіт на захист перелітних 
птахів «буде досить незначним».

В іншій статті Spiegel пише про те, 
що екологічні організації завдають та-
кож удару Фонду захисту клімату, який 
терміново створили у федеральній 
землі Мекленбург-Передня Померанія 
з метою виведення підприємств-учас-
ників проєкту з-під санкцій США. Про-
філь Фонду передбачає залучення 
природоохоронних організацій (два 
місця в опікунській раді), але вони 
одна за одною відмовляються брати 
участь у роботі новоствореної струк-
тури.

«Я не можу підтримати або легітимі-
зувати фонд захисту клімату, який по-
винен створювати інфраструктуру, яка 
шкодить клімату», – заявила, зокрема, 
голова «Ради з питань навколишньо-
го середовища та сталого розвитку» 
з Мекленбурга-Передньої Померанії, 
активістка руху Fridays for Future Тере-
зія Кроне.

Прокладання газогону дном Балтій-
ського моря вже завершено на 94%. 
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Продовження на стор. 17

Роль молоді в новій 
економіці, беззапереч-

но, визначальна: вона тут 
формує тренди і транс-
формує поняття. Як саме 
це відбувається та в чому 
полягає «нестандарт»?

Стереотипи про рід ді-
яльності в нашому суспіль-
стві переважно базуються 
на зовнішньому вигляді та 
віці людини. Старший пре-
зентабельний чоловік — це 
зазвичай лікар, економіст 
чи підприємець. Молода лю-
дина із яскраво вираженим 
творчим «я» (із кольоровим 
волоссям, тату чи пірсин-
гом) — переважно худож-
ник, «поки що» студент або 
бариста. Ейджизм і лукім у 
бізнесі справді важко вико-
рінити саме тому, що для нас 
підприємець — це хтось на 
зразок Лео із фільму «Вовк із 
Волл-стріт». Однак у житті все 
зовсім не так. Молоде підпри-
ємництво сьогодні є таким не 
лише з огляду на період ро-
боти бізнесу, а й з огляду на 
вік його власників і тих, кого 
в їхньому середовищі можна 
назвати лідерами.

Як молодь діє
За результатами дослі-

дження «Портрет укра-
їнського підприємця», 
здійсненого у жовтні Со-
юзом українських підпри-
ємців (СУП) разом із UMG 
за підтримки Центру між-
народного приватного 
підприємництва (CІРЕ), се-
редньостатистичний під-
приємець в Україні — це 
чоловік 31–45 років, який за-
ймається торгівлею й воло-
діє одним-двома бізнесами. 
Це доволі стандартний набір 
показників, який чудово від-
биває наше законсервова-
не уявлення про те, яким є 
«правильний» бізнесмен.

За даними дослідження, 
яке опублікувала соціологіч-
на група «Рейтинг», упродовж 
2015–2018 років в Україні 
зріс відсоток тих, хто найімо-
вірніше і хто впевнено хотів 
би розпочати власну справу. 
Це вказує на зростання впев-
неності серед потенційних 
підприємців, зокрема серед 
молоді. Адже показово, що 

респонденти віком 18–35 ро-
ків частіше воліють відкрити 
власну справу. Це таки біль-
ше, ніж середньостатистич-
ний підприємець в Україні, 
портрет якого вказує на 31–
45 років.

Що ж до молодого бізнесу 
в загальній перспективі, то 
в Україні важко простежити 
його характерні ознаки, адже 
якщо у світі довгострокова 
перспектива — уже від 5 ро-
ків, то в нас це 3–5. Хоча, згід-
но з уже згаданим досліджен-
ням «Портрет українського 
підприємця», середній вік 
бізнесу в Україні становить 

8,4 років. А це більше, аніж 
вік, від якого бізнес можна 
назвати таким, що має дов-
гострокову перспективу. За 
словами керівниці Львівської 
бізнес-школи УКУ (LvBS) Софії 
Опацької, наші люди не зви-
кли чекати, тому якщо бізнес 
залишається неприбутковим 
перші рік-два, то його авто-
матично вважають нерен-
табельним. План може бути 
написаний і на 5, і на 10 років, 
але якщо підприємець не го-
товий чекати й підлаштову-
ватися до умов, то і справа не 
житиме довше.

Якщо говорити про якісні 
характеристики, то завдя-
ки молоді на бізнес-арені 
тепер більше фокусують-
ся на розумному й еко-

логічному користуванні. 
Це вплив багатьох факто-
рів, що їх принесла глоба-
лізація. І покоління, яке не 
знає радянської реальності, 
сприймає це як норму. «Нині 
молоді люди приходять у 
підприємництво насампе-
ред задля того, щоб зробити 
значний внесок у культуру, 
суспільство чи науку, замі-
нити неякісні товари й по-
слуги на справді круті про-
дукти, доступні населенню. 

Дедалі більше підприємців 
турбуються про те, щоб їхня 
справа була соціально від-
повідальною. Це дуже крута 
динаміка», — коментує Ма-
рія Черевко, PR-менеджерка 
«YEP!». Шляхом нескладно-
го аналізу проєктів, які вже 
профінансував Український 
фонд стартапів, можна помі-
тити реальний апгрейд ініці-
атив. Наприклад, VAR Energy 
— віртуальна електростан-
ція, яка забезпечує енергією 
із використанням розподі-
лених енергетичних ресур-
сів. Nutritionista — додаток, 
що рекомендує користува-

чам ресторани зі здоровими 
альтернативами страв, ба-
зований на особистих упо-
добаннях. Kray Technologies 
— дрони, які розпилюють 
захист для рослин із мен-
шою для них шкодою і так 
рятують значний відсоток 
урожаю. І важливий не тіль-
ки сам факт, що такі ідеї під-
тримують фінансово, а що 
вони з’являються взагалі, до 
того ж що далі, то частіше.

Як молодь починає
Такі ініціативи, очевидно, 

не з’являються одразу. Сло-
во стартап уже давно пере-
стало бути неологізмом. Це 
радше щось не зовсім зрозу-
міле, аніж нове. У бізнес-інку-
баторах стартапи набирають 

форми, учасники виробля-
ють стратегії розвитку, зва-
жують шанси, вираховують 
рентабельність, упроваджу-
ють готовий проєкт у життя 
або й далі розвивають його 
в акселераторах. Загалом 
інкубаційні бізнес-екосисте-
ми — те, з чого молодь може 
впевнено починати власну 
справу.

Розвитком стартапів в 
Україні займається багато 
бізнес-інкубаторів, зокрема 

1991 Open Data Incubator, 
Eo Business Incubator, ака-
демічний інкубатор «YEP!». 
Останній вирізняється кон-
кретним спрямуванням, яке 
відіграє важливу роль саме 
в молодіжному підприєм-
ництві на початковому ета-
пі. Особливість «YEP!» кри-
ється в самій назві: Youth 
Entrepreneurial Partnership. 
Це академічний інкубатор. 
Він спеціалізується на мен-
торстві в питаннях стартапів 
для студентів освітніх закла-
дів. Починають завжди з ма-
лого. Тобто йдеться не про 
одразу мільйонний бізнес, 

але з нульовим капіталом, бо 
це була б утопія. Здебільшо-
го учасники програм не зов-
сім розуміють, як оформити 
свою ідею чи монетизувати 
її, але навіть спроби можна 
вважати успіхом. «Згідно з 
опитуванням, яке ми здій-
снювали серед випускників 
програми, 78% випускників 
хотіли би й далі розвиватися 
в напрямі інноваційного під-
приємництва. Це хороший 
показник того, що в довго-
строковій перспективі таке 
навчання має значущий вне-

сок», — стверджує Марія Че-
ревко. Чому це добре — бо 
на етапі, коли потенційний 
підприємець є ще студен-
том, постає багато бар’єрів, 
які не дадуть йому to think 
out of the box, а місце ковор-
кінгу разом із наставниками 
й людьми зі схожими цілями 
подолають страх бути «недо-
статньо серйозним» для по-
чатку власної справи.

Як молодь навчається
Прогресивність молодих 

лідерів не тільки у форматі 
їхнього навчання, а й у філь-
трації зайвого та чіткому ро-
зумінні своїх потреб. Те, що 
можуть називати неформа-
том, насправді є відмовою від 
застарілих канонів. Нарешті 
ми почали усвідомлювати: 
кількість оцінок із конкрет-
ного предмету в універ-
ситеті ніяк не впливає на 
те, що ти створюватимеш 
після його закінчення. Ця 
прогресія потрохи інтегру-
ється в колективне підсвідо-
ме й на державному рівні. 
У лютому 2020 року було 
створено додаток «Дія», так 
звану «державу у смартфоні». 
Трохи пізніше того самого мі-
сяця вийшов «Дія. Бізнес» — 
безкоштовний сервіс допо-
моги підприємцям України: і 
професіоналам, і новачкам. 

Це діджиталізація теоретич-
них і практичних знань. І хоча 
додаток поки що працює в 
тестовому режимі, вже мож-
на зробити певні висновки. 
Є онлайн-школа, доступ до 
консультацій із питань по-
шуку інвесторів, партнерів 
і фінансової грамотності. 
Найпрактичніша річ на сай-
ті — це постійно оновлюва-
ний дайджест можливостей. 
Це детальне роз’яснення 
інформації про податки, но-
вовведення, приватизацію 
та оренду держмайна, освітні 
заходи для підприємців. Тоб-
то для отримання бази знань 
або консультації з певного 
питання тепер є ще одне 
державне альтернативне 
джерело. Якщо не всю, то 
чимало потрібної інформа-
ції можна отримати у фор-
маті онлайн. І виявляється 
— для цього не обов’язко-
во йти на курси чи кудись 
вступати або, на противагу, 
наосліп пробувати, наступа-
ючи на граблі.

Але ніхто не заперечує 
того факту, що в ком’юніті 
лідерів можна інтегрува-
тись і через спеціалізовані 
виші. Їхні переваги очевид-
ні: чітка структура викладу 
матеріалу, викладацький 
склад, фільтрація потрібних 
і зайвих знань та навичок. 
Тобто все, до чого ми зви-
кли в закладах вищої освіти. 
Це ще один плюс — відо-
мий і добре знаний формат. 
Це можна проілюструвати 
на прикладі Львівської біз-
нес-школи LvBS. Навчальні 
програми загалом орієнто-
вані на людей, які вже мають 
власну справу або досвід у 
підприємництві та хочуть 
підвищити свою кваліфіка-
цію. Тут навчають уміти тран-
сформувати компанію в разі 
неочікуваних економічних 
поворотів і бути гнучким.

Показово, що середній 
вік студентів на магістерській 
програмі з інновацій і підпри-
ємництва LvBS — 23 роки, 
на магістерській програмі з 
управління персоналом та 
організаційного розвитку — 
32 роки. Найнижчим є серед-
ній вік маркетологів (MSc in 
Marketing Management) — 22 
роки. Тобто тенденція всту-
пати на навчальні програми 
спостерігається саме серед 
того вікового діапазону, який 
відповідає умовному позна-
ченню «молодь».

Це важливий досвід, який 
насправді не обов’язковий 
у сучасних умовах. Однак 
він якісно підвищить конку-
рентоспроможність підпри-
ємства. Узяти, до прикладу, 
київське smm-агентство 
«22nd fl oor agency» та його 
засновницю Дар’ю Яблочкі-
ну. У листопаді агенція свят-
кує два роки, а серед клієн-
тів є такі бренди, як Wella 

Підприємництво 
поза шаблоном

В Україні не звикли чекати, тому якщо бізнес 
залишається неприбутковим перші рік-два, то його 
автоматично вважають нерентабельним

Дедалі більше підприємців 
турбуються про те, щоб їхня справа 
була соціально відповідальною
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й Obag. Цього місяця пані 
Дар’я пішла на навчання до 
Kmbs (Києво-Могилянська 
бізнес-школа). На запитан-
ня, що спонукало до тако-
го вибору й чому саме біз-
нес-школа, відповідає, що 
нарешті досягла того рівня 
розвитку, коли готова при-
йняти серйозні знання від 
авторитетних маркетологів. 
«Я думаю, що якби отрима-
ла освіту маркетологині (а я 
за освітою філологиня), це 
точно систематизувало би 
знання з маркетингу в моїй 
голові та допомогло з деяки-
ми клієнтами говорити од-
нією мовою… Можна бути 
маркетологом за освітою, 
але взагалі не розуміти, як це 
працює і для чого ми тут усі 
зібралися. Тим паче, марке-
тинг — досить динамічна си-
стема, яка швидко змінюєть-
ся. Тому все має працювати в 
комплексі: освіта й бажання 
навчатися та пізнавати світ», 
— каже Дар’я Яблочкіна.

Щодо географії, то ми 
також живемо стереотипа-
ми, що для виходу на ринок 
треба виїжджати за кордон. 
І в процесі набуття акаде-
мічних знань, і в питанні 
відкриття справи ми звикли 
говорити про країну мрій 
будь-де, але не вдома. Софія 
Опацька досить чітко пояс-
нює умови, за яких україн-
ський молодий підприємець 
волів би вивезти свій бізнес 
за кордон. «Виїжджають рад-
ше ті, хто шукає сприятливої 
стартап-екосистеми, або ті, 
хто працює з технологіями 
(а такі бізнеси здебільшого 
працюють на глобальний 
ринок), або ж орієнтовані на 
експорт компанії. Але це не 
означає, що вони мусили виї-
хати з України, бо тут погано, 
— вони їдуть тому, що їхній 
ринок деінде», — стверджує 
пані Софія. Тобто це бороть-
ба з іще одним стереотипом, 
який сформувався на тлі за-
гальної невдоволеності су-
спільства своїм фінансовим 
станом. Загальної, але не по-
всюдної. В Україні реально 
вивчити ази й застосовувати 
їх саме тут, хоча, безперечно, 
усе залежить від конкретної 
ситуації. А кількість реалізо-
ваних ініціатив та їхній успіх 
— найкраща демонстрація 
істинності таких тверджень.

Як молодь змінює
Важливим етапом творен-

ня лідерів є комунікація. Але 
не в загальному розумінні 
— ідеться саме про міжосо-
бистісний зв’язок із пред-
ставниками їхньої сфери за-
йнятості. Сьогодні в Україні 
багато клубів є платформами 
для поширення ідей і про-
фесійного зростання в ком-
фортних і не обтяжених рам-
ками умовах. Це і JCI Ukraine, 
Board, CEO club Ukraine та 
їхня молодіжка Young CEO 
Club. На останньому варто 
зосередитися більше. Це міс-

це зустрічі людей зі схожими 
досягненнями в підприєм-
ництві, які прагнуть не лише 
спілкуватися з колегами, а 
й народжувати у процесі 
нові ідеї. Новація полягає в 
форматі інтеракцій. Тобто це 
обмін досвідом і перманент-
не підвищення кваліфікації. 
Головним нюансом є те, що 
учасниками можуть бути 
лише підприємці до 35 ро-
ків, які мають власну справу 
й відповідний річний дохід 
компанії. До того ж, участь у 
клубі платна, а те, чи можете 
ви в ньому залишитися, вирі-
шуватиме відповідна комісія 
за шість місяців після вступу 
й після перших зустрічей з 
іншими учасниками. Наві-
що всі ці умови? Задля філь-
трування людей на «своїх» і 
«несвоїх». Концепція таких 
просторів полягає в постій-
ній комунікації, адже вона 
є не лише головним поста-
чальником ідей, насамперед 
це хороших спосіб оцінити 
конкурентів і посилити свої 
позиції з певного питання, на 
яке не звертав уваги раніше. 
Націленість на комунікацію 
— характерна риса лідерів у 
новій економіці.

Тренди в підприємництві 
мінливі. Зі зміною лідерів 
думок змінюється також по-
няття про те, що слід вважа-
ти успішною справою. Так 
можна сказати про кібер-
спорт і його розвиток. Зви-
чайно, річ не лише у став-
ленні суспільства до нього, а 
й в економічних можливос-
тях, які насправді диктують 
умови. У світовій практиці 
кіберспортивні турніри — 
один із найвигідніших захо-
дів для просування брен-
ду з погляду маркетингу. 
Кошти, які надходять у цей 
бізнес, піднімають ставки в 
рекламодавців. Цьогоріч-
ний призовий фонд у тур-
нірі The International з Dota 
2 побив свій торішній ре-
корд і нині становить понад 
$34,4 млн, розповідає The 
Verge. У цьому самому тур-
нірі у 2013 році українська 
команда NaVi (Natus Vincere) 
посіла друге місце і забрала 
приз у розмірі понад $600 
тис. Водночас вітчизняний 
досвід досі не свідчить про 
повну довіру до кіберспор-
ту. Це погано і для геймінгу, 
і для інвестицій в економіку 
країни. Кіберспорт визнали 
офіційним видом спорту в 
Україні лише у вересні 2020 
року, і можна передбачити, 
що ставлення суспільства 
при слові «кіберспортсмен» 
іще довго видаватиме асо-
ціативний ряд із тінейджер-
ською забавою лише через 
молодий вік учасників.

Автор: Тетяна Боць 
Джерело: «Український 

Тиждень» (https://tyzhden.ua/
Economics/251285), стаття із 

спільного проєкту «Тижня» і Школи 
журналістики та комунікацій УКУ 

«За що відповідальна молодь»

В Україні реально вивчити ази й 
застосовувати їх саме тут

В Україні сприятимуть підтримці ветеранського 
підприємництва на державному рівні

Міністерство у справах 
ветеранів працюватиме над 
цим спільно з Фондом «По-
вернись живим».

Про це повідомляє прес-
служба Мінветеранів.

«Щороку дедалі більше 
ветеранів в усій країні ви-
пробовують себе у бізнесі 
й започатковують власні 
справи. Це – дуже пози-
тивна тенденція. Водночас 
система підтримки вете-
ранів українським законо-
давством потребує чіткого 
визначення та упорядку-
вання норм», – сказав за-
ступник міністра у справах 

ветеранів Ігор Безкаравай-
ний.

За його словами, Мінве-
теранів та Фонд «Повернись 
живим» об’єднують зусилля 
для захисту питання вете-
ранського підприємництва 
на державному рівні.

Зокрема, в рамках 
співпраці заплановано до-
слідження щодо потреб 
ветеранської спільноти. 
Отримані дані після опра-
цювання з фахівцями та 
експертами ляжуть в осно-
ву майбутньої Стратегії дер-
жавного сприяння ветеран-
ському бізнесу. 

Керівник ветеранського 
відділу Фонду «Повернись 
живим» Дмитро Лавренчук 
зазначив, що реабілітація 
ветеранів через спорт та 
їхнє залучення до ділової 
активності – неймовірно 
перспективний та вигід-
ний державі напрям робо-
ти.

До слова, раніше Мі-
ністерство у справах вете-
ранів України та ГО «Все-
українська організація 
«Федерація Є-спорту Украї-
ни» домовилися про співп-
рацю у сфері електронного 
спорту.

Серед сільгосптварин збільшується 
лише поголів’я свиней – Держстат

Станом на 1 січня 2021 
року, у порівнянні з ана-
логічною датою минулого 
року, поголів’я майже всіх 
видів сільськогосподар-
ських тварин зменшилося 
на 5,0-9,3%, кількість сви-
ней збільшилася на 2%. 

Про це повідомляє Дер-
жавна служба статистики.

1 січня 2021 року пого-
лів’я великої рогатої худо-
би (ВРХ) в Україні станови-
ло 2,90 млн голів (на 6,2% 
менше, ніж 1 січня 2020 
року): сільськогосподарські 
підприємства утримува-
ли близько 997,6 тис. голів 
ВРХ (на 4,9% менше), госпо-
дарства населення – 1,90 
млн голів (на 6,9% менше). 
Зокрема, корів в Україні 
на 1 січня 2021 року налі-
чувалося 1,69 млн голів (на 
5,4% менше, ніж на 1 січня 
2020 року): 421,0 тис. – у 
сільгосппідприємствах (на 
4,0% менше) і 1,27 млн – у 
господарствах населення 
(на 5,8% менше).

Свиней в Україні на вка-
зану дату налічувалось 5,84 
млн голів (на 2,0% більше, 

ніж на 1 січня 2020 року): 
3,62 млн голів – у сільсько-
господарських підприєм-
ствах (на 9,7% більше) та 
2,22 млн голів – у господар-
ствах населення (на 8,5% 
менше).

Також 1 січня цього року 
в країні утримувалось 1,14 
млн овець і кіз (на 5,0% 
менше, ніж роком раніше): 
149,0 тис. голів сільсько-
господарськими підприєм-
ствами (на 11,6% менше) та 
994,8 тис. голів – господар-
ствами населення (на 4,0% 
менше).

Поголів’я свійської пти-

ці з 1 січня 2020 року до 1 
січня 2021 року зменшило-
ся на 9,3% – до 199,89 млн 
голів: у сільськогосподар-
ських підприємствах воно 
зменшилося на 14,7% (до 
109,0 млн голів), у господар-
ствах населення – на 2,0% 
(до 90,88 млн голів).

Зазначимо, за даними 
Держстату, 1 січня 2020 року 
у порівнянні з 1 січня 2019 
року, поголів’я ВРХ в Україні 
зменшилось на 6,5%, зокре-
ма, корів – на 5,9%; свиней – 
на 4,9%; овець і кіз – на 4,8%; 
поголів’я свійської птиці 
збільшилося на 4,2%.

Держгеонадра отримала членство 
в European Raw Materials Alliance

Державна служба геоло-
гії та надр України долучи-
лася до The European Raw 
Materials Alliance (ERMA) 
– європейської організації, 
заснованої торік у рамках 
виконання плану дій (Action 
Plan) ЄС щодо розробки 
критичних видів корисних 
копалин.

Про це повідомляє сайт 
Держгеонадр.

«Ми готові до ефектив-
ної співпраці із європей-
ськими колегами на усіх 
рівнях. Надра України багаті 
на критичні та стратегічні 
мінеральні ресурси, а залу-
чення значних інвесторів, 
використання передових 
технологічних розробок та 
досвіду закордонних парт-
нерів дасть змогу здійснити 
вагомий внесок у розвиток 
видобування критичних мі-
неральних ресурсів та сти-
мулюватиме інші сектори 

економіки», – зазначив го-
лова Державної служби ге-
ології та надр Роман Опімах.

ERMA об’єднує понад 200 
партнерів із 30 країн світу: 
державні геологічні служби 
Європи, торговельні союзи, 
громадські та дослідниць-
кі організації, інвесторів, 
які співпрацюють із метою 
забезпечення ефективної 
взаємодії усіх суб’єктів ви-
добування країн-учасників, 
обміну інноваціями та до-
свідом.

«Таким чином членство 
України у ERMA сприяти-
ме впровадженню новітніх 
стандартів видобування, 
залученню європейських 
інвесторів до розробки 
вітчизняних родовищ, на-
рощуванню запасів і зміц-
ненню бази критичних і 
стратегічних корисних ко-
палин», – наголосили у ві-
домстві.

Минулого року Держге-
онадра також стали членом 
CEEC – The Central-Eastern 
Europe and Caspian (CEEC) 
Scout Group, що веде свою 
діяльність із 1994 року та 
налічує понад 70 учасників 
– від державних геологіч-
них служб каспійського ре-
гіону, інвестиційних груп до 
незалежних громадських 
організацій.

