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В радіусі 100 миль від Чикаго.
Дзвонити Зіновію з 5-9 год. веч., крім неділі

708-415-0322
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Р е м о н т у ю  б е з к о ш т о в н о  щ о ч е т в е р г а
Проблеми з системою  опалення / охолодження? Посилки в УКРАЇНУ: 

Морем / $0.99 lb
Літаком / $2.79 lb

5050 N. Cumberland Ave.
Norridge, IL 60706

1590 N. Rand Rd.
Palatine, IL 60074 

 

Dolynka UA - 773-600-2727
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Продовження на стор. 4

Назар Мухачов, 
Київ
Спеціально 
для «Час і Події»

Страшне питання - за свої-
ми наслідками. Адже один 

із наслідків - ще одне штучне 
розділення українців. Взагалі 
принцип «розділяй і волода-
рюй» в Україні реалізовано 
набагато краще ніж принципи 
«справедливості», «верховенства 
права», «демократії» тощо. За 
якими тільки ознаками нас не 
розділяють, якою тільки воро-
жою солодкоголосою агенту-
рою не наповнюють, наскільки 
високопатріотичними гаслами 
та агентура користується… 

Питання можна було б перефра-
зувати. Хто кращий - Зеленс ький чи 
Порошенко? Але тоді в питанні вже 
містилася б брехливість, адже ніхто 
з них не є добром для України. Дя-
кувати їм можна, хіба згадуючи сар-
казм Висоцького: «Скажи ще спаси-
бі, що живий».

Чому, власне, я вирішив підняти 
цю тему? Тому, що у відповіді на це 
питання ховається ключ до розу-
міння української політики. 

Люди на загал мислять емоціями 
та схильні вірити в казку. Людину 
легше обдурити, ніж пояснити їй 
хто саме та в який спосіб її обдурив. 
Телевізор формує викривлення у 
свідомості, проте холодильник ін-
коли ті викривлення руйнує.

У цій статті, на противагу до 
емоцій, я хочу повернутись до 
розуму - «до раціо». І якщо наші 
читачі запам’ятають кілька про-
стих думок, то процес виборів 
матиме шанси стати не настільки 
поганим.

Для того, щоб порівнювати По-
рошенка та Зеленського, потрібно 
зрозуміти, а якими, власне, інстру-
ментами та критеріями ми маємо 
користуватись? Має бути якась 
уніфікована система, адже ж не мо-
жемо ми сказати, що є більшим - 5 
кілограм чи 10 метрів?

В свій час, між першим та дру-
гим туром президентських вибо-
рів ми з побратимами по мережі 
взаємодії «Суспільна Система» 
зробили порівняльний аналіз за-
гроз від двох кандидатів - Поро-
шенка та Зеленського. Вказавши 
при тому, що загрози від Порошен-
ка були діючими на той момент, а 
частина загроз від Зеленського є 
очікуваними. Так склалось, що при 
написанні цього документу саме 
я описував потенційні загрози від 
нинішнього президента. І хоча в 
кінці-кінців документ отримав та-
кий вигляд, я особисто тоді також 
втратив частину холоднокровності 
- вплив інформаційного поля та 
маніпулятивної хвилі ейфорії був 
дуже колосальним. Але Віктор 
Жердицький, як на мене, зберіг 
максимально можливу раціональ-
ність та холоднокровність - і зав-
дяки цьому ми опублікували саме 
такий перелік загроз.  

Порівняння загроз від кандидатів

Порошенко Зеленський

Діючі загрози Діючі загрози

Не українець за своєю суттю і похо-
дженням.

Не українець за своєю суттю і похо-
дженням.

Зневага до проблем української 
нації і до зубожіння, вимирання, ни-
щення та еміграції українців.

Зневага до проблем української 
нації, продовження відкритого чи 
прихованого приниження гідності 
та кепкування над українським ет-
носом.

Узалежнений від головних гравців 
олігархічної системи (Коломой-
ський, Льовочкін, Фірташ).

Державне управління

Діючі загрози Очікувані загрози

Просування та побудова моделі 
ліберально-російської України 
через піднесення та опертя на 
російськосутністні космополітич-
ні середовища і організації та об-
меження глибинно українського 
світогляду малоросійськими рам-
ками.