Як повідомлялось, на-
прикінці грудня 2020 року 
уряд схвалив підписання 
з переможцями конкурсів 
угод про розподіл вуглевод-
нів на ділянках Берестян-
ська, Іванівська, Бузівська, 
Балаклійська, Унгівська, 
Софіївська та Зінківська. 
Підписання УРП відбуло-
ся 31 грудня 2020 року. Ще 
одну угоду – щодо ділянки 
Варвинська – Міністерство 
енергетики підписало 14 
січня.
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Продовження на стор. 20

Система Patriot PAC- 3. Фото: defence-point.com

ВМС Індії випробовують ракету Барак 8
Фото: indiatoday.in

ЗСУ ЗРК С-200В. Фото: terra-x.org

Напевно, розв’язання 
проблеми посилення 

протиповітряної оборо-
ни України є тим винят-
ковим питанням, щодо 
якого не існує дискусій 
або суперечок: хто б із 
військових фахівців не 
висловлював поглядів 
на переозброєння ЗСУ, 
завжди ППО потрапляло 
до першої п’ятірки пріори-
тетів. Водночас предметом 
дискурсів, інколи гострих, 
залишається спосіб ро-
зв’язання цієї проблеми.

Річ у тому, що Україна 
ніколи не розробляла і не 
випускала власних ЗРК. За 
часів СРСР на її території 
серійно виготовляли окре-
мі елементи. Наприклад, на 
державному ЦКБ «Арсенал» 
розробляли головки само-
наведення для переносних 
ЗРК, а на Жулянському ма-
шинобудівному заводі «Ві-
зар» випускали транспорт-
но-пускові контейнери для 
ЗРС С-300.

Пізніше, в часи незалеж-
ності України, «Укроборон-
сервіс» спромігся опанувати 
ремонт та елементи модер-
нізації ЗРС С-300. Беззапе-
речних успіхів досягла вже 
в наші часи команда у складі 
Державного ККБ «Луч» і при-
ватних підприємств «Радіо-
нікс» і «Рамзай» – під час реа-
лізації проєкту модернізації 
ЗРК С-125 для Ефіопії – до 
рівня С-125МЕ1(2). До речі, 
це дало поштовх і при-
звело до створення 
активної головки са-
монаведення ракети. І 
як результат, ці напра-
цювання дали підстави низ-
ці вітчизняних підприємств 
узятися за створення власне 
вітчизняного ЗРК.

Зі свого боку, військові 
кажуть, що для захисту неба 
вже сьогодні потрібно термі-
ново закупити іноземні сис-
теми.

Час і фінанси мають 
значення

Звісно, найпривабли-
вішим шляхом для Мінобо-
рони виглядає закупівля 
іноземних систем ППО-ПРО. 
Тим більше, що ЗРК радян-
ського виробництва та ві-
тчизняні розробки лише ча-
стково розв’язують завдання 
протиракетної оборони 
(це, зокрема, ЗРК «Бук М1», 

С-300ПС/ПТ та С-300В1). А 
ворог України, як відомо, 
добре озброєний 
ракетами.

Візія Повітряних 
сил 2035, схвалена 
рішенням Військо-
вої ради Команду-
вання Повітряних сил ЗСУ 
15 травня 2020 року, перед-
бачає, що зенітні ракетні 
війська Повітряних сил ЗСУ 
скоротять та оснастять су-
часними зенітно-ракетними 
системами іноземного ви-

робництва. У неофіційних 
розмовах військові назива-
ють найцікавішими проєк-
ти закупівлі американських 
систем Patriot PAC-3 або із-
раїльських тактичних систем 
Iron Dome («Залізний купол») 
і ЗРК Barak-8. Також у 2020 
році ймовірним новим ЗРК 

малого-середнього радіусу 
дії (20–40 км) для ПС ЗСУ на-
зивали норвезький NASAMS.

Ізраїльський ракетний 
комплекс Iron Dome призна-
чений для оборони території 
площею до 150 квадратних 
кілометрів від ворожих ра-
кет і снарядів на відстанях до 
70 км. При цьому «Залізний 
купол» вважається ефектив-
ним й у боротьбі з безпілот-
никами. А дві батареї таких 

систем закупила навіть ар-
мія США. Американське ви-
дання The Drive повідомля-
ло в листопаді 2020 року, що 
під час війни між Азербай-
джаном і Вірменією остання 
здійснила пуск ракети опе-
ративно-тактичного ракет-
ного комплексу «Іскандер» 
(РФ постачала їх вірменській 
армії у 2016 році). Частина 
експертів вважає, що саме 
Iron Dome не дозволив цьо-
му ОТРК уразити ціль. Хоча 
фахівці Стокгольмського ін-
ституту досліджень проблем 
миру (SIPRI) зазначають, що 
«Залізний купол» не перед-
бачений для нейтралізації 
«Іскандерів». Але якщо ін-
формація про нейтралізацію 
ОТРК «Іскандер» офіційно не 
підтверджена і залишається 

сумнівною, то вдале відбит-
тя вірменського ракетного 

обстрілу азербайджансько-
го міста Мінгечаур за допо-
моги ізраїльської системи 
визнали навіть у Росії.

Але є й інший бік питан-
ня. Зокрема, Азербайджан 
почав перемовини з Ізраї-

лем щодо закупівель систем 
ППО ще 2013 року, а станом 
на початок жовтня 2016 року 
озброєння було готове до 
постачання в Азербайджан. 
У 2016 році прем’єр-міністр 
Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 
розповів про угоду з Баку: 
замовник закупив зброї на 
5 млрд доларів. Відомо, що 
й у наступні роки поста-
чання озброєнь тривали на 
суми 150-200 млн доларів 
щорічно. Щоправда, у 2016 
році було згадано не тіль-
ки Barak-8 та Iron Dome, але 
й «розумні» дрони та про-
титанкові ракети Spike. Згід-
но з даними американського 
аналітичного центру Stratfor, 
ізраїльській армії системи 
Iron Dome коштували по 50 
млн доларів за кожну бата-
рею з приблизною вартістю 
однієї ракети 100 тис. дола-
рів. Фахівці Stratfor вважали, 
що Баку, ймовірно, придбав 
сім батарей. Однак майже 
немає сумніву, що коштува-
ли вони для Азербайджану 
набагато більше, ніж для ЗС 
Ізраїлю.

Так само й сусідня Поль-
ща придбала у США зеніт-
но-ракетні системи ППО-
ПРО Patriot PAC-3 на 4,75 
млрд доларів. Відомо, що 
угода була укладена 28 бе-
резня 2018 року. Вона пе-
редбачає постачання до кін-
ця 2022 року двох батарей 

а м е р и к а н с ь к и х 
систем Patriot PAC 
3 із зенітними ке-
рованими ракета-
ми PAC-3 MSE.

Тепер варто запитати, 
чи має Україна три-чотири 
роки та 5 млрд доларів? На-
приклад, увесь бюджет на 
переозброєння у 2020 році, 

якщо враховувати й дер-
жгарантії, трохи більший за 

мільярд доларів, а на 2021-
й рік він іще менший. Хоча 
безперечно, що необхідно 
вести перемовини та «втя-
гуватися» в такий проєкт. 
Принаймні, якщо ми бажає-
мо в майбутньому побачити 

Україну захищеною. Ба біль-
ше, варто було б запитати й у 
колишніх Верховного голов-
нокомандувача, його міні-
стра оборони та начальника 
Генерального штабу, чому 
таких перемовин не вели.

Своїми силами?
Відверто кажучи, також 

залишається незрозумілим, 
чому влада досі не може 
знайти волі і ресурсів для 
просування вітчизняних 
розробок. Хоча б за умов 
імпорту. Один з аргументів 
– вітчизняні розробники на-

разі можуть запропонувати 
лише надійну систему ППО, 
щодо протиракетної оборо-
ни у військових є сумніви. 
Але самі розробники пере-
конані, що ключове слово 
«поки що». Справді, за роки 
війни український ОПК 
революційно просунув-
ся в розробках, фактично 
відродив ракетну школу, 
створив школу виробни-
цтва безпілотників і ще ба-
гато іншого. Нині пропозиції 

розробок висунули Держ-
ККБ «Луч» і дніпровське КБ 

«Південне».
На думку гене-

рального директора 
- генерального кон-
структора ДержККБ 
«Луч» Олега Коро-

стельова, Україні вже зараз 
потрібно почати розробляти 
власний зенітно-ракетний 
комплекс дальністю ура-
ження цілі близько 100 км, а 
вартість подібної розробки 
складе 30-50 мільйонів до-
ларів. Сам «Луч» ще у 2016 
році захистив три аванпро-
єкти розробки і виробни-
цтва ЗРК різної дальності дії: 
до 10 км, до 30 км і до 100 км. 
«Це абсолютно реально. Для 
цього потрібно, за нашими 
підрахунками, близько 2-2,5 
років. Тобто приблизно той 
час, який у нас пішов на ра-
кетний комплекс «Нептун»», 
– переконаний розробник.

Наразі в Україні чимала 
кількість комплексів ППО і 
ракет до них радянського 
виробництва. Але ракети 
поступово виходять з ладу, 
і вічно продовжувати тер-
міни їхньої придатності не 
вдасться. Тому розробники 
переконують розробляти 
свій комплекс, щоб не опи-
нитися взагалі без ЗРК. Або 
не залежати постійно від 

іноземних виробників. «В 
Україні є хороші системи ло-
кації, тобто станції виявлен-
ня і цілевказівки, системи 
радіокорекції, станції забез-
печення командної системи 
управління ракетою, ну і, 
відповідно, приймальна ча-
стина, яка повинна бути на 
ракеті, знову-таки головка 
самонаведення», – переко-
наний О. Коростельов.

Альтернативні 
«проміжні» рішення

Як уже зазначалося, Укра-
їна активно відновлює стару 
радянську техніку. Напри-
клад, спромоглася віднови-
ти більш-менш сучасні раке-
ти 9М83 до зенітно-ракетної 
системи С-300В1. Завдяки 
згаданому проєкту в Ефіопії 
здатна збільшити дальню 
межу зони ураження ЗРК 
С-125М з новими ракетами 
(5В27Д-М1 і 5В27Д-М2) до 40 
кілометрів, а максимальну 
висоту – до 25 кілометрів.

Захист неба України
Можливості на сьогодні та завтра

Чому влада досі не може знайти волі і ресурсів 
для просування вітчизняних розробок?

Чи має Україна три-чотири 
роки та 5 млрд доларів? 
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Розмовляємо українською, російською і польською мовами

nacevedo@solutionsfn.com

Офіс в Українській Околиці
1706 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

Tel.: 773-309-1950  • Fax: 847-834-0106

Офіс  в  Glenview
1701 E. Lake Ave., Ste 260, Glenview, IL 60025 
Tel.: 847-834-0100 • Fax: 847-834-0106

(NMLS ID 232240) 
An Illinois Residential 

Mortgage Licensee
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Але враховуючи, що най-
сучасніші українські системи 
ППО-ПРО – ЗРК «Бук М1» і 
ЗРС С-300В1 – здатні збивати 
аеродинамічні цілі на відста-
нях відповідно до 45 км (на 
висоті до 22 км) та 100 км (на 
висоті до 30 км), а балістичні 
цілі – на дальності 20-25 і 40 
км, посилення вітчизняної 
системи ППО модернізацією 
було б вагомим внеском у 
справу збільшення оборон-
них спроможностей. Тим 
паче, що й самих згаданих 
систем ППО замало: ЗСУ орі-
єнтовно мають 72 ЗРК «Бук 
М1» і близько 250 одиниць 
ЗРС С-300 різних модифіка-
цій (при цьому, за даними 
експертів, вдалося сформу-
вати лише один дивізіон ЗРС 
С-300В1). Отже, на сьогодні 
для української ППО макси-
мальна дальність ураження 
аеродинамічних об’єктів 
противника складає 100 км, 
ефективна – 75, а балістич-
них – близько 40 км. Слід ви-
знати, що це дуже слабкі по-
казники, які роблять Україну 
уразливою ціллю…

Чимало фахівців у сфері 
протиповітряної оборони 
переконані, що підсилю-
вальним фактором ППО-ПРО 
може стати повернення 
на бойове чергування ЗРК 
радянського виробництва 
дальнього радіусу дії С-200В 
(«Вега»). За умов політич-
ної волі для цього потрібен 
лише рік. Річ у тому, що за 
часів президента Януко-
вича Росія провела проти 
України спеціальну опера-
цію, спрямовану на посла-
блення обороноздатності. 
Громадянин РФ Дмитро 
Саламатін, якого прези-
дент зробив спочатку ке-
рівником «Укроборонпро-
му», а потім міністром 
оборони, спромігся реалі-
зувати рішення про знят-
тя з озброєння ЗСУ ЗРК 
С-200В – останній дивізіон 
було знято з озброєння 30 
жовтня 2013 року. У 2018 
році питання про повернен-
ня його на бойове чергуван-
ня розглядалося, але руки не 
дотягнулися…

Варто згадати, що ЗРК 
С-200В («Вега») має макси-
мальну зону ураження аж 
180 км, а при стрільбі в зону 
максимальної дальності 
стрільби – 255 км. Крім того, 
цей ЗРК має можливість об-
стрілу цілей, які віддаляють-
ся від нього. В Україні є два 
дивізіони С-200В. Першочер-
говими задачами стрільби 
дивізіону С-200В є знищення 
на максимальній дальності 
літаків розвідки і управлін-
ня (ДРЛВ і У), постановників 
перешкод (ПП) і носіїв авіа-
ційних ракет класу «пові-
тря-земля», а також знищен-
ня висотних швидкісних і 
малорозмірних цілей. Літаки 
ДРЛВ і У та ПП при виконанні 

завдань баражують на висоті 
8-12 км на відстані 100-200 
км від держкордону. Даль-
ність пуску авіаційних ракет 
«повітря-поверхня» складає 
в середньому 150-200 км. 
Імовірність ураження таких 
цілей ЗРК С-300П, С-300В1 
та «Бук» є досить низькою. А 
найдоцільнішим способом 
боротьби з такими ракетами 
є знищення носія до пуску 
ракет. Тому ефективно боро-
тися з такими типами цілей 
може лише ЗРК С-200В на 
дальності до 240 км до висо-
ти 7-20 км.

Фахівці переконують, 
що в разі проведення ре-
монту і подальшої мо-
дернізації два дивізіони 
С-200В могли б вписати-
ся в загальну концепцію 
системи ППО України. 
Один ЗРК С-200В прикриває 
площу близько 180 тисяч 
квадратних км. Якщо взяти 
до уваги, що вся територія 
України складає близько 600 
тисяч квадратних км, то 4 
ЗРК С-200В прикриватимуть 
всю територію України.

Залишається лише відмо-
витися від рішення, нав’я-
заного засланим до України 
агентом Кремля. Та не допу-
стити утилізації цієї потужної 
зброї, що цілком може стати-
ся, якщо все й надалі відбува-
тиметься «за інерцією». Хоті-
лося б вірити, що сучасний 
безпековий менеджмент 
країни зверне увагу на цю 
справу, і якщо навіть не по-
верне у стрій С-200В, то при-
наймні здійснить експорт. 
Бо охочих отримати таку 
зброю багато. ЗРК С-200В й 
сьогодні служить арміям 12 
країн світу, при цьому три з 
них – країни НАТО. До речі, 
сусідня Польща не тільки 
знайшла гроші на системи 
ППО-ПРО Patriot PAC-3. Але 
й вдало модернізує зенітні 
ракетні комплекси С-200В 
«Вега» до рівня S-200WE. 
Оновлена «Вега» включає, 
серед іншого, радар для 
підсвічування цілей, пускові 
установки 5P72WE, а також 
низку інших елементів сис-
теми. Підрядником виступив 
військовий завод озброєнь 
WZU Grudziądzu. Роботи по-
винні завершити 2021 року, 
сума контракту склала 51,5 
млн злотих.

Тож шлях до НАТО та по-
силення армії не обов’язко-
во означає відмову від ра-
дянської спадщини. А поки 
С-200В служили б Україні, 
можна було б вирішити си-
туацію з новими системами 
– як іноземними, так і влас-
ного виробництва. 

Валентин Бадрак, 
директор Центру досліджень армії, 

конверсії та роззброєння
Джерело: LB.ua (https://lb.ua/

news/2021/01/13/475024_zahist_
neba_ukraini_mozhlivosti.html) 

Польща не тільки знайшла гроші 
на системи ППО-ПРО Patriot PAC-3, а 
й вдало модернізує зенітні ракетні 
комплекси С-200В «Вега»

На замовлення Міноборони вироблятимуть 
ракетні комплекси «Нептун»

ДП «Державне Київське 
конструкторське бюро 
«Промінь» на замовлення 
Міністерства оборони Укра-
їни почало виробництво 
комплексів РК-360 МЦ «Неп-
тун», які стануть основою 
нового берегового ракетно-
го щита України.

Про це повідомив гене-
ральний директор «Укробо-
ронпром» Юрій Гусєв у Фей-
сбуці.

«Ознайомилися із ходом 
робіт для виготовлення бе-
регових комплексів РК-360 
МЦ «Нептун» на замовлення 
Міністерства оборони Укра-
їни, контракт із яким було 
укладено у грудні. Йдеться 
про виготовлення першо-
го дивізіону для україн-
ського війська – ЗСУ отри-
мають уніфіковані пускові 
установки, транспортні й 
транспортно-заряджаючі 
машини, а також рухомий 
командний пункт», – зазна-
чив Гусєв за результатами 

відвідування підприємства. 
За словами Гусєва, «Неп-
тун» стане основою нового 
берегового ракетного щита 
України.

«Це – реалії, над реалі-
заціями яких зараз працює 
одне з провідних підпри-
ємств державного концер-
ну «Укроборонпром» – ДП 
«Державне київське кон-
структорське бюро «Про-
мінь», – наголосив він.

Як повідомлялося, на 
озброєння ЗСУ РК-360 МЦ 
«Нептун» прийнято 23 серп-
ня 2020 року. «Нептун» об-
ладнується крилатими раке-
тами, здатними здійснювати 
політ на надмалих висотах. 
Дальність стрільби – до 300 
км. Головка самонаведення 
ракети має надвисокі кути 
огляду та здатна визначити 
й захопити ціль на відстані 
до 50 км.

МОУ готує позов до «Кузні на Рибальському» 
за зрив виготовлення розвідувального корабля

Міністерство оборони го-
тує судовий позов до ПрАТ 
«Завод «Кузня на Рибаль-
ському» через невчасне ви-
готовлення та постачання 
середнього розвідувально-
го корабля проєкту «Лагу-
на».

Про це повідомляє прес-
служба Міноборони.

«У лютому 2020 року обо-
ронне відомство подало 
до Господарського суду м. 
Києва позов про стягнення 
з ПрАТ «Завод «Кузня на Ри-
бальському» 163 258 338,89 
грн. штрафних санкцій за 
порушення терміну постав-
ки корабля. Згодом розгляд 
цієї справи було зупинено за 
клопотанням ПрАТ «Завод 
«Кузня на Рибальському», 
оскільки підприємством 
було подано позов про зо-
бов’язання Міноборони 
продовжити термін постав-
ки корабля. Рішенням Госпо-
дарського суду м. Києва, що 
ґрунтується на висновках 
торгово-промислової пала-
ти України, термін виконан-

ня зобов’язань за контрак-
том було продовжено до 
30.11.2020 року», – йдеться у 
повідомленні.

Відповідно до умов дер-
жавного контракту, поста-
чання корабля було визна-
чено до 20 вересня 2019 
року, однак підприємство не 
виконало зобов’язання за 
контрактом.

Як зазначається, з огляду 
на наявність продовженого 
у судовому порядку терміну 
виконання зобов’язань за 
контрактом, у Міноборони 
були відсутні підстави для 
продовження позовної ро-
боти та стягнення з ПрАТ «За-
вод «Кузня на Рибальському» 
штрафних санкцій за пору-
шення терміну постачання 
корабля за тим же контрак-
том. З метою недопущення 
втрати судового збору у роз-
мірі 735 тис. 700 грн., до суду 
було подано клопотання 
про залишення позову без 
розгляду та повернення Мі-
ністерству оборони України 
судового збору.

Водночас, станом на 30 
листопада 2020 року ПрАТ 
«Завод «Кузня на Рибаль-
ському» роботи за контрак-
том не виконало, на підставі 
чого підприємству було ви-
ставлено відповідну претен-
зію.

Днями ПрАТ «Завод «Куз-
ня на Рибальському» поін-
формувало Міністерство 
оборони, що готується до 
завершення робіт і прове-
дення державних випробу-
вань корабля.

Водночас повідомляєть-
ся, що через невиконання 
умов контракту Міністер-
ство оборони наразі готує 
позов до суду про стягнен-
ня штрафних санкцій за по-
рушення зобов’язань ПрАТ 
«Завод «Кузня на Рибаль-
ському».

Контракт між Міністер-
ством оборони та ПрАТ 
«Завод «Кузня на Рибаль-
ському» на виконання дер-
жавного оборонного за-
мовлення було укладено 29 
грудня 2017 року.

Укроборонпром планує реанімувати завод «Маяк»
Керівництво «Укробо-

ронпрому» та заводу «Маяк» 
провели зустріч, під час якої 
обговорили плани реаніма-
ції роботи підприємства.

Про це повідомив гене-
ральний директор Укробо-
ронпрому Юрій Гусєв на 
своїй сторінці у Фейсбуці.

«В умовах повного ареш-
ту поточних і спеціальних 
рахунків «Маяк» знахо-
дить резерви для випуску 
продукції за підписаними 
контрактами. І все ж зали-
шаються мільйони гривень 
боргів, зокрема, із заробіт-
ної плати. І ще безліч пи-
тань, рішення яких потре-
бує комплексного підходу. 

Із командою ДК «Укробо-
ронпром» і керівництвом 
заводу ми провели зустріч, 
спланувавши подальші дії з 
реанімації роботи підприєм-
ства», – зазначив він.

У результаті реформи 
концерну «Маяк» має увійти 
до одного з оборонних хол-
дингів.

«Наша спільна мета – по-
силити його потужності та 
зберегти колектив. Впро-
довж тривалого часу завод 
умисно заганяли в борги. 
У результаті майно опини-
лося під арештом у рамках 
кримінального та виконав-
чих проваджень, а концерн 
і завод втратили можливість 

повноцінно ним розпоряд-
жатися», – наголосив Гусєв.

Гендиректор Укроборон-
прому зазначив, що у 2020 
році концерн стабілізував 
роботу заводу: активно від-
новлюється виробництво 
для виконання контрактів, 
зокрема, у рамках ДОЗ, по-
вертаються у власність акти-
ви підприємства, погашено 
понад 8 млн боргу за зарп-
латою.

У 2008-му «Маяк» став 
повністю збройовим заво-
дом. Він спеціалізується, зо-
крема, на виготовленні стрі-
лецької й артилерійської 
зброї, ремонті та модерніза-
ції військової техніки.
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BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в

Українській околиці з 1981 року

• Пломбування
• Коронки
• Протези
• Імпланти
• Лікування кореневих каналів
• Чистка зубів
Приймаємо більшість страховок
Можлива оплата кредитною карткою

В офісі розмовляють українською, 
російською, польською

773-278-83802226 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622 0

Усі види стоматологічних послуг
П б

Усі види стоматологічних поссллугУсі види стоматологічних послуг

РЕКЛАМА - МЕДИЦИНА

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?

Декомпресія

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

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

985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com
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Продовження на стор. 23

Незадовго до війни 
він примирився з 

Богом, а потім, вже вою-
ючи на фронті, задумав 
відкрити у своєму місті 
церкву. Але спершу мав 
перемогти загарбника.

У легендарний баталь-
йон імені Джохара Дудаєва 
брали далеко не кожного. А 
бурштинського доброволь-
ця Вадима Савчака одразу 
взяли. Він виявився талано-
витим розвідником, під час 
розвідки й загинув. Біда ста-
лася якраз на день народ-
ження сестри, вся родина 
саме святкувала її 40-річчя. 
Маленький син довгий час 
не міг зрозуміти, що тата 
більше нема. Коли прихо-
див на цвинтар, питав маму: 
«Нащо ти фотографію мого 
тата тут поставила?»

На Алеї Слави, що на бур-
штинському кладовищі, по-
ховані дев’ятеро бійців. Ва-
дим – перший. Його батьки 
приходять сюди дуже часто. 
Син був їхньою третьою ди-
тиною, пізньою і дуже лю-
бленою. Удома в Савчаків чи 
не на кожній стіні висять де-
сятки родинних фотографій 
у красивих рамках. Є навіть 
ціла кімната, присвячена 
Вадиму, – усі світлини з його 
життя від самого малку і аж 
до… У цій кімнаті найбільше 
люблять бавитися дітки заги-
блого воїна – 5-річна Каміла 
й 7-літній Сашко.

«Ось гляньте, – показує 
мама Валентина Савчак на 
дві фотографії вгорі. – На цій 
знимці – малий Сашко, а на 
тій, що поруч, – Вадим у 1986 
році. Обом тут два роки. 
Вони ж копії одне одного!.. 
А на цьому фото Вадик із 
Юлею лише почали зустрі-
чатися. До речі, вони завжди 
обіймалися – такі закохані 
були…»

У грудні 2014-го Вадим 
Савчак зголосився добро-
вольцем. З січня 2015 року 
перебував у складі окремо-
го батальйону ім.  Джохара 
Дудаєва під керівництвом 
легендарного Іси Мунаєва, 
потім – у підрозділі МГО «Ко-
зацтво Запорізьке», а заги-
нув як воїн добровольчого 
батальйону «Патріот».

19 травня 2015 року по-
близу с. Катеринівка, Попас-
нянського району, військові, 
зауваживши рух у лісопосад-

ці, вирушили на розвідку до 
села й знайшли там покинуті 
позиції терористів. Повер-
таючись мікроавтобусом із 
розвідки, потрапили у за-
сідку. Куля влучила Вадиму 
просто в печінку. Бронежи-
лет не врятував. Йому був 
лише 31 рік.

Удома залишилася дру-
жина Юлія та двоє малень-
ких дітей: на той час три-
річний син Олександр і 
тримісячна донька Каміла. 
Також у США залишилася без 
батька найстарша донька від 
першого шлюбу.

23 травня 2015-го був 
похований у Бурштині. На-
городжений медаллю «За 
жертовність і любов до Укра-
їни» (посмертно), медаллю 

ВГО  «Країна» «За відвагу» 
(посмертно). Влітку 2015 
року в Бурштині відбувся 
вишкільний табір «Новобра-
нець», присвячений Вадиму 
Савчаку. 20 листопада 2015-
го на фасаді ЗОШ  №2 міста 
Бурштин на честь випускни-
ка школи відкрили меморі-
альну дошку.

Головне – бути в дорозі
«Пам’ятаю, коли він наро-

дився, то важив майже п’ять 
кілограмів, – усміхається 
мама. – Коли в пологовому 
Вадика поклали поруч із се-
мимісячним хлопчиком, то 
жартома прозвали його ди-
ректором м’ясокомбінату».

Він змалку займався 
східними єдиноборствами, 
був членом бурштинського 
спортивного клубу «СЕЙ-
ДО», обожнював карате, 
мав чорний пояс. Вадим і на 
футбол встигав, і в карате 
призові місця збирав, навіть 
брав участь у міжнародних 
змаганнях.

«Смішний хлопчик, який 
не мав у собі ні краплі зло-
сті, – згадує старша сестра 
Майя Федоришин. – Дуже 
добра дитина була. З ним 
неможливо було сварити-
ся. Навіть у дорослому віці. 
Впаде переді мною на коліна 
й усміхається: «Все, сестрич-

ко, перестань. Я тебе прошу. 
Більше не буду». І регоче…»

Підлітком Вадим поїхав 
до батьків в Америку, де 
вони були на заробітках. 
Встиг попрацювати там ма-
лярем, купити авто, одру-
житися, навчитися грати на 
гітарі та навіть поринути у 
пошуки Бога. «Син поїхав у 
Сієтл і жив там сім місяців 
у християнському таборі, – 
згадує мама. – Співав дуже 
красиві пісні про Бога. Не 
сідав за стіл їсти, поки не по-
молиться. Ось його Біблія… 
Бачите – на кожній сторінці 
робив помітки: «Не забувай 
дякувати щодня. Коли і за 
що дякувати, це тобі підка-
же день…», «Сійте в душі 
своїй зерна світлих і добрих 

думок, і вони проростуть ба-
жаним жнивом», «Їжте те, що 
належить їсти людині, а не 
свині, вона їсть усе підряд і 
без міри, через це навіть очі 
в неї заплили жиром. А ви 
їсте її і хочете після цього ви-
глядати інакше», «Не відкла-
дай на коли-небудь. Досягай 
того, чого хочеш. А якщо 
досяг – користуйся», «Поки 
йдеш – це твоя дорога. Бо 
тільки вона може вивести на 
шлях, і це головне – бути в 
дорозі»…

А потім Вадима депор-
тували зі США, і він уже не 
зміг повернутися – ніяк не 
вдавалося зібрати необхідні 
документи. Шлюб розпався. 
Незабаром хлопець зустрів 
у Бурштині свою Юлю – кра-
суню, яка стала його дружи-
ною.

Там, де гаряче
Відговорити його не йти 

в зону АТО було неможливо. 
Навіть народження донечки 
не стримало. «Пам’ятаю, ми 
всі тоді сиділи за святковим 
столом, щойно охрестили 
Камілочку, – каже сестра 
Майя. – І тут Вадика, як по-
несло… Мовляв, ось ми тут 
відпочиваємо, радіємо, а там 
його пацани в окопах вою-
ють, як їм потім в очі дивити-
ся… Я його вже і за руку сі-
пала, аби заспокоївся, бо не 
час – дитину хрестимо. Але 
де там! Брата вже неможли-
во було спинити».

Коли Вадим ішов на війну, 
то впевнено наказував ро-
дині не переживати – бо він 
фартовий у житті. Позивний 
«Сивий» боєць обрав собі 
моментально. Щойно при-
їхав на базу, хлопці лише так 
його і кликали – через біляве 
волосся.

«На той час у зоні АТО в 
секторі «А», тобто там, де 
найгарячіше, працювали 
два добровольчі батальйо-
ни: «Айдар» і Міжнародний 
миротворчий батальйон 
імені Джохара Дудаєва, – 
пригадує побратим Вадима 
Олександр Коломійцев. – У 
нас були люди з досвідом. 
Чого вартував лише наш 
командир, легендарний Іса 
Мунаєв, бригадний генерал 
Збройних сил Чеченської 
Республіки Ічкерія, учасник 
Першої та Другої чеченських 
воєн, який потім загинув у 
бою при обороні Дебальце-
вого… У батальйоні, окрім 
українців, воювало багато 
чеченців, які добре знали, 
що таке війна, та приїхали 
допомогти нам захистити 
українську землю, боротися 
зі спільним ворогом».

Вадима одразу взяли до 
батальйону: він хоч і не мав 

військового досвіду, але був 
дуже спортивним і сміли-
вим. Іса Мунаєв не витрачав 
багато часу, аби зрозуміти, 
чи підходить той чи інший 
боєць для війни. Чеченець 
наскрізь бачив кожного, як 
рентген.

Вадим виявився тала-
новитим розвідником, умів 
прискіпливо приглядатися 
до дрібниць, помічав усе. 
Окрім цього, «Сивий» умів 
знайти підхід до будь-кого – 
настільки він любив людей. 
Побратим Сергій Копилов із 
позивним «Якут», коли зга-
дує Вадима, то лише усміхне-
ним: «Настільки життєрадіс-
ний, повсюди бачив лише 
позитив – такі люди неабияк 
потрібні на війні. Коли на 
душі ставало геть нестерпно, 
всі знали – треба терміново 
кликати Вадима».

А ще прикарпатський бо-
єць постійно прагнув до до-
сконалості, навіть на фронті. 
Олександр пригадує, як при-
їхав на базу і побачив, що 
побратим ломом вирівнює 
горбики на землі. «Сивий», 
нащо?» – здивувався Сашко. 
«Не люблю, коли безлад. За-
раз маю трохи часу – чому б 
не навести лад», – відказав 
той. 

Вадим дуже мріяв про 
перемогу над агресором й 
аби нарешті закінчилася ця 
клята війна. Вони з хлопця-
ми планували, що тоді всі 
приїдуть у гості в Бурштин 
і будуть кілька днів поспіль 
рибалити. «Сивий» умів ді-
литися своєю душею, – каже 
Якут. – Настільки щиросерд-
ним був. Не мав ні краплі жа-
дібності». 

У батальйоні ніхто не пи-
ячив і не вживав наркотиків, 
вояки завжди були готовими 
до бою. Молилися всі разом 
– і мусульмани, і християни. 
«Якщо ти не віриш у Бога, 
тобі нема що робити на війні, 
– каже Олександр. – Перед 
кожним боєм ми молилися».

Ігор Каменев, духівник і 
волонтер батальйону, пас-
тор протестантської церкви 
з Дніпра, часто говорив із Ва-
димом на різні духовні теми. 
За два тижні до загибелі «Си-
вий» поділився з пастором 
своїм задумом після повер-
нення додому присвятити 
своє життя служінню Госпо-

Він завжди сміявся…



ЧАС І ПОДІЇ
#3 I 01.20.2021 23РЕКЛАМА - МЕДИЦИНА

БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР
ДЛЯ  ДОРОСЛИХ  ТА  ДІТЕЙ

OAKTON  HEALTH  CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:

• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог

Офіс затверджений (сертифікований) INS

Green Card

10
• Знижки для пацієнтів

без страховок
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування 

стану здоров’я після 
виробничих та побутових 
травм, а також 
автомобільних аварій  

• Госпіталізація в кращі
госпіталі Чикаго та околиць 

• Відвідування 
хворих пацієнтів в 
домах пристарілих і 
реабілітаційних центрах 

• Приймаємо страховки, а 
також Medicare та Medicaid 

ду, відкрити протестантську 
церкву в своєму місті, ви-
вчитися і проповідувати там 
Євангеліє. 

Коли мама телефонувала, 
хлопець нічого не хотів роз-
повідати, казав, що їй кра-
ще того не знати. «Вадимку, 
ну розкажи бодай щось…» 
– «Мамо, коли тут тихо, то 
дуже страшно стає. А коли 
десь щось гримить – спати 
одразу спокійніше». 

Найближчим другом Ва-
дима став боєць із позивним 
«Алі», вони були, як брати. 
«Якут» розповідає, що «Алі» і 
досі важко переживає, дуже 
картає себе. Незадовго до 
загибелі бурштинця вони 
вдвох поїхали навідатися до-
дому: «Сивий» – на Прикар-
паття, а «Алі» – у Чернівець-
ку область. На кілька днів. 
Потім – знову шлях назад на 
передову. «Алі» заїхав за Ва-
димом, аби разом вируши-
ти на Луганщину. Хлопець 
якраз обідав із родиною за 
святковим столом – провод-
жали його. «Не переживай-
те, – сказав тоді «Алі». – Яким 
я його зараз беру, таким і 
поверну». А потім сталося те, 
що сталося…

Бронежилет не врятував
Того страшного травне-

вого дня надворі було дуже 
гарно, сонячно. Їх семеро 
їхало на завдання на око-
лицю селища Катеринівка. 
«Алі» тоді, наче щось перед-
чуваючи, одягнув шолом, 
а Вадима мало не змусив 

вдягнути бронежилет. «І для 
мене, і для «Алі» «Сивий» був, 
як молодший брат, – «Якуту» 
дуже важко згадувати. – Ми 
опікувалися ним, ніби рід-
ним». 

Коли хлопці поверталися, 
потрапили у засідку. Почав-
ся бій. Машину доброволь-
ців впритул обстрілювали з 
трьох боків. Чотирьох убили 
одразу, серед них – Вадима 
Савчака.

«Я і досі пам’ятаю страш-
ний крик «Сивого» від бо-
льового шоку, той крик дзве-
нітиме у моїх вухах до кінця 
життя, – каже «Якут». – Куля 
потрапила йому в печінку, 
бронежилет не врятував. 
Вадим сидів поруч, по пра-
ву руку від мене. «Алі» сидів 
попереду, шолом врятував 
його від кулі. А мене вряту-
вало те, що я не сидів, а май-
же лежав. Нашу машину про-
сто «нашпигували» кулями».

Водій Денис Перепелиця 
із позивним «Ден», умираю-
чи, ще встиг відвести автівку 
вбік, забравши товаришів із 
прямої лінії обстрілу. Маши-
на злетіла в кювет. «Алі» ви-
пав з авто, він уже був важко 
поранений, але, зробивши 
титанічні зусилля, кинув гра-
нату в бік противника, що 
призвело до секундної пау-
зи у стрілянині і дало можли-
вість «Якуту» з побратимом 
Віталієм Шведовим (позив-
ний «Швед») вистрибнути з 
авто і активно увійти в бій. 
«Алі», розуміючи критичну 
ситуацію і явну перевагу 

ворога, дістав другу гранату 
і, вставивши палець у чеку, 
підтягнув її під себе – він уже 
був готовий підірвати і себе, 
і ворога.

Поєдинок тривав близь-
ко півгодини. Нападники не 
давали хлопцям піднятися, 
але й самі не могли підійти 
ближче. «Я мав прострелені 
руки та ноги, стріляв із лівої 

руки, – продовжує «Якут». – 
Коли знову настало затиш-
шя, ми з побратимом почали 
оглядати поранених. Живим 
був тільки «Алі».

А в цей час у Бурштині 
родина святкувала 40-річчя 
сестри Майї. Жінка ніби пе-

редчувала щось страшне й 
одягнулася у все чорне. На-
віть сама не зауважила сво-
го темного вбрання. Цілий 
день на душі було якось не-
спокійно. Та й мама чомусь 
плакала. Коли посідали за 
стіл, до Майї зателефонував 
її знайомий. «Вибач, не маю 
часу зараз із тобою розмов-
ляти, бо ми святкуємо. Давай 

пізніше…» – «Майка, твого 
Вадика вбили…»

Сміх за Вадимом 
«Вадик «Сивий», із твоєю 

дружиною я говорити так 
і не змогла. Юлю, пробач 
мене, – написала тоді у со-

цмережі волонтерка з Дні-
пра. – Мені соромно, але я 
просто не знаю таких слів… 
Ще недавно ми гостювали у 
вас, гуляли з нашими дітьми 
й будували плани на майбут-
нє, а сьогодні ми відправляє-
мо Вадика додому в рефри-
жераторі».

На похороні було багато 
людей, мало не весь Бурш-
тин, тридцять священників. 
Дев’ять великих відер кві-
тів…

На поминках зібралося 
багато хлопців. Цілу ніч його 
згадували. І весь час… смія-
лися. Бо, згадуючи сонячно-
го Вадима, неможливо було 
не усміхатися. Навіть уже 
будучи там, на небі, він все 
одно надихнув своїх рідних і 
близьких на усмішку.

Після похорону триріч-
ний Сашко спершу ніяк не 
міг зрозуміти, що батька вже 
нема. Коли приходили на 
цвинтар, питав маму: «Нащо 
ти фотографію мого тата тут 
поставила?»

Недавно внуки ночували 
в бабусі з дідусем. Коли вже 
начиталися казок, хлопчик 
попросив: «Бабусю, розкажи 
за тата-Вадика…» Валентина 
Савчак взяла внуків за руки, 
повела до віконця: «Бачите 
зірочки на небі? Якась із тих, 
що мигтить, – то ваш тато. Він 
бачить вас, усміхається вам і 
оберігає».

Автор: Наталя Мостова
Джерело: «Галицький кореспондент» 
(https://gk-press.if.ua/syedoj-zavzhdy-

smiyavsya/)
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«Тиждень» поговорив 
із Остапом Коркуною, 

активним волонтером та 
молодим фахівцем, що 
зробив кар’єру в Сполуче-
них Штатах, про допомогу 
Україні з-за кордону та 
перспективи молодо-
го підприємництва.

– Історію вашого пере-
їзду до США та запрошен-
ня на роботу в Facebook 
можна назвати подарун-
ком долі, яким ви успіш-
но скористались. Проте 
таких випадків доволі 
мало, адже переважно ос-
новною причиною мігра-
ції молодих українців, і не 
тільки молодих, є 
вимушена трудова 
міграція. Скажіть, 
чи багато зараз у 
вашому оточенні 
української моло-
ді і якими були їхні 
причини для еміграції? Чи 
діляться вони з вами цим 
досвідом? 

– Моє оточення дуже 
схоже на мене, тож і історії 
людей, із якими я спілкуюся, 
схожі на мою. У якомусь сенсі 
я теж трудовий мігрант, адже 
приїхав працювати і дося-
гати кар’єрного зростання і 
результатів у США. Але для 
більшості інших трудових мі-
грантів це вимушене рішен-
ня, тобто у них немає іншого 
вибору. Проте для мене і моїх 
знайомих це було особисте 
рішення. Ми самі вибира-
ємо, що нам цікаво і де ми 
хочемо розвиватися. Напри-
клад, я приїхав до Facebook. 
Подібні історії і в моїх дру-
зів та знайомих. Це здібні 
молоді люди, які на початку 
свого кар’єрного шляху по-
казують дуже класні резуль-
тати і великий потенціал, і за 
такими людьми «полюють» 
компанії всього світу. Саме 
вони і є ідеальними канди-
датами. Моє ставлення до 

цього питання таке: ці мож-
ливості мають бути. Кожен 
має розуміти, що в нього є 
такий шанс. Якщо ти інвесту-
єш у себе, вчишся, працюєш 
над собою, ти отримаєш такі 
можливості, а далі вибір за 
тобою. 

– Яке з об’єднань україн-
ців за кордоном ви вважа-

єте найефективнішим? 
Які з них здатні згуртува-
ти українську молодь? 

– Не хотілось би робити 
якогось рейтингу. Є ті ор-
ганізації, з якими працюю і 
яких підтримую я сам, для 
когось іншого цей список 
інший. Більше того, для 
кожної вікової категорії 
вони різні і це нормально, 
так має бути. У США саме 
українських організацій 
сотні. Я хотів би наголоси-
ти: неважливо, які з них 
найефективніші головне, 
що їх багато, і що більше, 
то краще, адже люди гур-
туються задля доброї цілі. 
Роботи дуже багато, тому 

кожен зможе зайняти 
свою нішу, де буде корис-
ним. 

Цікавий феномен, який 
ми побачили після Револю-
ції Гідності те, що почалась 
хвиля «народного підйо-
му», і не тільки в Україні, а й 
серед діаспори. З’явилося 
багато молодих, нових ор-
ганізацій, де люди, які не 
змогли знайти себе у вже 
наявних організаціях, по-
чали робити щось своє. І 
це прекрасно. Так виникла 
організація Nova Ukraine, з 
якою я працюю і яку допо-
магав створювати. Це на 
Західному узбережжі, а, на-
приклад на Східному утво-
рилася організація Razom, 
яка почала потужно розви-
ватися і до якої доєдналося 
дуже багато молоді. Водно-
час приємно зазначити, що 
не тільки нові організації, 
але й ті, які вже існували 
десятиліттями, активізува-
лися, почали багато працю-
вати, і зокрема залучають 

молодь. Тому я б не виділяв, 
яка з них є найефективні-
шою чи найкращою  ми всі 
робимо свою роботу. Хоті-
лось би, щоб нас оцінювали 
за виконані дії.

– Ви згадали про органі-
зацію Nova Ukraine. У чому 
її головна місія, та чому 
для вас настільки важли-

во підтримувати Украї-
ну? 

– Передовсім хочу за-
уважити, що Nova Ukraine 
це не політична і не релі-
гійна організація. Наші ос-
новні напрями діяльності 
поширення інформації про 
Україну, тобто культурна ди-
пломатія; підтримка враз-
ливих прошарків населен-
ня гуманітарна допомога; а 
також сприяння розвитку 

громадянського суспіль-
ства в Україні, і це важливий 
момент. Адже сильна країна 
і сильне суспільство може 
бути лише тоді, коли грома-
дяни відчувають свою важ-
ливість і роблять все, щоб 
розвивати країну. Якщо го-
ворити про сприяння роз-
витку громадянського су-

спільства, то ми відводимо 
велику роль у цьому проце-
сі освіті. Тож саме в освітній 
сфері в нас найбільше про-
єктів. 

Чесно кажучи, важко від-
повісти на це питання, бо 
для мене ці речі очевидні. 
Хтось може відчувати себе 
українцем за межами Укра-
їни, а хтось і в Україні не 
визнає, що він українець. 

Проте в кожного є право 
на самоідентифікацію, і я 
ідентифікую себе як укра-
їнець, бо я ним і є. У мене 
тут родина, друзі, тому я 
завжди буду пов’язаний із 
Україною, незважаючи на 
те, де я географічно пере-

буваю. Також для мене важ-
ливо, щоб моя країна розви-
валася, була міцною. Саме 
тому вважаю, що допома-
гати своїй країні це просто 
нормально, тут немає нічо-
го дивного!

– Як саме відбувається 
відбір проєктів, за які бе-
реться Nova Ukraine?

– Це відбувається у різ-
ний спосіб. Перше, що ми 
перевіряємо чи відповідає 
цей проєкт нашому стату-
ту і напрямкам діяльності. 
Наприклад, ми не братиме-
мося за політичні проєкти і 
не підтримуватимемо жод-
ну політичну силу, тому що 
це наш вибір як організації. 
Оскільки ми розпоряджає-
мося не власними коштами, 
а коштами благодійників, то 

наступний крок це 
перевірка людини, 
яка пропонує про-
єкт, на предмет того, 
чи можна їй довіря-
ти. Ми не можемо 
дозволити собі хоча 

б одного проєкту, малого чи 
великого, який не буде про-
зорим фінансово, чи співп-
раці з людиною, яка згодом 
просто зникне. Через це 
ми працюємо лише з тими 
людьми, яким довіряємо на 
100%. Це можуть бути наші 
особисті знайомі або ж ті, 
кого порекомендували наші 

активні волонтери чи люди, 
з якими ми вже співпрацю-
вали. 