Повернення/компенсація Коло-
мойському відібраних бізнес-струк-
тур за державний/народний раху-
нок та нових компаній/галузей для 
подальшого пограбування та виве-
дення капіталів.

Русифікація та упослідження укра-
їнської мови та відкат в процесах її 
повернення в усі сфери життєдіяль-
ності в країні.

Подальша дискримінація прав 
українського народу в визначаль-
них сферах суспільного життя та 
розмивання національної іден-
тичності.

Повернення ідеологем совєтської/
московської історії та відкат у по-
верненні українського світосприй-
няття та історії в інформаційній, 
освітній, управлінській та інших 
сферах.

Підпорядкування президентських 
рішень персональним бізнес-ін-
тересам. Посилене використання 
управлінських повноважень для 
нарощування та збереження не-
правомірних багатств.

Збереження та поглиблення коор-
динованої феодально-олігархічної 
системи з подальшим зубожінням 
народу та узалежненням від олігар-
хату.

Збереження феодально-олігархіч-
ної системи та заміна її основних 
координаторів з подальшим зубо-
жінням та узалежненням народу від 
олігархату.

Завершення концентрації злочин-
ної системи управління в державі 
через остаточну узурпацію непра-
вових впливів на законодавчу та 
судову гілки влади.

Імітація реформ через демонстра-
цію поверхневих форм та сутнісне 
використання їх не для розв’язання 
базових проблем, а для подальшої 
узурпації владних повноважень та 
злочинного збагачення.

Поширення перманентної цинічної 
брехні (хуцпа) та маніпуляції інфор-
мацією, як основного змісту його 
комунікації з українським народом 
та суспільством.

Повсемісне призначення на ключо-
ві пости залежних від нього людей, 
які служать його персональним 
потребам, а не інтересам народу і 
держави. Серед них: бізнес-партне-
ри, узагрожені кримінальною від-
повідальністю особи, корумповані 
чиновники, куми.

Кадрові призначення відбувати-
муться під прямим чи опосередко-
ваним впливом дружніх олігархів.

Ухиляння від притягнення до відпо-
відальності та/або покарання вбивць 
небесної сотні, винуватців у здачі 
Криму та інших воєнних злочинах.

Приховані репресії та нейтраліза-
ція протестних та дієво-патріотич-
них соціальних груп, добровольців, 
волонтерів, громадських активістів.

Удосконалення системи маніпуляції 
масовою свідомістю для антагоніс-
тичного розділення, зневіри та вза-
ємопоборювання різних соціаль-
них груп населення та закріплення 
керованої олігархократії

Хто гірший – Зеленський 
чи Порошенко?
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Продаж сільгоспземель іноземним 
бенефіціарам. Пряма чи прихо-
вана попередня концентрація с/г 
земель у руках олігархічних влас-
ників з подальшим перепродажем 
розпорядникам транснаціональ-
них капіталів.

Продаж сільгоспземель іноземним 
бенефіціарам. Пряма чи прихо-
вана попередня концентрація с/г 
земель у руках олігархічних влас-
ниікв з подальшим перепродажем 
розпорядникам транснаціональ-
них капіталів.

Війна

Діючі загрози Очікувані загрози

Одноосібне припинення дії Кон-
ституції та законів України щодо 
обов’язкового введення воєнного 
стану, утворення ставки Верховно-
го Головнокомандувача, мобілізації 
усієї країни на оборону від агресо-
ра.

Не виконання прямого конститу-
ційного обов’язку президента та за-
конів України щодо обов’язкового 
введення воєнного стану, утворен-
ня ставки Верховного Голнокоман-
дувача, мобілізації усієї країни на 
оборону від агресора.

Злочинне самоусунення від ви-
конання функцій Верховного Го-
ловнокомандувача для організації 
ефективних оборонних та дивер-
сійних операцій, інформаційної, 
кібернетичної, ідеологічної, еконо-
мічної, торгової та інших видів вій-
ни проти агресора.