– Як ви оцінюєте моло-
діжне бізнес-середовище 
в Україні? Наскільки воно 
здатне сформувати нове 
покоління українців, які не 
матимуть бажання виїж-
джати за кордон як тру-
дові мігранти?

– Складно говорити про 
бізнес-середовище в Украї-
ні, адже я не робив тут біз-
несу. Проте як споживач 
можу сказати, що протягом 
останніх п’яти років спо-
стерігаю значне збільшен-
ня кількості представників 
малого бізнесу. Це відкрит-
тя кав’ярень, ресторанів, 
різних магазинів. І це хоро-
ший сигнал, адже щось змі-
нюється: люди не бояться, 
а намагаються розвивати 
якісь свої ідеї. Хоча, на жаль, 
досі є прогалини в правовій 
системі. В мене поки немає 
причин вважати, що люди 
почуваються більш захище-

но, ніж раніше. Сподіваюся, 
що це скоро зміниться.

Проте варто зазначити, 
що сфера ІТ в Україні нині 
активно розвивається. Тому 
айтішникам вже не потріб-
но виїжджати за кордон. А 
ті, хто таки виїжджають, ро-
блять свій особистий вибір, 
напевно, на користь того, 
щоб побачити щось нове, 
отримати певний досвід чи 
пожити в чужій країні. Але 
все-таки айтішник може 
дозволити собі працювати і 
дуже добре жити в Україні. 
Тобто ми маємо категорію 
людей, для яких міграція не 
вимушена, а добровільна. 

– Вже 11 років ви є 
успішним молодим укра-
їнським мігрантом. Чи 
розглядаєте ви можли-
вість повернення до Укра-
їни для втілення ваших 
волонтерських проєктів 
та покращення розвитку 
IT-сфери тут?

– Звичайно, розглядаю! 
З точки зору волонтерських 
проєктів не впевнений, 
адже волонтерський рух в 
Україні є дуже потужним, 
хоч із дуже невеликою 
кількістю ресурсів. Навіть 
тим ресурсом, який є у 
Nova Ukraine, ми можемо 
підтримувати те, що ро-

блять тут. Я розумію, що во-
лонтерам в Україні справді 
дуже складно, і при цьому 
вони роблять надзвичайні 
речі, тому мені навпаки хо-
тілось би повчитись у них. 
Важливо, що все, що ми ро-
бимо і на чому фокусується 
Nova Ukraine, реалізовуєть-
ся в Україні. Відповідно, без 
волонтерів тут наша робота 
просто не мала б значення, 
адже усі вони відбуваються 
завдяки їхній самовідда-
ній праці. А щодо створен-
ня бізнесу чи передання 
досвіду  так, над цим я теж 
міркую. До карантинного 
періоду я часто приїжджав 
до України. Періодично роз-
глядаю такі можливості і є 
відкритим до них.

Автор: Вероніка Цебенко
Джерело: «Український Тиждень» 

(https://tyzhden.ua/Society/251284), 
стаття із спільного проєкту 

«Тижня» і Школи журналістики 
та комунікацій УКУ «За що 

відповідальна молодь»

Остап Коркуна: 

«Хтось може відчувати себе 
українцем за межами України, 
а хтось і в Україні не визнає, 
що він українець»

Якщо ти інвестуєш у себе, вчишся, працюєш 
над собою, то за тобою «полюватимуть» 
компанії всього світу. А далі – вибір за тобою

Головне – що українських організацій 
у США багато, і що більше, то краще! 
Роботи дуже багато, тому кожен 
зможе відшукати свою нішу

В мене поки немає причин вважати, 
що люди почуваються більш 
захищено, ніж раніше. Сподіваюся, 
що це скоро зміниться
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Депутати Європарламенту оприлюднили 
Декларацію про вшанування 

80-х роковин трагедії Бабиного Яру
13 січня 2021 року робоча група 

Європарламенту «Бабин Яр – Пам’ять 
заради майбутнього» оприлюднила 
декларацію з нагоди Міжнародного 
дня пам’яті жертв Голокосту, що від-
значається 27 січня. Про це повідо-
мив депутат Європарламенту, співго-
лова групи Майкл Галер.

Декларацію підписали дванадцять 
членів Європейського парламенту, 
що представляють три основні полі-
тичні групи та дев'ять держав-членів: 
Моніка Беньова (співголова), Майкл 
Галер (співголова), Петрас Ауштре-
вічус, Влодзімеж Цимошевич, Рафа-
ель Глюксманн, Ханнес Хайде, Ніклас 
Гербст, Лукаш Когут, Хуан Фернандо 
Лопес Агілар, Ельжбета Лукачевська, 
Людмила Новак та Фредрік Ріс.

Декларація закликає європей-
ських парламентарів докласти зусиль 
до вшанування пам’яті у 80-ті рокови-
ни розстрілів в Бабиному Яру:

«Ми, члени робочої групи «Бабин 
Яр – Пам’ять заради майбутнього», 
закликаємо своїх колег, членів Євро-
парламенту та членів національних 
парламентів, вшанувати цю трагедію».

Робоча група Європарламенту 
«Бабин Яр – Пам’ять заради майбут-
нього» була створена задля збере-
ження пам’яті про жертв Бабиного 
Яру та підтримки ініціатив з подібною 
метою, таких як Меморіальний центр 
Голокосту «Бабин Яр».

Нагадаємо, що раніше робоча гру-
па заявила про принципову підтрим-
ку Меморіального центру Голокосту 
«Бабин Яр», відзначивши у його ді-
яльності прихильність до загально-
європейських цінностей та розвитку 
толерантного суспільства.

Співголова робочої групи та член 
Європарламенту Моніка Беньова за-
значила: «Зараз ми наближаємось до 
вісімдесятої річниці трагедії в Баби-
ному Яру, і Міжнародний день пам’яті 
жертв Голокосту надає нам можли-
вість поміркувати про європейську 
відповідальність за вшанування їх-
ньої пам'яті. Я вірю, що це має бути 
спільне зусилля, яке поділяють євро-
пейські та українські громадяни».

Співголова робочої групи та член 
Європарламенту Майкл Галер додав: 
«Вшанування пам'яті про Голокост – 
ключовий фактор для збереження на-
ших демократій. Щороку, 27 січня, нам 
потрібно не лише пам’ятати, але й роз-
мірковувати над тим, що можна зроби-
ти задля збереження нашої колектив-
ної пам’яті та історичної правди».

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр»
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Український католи-
цький університет 

розробив профіль ви-
пускника, який включає 
сім критеріїв: людяність, 
здатність приймати етич-
ні рішення, фаховість та 
підприємливе мислення, 
громадянська активність, 
глобальна залученість, 
відповідальність і під-
звітність, життєстійкість 
і адаптивність. Профіль 
став підсумком роботи та 
обговорень у фокус-групах 
з викладачами, студента-
ми, керівниками програм і 
потенційними роботодав-
цями, та отримав схвален-
ня ректорату і Сенату УКУ. 

За словами Президента 
УКУ владики Бориса Ґудзяка, 
цей профіль є результатом 
тривалої і глибокої духовної 
застанови, яка випливає з 
місії Українського католиць-
кого університету, його кон-
кретного історичного досві-
ду і тверезої оцінки реальних 
викликів, які стоять перед 
суспільством у ХХІ столітті, 
зокрема перед молоддю. 

«У ХХІ столітті іноді вва-
жається неполіткоректним 
висловлювати чіткі ідеали, 
тим більше християнські, 
– коментує владика Борис. – 
Для такого скепсису є поваж-
ні підстави, адже занадто 
часто дешеві і декларативні 
гасла використовують для 
того, щоб приховувати по-
рожнечу. Тож, беручи до уваги 
цю небезпеку та скепсис сьо-
годення, Український като-
лицький університет вважає 
необхідним чітко формулю-
вати свої цілі щодо студен-
тів». 

Як зазначив Архієпископ 
і митрополит Філадельфій-
ський, у   житті УКУ студен-
ти, їхня освіта і виховання є 
центральним пріоритетом. 
«Недвозначно артикулюю-
чи нашу молитву і мрії щодо 
студентів, ми усвідомлюємо, 
що перебуваємо у паломни-
цтві – ці ідеали, принципи і 
цінності можуть реалізува-
тися лише у конкретному 
житті. Таке паломництво 
– не абстрактна філософія, 
а спільна мандрівка, супро-
від, подвиг, що вимагатиме 
взаємної підтримки і дружніх 
коректив, а передусім вели-
кої Божої благодаті. Пору-
чаю цей профіль викладачам, 
працівникам і студентам 
УКУ, їхнім батькам та шир-

шій спільноті друзів – пред-
ставникам Церкви, вірним 
та нашим щедрим жертво-
давцям», – наголосив влади-
ка Борис.

У профілі випускника вра-
хували також те, як УКУ може 
розвивати вищезгадані риси. 
Вони формуються через кіль-
ка напрямків: світогляд, дос-
від, знання, навички та харак-
тер. До кожного із цих пунктів 
поданий детальний опис про 
те, як він проявляється в дії. 
До прикладу, досвід в Уні-
верситеті формується через 
волонтерство, життя у спіль-
ноті і міжнародну взаємодію, 
світогляд через патріотизм, 
християнські цінності, любов 
до життя і людей. 

Сенаторка УКУ, засновни-
ця One Philosophy Group На-
талія Попович переконана, 
що розробка профілю є важ-
ливим дороговказом для фор-
мування нових поколінь сту-
дентів і випускників УКУ: «Мені 
дуже імпонує, що університет 
в створенні профілю випус-
кника сповідує той самий 
стратегічний і далекоглядний 
підхід, який відрізняє його від 
усіх інших. УКУ ставить пи-
тання: чого хочемо досягнути 
у перспективі 10-20-30 років, 
і тоді планує свій шлях до цієї 
точки 5-7 річними страте-
гіями. Цим УКУ і вирізняється 
серед багатьох організацій, 
особливо серед закладів вищої 

освіти в Україні, які «пливуть 
за течією» і не ставлять собі 
таких питань».

На думку сенаторки, осо-
бливо важливим є те, що се-
ред характеристик профілю 
УКУ є людяність, здатність 
приймати етичні рішення, 
відповідальність і підзвіт-
ність. «Адже це те, чого так 
потребує світ сьогодення 
і світ майбутнього, світ 
штучного інтелекту, світ 
беззаконня і нерівності, світ, 
в якому вже і зараз дедалі біль-
ше цифрового, а вплив люди-
ни в останні століття був 
настільки руйнівним для пла-
нети. Ці риси вирізняють вже, 
і у майбутньому ще більш 
позитивно вирізнятимуть 
випускників УКУ. Також  члени 
робочої групи подбали про 
те, щоб усі характеристики 
підкріплювались конкретни-
ми прикладами, свідченням 
та реалізацією у житті. На-
приклад, фаховість УКУ захи-
щає дуже строгими практи-
ками недопущення плагіату 
серед студентів і викладачів. 
Підприємливе мислення та 
громадянська активність за-
охочуються різноманітними 
програмами, де студенти ре-
алізуються в самоврядуванні, 
громадських студентських 
організаціях та ініціативах, 
у спілкуванні з менторами з 
кола друзів-підприємців уні-
верситету для реалізації 
інноваційних проєктів. Адап-
тивність і життєстійкість 
серед випускників є також 
ознакою серйозного став-
лення університету до впро-
вадження найкращих прак-
тик Митрополита Андрея 
Шептицького, який  понад усе 
прагнув, щоб українці вміли 
давати собі раду з будь-якими 
викликами часу через грома-
дянську активність, підпри-
ємливе мислення і здатність 
до кооперації. Упевнена, що 
ця розробка є важливим доро-
говказом для постання нових 
поколінь студентів і випус-
кників УКУ, якими ми зможемо 
пишатись».

Софія Опацька, прорек-
торка з науково-педагогічної 
роботи УКУ, декан-засновни-
ця Львівської бізнес-школи 
наголошує, що при розробці 
профілю робоча група, сена-
тори і представники ректо-
рату врахували глобальний 
контекст: «Ми проаналізува-
ли виклики сьогодення, щоб 
подивитися, як на них відпо-
відаємо. Робоча група взяла 
до уваги аналітичні звіти 
різних міжнародних організа-
цій щодо компетенцій, які бу-
дуть потрібні на ринку праці 
у майбутньому». 

Проректорка додає, що 
крім навичок і знань, які за 
замовчуванням мають да-
вати в університеті, для УКУ 
важливо, аби студенти отри-
мували досвід. «Але найбіль-
ший внесок ми хочемо зро-
бити у розвиток характеру 
молодих людей та розуміння 
власного покликання і фор-
мування світогляду».  

Софія Опацька ділиться 
спостереженнями, що ос-
танніми роками під час ви-
пускних урочистостей, ви-
пускники УКУ найчастіше у 
своїх промовах вживали сло-
во любов: «І, власне, у профі-
лі один із елементів, який ви-
значає світогляд, є любов до 
життя, людей, своєї країни».  

Профіль випускника роз-
роблений для того, щоб під-
креслити спільні риси всіх 
випускників УКУ, незалежно 
від фаху. Звичайно, кожен 
студент конкретної спеціаль-
ності відрізняється професій-
ними навичками від іншого – 
богослов від юриста, ІТ-вець 

від політолога. Однак всі 
вони, як представники като-
лицького вишу, мають також 
спільні риси, які виокремлені 
у профілі.

«Ми виховуємо у студен-
тах багато навичок і вмінь, 
але досі не мали окресленого 
бачення, які серед них є прі-
оритетними. Опрацьова-
ний профіль узгоджувався з 
фокус-групами викладачів, 
студентів та потенційни-
ми роботодавцями, і їхніх 
зворотній зв’язок ми враху-
вали», – пояснює Дмитро 
Шеренговський, заступник 
проректора з навчання, ви-
кладання та міжнародної ді-
яльності, викладач програми 
«Етика-Політика-Економіка».

Дмитро Шеренговський 
розповідає, що формуван-
ня студента відбувається 
не лише під час навчан-
ня на основній програмі, а 
йдеться також про духовну 
формацію, програму «Світо-
глядне ядро», міжнародний 
компонент тощо. «Нашим 
завданням було подивитися 
і подумати, кого б ми хотіли 
випускати? Для цього ми роз-
робили профіль, де визначили 
пріоритетні риси. До уваги 
взяли критерії з концепції ін-
тегрального людського роз-
витку та   християнського 
виховання. Також ми спробу-
вали оцінити, за методикою 
різних міжнародних агенцій, 
які ж виклики чекають на на-
ших випускників. На перетині 
цих складових ми виокремили 
риси, якими мав би володіти 
випускник УКУ».

Пресслужба УКУ

Профіль випускника УКУ – важливий 
дороговказ для формування нових 

поколінь, якими зможемо пишатись

Випускні урочистості УКУ

Ректор о. д-р. Богдан Прах, Президент УКУ владика 
Борис Ґудзяк та проректор Олег Якіськів (випускні 

урочистості, 2019 р.)
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17 лютого 2021 року 
Українська Като-

лицька Освітня Фундація 
святкуватиме заснування 
особливого кола добро-
чинців – Товариства імені 
Патріярха Йосифа Сліпого.

До цього важливого кола 
може долучитися кожен, 
хто бажає залишити майбут-
ній дар у своєму спадку для 
розбудови та подальшого 
розвитку Українського Ка-
толицького Університету 
(УКУ).

На урочистій віртуаль-
ній події, яка відбудеться 
у середу, 17 лютого 2021 
року, буде вшановано усіх 
засновників Товариства, а 
також тих членів, які при-
єднаються до нього до 10 
лютого. 

Протягом останніх двад-
цяти років, понад вісімдесят 
жертводавців УКОФ зали-
шили дари в своїй спадщині 
для розвитку УКУ. Ця дале-
коглядна підтримка допо-
могла університетові стати 
однією з найпрестижніших 
і найбільш шанованих освіт-
ніх інституцій України. Фо-
нди, отримані зі спадків, 
забезпечили підтримку но-
вих академічних програм та 
операційного бюджету уні-
верситету, допомогли побу-

дувати сучасне студентське 
містечко, а також створити 
постійні фонди для навчаль-
них програм, бібліотеки та 
студентських стипендій. 

Патріярх Йосиф Сліпий, 
іменем якого назване Това-
риство, мав пророчу візію 
щодо місії Українського Ка-
толицького Університету. 
Члени Товариства підтриму-
ють втілення цієї візії, пере-
даючи свою спадщину для 
добра майбутніх поколінь.

«У Патріярха Йосифа 
була велика візія для Укра-
їнського Католицького Уні-

верситету. Ця візія здійсню-
ється! Вона є точна, реальна, 
і є команда, яка її втілює, 
очолена Великим Канцле-
ром Університету Патріяр-
хом Святославом, Сенатом 
і ректоратом під проводом 
отця доктора Богдана Пра-
ха. Вже багато років тому я 
зробив заповіт, записуючи 
спадок на Українську Като-
лицьку Освітню Фундацію, 
щоб підтримати Україн-
ський Католицький Універ-
ситет. Я хочу запросити Вас 
до нового Товариства ім. 
Патріярха Йосифа Сліпого. 

Згадайте УКУ і УКОФ у своїй 
останній волі. Ходімо разом 
з візією, з чином, з працею, 
усмішкою і надією на Боже 
благословення»  – Висо-
копреосвященний Владика 
Борис Ґудзяк, Митрополит і 
Архиєпископ Філадельфій-
ський УГКЦ.

«Розбудова Українського 
Католицького Університе-
ту – це довгострокова ціль. 
Це проект, який ми втілює-
мо у нашому житті, але який 
має на меті тривати довгий 
час і допомагати майбут-
нім поколінням. Складення 

спадкового дару допоможе 
запевнити майбутнє універ-
ситету на багато років впе-
ред», – Тарас Шмагала, голо-
ва Ради Директорів УКОФ.

На віртуальну подію офі-
ційного заснування спад-
кового Товариства імені 
Патріярха Йосифа Сліпого 
запрошуються усі теперішні 
члени, а також усі зацікав-
лені приятелі і доброчинці 
УКУ.

УКОФ була заснована 
у 1997 році, щоб підтри-
мати діяльність і розвиток 
Українського Католицького 
Університету у Львові. Бу-
дучи єдиним католицьким 
університетом на пост-ра-
дянському просторі, УКУ 
є в аванґарді розбудови 
громадського суспільства в 
Україні через освіту і фор-
мування нового покоління 
майбутніх моральних та 
етичних лідерів. 

Контактна особа:
Юлія Комар

Менеджер зв’язків з 
жертводавцями 

Української Католиць-
кої Освітньої Фундації

Телефон – 224-258-8758
Електронна пошта – 

komar@ucef.org
Веб-сторінка - 
www.ucef.org

Українська Католицька Освітня Фундація святкуватиме 
заснування Товариства імені Патріярха Йосифа Сліпого

Про те, як зростають 
лідери у сучасному 

освітньому середовищі, 
розповідає сестра-ва-
силіянка, директорка 
Католицького ліцею 
святого Василія Велико-
го в Івано-Франківську, 
випускниця Інституту 
лідерства та управління 
УКУ Єремія Стеблина.

– Хто для вас є лідером? 
Чи берете ви приклад з ав-
торитетів?

– Думаю, тут все залежить 
від періодів життя. Для мене 
в різний час лідерами стають 
різні особи. Адже ми змінює-
мося, набуваємо нового дос-
віду, стикаємося з новими 
викликами, а життя нам «під-
кидає» когось, хто формаль-
но чи неформально стає для 
нас лідером.

Зараз я читаю «Володаря 
перснів» Толкіна і розумію, 
що якось непомітно на цей 
період життя головний герой 
– гобіт Фродо – став у яко-
мусь сенсі лідером для мене. 
Найперше тому, що приймає 
свою дивовижну і не до кін-
ця зрозумілу йому самому 
місію в цьому світі. По-друге, 
він створює команду, щоб цю 
місію здійснити. А по-третє, в 
ньому завжди залишається 
місце для слабкості. І в цьому 
потім виявляється його сила.

Щодо авторитетів, то в 
духовному житті, як на мене, 
вони дуже важливі. Адже 
можемо довіряти лише тому, 
чиє слово, вчинок є значу-

щими, вагомими. Авторитет 
у духовному житті – це хтось, 
хто вже має певний досвід, а 
отже, може поділитися ним 
зі мною й підказати. З цією 
людиною можна зустрітися 
безпосередньо або слухати 
її через книги, проповіді, роз-
думи. Думка авторитета – це 
добре, та шлях усе одно дово-
диться долати самому.

– Якими є передумови 
становлення успішного лі-
дерства (з вашого власного 
досвіду)?

– Здається, я про це вже 
сказала, але підсумую і тро-
хи додам. По-перше, відкри-
ти власне покликання і ним 
жити (роби те, що любиш, і 
люби те, що робиш); по-дру-
ге, мати чудових людей, які 
тобі допоможуть це викона-
ти; по-третє, не боятися бути 
новатором і творчою особи-
стістю, не боятися робити те, 
чого досі не робили. По-чет-
верте, не боятися критики 
(навіть у власній команді) – 
навпаки, добре, коли вона є; 
по-п’яте, довіряти людям і де-
легувати їм частину обов’яз-
ків; і по-шосте, вміти слухати 
і чути інших.

– Чи лідерство – це завж-
ди жертовність?

– Це швидше про відпові-
дальність. Коли сформована 
здорова відповідальність, то 
очевидно, що вона завжди 
йтиме в парі із жертовністю. 
Головне – не робити (і не по-
чувати) себе жертвою та не 
«нити», нарікаючи на складне 
життя.

– Як формуються лідери 
серед учнів Католицького 
ліцею? Вони беруть при-
клад з лідерів чи автори-
тетів?

– Для учнів першим авто-
ритетом на порозі ліцею стає 
педагог. І якщо так не стаєть-
ся – це спричинює конфлікти, 
небажання вчити предмет і 
співпрацювати з учителем. 
Інколи трапляється навпаки: 
педагог має настільки силь-
ний авторитет, що для дити-
ни навіть слово мами чи тата 
стає менш вагомим. Аргумен-
том стає «Так мені сказала (-в) 
вчителька/вчитель». 

Католицький ліцей дає 
кожній дитині можливості 
для розвитку та самореалі-
зації. Якщо не через навчан-
ня, то через творчість. Так, 
зокрема, учні реалізують 
свій потенціал через участь 
у творчих конкурсах чи кон-
курсах наукових робіт, участь 

у Раді учнівського самовря-
дування, вибір президента 
школи, проведення ранкових 
молитов (учні 9–11 класів що-
тижня готують таку собі міні-
проповідь на Євангеліє дня і 
виголошують її для всієї шко-
ли). Також і через волонтер-
ство, соціальну практику та 
благодійні проєкти (ярмарки, 
збірки тощо). Ці заходи допо-
магають дитині розвинути 
свій потенціал і стати ліде-
ром у тій чи іншій сфері. Але 
все це не працюватиме, якщо 
учень не загориться бажан-
ням і не житиме цим на 100%.

– Ваші побажання сучас-
ній українській молоді. Хто 
повинен її «вести»?

– Найперше хотілося б по-
бажати не мати страху, щоб 
зробити важливий вибір, 
знайти своє місце в житті чи 
здійснити давню мрію! Тіль-
ки відважні люди «смакують» 

життя і наповнюються його 
красою. А ще варто знайти 
собі когось на цій дорозі, хто 
надихатиме не тільки йти, а й 
летіти до мрії.

Ще один важливий мо-
мент – бути в контакті з Богом. 
Розмовляти з ним, запитува-
ти, просити, перепрошувати. 
Словом, зробити його своїм 
найкращим другом. У цих 
стосунках Господь вестиме і 
відкриватиме такі дороги, на 
які сама людина ніколи б не 
наважилася. Нехай ця друж-
ба наповнює, дарує відчуття 
повноти життя. Лідери щора-
зу змінюватимуться, з’являти-
муться нові і зникатимуть ста-
рі, і це нормально. Але якщо 
перебувати з Христом – ніко-
ли не помилитеся і йтимете в 
правильному напрямку. 

Автор: Наталія Шкоропаняк
Джерело: «Український Тиждень» 

(https://tyzhden.ua/Society/251290) 

Єремія Стеблина: 

«Відкрити власне 
покликання і ним жити»
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Під час проголошення Акту Злуки українських земель на Софійській площі в Києві. 
22 січня 1919 року. Фото зроблено з дзвіниці Софійського собору, на горизонті видно 

ще не зруйнований більшовиками Михайлівський Золотоверхий собор.

Продовження на стор. 29

На початку ХХ століття 
український націо-

нально-визвольний рух 
розгорнувся з новою 
силою. Цьому посприя-
ло падіння Російської та 
Австро-Угорської імперій 
внаслідок Першої світової 
війни, у складі яких пере-
бували українські землі 
впродовж ХІХ століття.

22 січня 1918 року ІV 
Універсал Української Цен-
тральної Ради (УЦР) прого-
лосив самостійність Україн-
ської Народної Республіки 
(УНР).

У цьому універсалі не 
було вказано, які землі вхо-
дять до УНР. Однак у попе-
редньому – III Універсалі 
УЦР, ухваленому 20 листо-
пада 1917 року, було зазна-
чено: «До території Народ-
ньої Української Республіки 
належать землі, заселені у 
більшости Українцями: Ки-
ївщина, Поділя, Волинь, 
Чернігівщина, Полтавщина, 
Харківщина, Катеринослав-
щина, Херсонщина, Таврія 
(без Криму). Остаточне ви-
значення границь Україн-
ської Народньої Республіки, 
як що до прилучення ча-
стин Курщини, Холмщини, 
Вороніжчини, так і сумеж-
них губерен і областей, де 
більшість населення україн-
ське, має бути встановлене 
по згоді зорганізованої волі 
народів».

Вже згодом, у 1919 році, 
українська делегація на Па-
ризькій мирній конференції 
презентувала мапу тери-
торій, на які претендувала 
Україна, на цій карті Крим і 
Кубань були позначені як 
українська територія.

Галичина. 
Проголошення ЗУНР

Факт проголошення й 
існування УНР справив ве-
ликий вплив на галицьких 
українців. А після ухвалення 
УЦР ІV Універсалу і підпи-
сання Брестського миру 9 
лютого 1918 року, як інфор-
мувало «Українське слово», 
в різних місцях Східної Га-
личини відбулися масові 
маніфестації на підтримку 
самостійної УНР, яка для 
місцевих жителів була омрі-
яною метою.

Громадсько-політичний 
діяч Галичини Лонгин Це-
гельський на урочистому 
відкритті Київського дер-
жавного українського уні-
верситету 6 жовтня 1918 
року заявив присутнім, що 

він передбачає в недалеко-
му майбутньому об’єднання 
східних і галицьких україн-
ців: «Я вірю, я певен в тому, 
що ви, браття, пригорнете й 
нас, галичан, до себе…»

А голова Української пар-
ламентської репрезентації в 
австрійському парламенті 
Євген Петрушевич виступив 
з офіційною заявою.

«Український нарід в 
Австрії мусить стратити по-
слідну надію на лучшу буду-
чину в сій державі і на сей 
случай вже нині рекламує-
мо для себе нічого інше, як 
найсвятіше для кожного на-
роду право на злученнє всіх 
українських земель в одну 
українську независиму дер-
жаву і домагаємось при-
лучення всіх українських 
земель Австро-Угорської 
монархії, в сім також укра-
їнських земель, положених 
в Угорщині, до Української 
держави», – наголосив Пе-
трушевич.

Після капітуляції Ав-
стро-Угорщини 27 жовтня 
1918 року у Першій світо-
вій війні відбувся розпад 
імперії на ряд самостійних 
держав. 18 жовтня 1918 
року у Львові визначні діячі 
Східної Галичини та Букови-
ни проголосили себе Уста-
новчими зборами й обрали 
Національну раду – вищий 
законодавчий орган влади 
майбутньої Української дер-
жави, яку очолив Євген Пе-
трушевич.

На першому засіданні 
УНРади (Української Наці-
ональної Ради) 19 жовтня 
1918 року у Львові речник 
галицьких українських соці-
ал-демократів М. Ганкевич 
поставив вимогу про злуку 
західноукраїнських земель 

із Українською державою.
28 жовтня у Кракові була 

створена Польська Лікві-
даційна Комісія, метою якої 
було проведення у Львові у 
ніч із 2 на 3 листопада зброй-
ного виступу та встановлен-
ня польської влади у Східній 
Галичині. Передати владу 
українцям австрійський на-
місник Галичини генерал 
Карл фон Гуйн відмовився, 
чекаючи на рішення Відня. 
Сотник Легіону УСС (Укра-
їнських Січових Стрільців) 
Дмитро Вітовський заявив: 
«Якщо цієї ночі ми не візь-
мемо Львів, то завтра візь-
муть його поляки!».

У ніч на 1 листопада 1918 
року відбувся «Листопадо-
вий зрив»: стрілецькі части-
ни на чолі з Дмитром Вітов-
ським взяли під контроль 
найважливіші установи 

Львова та більшості повіто-
вих міст краю.

3 листопада 1918 року 
Буковинське народне віче у 
Чернівцях ухвалило рішен-
ня про возз’єднання Пів-
нічної Буковини із ЗУНР та 
подальшу злуку у соборну 
Україну.

13 листопада 1918 року 
була проголошена Захід-
ноукраїнська Народна Ре-
спубліка (ЗУНР), територія 
якої охоплювала українські 
етнічні землі – Східну Гали-
чину, Буковину та Закарпат-
тя. Цього ж дня Українська 

Національна Рада ЗУНР 
(УНРада) ухвалила «Тимча-
совий закон про державну 
самостійність земель був-
шої Австро-Угорської мо-
нархії» і визначила назву 
держави ЗУНР. Президен-
том ЗУНР став Євген Петру-
шевич. Державний секрета-
ріат (найвищий виконавчий 
і розпорядчий орган ЗУНР) 
очолив Кость Левицький.

Відновлена Польська 
держава висунула україн-
цям свої претензії на Схід-
ну Галичину. Розпочалася 
польсько-українська війна 
1918-1919 років.

Труднощі з будівництвом 
галицького війська зму-
сили керівництво УНРади 
звернутися за допомогою 
до Великої України. Пер-
ші дипломатичні контакти 
Львова з Києвом відбулися 

7 листопада 1918 року, коли 
делегація галичан у складі 
О. Назарука і В. Шухевича 
прибула у Наддніпрянщину 
і мала аудієнцію у гетьмана 
Павла Скоропадського.

30 листопада друга де-
легація уряду ЗУНР у скла-
ді Лонгина Цегельського і 
Дмитра Левицького при-
була на залізничну стан-
цію «Фастів», де зустрілася 
з членами Директорії (В. 
Винниченком, С. Петлюрою, 
П. Андрієвським, Ф. Шве-
цем). 1 грудня 1918 року у 
Фастові в штабному вагоні 

«Винниченка-Петлюри» по-
літичні діячі підписали «Пе-
редвступний договір» між 
УНР і ЗУНР про майбутню 
злуку обох українських дер-
жав в єдину державну оди-
ницю. Республіка галичан 
мала отримати територіаль-
ну автономію в межах УНР.

«Не пам’ятаю, хто підпи-
сав першим – ми, галича-
ни, чи Директорія. Досить, 
що було це 1 грудня 1918 
року, близько полудня, в іс-
торичному Фастові, де між 
Галичиною і Україною була 
укладена перша угода про 
злуку», – занотував Лонгін 
Цегельський.

3 січня 1919 року УНРада 
у Станіславі (сучасний Іва-
но-Франківськ) одностайно 
проголосувала за ухвалу 
«Про злуку ЗУНР з УНР». УН-
Рада зобов’язала Держав-
ний Секретаріат «негайно 
розпочати переговори з 
Київським Правительством 
для сфіналізування догово-
ру про злуку».

Євген Петрушевич за-
явив: «Ухвалений закон 
полишиться в нашій історії 
одною з найкращих карт. По 
лінії з’єдинення не було між 
нами двох гадок. Сьогод-
нішній крок піднесе нашого 
духа і скріпить наші сили. 
Від сьогоднішнього дня іс-
нує тільки одна УНР. Нехай 
вона живе!»

Цього ж дня військовий 
держсекретар Дмитро Ві-
товський надіслав публіч-
ну вітальну телеграму го-
ловному отаману Симону 
Петлюрі: «Хай об’єднання, 
сповнене спільно пролитою 
кровлю обох бувших респу-
блік, довершить мрію щастя 
робочого українського на-
роду».

Формальне звернення 
від президії УНРади і Ради 
державних секретарів ЗУНР 
про затвердження догово-
ру про злуку було надіслано 
Директорії УНР 16 січня.

18 січня члени галицької 
делегації на чолі з Л. Бачин-
ським вручили представни-
кам Директорії вірчу Грамо-
ту УНРади про об’єднання 
ЗУНР із Великою Україною. 

У своїй промові Володимир 
Винниченко, звертаючись 
до гостей сказав: «Ми візь-
мемо у вас, брати галичани, 
дисципліну, європеїзм і ана-
ліз – і тоді вийде з нас добра 
нація!»

19 січня делегація гали-
чан взяла участь у похован-
ні галицьких стрільців, які 
полягли в бою під Мотови-
лівкою (30 кілометрів від Ки-
єва) 18 листопада 1918 року 
між військами Директорії 
УНР і гетьмана Павла Ско-

Акт Злуки: на шляху до створення 
Української держави

«Те, що ми тоді там переживали, це історія нації у творенні, це епопея національно-державного відродження. 
Такі хвилини рідко лиш і не всякому доводиться переживати. Ми ж саме переживали їх, були свідками їх та були 
самі авторами й акторами. Ми творили історію, і що-небудь будучі покоління думатимуть про нас, творців та 
акторів цих подій, як-небудь вони осудять нас усіх, тодішніх українських політиків, але яким би шляхом вони не 
вели дальші змагання нашого народу до самостійної та соборної України – все вони мусітимуть нав’язувати до 
тих історичної ваги актів, що їх ми там, у Києві, тоді доконували…»

(Лонгін Цегельський)

Військовий держсекретар Дмитро Вітовський надіслав 
публічну вітальну телеграму головному отаману 
Симону Петлюрі: «Хай об’єднання, сповнене спільно 
пролитою кровлю обох бувших республік, довершить 
мрію щастя робочого українського народу»
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Лонгин Цегельський (праворуч) разом із Михайлом 
Волошином (посередині) та Іваном Боберським (ліворуч) 

у формі Українських січових стрільців, 1918 рік

Президент ЗУНР Євген Петрушевич та генерал 
Мирон Тарнавський у штабі.

ропадського (серед імен ві-
домі сотник Федь Черник із 
Комарна й сотник Загаєвич).

21 січня Рада народних 
міністрів УНР (виконавчий 
орган влади в УНР) ухвали-
ла рішення про об’єднання 
та затвердила текст Універ-
салу Соборності. Розробити 
порядок урочистого святку-
вання злуки було доручено 
міністру народної освіти 
Івану Огієнку. На свято було 
виділено 100 тисяч рублів.

Цього ж дня у Хусті від-
бувся конгрес угорських 
русинів – Всенародні збори 
Закарпаття під головуван-
ням Михайла Бращайка, 
члени якого проголосували 
за воз’єднання цієї україн-
ської землі із соборною УНР.

Урочисте проголошення 
Соборності

22 січня 1919 року сто-
яв морозний день, дерева 
були покриті інеєм. Цей день 
уряд оголосив загальнона-
ціональним святом та вихід-
ним. Урочисте убранство Ки-
єва залишилося з моменту 
вступу Директорії до міста 
19 грудня 1918 року та по-
хорону загиблих героїв Мо-
товилівки. На всіх 
будинках в центрі 
української столи-
ці майоріли укра-
їнські прапори, а 
на балконах були 
вивішені килими й 
полотна з українськими візе-
рунками. Ялинкові гірлянди 
переплітались із національ-
ними стрічками.

На всій Софійській пло-
щі були розташовані герби 
українських земель. На бал-
конах урядових будинків 
були розміщені портрети 
та бюсти Тараса Шевченка, 
Богдана Хмельницького, 
Івана Мазепи. Біля входу з 
Володимирської вулиці на 
Софійську площу була зве-
дена тріумфальна арка, 
прикрашена гербами 
Наддніпрянщини й Гали-
чини. Ліхтарні й телефонні 
стовпи кілометрами стояли 
вздовж вулиць у гербах, він-
ках і прапорах ще з 19 січня.

Дата та місце проголо-
шення Акту Злуки були об-
рані не випадково: 22 січня 
1919 року – річниця появи 
ІV Універсалу УЦР про дер-
жавну незалежність; на Со-
фійському майдані 10 черв-
ня 1917 року проголосили І 
Універсал УЦР.

У своїх спогадах Лонгин 
Цегельський писав: «Дня 22 
січня 1919 року на Софій-
ській площі не доконано злу-
ки. Там її тільки торжествен-
но, «во всеуслишаніє миру 
всему», проголошено, про-
клямовано. Злука доконана 
була вже раніше. А то, що 
діялося на Софійській площі 
дня 22 січня 1919 року, було 
лиш урочисте, удраматизо-
ване та символічне ствер-
дження її назовні, для уяви 
широких мас і світу. Це було 
тільки небувале всенаціо-
нальне свято. І був не зара-
зом поклін традиції».

Об 11:00 на Софійській 
площі під музику почали 
вишиковуватись у чотири-
кутник українські військові 
частини. Приходили робіт-
ники, представники проф-
спілок та інших інституцій з 
національними прапорами 
та своїми оркестрами. О 

12:00 приїхали члени Ди-
ректорії і Ради народних мі-
ністрів УНР, делегація ЗУНР, 
делегати Трудового конгре-
су, представники диплома-
тичного корпусу. Виступили 
Л. Бачинський, Л. Цегель-
ський, В. Винниченко.

Член Директорії Федір 
Швець урочисто проголо-
сив текст Універсалу Дирек-
торії від 22 січня 1919 року: 
«...Однині воєдино злива-
ються століттями відірвані 
одна від одної частини Єди-
ної України – ЗУНР (Галичи-
на, Буковина, Закарпаття) 
і Наддніпрянська Велика 
Україна. Здійснилися віко-
вічні мрії, якими жили і за 
які умирали кращі сини 

України. Однині є єдина не-
залежна УНР. Однині Народ 
України, визволений могут-
нім поривом своїх власних 
сил, має змогу об’єднаними 
дружніми зусиллями всіх 
своїх синів будувати нероз-
дільну самостійну держа-
ву Україну на благо і щастя 
всього її трудового люду».

«З грудей тисяч, що сто-
яли довкола, вирвалося, 
оглушаючи: «Слава! Слава 
Україні! Слава галичанам!», 
оце «Слава!» покотилось 
дальше і дальше аж до краю 
площі. Був це як шум моря 
у бурю: щось могутнє і не-
забутнє», – згадував Лонгін 
Цегельський.

Обидва документи член 
галицької делегації, адво-
кат Я. Олесницький озвучив 
французькою мовою для 
представників європей-
ських держав. Згодом він 
написав: «На наших очах 
здійснилося те, про що не-
давно ще хіба тільки можна 
було мріяти в найсміливі-
ших думках».

Вдарив дзвін на дзвіниці 
Івана Мазепи. Було чути гар-
матні постріли з Печерська 
– 121 залп на честь Собор-
ної України.

Далі духовенство від-
правило молебень. Архіє-
пископ Агапіт виступив із 
вітальною промовою: «Під 
час руйнування України 
знайшлись вони, її вірні 
діти, що допомогли їй уста-
ти на ноги й об’єднали її в 
одну Народню Республіку. 
Якраз сьогодні обходимо 
нове свято зєдниненням 
двох частин України, а я мо-
люся і благаю Господа, щоби 
зі зєдиненням обох частин 
України Господь зіслав на 
нас єдність духа».

Після молебня оркестри 
заграли, а перший україн-
ський національний хор та 
інші хори заспівали гімн. 
Отці повернулись до храму, 
а члени Директорії і галиць-
кі гості підійшли до пам’ят-
ника Богдану Хмельниць-
кому на підвищення для 
огляду військового параду. 
Під звуки шести духових 
оркестрів розпочався уро-
чистий парад українських 
військ, який приймав пол-
ковник армії УНР Євген Ко-
новалець.

Командував парадом за-
сновник «Пласту» Іван Чмо-
ла. Січові стрільці йшли у 
своїх сталевих шоломах. З 
боку Дніпра зазвучала му-
зика. Урочистий хід військ 
продовжився вулицями Ки-
єва. За військом усі пішли 
Володимирською вулицею. 
Біля будинку губерніального 
земства відбувся мітинг, на 
якому виступили В. Винни-
ченко та С. Петлюра. Після 
промов маніфестація (50 ти-
сяч осіб) із прапорами про-
йшла до Оперного театру.

Святкова подія відбува-
лася у важкий для українців 
час, оскільки більшовицькі 
війська на той момент вже 
захопили Харків, Чернігів, 
Полтаву, тому Володимир 
Винниченко у спогадах на-
зиває 22 січня 1919 року 
«сумним часом». А дружина 
міністра УНР А. Лівицького 
Марія Лівицька пригадува-
ла, що «настрій був підви-
щений, але вже дуже три-

вожний…»
23 січня 1919 

року Трудовий 
конгрес ратифі-
кував Акт Собор-
ності. ЗУНР була 
перетворена на 

ЗОУНР (західна область 
УНР). Євген Петрушевич був 
долучений до складу Ди-
ректорії.

Символічним проявом 
Акту Злуки УНР і ЗУНР стала 
бойова співпраця наддні-
прянців і наддністрянців. 
У липні 1919 року поляки 
окупували Галичину. УГА 
змушена була відступати до 
Збруча. Директорія УНР під 
ударами більшовиків також 
змушена була відступати. 
Під час переговорів між 
Симоном Петлюрою та Єв-
геном Петрушевичем було 
вирішено, що УГА перейде 
Збруч і з’єднається з армі-
єю УНР. Планувалася реалі-
зація гасла: «Через Київ на 
Львів!»: розгромити біль-
шовиків, а потім звільнити 
Галичину. 16-17 липня 1919 
року на Поділля з-за Збру-
ча прибуло майже 50 тисяч 
воїнів УГА. 30 серпня пере-
дові частини українських 
військ увійшли в столицю. 
31 серпня до Києва увійшли 
й денікінські війська. Вони 
змусили українські підроз-
діли відступити («Київська 
катастрофа»).

Після воєнних невдач 
між керівництвом УНР роз-
почалися внутрішні проти-
річчя. Уряд ЗУНР шукав 
союзника у війні проти 
Польщі, в той час як ліде-
ри Директорії розглядали 
Польщу як можливого со-
юзника у війні проти біль-
шовиків і білогвардійців.

Через епідемію тифу 
восени 1919 року УГА втра-
тила свою боєздатність. 6 
листопада 1919 року на-

чальна команда УГА з метою 
збереження армії підписала 
Зятківський договір із До-
бровольчою армією генера-
ла А. Денікіна.

Оскільки в Україні від-
новлювалася радянська 
влада, Директорія розпоча-
ла переговори з Польщею. 2 
грудня 1919 року представ-
ники УНР та Польщі у Варша-
ві підписали проєкт декла-
рації, за яким УНР віддавала 
Польщі Холмщину, Полісся, 
Підляшшя, Західну Волинь, 
Східну Галичину. 20 грудня 
Євген Петрушевич скликав 
у Відні засідання уряду ЗУНР, 
на якому було ухвалене рі-
шення про одностороннє 
скасування Акту Злуки. 21 
квітня 1920 року між уряда-
ми УНР і Польщі було підпи-
сано Варшавський договір, 
а у жовтні 1920 року Росія і 
Польща уклали перемир’я. 
Своєю чергу, Буковина була 
долучена до складу Румунії, 
Закарпаття – до Чехосло-
ваччини.

Українці втратили свою 
державу насамперед через 
вкрай несприятливу зов-
нішньополітичну ситуа-
цію, проте Акт Злуки УНР 
і ЗУНР 22 січня 1919 року 
заклав підвалини для її по-
дальшого відновлення та 
розбудови.

Не повторити 
помилок минулого

Сьогодні Українська дер-
жава перебуває в ситуації, 
схожій із тодішньою. Як і сто 
років тому, присутня різна 
орієнтація в українському 
суспільстві: на Європу та Ро-
сію. Зовнішня агресія Росії 
подібна до тодішньої біль-
шовицької. Саме тому ідея 
соборності залишається ак-
туальною для українців.

Припинення протиріч у 
суспільстві та політичних 
колах, а також виставлення 
загальних інтересів вище 
від власних лідерами країни 
повинно вберегти її від пов-
торення помилок минулого.
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Уряд ЗУНР шукав союзника у війні проти Польщі, 
а лідери Директорії розглядали Польщу як 
можливого союзника у війні проти більшовиків
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Берег Амазонки

Мачу-Пікчу 

Матрац для церемонії, книга про аяваску і ящірка

На цьому кораблі відбувався 
семиденний сплав по Амазонці

У Південній Америці 
кажуть, що в джунглях 

Амазонії живе сила. Два 
тижні франківчанка Оле-
ся Стрижко з друзями 
прожили у представника 
роду шаманів у Перу.

Столиця шаманізму
Одна з найзагадковіших 

і найнебезпечніших річок 
у світі, Амазонка, протікає 
через Південну Америку 
приблизно чотири тисячі кі-
лометрів, з них Олеся подо-
лала півтора. Сплав по Ама-
зонці тривав сім днів. Саме 
такий шлях треба було подо-
лати, аби дістатися до землі, 
де живуть шамани.