Уникнення виконання обов’язків 
Верховного Головнокомандувача 
для організації ефективних обо-
ронних та диверсійних операцій, 
інформаційної, кібернетичної, іде-
ологічної, економічної, торгової та 
інших видів війни проти агресора.

Продовження колаборації з моско-
вією в односторонньому припи-
ненні воєнних дій, через Мінські 
домовленості, збереженні дипло-
матичних і міжвідомчих стосунків 
з агресором, торгівлі на крові, нор-
мандському форматі.

Успадкована колаборація з моско-
вією в односторонньому припи-
ненні воєнних дій, через Мінські 
домовленості, збереженні дипло-
матичних і міжвідомчих стосунків 
з агресором, торгівлі на крові, нор-
мандському форматі.

Продовження злочинів масового 
знищення добровольців та інших вої-
нів - патріотів в організованих котлах, 
як це було в Іловайську, Дебальцеве, 
Зеленопілля, Ізварине та інші.

Стримування юридично-правового 
оголошення РФ агресором на між-
народному рівні для наступного 
обмеженням прав агресора в між-
народних організаціях (ООН, ПАРЄ, 
ОБСЄ) і для формування міжнарод-
ної коаліції та воєнної взаємодії.

Успадковане стримування юридич-
но-правового оголошення РФ агре-
сором на міжнародному рівні для 
наступного обмеженням прав агре-
сора в міжнародних організаціях 
(ООН, ПАРЄ ОБСЄ) і для формуван-
ня міжнародної коаліції та воєнної 
взаємодії.

Ведення власних бізнесів на тери-
торії агресора та сплата податків у 
його бюджет.

Приховане чи відкрите зайняття 
бізнесом на території або з рези-
дентами агресора та сплата подат-
ків у його бюджет.

Збереження та подальший перехід 
у власність резидентів країни-агре-
сора визначальних компаній в ме-
дійній, комунікаційній, фінансовій, 
енергетичній галузях, серед яких 
- до осіб, що відкрито впливали на 
анексію Криму.

Збереження та подальший перехід 
у власність резидентів країни-агре-
сора визначальних компаній в ме-
дійній, комунікаційній, фінансовій, 
енергетичній галузях, серед яких 
- до осіб, що відкрито впливали на 
анексію Криму.

Медведчук та інші агенти і колабо-
ранти московії продовжать вільно 
діяти в Україні в інтересах краї-
ни-агресора та допускатимуться до 
функцій державного чи регіональ-
ного управління.

Прихована капітуляція перед 
московитами під гаслами припи-
нення війни і встановлення миру.

Бізнес

Діючі загрози Очікувані загрози

Безмежне збагачення є основним 
сенсом і метою життєдіяльності, що 
спричиняє злочинне накопичення 
капіталів шляхом привласнення за-
гальнонаціональних багатств та пе-
рерозподіл олігархічних капіталів.

Продовжить протиправно займа-
тись бізнесом та нарощувати його.

Приховане чи відкрите протиправ-
не зайняття бізнесом.

Остаточно підпорядкує собі грабіж-
ницькі схеми в банківській, енер-
гетичній, сільськогосподарській, 
виробничій (в т. ч. оборонпромів-
ській), торговій, зовнішньоеконо-
мічній сферах.

Обкрадання держбюджету через 
не сплату належних податків та ви-
ведення капіталів через офшори.

Даний порівняльний аналіз 
Суспільна Система вперше опри-
люднила 16 квітня 2019 року, перед 
другим туром президентських вибо-
рів. І тут я додатково хотів би відзна-
чити два факти. 

Навіть значна частина наших 
прихильників в той час не хотіла ро-
зуміти масштабів загроз, що йдуть 
від Зеленського. Ейфорія від того, 
що зрадник і злочинець Петро По-
рошенко втратить владу, затума-
нювала розум. Люди хотіли вірити 
в казку, що прийде хтось і швидко 
та легко зробить «щоб було добре». 
В цю нішу дуже вдало ляльководи 
засунули голограму Голобородька 
із серіалу «Слуга Народу». Деякі мої 
друзі казали та писали приблизно 
таке: «з точки зору логіки те, що Ви 
пишете, може й правильне, але дай-
те Зеленському шанс». 