«Амазонія – це і племе-
на, і нащадки піратів, і осе-
редки наркотрафіка, а ще 
бездоріжжя і багато сміття, 
особливо біля великих міст 
– скидають відходи просто 
у річку, – розповідає Олеся. 
– Можливо, саме через це у 
річці час від часу проплива-
ли мертві крокодили. За весь 
час в Амазонії я не побачила 
жодного живого крокоди-
ла. Повітря – чисте, пахуче і 
густе. А ще подейкують, що 
в джунглях Амазонії живуть 
племена, які досі не відкриті. 
Є навіть канібали». 

Від кордону Перу треба 
було дістатися до міста Ікі-
тос. Це так звана всесвітня 
столиця індіанського шама-
нізму. Ікітос – унікальний: 
посеред джунглів і не має 
сухопутного сполучення з 
іншими містами: тільки літак 
або човен. Побудований за 
часів каучукового буму, Ікі-
тос є відправною точкою для 
подорожі в джунглі.

Місто розташоване в 
такій кліматичній зоні, де 
цілий рік +40 градусів і сто-
відсоткова вологість. Тут не-
має машин і автобусів, вони 
просто непотрібні: з одного 
боку місто оточує річка, з ін-

шого – кілометри джунглів. 
Тому на дорогах лише мото-
кари – такі собі мотоцикли 
з пасажирськими візками, 
на яких перевозять і ванта-
жі, і людей. Місцеві хатини, 
схожі на халабуди, можуть 
бути з фанери, але всереди-
ні обов’язково повинен бути 
плазмовий телевізор з ко-
лонками.

Перуанці вірять у різне 
– релігії тут змішалися і геть 
не конфліктують між собою. 
Можуть молитися одночас-
но християни, вайшнави, 
мусульмани… Вони переко-
нані, що навколо – світ духів.

«І ще там особлива їжа, 
– усміхається Олеся. – На-
приклад, смажені морські 
свинки. А один місцевий 
розповідав, що полюбляє 
м’ясо крокодила, черепахи і 
мавпи. Їсти останніх в Перу 
незаконно. Але на сільських 
базарах з-під прилавка вам 
таки продадуть мавпяче 
м’ясо, але на вигляд воно 
дуже моторошне – як мертві 
людські дитинчата. Фруктові 

салати – це взагалі окрема 
тема. Фруктів багато – до ко-
льору, до вибору. Принайм-
ні, манго ми наїлися».

По містичний досвід
Також у Перу неможливо 

оминути Мачу-Пікчу – леген-
дарне, огорнуте таємницею 
місто, яке побудували інки 
в середині XV століття. Воно 
розташоване на висоті 240 
метрів над морем, глибоко 
в горах Анди. У 1983 році 
Мачу-Пікчу увійшло до спад-
щини ЮНЕСКО, а в 2007-му 
стало одним із Нових чудес 
світу.

Загалом потрібно бути 
готовим до довгого і непро-
стого маршруту, особливо, 
якщо обрати автобус. Сер-
пантином доведеться їхати 
близько шести годин. Ціни 
трохи космічні. Коли там 
була Олеся, то трансфер до 
Мачу-Пікчу коштував аж сот-
ню доларів, а вхід – 150 дола-
рів.

Для авантюристів є при-
годницький спосіб діста-
тися – пішки вздовж річки 
Урубамба давньою стежкою 
інків. Щоправда, йти дове-
деться цілий день. Джун-
глями. А там дуже багато 
всього, що повзає. Для Олесі 

це виявилося справжнім ви-
пробуванням, адже дівчина 
купу років боролася з арах-
нофобією (страх павуків), а 
в джунглях вони величезні 
– птахоїди. Але Олесю за-
спокоїли, що всі павуки ви-
повзають зі схованок лише 
вночі. «Бачила тільки їхні 
шкурки, – усміхається вона. 
– Птахоїди ж линяють, скида-
ючи своє «вбрання». 

Взагалі в джунглях на 
кожному міліметрі повно 
повзучої живності, полови-
на з якої отруйна. Але ос-
новна біда – з мурашками, їх 
настільки багато, що просто 
влягтися на траву немож-
ливо. Взуття мусить бути 
закрите. «Ми ходили в гума-
ках», – сміється Олеся.

Зараз Мачу-Пікчу є турис-
тичним центром Перу. А ще 
сюди з’їжджаються з усього 
світу по містичний досвід, 
вважається, що це місце 
сили. Хоча Олеся каже, що 
величезний потік туристів 

заважає ментально розсла-
битися і тим паче – медиту-
вати.

«Люди їдуть туди здебіль-
шого заради фото в Інста-
грамі, – каже дівчина. – На-
справді мало який місцевий 
шаман скерує вас медитува-
ти на Мачу-Пікчу, таке вра-
ження, наче це місце вже 
енергетично спустошене».

Вибирати серцем
«Шамани – це не якісь 

ворожбити чи чорні маги, 
– усміхається Олеся. – Це 
люди, які займаються ду-
ховними практиками, пра-
цюють з енергетичними 
потоками і цілющими рос-
линами. Людина сама має 
зрозуміти чи відчути, якого 
шамана вибрати, чи дові-
ряти йому. Надто багато 
дилетантів і шахраїв. У Перу 
достатньо людей, які заради 
грошей готові на все. Осо-
бливо – в туристичних міс-
цях».

Шаманське знання пе-
редається з покоління в по-
коління, часто це родинна 
справа. Навчання шаманіз-
му, крім вивчення власти-
востей і методів роботи з 
лікарськими рослинами 
джунглів, супроводжується 
періодами обмежень у де-
яких видах їжі, вживанням 
певного виду відварів, соків, 
настоїв і рослинних смол, 
сексуальним утриманням 
під час навчання, глибоким 
зануренням в церемоні-
альну пісенну культуру, до-
триманням певних мораль-

но-етичних принципів. Аби 
пройти ініціацію, майбутній 
шаман на кілька тижнів йде 
глибоко в джунглі, дотри-
мується там суворих аскез і 

Земля, де живе сила, 
або У Перу до шаманів
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Типове ліжко в Ікітосі

Гість на церемонії

Перуанський метелик

Будиночок для гостей

медитує. Повна ізоляція на 
хлібі й воді.

В Ікітосі люди завжди по-
кажуть, де знайти шамана. В 
Олесі з друзями це сталося 
випадково. Нове знайом-
ство в хостелі стало приєм-
ним відкриттям і шляхом до 
їхнього шамана.

Представник роду ша-
манів дон Луїс, усміхнений 
і трохи пузатий дядечко в 
спортивних шортах, не роз-
мовляв англійською, але мав 
учня-перекладача. Разом з 
сім’єю мешкав у просторому 
двоповерховому будинку в 
нетрях джунглів. На подвір’ї 
розкидані невеличкі турис-
тичні дерев’яні будиночки, 
які трималися на палях – аби 
не заповзала різна живність. 
Електрика була лише в го-
ловному будинку. До речі, 
дон Луїс навіть має свою сто-
рінку в Фейсбуці.

Ліана душ
Амазонські джунглі – 

одне з найзагадковіших 
місць на планеті. Найбільша 
таїна тут – ліана аяваска. 

Напій шаманів і цілителів 
називається «аяваска», що 
перекладається як «ліана 
мертвих», «ліана душ». Має 
психотропний ефект, виго-
товляють її корінні мешкан-
ці верхньої Амазонії. Одні 
називають аяваску наркоти-
ком, а інші стверджують, що 

вона очищує тіло і покращує 
усвідомленість та психо-

логічну гнучкість, забирає 
емоційні блоки. Саме заради 
церемонії аяваски туристи 
приїжджають до шаманів.

Аяваска – це відвар пере-
важно двох рослин: чакру-
ни і ліани аяваска. Перша 
містить основну діючу речо-
вину, а друга нейтралізує ен-
зими в шлунку, що зрештою 
і дозволяє приймати ліки у 
вигляді напою.

Індіанці Амазонії ще здав-
на використовували аяваску 
для проведення особливих 
церемоній з метою лікуван-
ня захворювань, регулюван-
ня відносин у племені, вирі-
шення конфліктів, прийняття 

важливих рішень. А шамани 
племені або курандеро, як 
їх частіше називають в Перу, 
використовували силу цієї 
рослини для осягнення мис-
тецтва лікування хворих.

Ще з часів племінного 
укладу життя, який в дея-
ких регіонах непрохідних 
джунглів Амазонії зберігся і 
донині, вважалося, що ліана 
аяваска є королевою тропіч-
ного лісу. Що вона має над-
свідомість, володіє цілющою 
і магічною силою.

У 2008 році уряд Перу 
оголосив аяваску націо-
нальним надбанням, лікар-
ським напоєм і джерелом 
природних знань. У Бразилії 
навіть виникли три релігійні 
організації, які офіційно ви-
користовують відвар у своїх 
ритуалах.

Мистецтву ведення це-
ремоній аяваски шамани, як 
правило, вчаться протягом 
багатьох років. До того ж, у 
кожного шамана є свій ре-
цепт аяваски. І всі шамани 
тютюном обкурюють про-
стір, аби вигнати небажаних 
духів.

«Наш шаман дон Луїс 
працював не лише з тютю-
ном, його основна рослина 
була ахо сача – так званий 
дикий амазонський час-
ник, – розповідає Олеся. – В 
амазонських оселях часто 
можна побачити зв’язки су-
хого листя ахо сача, які, за 
повір’ям, відганяють злих 
духів і притягують удачу. Та-
кож його використовують і 
як приправу до їжі, і як ліки. 
Дон Луїс казав, що ахо сача 
розкриває в людині духов-
ний зір і слух».

Бо в цьому суть
Два тижні Олеся з дру-

зями прожили в шамана 
в гостях. За цей час взяли 
участь у семи церемоніях 

аяваски. Дівчина розпові-
дає, що перед ретритом не-
обхідно відмовитися від пев-
них продуктів, які негативно 
взаємодіють з аяваскою, а 
також від солі, цукру, меди-
каментів, будь-яких стиму-
ляторів і сексу.

Потрібні для напою рос-
лини шаман збирає самоту-
жки і з мачете в руках. Аява-
ску цілий день варять на 
вогнищі у величезному ка-
зані посеред двору. Навколо 
все прикрашають квітами. З 
поганим настроєм до казана 
не можна наближатися.

«Взагалі там панувала 
атмосфера любові і миру, – 
розповідає франківчанка. 
– Шаман часто говорив, що 
світ нас любить, що треба 
бути завжди спокійним і роз-
слабленим. Бо в цьому суть 
усього».

Вечорами учасники роз-
сідалися на матрацах. Поруч 
з кожним стояло порожнє 
відро, рулон туалетного па-
перу – на випадок нудоти, 

адже організм може само-
очищатися. Далі учасники 
отримували порцію густого 

темного відвару, смак якого 
з кожною церемонією ста-
вав дедалі нестерпнішим. 
Далі всі лягали, шаман весь 
час наспівував.

Що відбувалося після 
прийому напою? Як пояснює 
Олеся, аяваска – це щось на 
кшталт нейтронної бомби, 
яка скидає захисний панцир 
душі людини і оголює її вну-
трішній світ. Дівчина додає, 
що правильно приготова-
на аяваска не токсична, не 
викликає звикання і не має 
негативних наслідків для 
організму, хоча може викли-
кати тривогу, паніку і навіть 
параною, тому протипоказа-
на людям з психічними роз-
ладами.

Їм розповідали, що нерід-
ко люди приїжджали лише 
за психоделічним досвідом, 
шукаючи наркотичного кай-
фу, а додому поверталися 
вільними від залежностей: 
куріння, алкоголю, наркоти-
ків.

«Особисто я позбулася 
страху павуків, усе минуло, 
– всміхається Олеся. – Хоча з 
самого початку не мала саме 
такого запиту. Отримала 
ще багато інших внутрішніх 
трансформацій, але то дуже 
особисте. Та й фізичний стан 
неабияк покращився. І ще – 
після тієї мандрівки я стала 
вегетаріанкою».

Коли прощалися, дон 
Луїс настановляв, аби про 
нього розповідали тільки 
хорошим людям. «Хоча… – 
загадково усміхався шаман. 
– Якщо людина внутрішньо 
не готова, то ніколи сюди не 
потрапить». 

Автор: Наталя Мостова
Джерело: «Галицький Кореспондент» 

(https://gk-press.if.ua/zemlya-de-
zhyve-syla-abo-u-peru-do-shamaniv/)
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Овен
Настає продуктивний період, особливо у професій-

ній сфері. Не ризикуйте й не погоджуйтеся на сумнівні 
пропозиції. Якщо ви в середу щось не встигнете, у четвер 
може з’ясуватися, що цього не потрібно було робити. У 
п’ятницю вас можуть потішити хороші новини. Не дозво-
ляйте родичам сідати вам на шию.

Не приймайте поспішних рішень. Якщо здається, що 
ситуація того вимагає, звертайтеся до лікарів, але не лі-
куйте себе самі. Поговоріть із друзями – швидше за все, 
нічого нового вони не порадять, але морально підтри-
мають.

Ваша скромність і навіть сором’язливість робити-
муть вас особливо привабливими в очах представників 
протилежної статі. Заховайте кігтики й додайте в образ 
м’якості.

Рішення щодо важливих угод перенесіть на другу 
половину тижня, тоді з’ясуються деякі нюанси. У середу 
та четвер є ймовірність поліпшення фінансового стано-
вища. У п’ятницю не будьте відвертими з колегами.

Козеріг
Твердо наполягайте на своєму, навіть якщо на 

вас будуть тиснути. Підтримка керівництва дозво-
лить позбутися від інтриг. У четвер порадують но-
вини особистого характеру. У суботу ви не залиши-
те собі вільного часу. Неділю присвятіть відпочинку.

Сконцентруйтеся на тому, що ви робите заради 
свого здоров’я. Якщо ви приймаєте ліки – не про-
пускайте час, коли таблетки повинні бути прийня-
ті. Якщо ходите на процедури – дотримуйтесь гра-
фіку. Намагайтеся відчути, що з вами відбувається 
– особливо це важливо під час спортивних занять, 
масажу, спа. Результати вас вразять.

Тиждень може бути вдалим у плані отриман-
ня позитивних емоцій від спілкування з коханою 
людиною або легкого флірту. Хороший час для ро-
мантичних знайомств.

Доведеться більше витрачати, ніж заробляти. 
Будьте обережні, незалагоджені фінансові питан-
ня можуть створити дискомфортну атмосферу в 
стосунках із партнерами, колегами та родиною.

Телець
Доведеться розгрібати буденні справи і те, 

на що раніше не вистачало сил. На вас чекає 
моральне задоволення і матеріальний успіх. 
З’явиться чимало нових ідей. Прислухайтеся 
до нової інформації, але ретельно перевірте її. 
Якщо вона не спотворена, ви зможете застосува-
ти її в роботі.

Не нехтуйте дрібницями. Саме вони можуть 
вплинути на ваше самопочуття. Їдучи з дому, бе-
ріть із собою міні-аптечку, носові хустинки, змін-
ні шкарпетки та засоби гігієни.

Ви подобаєтеся протилежній статі, але вас це 
може почати дратувати. Раптова зустріч із коха-
ною людиною в новій атмосфері розтопить хо-
лод почуттів. Влаштуйте романтичне побачення.

Будьте обережні з витратами, тиждень не 
підходить для фінансових авантюр. Можливо, 
людина, якій ви зробили послугу, у вихідні віддя-
чить за неї.

Водолій
Початок тижня буде бурхливим, доведеться 

терміново долучатися до роботи, готувати звіт 
або чекати перевірку. У середу будьте зібрані, і 
зможете встигнути зробити багато чого. У чет-
вер може надійти цікава ділова пропозиція. В 
особистому житті давно назріли зміни.

Подбайте про серцево-судинну систему. 
Їжте продукти, багаті жирними кислотами; у 
салати можна додавати авокадо, м’ясо замі-
нити рибою – сьомгою або лососем. Важливі 
фізичні навантаження – помірні, але регулярні. 
Відмовтеся від використання ліфта; проходьте 
пішки першу й останню зупинки.

Романтичні пригоди можуть закінчитися 
розчаруванням. Прагнення до таємниць і не-
домовленості не піде вам на користь, якщо ви 
не будете стриманими, адже багато ваших та-
ємниць незабаром розкриються.

Кошти будуть, але на вас чекають і значні 
витрати. Зберігайте спокій.

Близнюки
Спокійніше ставтеся до раптових змін 

ситуації. Фортуна – на вашому боці. Зосе-
редьтеся на важливому, поставте мету й 
отримаєте те, до чого прагнете. Любов до-
поможе й надихне.

Якщо ви маєте проблеми з травленням, 
будьте особливо уважними. Зараз – під-
вищена ймовірність отримати серйозний 
розлад. Їжте тільки домашню їжу. Викиньте 
з раціону гостре та жирне; будьте обереж-
нішими зі свіжими овочами та фруктами.

Період, сповнений романтики, ніжно-
сті та кохання. Ви у всьому можете поклас-
тися на кохану людину. Вона може навіть 
здійснити вашу мрію.

Ви будете дуже популярні. Можете очі-
кувати на додатковий прибуток. Творчість 
принесе не тільки задоволення, але і при-
буток.

Риби
Час рухатися вперед. Вам буде нудно топ-

татися на місці. Зараз – час для примирення з 
друзями і відновлення романтичних стосунків, 
якщо вони переживали не найкращі часи. У 
п’ятницю приємні події можуть статися з діть-
ми.

Ви почуватиметеся не дуже добре. Більшо-
сті не поставлять жодного серйозного діагно-
зу, мова піде про зниження тонусу організму. 
Більше їжте, довше спіть, частіше виходьте на 
прогулянку. Якщо у вас є діти – складіть їм ком-
панію під час ігор у дворі. Розминка на свіжому 
повітрі стане чудовим відновлюючим засобом.

Якою б не була ситуація у стосунках, бажа-
но, щоб почуття не домінували над розумом. Не 
варто терпіти натиск і неповагу.

На початку тижня можливий прибуток, вигід-
ні угоди, доведеться багато працювати, шукати 
нестандартні рішення. У середині тижня ймовір-
ні фінансові надходження.

Діва
На перший план вийдуть проблеми особистого ха-

рактеру. Можуть виникнути перешкоди у здійсненні 
романтичних планів, буде важко зрозуміти поведін-
ку близької людини. Ймовірно, ви не зможете кон-
тролювати ситуацію. У діловій сфері панує спокій.

Акуратніше підходьте до того, що та скільки ви 
їсте. Не переїдайте, не захоплюйтеся солодким і 
жирним. Інакше вам загрожує проблема з трав-
ленням, можливе серйозне отруєння або сильна 
алергічна реакцієя. Не зашкодила б очисна дієта.

Вчіться йти на незначні компроміси, щоб вигра-
ти більше. У разі конфлікту утримайтеся від образ.

У п’ятницю, приймаючи важливе фінансове рі-
шення, робіть, як вважаєте за потрібне. У вівторок 
творчий підхід до професії принесе вагомий прибуток. 
Не бійтеся ризикувати.

і

Скорпіон
Тиждень, сповнений ділових зустрічей і вигідних проектів. У про-

фесійній сфері забезпечена стабільність, якщо не будете лінуватися. 
Тиждень обіцяє кар’єрне зростання і прибуток. Можуть надійти ви-
гідні пропозиції. В особистому житті зважитеся на важливий крок.

Не забувайте балувати себе. Новий одяг, зустрічі з друзями, по-
дорожі, хобі стануть якщо не ліками, то вітамінами, що допоможуть 
пережити зиму. Довіряйте своїй інтуїції.

Щоб ваші стосунки складалися гармонійно, звільніться від чо-
гось зайвого. Будьте з тим, кого ви справді кохаєте, не приховуйте 
почуттів.

Фінансове становище потішить. Вам щастить і в фінансах, і в ко-
ханні.

Лев
Ви можете розкрити свої здібності й творчий потенціал. Фор-

туна супроводжуватиме вас багато в чому. На вас чекає кар’єрний 
ріст. Ви відчуєте прилив сил, тому впораєтеся з усією роботою. 
Утримайтеся від участі у нових проектах. Дотримуйтеся перевіре-
них шляхів.

Можливо, ви почуваєтеся не дуже добре, тому що на вас тисне 
вантаж невирішених проблем. Поставтеся з посмішкою до негатив-
них моментів. Не дозволяйте дрібницям зіпсувати настрій! Навіть 
якщо йдеться про щось значуще – все одно не дозволяйте. 

Можуть зав’язатися романтичні знайомства, які мають шанс пе-
рерости у тривалу дружбу або серйозне захоплення. Середа – день, 
сповнений різноманітних подій, не втрачайте пильності.

Знайдіть додаткове джерело доходу, коштів може забрак-
нути. Економічна ситуація – непроста.

Ді

Рак
Початок тижня буде нервовим, доведеться неабияк потрудитися. Для реаліза-

ції запланованого не тисніть на людей, інакше все може обернутися проти вас. У 
середу та четвер придивіться до «підводних течій» на роботі, щоб не опинитися ос-
торонь найважливіших подій. У неділю не ігноруйте прохання найближчих людей.

Подбайте про м’язи спини. Проконсультуйтеся з тренером, яке навантаження 
дозволене, і почніть робити вправи, хоча б через день. Незабаром помітите, що 
стан організму покращився – багато недуг йдуть від хворого хребта й неправиль-
ної постави. Працюючи над собою, не лінуйтеся – інакше можете завдати шкоди 
більше, ніж принести користі.

Ваші стосунки з коханою людиною сповнені порозуміння. У вівторок або п’ят-
ницю спільна поїздка відродить найкращі почуття. У вихідні відбудеться розмова, 
яка змінить вашу долю.

На роботі зростає ваш авторитет. Сприятливий момент для 
придбання нерухомості та здійснення банківських операцій.

Терези
На початку тижня ви можете зрозуміти щось 

важливе. Середа – день компромісів. Зарекомен-
дуйте себе справжнім професіоналом і будьте 
терплячими до колег. П’ятниця – хороша для 
укладення угод. Вихідні пройдуть романтично.

Не піддавайтеся зневірі. Ви вибрали мету 
і йдете до неї. Можливо, ви допоможете собі, 
якщо позбудетеся від шкідливої звички або 
почнете більше гуляти.

Змінювати імідж зараз не варто, є ризик 
створити про себе не зовсім адекватне уяв-

лення. Кохана людина може почати ревнувати.
У середу імовірні фінансові надходження, 

можливі незаплановані витрати. У четвер економ-
те зусилля і не беріть на себе відповідальність. Про-

консультуйтеся з досвідченішими колегами.

бд ій

Стрілець
Тиждень обіцяє багато успішних справ, спілкування та розваг. Буде можливість 

кинути всі сили на роботу й показати, які ви незамінні. У п’ятницю нагадають про 
себе незавершені справи: якщо відчуваєте, що не можете впоратися, зверніться по 
допомогу. Вихідні – час для оновлення гардеробу або купівлі побутової техніки.

Викиньте косметику та лікарські препарати, у яких закінчився термін придатності. 
Якщо останнім часом ви помічали, що той чи інший засіб вже не має бажаного ефекту 
– викидайте теж. І обов'язково проконсультуйтеся з дерматологом і косметологом.

Політ на крилах кохання може перерватися несподіваним падінням, пов’язаним 
із фінансовими проблемами. Не відмовлятися ж через це від особистого життя? Але 
можна знизити на нього витрати.

Ви можете отримати вигідну пропозицію. Вірогідні фінансові надходження у 
другій половині тижня.

Наста ДоДД веде Спо ій

Ви

ічна сит

Н

ятниц

Поча о

На

нер

еся ризииииииииииииии и

Тижде

консулууулулулууулууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ь

багггггатааааааааааааааааааааааа о успі

Твердо ПоППППППППП чаток титтттттттттттттт ЧааааааааааааааЧ с рух

ГОРОСКОП



ЧАС І ПОДІЇ
#3 I 01.20.2021 33СПОРТ

Футбольні фанати, які 
до війни ворогували, 

нині стали прикладом єд-
нання для багатьох «дорос-
лих» патріотичних рухів.

21 січня 2014 року — 
день, коли після сутичок і 
втрат на вулиці Грушевсько-
го в Києві українські фанат-
ські угруповання  вирішили 
об’єднатися навколо спіль-
ної мети — захисту співгро-
мадян. Така подія сталася 
вперше за часи незалежнос-
ті України, та й на загально-
європейському рівні подіб-
ні приклади знайти важко. 
Націоналістична ідеологія 
ультрас все ж взяла гору над 
іншими «навколофутболь-
ними» (і не тільки) речами. 
Знайомі усім «хулігани» 
раптово перетворилися на 
передову силу Майдану у 
боротьбі з «Беркутом» та ті-
тушками. «Ми виходимо не 
за те, щоб нас взяли до Єв-
росоюзу, не за Юлю, Віталіка, 
Арсенія й Олежика, не проти 
Росії. Ми виходимо за киян, 
за наше місто, за нашу кра-
їну, за нашу честь», — пояс-
нили тоді київські ультрас на 
своїй сторінці.

22 лютого 2014 року за іні-
ціативою київських ультрас 
було оголошено загальне 
перемир’я між українськими 
фанатськими  угруповання-
ми.  Вболівальники клубів 
Прем’єр-ліги, Першої ліги, а 
також багатьох аматорських 
команд фактично припи-
нили будь-яку ворожнечу і 
розставили правильні прі-
оритети. «…Продовжува-
ти будь-які конфронтації у 
фанатському середовищі 
в даний момент — злочин 
проти світлого майбутнього 
України», «Від Луганська до 
Карпат фанат фанату — друг 
і брат», — повідомив офі-
ційний портал фанатського 
руху України.

Футбольні фанати — до-
волі мобільна соціальна 
група. Вони багато подоро-
жують зі своїми командами, 
бачили різні регіони Украї-
ни та європейські стадіони. 
Саме їхні марші з відомою 
«кричалкою» про Путіна та 
інші подібні акції навесні 
2014-го стали символом єд-
нання країни. Хоча в самому 
середовищі свою роль не-
рідко оцінюють скромніше. 
На думку ж одного з лідерів 

фанатського руху «Динамо» 
— Олексія «Декстера», який 
дав «Тижню» свій коментар, 
поведінку фанатів можна 
пояснити простіше. За його 
словами, «людей молодого 
віку більше цікавлять при-
годи і веселе проведення 
часу, внаслідок чого вони і 
вийшли на Майдан — поди-
витися, що буде. Ця ситуа-
ція за чотири роки обросла 
міфами, легендами, хоча на-
справді все простіше. Тому 

оце ідеалізування людей, як 
на мене, сьогодні недореч-
не. Недостатньо часу мину-
ло для цього». 

2 травня того самого року 
українські вболівальники 
футбольних клубів «Чорно-
морець» та «Металіст» як 
прихильники Євромайдану 
виступили проти «антимай-
данівців» в Одесі. Вони були 
на передовій тамтешніх ву-
личних боїв, коли міліція або 
не робила нічого, або прямо 
співпрацювала з сепарати-
стами. Фанати стали найак-
тивнішим угрупованням  з 
боку «майданівців» і змогли 
підкреслити свою єдність 
(події відбувалися під час і 
після футбольного матчу між 
двома командами) та рішучу 
проукраїнську позицію.

До сьогодні у «динамів-
ських серцях» існує прак-
тика допомоги дитячим бу-
динкам та реабілітаційним 
центрам. Втім, більшість 
коштів ультрас ідуть на до-
помогу військовим. Чимало 
«хуліганів» свідомо воюють 
проти Росії у батальйонах 
«Азов», «Айдар», «Дніпро-1» 
та «Донбас». Колишні воро-
ги стали побратимами і, за 
їхніми ж словами, планують 
спершу розібратися з воро-
гом на Сході, а вже потім ви-
рішувати свої міжфанатські 
футбольні питання.

Ще однією показовою 
ситуацією, в якій брали 
активну участь ультрас, 
була справа Сергія Стер-
ненка. Громадському акти-

вісту та екскерівнику одесь-
кого «Правого сектора» СБУ 
висунула підозру в скоєнні 
умисного вбивства. Протя-
гом 2018 року на нього тричі 
здійснювалися збройні напа-
ди. На звернення активіста в 
поліцію після перших двох 
випадків він отримав відмо-
ву в реєстрації заяви нібито 
в зв’язку з «відсутністю загро-
зи життю». Під час третього 
замаху Стерненко, діючи в 
межах необхідної самообо-

рони, смертельно поранив 
одного з нападників, внаслі-
док чого був взятий під варту 
за підозрою у вчиненні умис-
ного вбивства. Цей випадок 
викликав великий суспіль-
ний резонанс, і ультрас були 
з тих людей, котрі не змогли 
стояти осторонь. Активна 
участь футбольних фанів 
вкотре відкрила українцям 
очі на систему українського 
«правосуддя». Вони показа-
ли себе як рушійна сила не 
лише на футбольних матчах, 
а й у суспільно важливих ре-
чах. Звертаючи увагу преси 
на відверті неузгодженості у 
проведенні слідства гаслом 
«Захистимо своє право на 
самооборону!», фанати долу-
чилися спершу до інформа-
ційної війни, а згодом і до ма-
сових мітингів та протестів. Ці 
події ще раз засвідчили: уль-
трас сьогодні — це дещо 
більше, ніж просто вболі-
вальники-фанати.

Фанатські рухи прива-
блюють молодих людей 
із багатьох причин. Перш 
за все, це пов’язано із се-
редовищем та атмосфе-
рою в цих колективах. Не 
так вже й багато є місць, де є 
можливість вільно, голосно, 
а головне — колективно по-
кричати, підтримати спільну 
ідею, заспівати пісеньку про 
Путіна та просто виплеснути 
свої емоції. Разом із тим, це 
специфічна, проте реальна 
можливість бути почутими, 
що важливо для молоді.

Ще одним фактором 
привабливості фанатського 
руху для молодих людей є 
можливість бути на рівні з 
іншими. У цих угрупованнях 
лідерство є умовним, адже 
рішення приймає весь ко-
лектив. Як наслідок, кожен 
може «приміряти» на себе 
роль лідера.

Своєрідну боротьбу між 
вболівальниками можна по-
бачити на стінах у вигляді 
графіті. Одним із ініціаторів 
та активним учасником цьо-
го руху є якраз Олексій. На 
його думку, однією з цілей 
цієї субкультури є спроба 
довести, що «твоя» група 
краща за «іншу». «Власне, це 
змушує людей гуртуватися 
навколо якоїсь ідеї, навіть 

найбезглуздішої. Важливи-
ми є самореалізація, дове-
дення своєї переваги над 
іншими, самоствердження. 
До того ж, фанатський рух — 
це завжди пригоди. Пригоди 
означають емоції, яких у на-
шій субкультурі не бракує. 
Усе це приваблює молодь», 
— зазначає Олексій.

Сьогодні фанати також є 
прихильниками здорового 
способу життя. На секторі 
та загалом у середовищі 
вболівальників категорич-
но заборонено палити, 
вживати алкоголь чи нар-
котичні засоби. Також для 
фанатів часто організову-
ються спортивні тренуван-
ня, змагання та турніри. Ці 
речі, окрім того що пропагу-
ють здоровий спосіб життя, 
ще й розвивають серед мо-
лоді дисципліну, повагу і ро-
зуміння того, як варто пово-
дитися у відповідних місцях.

Може скластися вражен-

ня, що ультрас — інтелігент-
не і показове середовище, 
яке здатне самостійно фор-
мувати лідерів. Втім, це лише 
частина правди. Стартаперів 
та бізнесменів воно не вихо-
ває, проте свідомих грома-
дян, громадських активістів, 
волонтерів, майбутніх солдат 
— цілком можливо. На думку 
Андрія (ім’я змінене), одного 
з представників львівсько-
го руху «Завжди вірні», саме 
«ідеологічне виховання та 
атмосфера на фанатському 
секторі відіграє в цьому клю-
чову роль. Через це від само-
го початку війни багато на-
ших хлопців пішли на фронт 
боронити українську землю. 
Футбольні фанати є куз-
нею справжніх патріотів, 
оскільки ці люди заради ідеї 
та переконань готові на все. 
Це люди, які йдуть за покли-
ком свого серця та сумління, 
а не вигоди чи грошей. Також 
через безкорисливість та 
відданість, які є ключовими 
факторами для успішної гро-
мадської діяльності, з сере-
довища футбольних фанатів 

часто виходять хороші гро-
мадські активісти і не тільки».

За останні роки ставлен-
ня до ультрас в українсько-
му суспільстві різко змінило-
ся. Якщо раніше в них більше 
вбачали загрозу, то нині 
вони асоціюються з таким 
собі «добром із кулаками», 
яке є необхідністю в країні, 
що веде війну проти зовніш-
ньої агресії.

Чи означає це, що уль-
трас «схаменулися», стали 
на шлях доброти та правди 
і більше не з’ясовуватимуть 
стосунки між собою, не ван-
далитимуть, не вивішувати-
муть расистські банери та не 
отримуватимуть штрафів від 
УЄФА? 

У це не надто віриться. 
Ця субкультура, яка сьогодні 
стала доволі масовою і зару-
чилася підтримкою україн-
ської молоді, не була б тим, 
чим є сьогодні, якби не існу-
вало того, з чого все почало-
ся. «Once a hooligan, always a 
hooligan».

Кажучи об’єктивно, ря-
довому вболівальнику було 
важко якось підтримувати 
витівки ультрас. Найчастіше 
ці дії були занадто радикаль-
ними, адже, все ж таки, неба-
гато людей толерують ксено-
фобські чи расистські гасла, 
штрафи для ФФУ, вандалізм, 
бійки та, як наслідок — по-
рожні стадіони (у зв’язку із 
санкціями). Тому ідеалізація 
тут теж зайва. Навіть Олексій 
це визнає, констатуючи, що 
«фанатський рух дуже нео-
днорідний».

Враховуючи ситуацію з 
COVID-19, не можна впев-
нено сказати, чим буде рух 
ультрас завтра. Існує ймо-
вірність, що коли це все ж 
закінчиться, вболівальники 
захочуть «відігратися» за 

всі попередні роки. Андрій 
сумнівається, що пандемія 
принесе відчутні зміни, адже 
«тимчасові обмеження не 
здатні зіпсувати репутацію та 
самобутність руху». Олексій 
навпаки має підозру та побо-
ювання, що «через COVID, а 
також інші речі, впроваджені 
чиновниками та футбольни-
ми функціонерами під при-
криттям карантину, не факт, 
що людям все ще буде ціка-
вий футбол». Незрозуміло та-
кож, якою буде розстановка 
сил та чи існуватимуть фанат-
ські коаліції, оскільки наразі 
найбільші з них («Динамо», 
«Дніпро» та «Карпати» з од-
ного боку та «Шахтар», «Чор-
номорець» та «Металіст» із 
іншого) розпалися. Однак 
на вуличних протестах у Ки-
єві фанати не пасуть задніх. 
Фаєри досі в моді.

Автор: Роман Турин
Джерело: «Український Тиждень» 

(https://tyzhden.ua/Society/251287), 
стаття із спільного проєкту 

«Тижня» і Школи журналістики 
та комунікацій УКУ «За що 

відповідальна молодь»

Від «хуліганів» до героїв

Фото з ФБ-сторінки WBC Ультрас Динамо

Фанати стали найактивнішим 
угрупованням  з боку «майданівців» 

Вони показали себе як рушійна сила 
не лише на футбольних матчах, а й 
у суспільно важливих речах
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Робота
Увага! РОБОТА - 773-355-8798. 
Фабриці по обробці горіхів і сухофрук-
тів потрібно (тільки з наявністю SS): 
1. Офісний працівник - жінка із середнім 
рівнем англійської та навичками роботи 
з комп’ютером. Обов’язки: забезпечення 
ефективної роботи офісу, організація ад-
міністративно-господарської діяльності 
офісу. Прийом дзвінків. Обробка вхідної 
та вихідної кореспонденції. Повний робо-
чий тиждень, стабільна зарплата.
2. Працівник-контролер. Обов’язки: 
робота, пов’язана з роз’їздами і пере-
віркою розподілу продукції фабрики в 
магазинах Чикаго і околиць. Необхідна 
розмовна англійська, почуття відпові-
дальності, решті навчимо. Телефонуй-
те  -  773-355-8798 

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

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

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

Потрібна жінка для роботи в російській 
сім’ї. 847-329-0202 

На роботу потрібні CNC та  Quality 
Control спеціалісти.  Досвід роботи 
не обов’язковий, проводимо тренінг.  
847-673-6500

На «full time» позицію потрібен до-
свідчений carpenter. Потрібно мати 
свій інструмент і транспорт. Телефо-
нуйте за номером  224 -628 -5371

Нерухомість
Здається  кімната з меблями, garden 
level, є пральня. Belmont & Austin. 
773 – 317 - 3189 
Рент. Сдається бейсмент, одна спаль-
ня. На перехресті Central & Milwaukee.  
773 – 592 - 8686
Квартира в Рент. Cumberland / Irving 
Park. 2 спальні, 1 ванна. На першому по-
версі. Доступно з 1 січня. 773-625-8365

•Tel: 773-956-1759  Fax: 773-345-5622

• Легалізація статусу в США
• Нотаріальні послуги, апостиль, доручення, переклади
• Багаторічний досвід в сфері юридичної практики
• Індивідуальний підхід до кожного

РОБОТА!   Air and Ocean Operations Coordinator
Freight Forwarding Company in Bensenville, IL
Запрошує на роботу мотивованого, енергійного, 
амбітного працівника в наш дружний колектив!

Можна без досвіду роботи • Повний робочий день

PLACE YOUR AD IN OUR CLASSIFIED SECTION
Acceptable forms of payment are: 
checks, cash or credit cards
MAKE ALL CHECKS PAYABLE TO  MEDIATOR, INC.

Price for one word
One word in bold type
Business Card Size

50 c
75 c
$20/ per

issue

Call for order  -  773-697-3922
(frame around)

РОБОТА!

Маршрути з Чикаго в: 

-PA, MD, VA, NJ, NY (but not NYC), CT, RI, MA, NH

-Chicago to MidWest.

Drop and hook в Melrose Park, IL 

Надаємо Ipass і картки на паливо

Диспетчери розмовляють польською, українською та російською
Телефонуйте 331-998-0611

Ми також наймаємо “Team drivers”  і водіїв з інших штатів, з 
можливістю паркувати вантажівки на вихідні ближче до дому.

- Нові, доглянуті вантажівки Volvo з механічною або 

автоматичною коробкою передач

- Є нові Freightliners Cascadia Glider, тому працюєте з паперовим 

бортовим журналом

- Абсолютно нові трейлери

Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

Для додаткової 
інформації   

ТЕЛЕФОНУЙТЕ

Компанія  DAB Trucking  Services  

ШУКАЄ ДИСПЕТЧЕРА

708-351-0504

embroidery  & monogram machine

Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує

1. Приємна літня жінка, що мешкає в 

Gary, IN шукає жінку по догляду. Робота 

з проживанням, 7 днів на тиждень. 

$160/день. Знання англійської та досвід 
роботи вимагається. Водіння авто не 
обов’язкове.

3. Приємна жінка в Northbrook шукає на 

роботу жінку по догляду. Робота з 

проживанням, 5 днів на тиждень. 

$150-160/день.

Знання англійської, досвід роботи 
вимагається. Водіння авто не обов’язкове.

2. Літня жінка в центрі Чикаго шукає 

жінку по догляду, з можливістю 

відвідування. 3-5 днів на тиждень. 12 

годинна зміна. $160-180. Вимагається 
знання англійської та досвід роботи. 
Водіння авто не обов’язкове.

4. Пара в Skokie шукає досвідченого 

чоловіка по догляду за літнім 

чоловіком. Робота з проживанням, 5-7 

днів на тиждень. $170/день. Знання 
англійської, наявність водійського 
посвідчення та автомобіль вимагається.

Робота в Чикаго та околицях, з проживанням та без!
181 Waukegan Rd., Ste 201, Northfield, IL 60093 | 773-545-5685

Денна або нічна робота для досвідчених caregivers. Приходьте в агенцію реєструватися особисто!

добре оплачувану роботу 
по догляду за літніми людьми:

Літня пара в Glenview шукає фізично 
сильну помічницю з проживанням, 5- 7 

днів в тиждень, 300 доларів в день. 
Потрібні гарна англійська, DL, машина і 

досвід.

Літня пара в Northbrook шукає помічницю 
без проживання, 5 днів в тиждень (субота, 

неділя, понеділок, вівторок, середа); 
з 5 веч. до 9 веч.; $20 /год. Потрібні гарна 

англійська, DL, машина і досвід.

Приємна жінка похилого віку в Buffalo 
Grove шукає собі помічницю з 

проживанням, на 7 днів в тиждень, 180 
доларів в день. Потрібні гарна англійська і 

досвід, водіння автомобіля не потрібно.

Жінка похилого віку в Buffalo Grove 
шукає собі фізично сильну помічницю з 
проживанням тільки на суботу та неділю; 

250 доларів в день. Потрібні гарна 
англійська, DL, машина і досвід.

У нас є багато різних вакансій на вихідні, як для чоловіків, так і для 
жінок. Будь ласка, приходьте і зареєструйтеся у нас особисто.

181 Waukegan Rd, Ste 201 Northfield, IL 60641  773-545-5685
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Оплата 60-65 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook

Нові траки Volvo 2017-2019
 Dry Van

Бонуси за хороші інспекції 
Гарантуємо не менше  3000 миль в тиждень 

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ

Забезпечимо AOBRD (Electronic Logbook)  
24/7 підтримка для ефективної роботи 

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 

 Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни

•  Оплачуємо 90% від gross

РОБОТА!

Компанія шукає фахівців 
з виготовлення 

великоформатних 
порцелянових плит 

Бажано мати досвід виготовлення 
та роботи з porcelain slabs

і загальні знання в галузі будівництва. 

Офіс: 847-378-8664
greta@spgroupsite.com

We are looking for people 
to fabricate large-format 

porcelain slabs 
Preferred experience in fabrication 

and the general knowledge 
of construction 

Офіс: 847-378-8664 
greta@spgroupsite.com

IMMEDIATE
FULL TIME POSITIONS 

AVAILABLE!

Job openings available 
in manufacturing:
• Adjusters (Machine Adjusters)

• Packer/Inspectors
• Electricians 
• Maintenance 

• Mechanics 

Apply: 
www.cenveo.com/careers 

or 773-442-1239

BENEFITS AVAILABLE
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Продовження на стор. 37

Пандемія коронавірусу 
внесла в наше життя 

багато змін. Здається, що 
страх захворіти змусив лю-
дей і більше задумуватися 
про стан свого організму, і 
змінювати харчові звички. 
Одними з найпопулярні-
ших гугл-запитів стали ті, 
що стосуються рекомен-
дацій, як підвищити свій 
імунітет за допомогою 
харчування, вітамінів і 
різноманітних домішок. 

Але інформації в Мережі 
настільки багато, що той, хто 
раніше не надто переймався 
правильністю свого раціону, 
може навіть ненароком наш-
кодити собі у пошуках нової 
панацеї. Відтак «Укрінформ» 
поспілкувався з дієтологом 
і засновником школи здо-
рового харчування MOVEAT 
Максимом Погорілим, який 
є палким прихильником на-
укового підходу до форму-
вання раціону.

– Пане Максиме, чи 
правда, що через страх 
перед COVID-19 люди ста-
ли більше уваги приділяти 
харчуванню?

– З того, що бачу я: люди 
– нажахані і тому вони ще 
більше, ніж раніше, мріють 
про швидке і просте вирі-
шення проблеми. Пам’ятаєте 
часник по 600-700 грн. за кі-
лограм на початку пандемії? 
Люди шукали спасіння і шу-
кають його і досі. Тому ними 
стало легко маніпулювати, 
чим і користуються продав-
ці «чарівних таблеток» всіх 
кольорів.

Але чудес не буває: ре-
альний тільки науковий 
підхід. Є свіжі наукові дослі-
дження про те, як харчуван-
ням покращити свій імунний 
статус і цим – запобігти або 
зараженню коронавірусом, 
або тяжкому перебігу хво-
роби і ускладненням.

Але цей шлях, який га-
рантовано веде до успіху, 
потребує комплексного 
підходу до зміни харчуван-
ня (включаючи і продукти, 
і – добавки мікроєлементів 
та вітамінів на період, поки 
харчування не стане макси-
мально збалансованим).

Такий підхід потребує 
часу і зусиль. Але тільки він 
дає результат.

Люди почнуть задуму-
ватися про зміну харчових 
звичок лише тоді, коли поба-
чать повну марність спроб 
захиститися від коронавіру-
су магічними БАДами, трохи 
заспокояться і почнуть шу-
кати щось, крім ефемерної 
«соломинки спасіння».

– У нашому уявленні 
завжди жила думка, що 
такі продукти, як часник, 
імбир можуть знешкоджу-
вати вірус. Чи є якесь цьо-
му наукове підґрунтя, чи 
це – міф?

– Частково це – правда. 
Але знову ж, відділімо мух 
«чарівних пігулок» від «кот-
лет» суворої реальності. 
Дуже цікаве дослідження 
вийшло в листопаді, воно 
довело, що аліін (речо-
вина, яка міститься в 
часнику) може сповіль-
нювати реплікацію (роз-
множення) коронавірусу 
краще, аніж всі існуючі су-
часні противірусні препа-
рати.

Чи значить це, що час-
ником можна знешкодити 
коронавірус? Аж ніяк! Для 
знешкодження коронаві-
русу потрібно забезпечити 
таку високу концентрацію 
алііну, заради якої вам по-
трібно буде з’їсти стільки 
часнику, що ви перетворите-
ся на вогнедихаючого дра-
кона.

Але є й інші дослідження, 
які доводять, що щоденне 
вживання часнику допома-
гає знизити ризики захво-

рювання усіма вірусними 
інфекціями, зменшити нега-
тивні зміни імунної системи, 
що призводять до тяжкого 
перебігу коронавірусної 

інфекції, зменшити рівень 
цитокінів, що призводять 
до цитокінового шторму, 
що руйнує легені. Регуляр-
не вживання часнику навіть 
знижує виснаження імунної 
системи внаслідок тривало-
го психологічного стресу.

Чи потрібно вам почина-
ти їсти часник зубчиками? 
Знову ж ні! Для того, щоб у 
часнику утворився лікуваль-
ний інгредієнт, що покра-
щує імунітет, потрібно його 
правильно приготувати, а 
просто поїдання часнику 
дає мінімальну користь для 
здоров’я.

Чудодійного інгредієн-
ту самого по собі в часнику 
немає. Він називається алі-

цин і утворюється лише в 
результаті хімічної реакції 
прекурсорів: алііну та аліі-
нази – двох речовин, що є 
в часнику. Для перебігу ре-
акції потрібно максимально 
подрібнити часник та зали-
шити його на 10-15 хв. Піс-
ля того, як реакція пройде і 
аліцин утвориться, часнико-
ву пасту можна піддати тер-
мообробці (щоб вона була 
менш пекучою та пахучою): 
додати її в гарячі страви, 
наприклад. Лікувальна доза 
часнику – від 2 до 4 грамів на 
день.

Але і в цьому випадку 
часник потрібно приймати 

довго. Але результат буде: 
симптоми захворювань (ка-
шель, нежить, ангіна, темпе-
ратура) знижуються на 20%, 
час, що потрібен для виду-
жання – на 50%, а кількість 
днів, що людина хворіє на 
рік – на 60%. Для посилення 
імунітету часником різні до-
слідження називають час від 
45 до 90 днів.

Стосовно імбирю дослі-
джень по його впливу на 
коронавірус я ще не знай-
шов, але деякий позитивний 
вплив на імунітет (хоч і знач-
но менший, ніж у часнику) 
він має.

– А що ви скажете про 
найзапитаніші нині віта-
міни – D і C? Саме їх часто 
призначають як для про-
філактики ковіду, так і під 
час лікування.

– Знову ж потрібно на-
давати по руках продавцям 
«чарівних пігулок». Безкон-

трольний прийом великих 
доз вітаміну С (1000 мг на 
день і більше, як радять дея-
кі «рятівники людства») при-
зводить до поганих наслід-
ків: сильно підвищується 

ризик каменів у нирках та ін-
сульту. Навіть більше: науко-
во доведено, що високі дози 
вітаміну С не призводять до 
покращення імунітету та по-
легшення перебігу інфекцій-
них захворювань.

Від природи наш орга-
нізм налаштований засвою-
вати з їжі чи добавок не біль-
ше 200 мг вітаміну С на добу. 
І саме така кількість і дає 
найкращий профілактичний 
ефект. Цю кількість дуже лег-
ко отримати зі здорової їжі: 
100 г простої капусти (сирої 
чи квашеної вже дадуть 70-
90 мг вітаміну С), 100 г сві-
жих мандаринів, лимонів чи 

апельсинів – від 50 до 80 
мг, а 100 г петрушки – аж 
до 400мг. Тому додавати ві-
тамін С у випадку, якщо ви 
харчуєтеся здорово, не має 
сенсу.

Додавати вітамін С мож-
на лише тим, хто недоотри-

мує його з їжі, або – вводити 
прямо в кров крапельниця-
ми, як роблять у деяких ви-
падках для лікування коро-
навірусу (хоча до магічних 
покращень це не призво-
дить).

Низький рівень вітаміну 
D, як показують досліджен-
ня, дійсно пов’язаний зі сут-
тєвим підвищенням ризику 
тяжкого перебігу корона-
вірусної інфекції та усклад-
нень. Але просто бігти по пі-
гулки з вітаміном D також не 
має сенсу: якщо його рівень 
низький, то маленькими до-
зами підвищити його рівень 
в крові – неможливо: ви мар-
но витратите гроші і змарну-
єте час. Потрібні мегадози:

– якщо рівень вітаміну 
D (25-гідроксікальціферол) 
в крові нижче 15-20 нг / мл 
(38-50 нмоль / л), то необ-
хідно приймати ударну дозу 
50 000 МО (п’ятдесят тисяч 

Міжнародних Одиниць) раз 
в тиждень 6-8 тижнів. Інакше 
рівень підняти не вдасться. 
Після чого необхідно зроби-
ти повторний аналіз крові, 
перевірити ефект.

– якщо початковий рі-
вень 20-30 нг/мл (50 -75 
нмоль/л), то приймати 5 000 
МО (тисяч) в день 2-3 місяці, 
після чого – знову переві-

рити результат.
І коли вже рівень пере-

вищить 30-40 нг/мл (75-100 
нмоль/л), то приймати по 
2 000 МО в день щодня або 
– курсами в холодну пору 
року.

Тобто, як ви розумієте, пе-
ред тим, як приймати вітамін 
D потрібно перевірити його 
рівень в крові. І – обов’язко-
во порадитися зі своїм ліка-
рем!

– Взагалі ж у зв’язку з 
епідемією регулярно з’яв-
ляються різні наукові до-
слідження, що певний ві-
тамін, мікроелемент чи 
продукт може допомогти 
запобігти хворобі чи по-
легшити її. Як зрозуміти, 
яким даним вірити?

– Дослідження показу-
ють, що для захисту від за-
хворювання або тяжкого 
перебігу коронавірусної ін-
фекції, дуже важливо підтри-
мувати достатній рівень за-
ліза, цинку та селену. Всі три 
мікроелементи не накопичу-
ються в організмі, як і вітамін 
С (і – на відміну від вітамінів 
D, Е і А, що також критично 
важливі для імунітету). Тому 
потрібно вибудувати адек-
ватний збалансований ра-
ціон, який щодня даватиме 
вам їх в достатній кількості.

Чи варто приймати залі-
зо, цинк та селен у пігулках? 
Варто, але – лише тоді, якщо 
аналізи покажуть серйозну 
нестачу їх в організмі. Адже 
їх надлишок, особливо – 
цинку, призводить до про-
тилежного ефекту для здо-
ров’я. 

Довгий прийом синте-
тичного вітаміну Е підвищує 
ризик раку, довге вживання 
синтетичного вітаміну А (ре-
тинолів), крім ризику раку, 

Найкращим способом підтримати 
імунітет і не завдати шкоди здоров’ю 
у довготривалій перспективі є 
складання збалансованого раціону

Додавати вітамін С у випадку, якщо ви 
раціонально харчуєтеся, не має сенсу

Максим Погорілий: 
«Рівень «харчової 
грамотності» українців 
у середньому – жахливий»
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Vehicle images used for illustration purposes only. *†Deferred payments added to contract total. Lease and finance charges accrue from day of contract signing. On approved credit through TFS. Prices plus $303.60 doc fee & MV fees. See dealer for complete details. *All lease offers incl 10K mi/yr. at 15¢ per mile over. Lessee resp for excess 
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on select 2020 Camry Hybrid models. 72 monthly pmts of $13.89 for each $1,000 financed. Prices plus $303.60 doc fee & MV fees. May not be combined with other offers. All lease & finance offers require Tier 1+ customers through TFS. On approved credit. †Up to $3,000 cash back on select 2020 Camry Hybrid models. Cash back provided by 
Toyota & available on select 2020-2021 Toyota vehicles in stock. Price plus $303.60 doc fee & MV fees. Cannot be combined with other offers. Incentives are subject to change. See dealer for complete details. Offers may not be combined. Offers end 2/1/21.

515 N. Green Bay Road, Waukegan, IL
847-696-8806 • ClassicDirectToyota.com

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

$1,500
 Customer Cash†

Model#: 1864, MSRP: $23,519. $179/mo. for 39 mos. $1,699 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $303.60  doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $6,981/$14,582.

New 2021 Toyota

Corolla
Lease

For
*Per Mo. 
39 Mos.

$179 Lease
For

*Per Mo. 
36 Mos.

Model#: 2532, MSRP: $26,054, $229/mo. for 36 mos. $2,799 due at inception, $0 sec 
dep, plus tax, tag, title, $303.60  doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $8,244/$13,027. 

New 2020 Toyota

Camry
$229

$2,500 Customer Cash†

OR0% 
APR Financing 
up to 60 mos.^

$1,000
 Customer Cash†

Model#: 4430, MSRP $27,494, $219/mo. for 36 mos. $2,799 due at inception, $0 sec 
dep, plus tax, tag, title, $303.60 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $7,884/$18,146. 

New 2021 Toyota

RAV4
*Per Mo. 
36 Mos.

Lease
For

$219
$1,000

 Customer Cash†

New 2021 Toyota

Highlander

Model#: 6937, MSRP $37,903, $299/mo. for 36 mos. $2,899 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $303.60   doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $10,764/$25,774

Lease
For

*Per Mo. 
36 Mos.

$299

New 2021 Toyota

Corolla
New 2021 Toyota

Get the 
Classic Toyota

Advantage

NO Payments
  for 90 Days!*†

Take a Payment
Vacation.

0%APR Financing
up to 72 Mos.^

$3000UP TO

CUSTOMER
CASH†

OR OR OR

1/9/21.

може нашкодити дитині під 
час вагітності чи на грудному 
годуванні. Тобто найкращим 
способом підтримати імуні-
тет і не завдати шкоди здо-
ров’ю у довготривалій пер-
спективі (рак виникає через 
роки!) є складання збалансо-
ваного під ваші персональні 
потреби раціону.

Також важливо обов’яз-
ково перевірити стан крові, 
щоб зрозуміти, чи засвою-
ються у вас персонально 
основні мікроелементи (за-
лізо, наприклад, важко за-
своюється у понад третини 
людей).

Гарним прикладом по-
ганого засвоєння буде ще й 
магній – ще один мікроеле-
мент, нестача якого також 
погіршує імунітет, а відтак 
–  перебіг коронавірусної 
інфекції. Деякі люди мають 
суттєво більшу потребу в 
магнії, ніж інші. Зазвичай 
вони мають ранню сивину та 
страждають від судом.

Тому деякі люди без до-
бавок магнію або заліза – не 
обійдуться. Так само – як і 
без узгодження прийому 
будь-яких домішок з ліка-
рем!

– Які продукти ви пора-
дите включити у свій ра-
ціон з настанням зими?

– Як я і казав, найкращим 
захистом від інфекційних 
хвороб (а я, до речі, давно 
забув, коли застужувався 
чи грипом хворів) є міцний 
імунітет. Він зміцнюється не 
швидко, але покращення 

наступає вже через 1 місяць 
збалансованого харчуван-
ня. Процес це складний і – 
комплексний: я розробив 
спеціальний 24-кроковий 
курс з покращення імунітету 
змінами в харчуванні:

Але деяких позитивних 
результатів кожен зможе до-
сягти, якщо внесе найважли-
віші зміни в своє харчуван-
ня, а саме додасть:

 усі наявні зимою ово-
чі та фрукти – як джерело 
вітаміну С, провітаміну А, 
антиоксидантів, клітковини, 
мінеральних солей. Їсти по 
600-700 г овочів та 400-500 г 
фруктів на день;

 гарбузове насіння, як 
джерело цинку, волоський 
горіх, як джерело рослинних 
омега-3, та їх обох, як джере-
ло вітаміну Е. Їсти по 25-35 г 
на день;

 жирну морську рибу 
(лосось, скумбрію, палтус, 
ставриду, тріску, мойву, осе-
ледця та інші), або – риб’я-
чий жир, як джерело мор-
ських омега-3 (замінити їх 
рослинним омега-3 немож-
ливо). Риба є кращою, бо 
вона також містить багато 
селену. Її треба їсти 2-4 рази 
на тиждень. Його також мож-
на отримати, якщо з’їдати ко-
жен день по ½ бразильсько-
го горіху;

 печінку (куряча чи 
яловича) – джерело цинку, 
заліза, вітамінів D та А. Їсти 
по 150-250 г за раз 2-4 рази 
на тиждень;

 бобові – джерело фіто-

стеролів та фітоестрогенів, 
що знижують рівень запа-
лень. Їсти по 150-300 г хоча б 
2-3 рази на тиждень;

 гриби, навіть – виро-
щені штучно, по 100 г на 
день. За тиждень ви ними 
підвищите рівень захисних 
імуноглобулінів А в слизо-
вих оболонках носоглотки в 
півтора раза;

 оливкову олію екс-
тра-вірджін, як джерело ві-
таміну Е, фітостеролів та фі-
тоестрогенів.

Також слід прибрати з 
раціону кукурудзяну та со-
няшникову олію: вони дають 
надлишок омега-6. А це – 
підвищує рівень запальних 
процесів в організмі та осла-
бляє імунітет. І, крім того, 
підвищує тиск та ризик 
тромбозів (що часто бу-
ває фатальним при коро-
навірусі).

Солодощі знижують ак-
тивність імунітету. Напри-
клад, 100 г солодкого печи-
ва, меду чи цукерок знижує 
активність тих клітин іму-
нітету, що знешкоджують 
віруси, у півтора раза на 4-6 
годин!

– До речі, це правда, що 
алкоголь підриває імуні-
тет?

– Я зробив нещодавно ве-
ликий огляд кількох десятків 
останніх наукових дослі-
джень про алкоголь. Так, ось 
в них доведено, що невеликі 
дози (200-300 мл. червоного 
сухого вина на день) корис-
ні для здоров’я: знижують 

ризик більшості видів раку, 
депресію, покращують іму-
нітет.

– Як ви оцінюєте рівень 
культури харчування 
в Україні? Які найпоши-
реніші харчові помилки 
ми допускаємо? Які у нас 
найшкідливіші харчові 
звички?

– Рівень «харчової гра-
мотності» українців в се-
редньому – жахливий. Саме 
тому Україна – один з лідерів 
придбання різних «чудодій-
них» БАДів та – антилідер з 
тривалості життя та здоров’я 
населення.

Найбільшими мінусами 
харчування українців є над-
лишок очищених зернових 

(хліб, мучне), вживання ку-
курудзяної та соняшникової 
олії, особливо – рафінованої 
(надлишок омега-6, що під-
вищують тиск, ризик тром-
бозів та рівень запалень) 
замість рапсової, конопля-
ної (що містять омега-3) або 
оливкової (що має мало оме-
га-6).

Українці їдять мало риби 
і – забагато м’яса. Але го-
ловна проблема, вирішення 
якої допомогло б суттєво 
нівелювати всі вказані вище 
вади українського продук-
тового кошика – це замало 
овочів та фруктів, особливо 
– взимку та навесні.

– А які проблеми в нашо-
му організмі може виправи-
ти правильне харчування? 
Іноді здається, що ледь не 
все від нього залежить…

– Наведу приклад з дослі-
дження Institute of Medicine 
(US) Committee on Military 
Nutrition Research (Амери-
канського військового інсти-
туту досліджень харчуван-
ня) 1999 року.

Уявіть собі рівень уваги, 
що приділяється харчуван-
ню в армії США: у них цілий 
інститут працює над цим!

Люди, що харчувалися за 
збалансованим раціоном (а 
це – раціон, що відповідає 
14 параметрам корисності, 
саме так я і розраховую ра-

ціони для моїх клієнтів), 
мали кількість Т-лім-
фоцитів в півтора-два 
рази вищий, ніж ті, котрі 
харчувалися хаотично. 

Т-лімфоцити якраз і є голов-
ним компонентом антивіру-
сного імунітету.

Що більше Т-лімфоцитів у 
крові, то менше ризик важ-
кого перебігу коронавірус-
ної інфекції.

От і уявіть собі: лише зба-
лансувавши ваш раціон, ви 
підвищите імунітет в півтора 
раза! Та ще й додасте собі 
енергії та подовжите моло-
дість.

Автор: Юлія Горбань, Київ
Джерело: «Укрінформ» 

(https://www.ukrinform.ua/rubric-
society/3146047-maksim-pogorilij-

dietolog-i-zasnovnik-skoli-zdorovogo-
harcuvanna-moveat.html) 

Солодощі знижують 
активність імунітету
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Honda відкликає 130 тисяч автомобілів
Через потенційні проблеми 

із трансмісією та програмним за-
безпеченням на деяких моделях 
Honda оголосила про відкликання 
у Канаді 130 тис автомобілів.

Про це пише канадський сус-
пільний мовник CBC News.

«Автовиробник заявив, що 96 761 
відкликаний автомобіль потребує 
ремонту приводних валів, які можуть 
зламатися через корозію, спричине-
ну використанням солі на дорогах 

взимку. Ще 33 150 канадських авто-
мобілів мають помилку у програмно-
му забезпеченні, що спричиняє не-
правильну роботу камери заднього 
огляду, сигналів повороту та двірни-
ків», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що під викликан-
ня потрапляють п’ять моделей ав-
томобілів випуску 2007-2020 років.

Раніше Honda оголосила про 
відкликання через ті ж проблеми 
близько 1,4 млн автомобілів у США.

Майже половина всіх нових легкових авто 
в Україні отримують київську прописку
Місто Київ продовжує залиша-

тися найбільшим регіональним 
ринком легкових автомобілів. Із 
початку року київські «номери» от-
римали 54,8 тис. легкових автомо-
білів (нових і ввезених з-за кордону 
вживаних), що відповідає 14% від 
загальної кількості вперше зареє-
строваних в Україні легкових авто.

Як повідомляє Укравтопром, 
лідерство Києву забезпечили реє-
страції нових машин – за одинад-
цять місяців цього року майже 45% 
реалізованих в Україні нових легко-
вих автомобілів отримали столичну 
прописку. Відзначимо, що всього з 
січня до листопада в країні було за-
реєстровано 75,6 тис. нових легко-
вих автомобілів.

А от щодо реєстрацій вживаних 

автомобілів, завезених з-за кор-
дону, Київ показав лише другий 
результат – 30,3 тис. імпортованих 
машин із пробігом, або 10% від усіх 
ввезених і розмитнених за цей пе-
ріод. Найбільший показник у Львів-
ській області – 33,5 тис. шт.

Найпопулярніші нові автомо-
білі у Києві: кросовер Toyota RAV4, 
седан Renault Logan і кросовер 
Renault Duster. Таких високих пози-
цій представники модельного ряду 
Renault досягли здебільшого за ра-
хунок корпоративних закупівель, 
які забезпечили понад 80% реалі-
зації цих моделей у Києві.

Що стосується лідерів серед 
розмитненого «секонд-хенду», то 
тут попереду Volkswagen Passat, 
Volkswagen Jetta і Hyundai Sonata.

П’ять виробників відкликають понад 
200 тисячі авто у Південній Кореї

П’ять компаній, які займаються 
виробництвом автомобілів у Пів-
денній Кореї, відкликають загалом 
210 738 автомобілів через технічні 
проблеми.

Про це повідомляє Yonhap.
За даними Міністерства зем-

лі, транспорту й інфраструктури 
Південної Кореї, йдеться про ком-
панії GM Korea Co., BMW Group 
Korea, Audi-Volkswagen Korea, 
Nissan Motor Co. та Fiat Chrysler 
Automobiles N.V. Korea.

У міністерстві також додали, що 
серед проблем, які було виявлено, 
є несправний блок управління ав-
томатичною коробкою передач у 

Chevrolet Lacetti від GM, несправ-
ний ланцюг ГРМ у 44 моделях BMW 
та несправну систему управління 
кулачковим валом в автомобілях 
серії A6 від Audi. Всього буде від-
кликано 76 моделей автомобілів.

Зазначається, що вказані ком-
панії вже почали пропонувати ре-
монті роботи власникам автомобі-
лів. Водії також самостійно можуть 
звернутися до сервісних центрів 
для безкоштовної заміни несправ-
них запчастин.

Зазначимо, нещодавно через 
потенційні проблеми із трансмісією 
та програмним забезпеченням на 
деяких моделях японська компанія 
Honda оголосила про відкликання 
у Канаді 130 тис. автомобілів.

Саудівська Аравія побудує «місто 
майбутнього» без машин і доріг

Спадковий принц Саудівської 
Аравії Мухаммед бін Салман, який 
також є главою ради директорів 
проєкту Neom, анонсував план бу-
дівництва першого «міста майбут-
нього» під назвою The Line, у якому 
не буде автомобілів і викидів пар-
никових газів.

Про це повідомляє Укрінформ з 
посиланням на пресреліз проєкту.

«Споконвіку міста будувалися 
для захисту своїх громадян. Після 
промислової революції міста нада-
вали перевагу машинам, автомобі-

лям і заводам, а не людям. У містах, 
які вважаються найрозвиненішими 
у світі, люди проводять роки свого 
життя у дорозі. До 2050 року три-
валість поїздок збільшиться вдві-
чі. До 2050 року мільярду людей 
доведеться переїхати через збіль-
шення викидів СО2 та підвищення 
рівня моря. 90% людей дихають 
забрудненим повітрям... Тому нам 
потрібно перетворити концепцію 
звичайного міста на концепцію фу-
туристичного», – сказав принц.

Зазначається, що The Line, дов-
жиною 170 км, повинен стати до-

ступним для пішоходів «поясом гі-
перпов’язаних майбутніх спільнот 
без машин і доріг, побудованим се-
ред природи» і з п’ятихвилинною пі-
шою доступністю всієї повсякденної 
інфраструктури. «Хребтом» системи 
стане підземний надшвидкісний 
транспорт, який повинен забезпечи-
ти перевезення пасажирів з одного 
кінця міста в інший за 20 хвилин. Та-
кож у місті будуть школи, оздоровчі 
центри та зелені насадження.

Будівництво міста почнеться у І 
кварталі цього року. Очікується, що 

місто додасть $48 млрд доларів у 
валовий внутрішній продукт коро-
лівства і створить 380 тис. робочих 
місць. Загалом планується, що до 
2030 року в поселенні буде  міль-
йон мешканців.

Neom – проєкт створення ін-
новаційного транснаціонального 
міста поблизу Червоного моря, 
площею 26 500 кв. км. Проєкт лока-
лізовано у провінції Табук, поблизу 
прикордонного регіону Саудів-
ської Аравії та Єгипту.

Вартість проєкту оцінюється в 
500 млрд доларів США.

Китай презентував прототип 
потяга на магнітній подушці

Прототип потяга, що використо-
вує технологію високотемператур-
них надпровідників (ВТНП) на маг-
нітній подушці, зійшов із конвеєра 
і був введений в експлуатацію в ки-
тайському місті Ченду.

Про це повідомляє Сіньхуа.
За заявою Південно-Західного 

університету «Цзяотун», який ви-
ступає одним із проєктувальників, 
проєктна швидкість потяга стано-
вить 620 км/год.

У цей же день була запущена 
165-метрова лінія для тестування 
нової технології.

На церемонії було презентова-
но 21-метровий локомотив, який 

повільно ковзав на рейках.
На думку експертів, у порівнянні 

з іншими технологіями на магнітній 
підвісці, технологія ВТНП більше 
підходить для футуристичної кон-
цепції надшвидкого транспорту-
вання у вакуумних трубах, де по-
тяги можуть розвивати швидкість 
понад 1000 км/год.

Проєкт на магнітній підвісці, 
обсяг інвестицій у який становить 
60 мільйонів юанів (9,3 млн дол. 
США), було розроблено спільно 
Південно-західним університетом 
«Цзяотун», корпораціями «Китай-
ські залізниці» та CRRC Corporation 
Limited.
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