Голобородько-Зеленський отри-
мавши владу почав діяти в багатьох 
випадках ще страшніше і нахабніше, 
ніж ми передбачали. Цинізм анти-
українських «зелених слуг» перео-
цінити важко - що в питання війни, 
розпродажу землі і надр, прихвати-
зації, узурпації влади, нищенні пра-
вової системи та свавіллі, узурпації 
влади тощо. 

Майже усі загрози, про які ми 
попереджали Зеленський реалізує 
в надзвичайно прискореному ре-
жимі. Суспільство з суїцидальною 
приреченістю пасивно спостерігає 
за суцільним руйнуванням держави 
та нищенням усього українського в 
країні.

Коли відбувались вибори прези-
дента України в 2019 році, Петро По-
рошенко із тріском програв Володи-
миру Зеленському. Олігарх програв 
комедійному артисту, який за гроші 
обслуговував інших олігархів. Влас-
не ті «інші» і залишились за спиною 
Зеленського, просто на хвилі одуре-
ності в 2019 році багато українців їх 
не помічала тоді. Зате добре помічає 
зараз.  

Аналіз ситуації «без прикрас», 
чітке логічне порівняння політиків 
із дотриманням раціональних (а не 
емоційних!) критеріїв є одним із не-
обхідних елементів для зміни Укра-
їни. 

Питання влади та питання влас-
ності є ключовими питаннями по-
літики. І, відповідно, коли ми ана-
лізуємо політиків, то на ці питання 

ми повинні першочергово звертати 
увагу. 

Потрібно старатись зрозуміти мо-
тивацію політика. Хто він - за своєю 
суттю, за своєю кров’ю (походжен-
ням)? Нам досить часто розповідають, 
що національність не має значення, 
проте «чомусь» так вийшло, що серед 
«українських» олігархів відсутні етніч-
ні українці. І тут мова не про напади на 
інші нації, а акцентування уваги чита-
ча на тому, що не може титульна нація 
бути упослідженою на своїй землі. Не 
може, але є. Поки. 

Раз вже мова зайшла про олігар-
хів, то саме їх сліди за спиною того 
чи іншого політика нам потрібно шу-
кати, якщо зробити правильний ана-
ліз. У випадку Порошенка - він сам є 
олігархом, а у випадку Зеленського - 
слуга олігархів. Котрий не позбавле-
ний амбіцій, адже апетит приходить 
під час їжі…

Одна з напівжартівливих відмін-
ностей між Петром Порошенком та 
Володимиром Зеленським полягає 
також в різній «структурі власності». 
Порошенко - «приватне підприєм-
ство», в той час як Зеленський - «ак-
ціонерне товариство», до публічних 
співвласників якого в даний момент 
можна віднести самого Володимира 
Зеленського, братів Шефірів, Єрма-
ка, Коломойського, Баканова і т.д. 
Насправді ми не можемо чітко знати 
всіх «акціонерів» та їхніх домовле-
ностей між собою, але слідкуючи за 
тим, як змінюються питання влади 
та власності в Україні, ми можемо 
здогадуватись про наявність відпо-
відних «договорнячків».

Так, більшість завжди буде ке-
руватись емоціями, проте ті, хто є 
лідерами народу різного рівня - від 
сільської громади і до загальнодер-
жавного - повинні максимально ке-
руватись «голосом розуму». Адже 
тільки такі лідери можуть направити 
«сліпу силу народу». А як же вони її 
поведуть в правильне русло, якщо 
самі будуть незрячими?

Так, більшість завжди буде ке-
руватись емоціями, проте ті, хто є 
лідерами народу різного рівня - від 
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жавного - повинні максимально ке-
руватись «голосом розуму». Адже 
тільки такі лідери можуть направити 
«сліпу силу народу». А як же вони її 
поведуть в правильне русло, якщо 
самі будуть незрячими?
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Михайло Горинь, Левко Лук’яненко, 
В’ячеслав Чорновіл

Лідерка КУН Слава Стецько

Продовження на стор. 8

Віктор Рибаченко, 
Київ,
Спеціально для «Час і 
Події»

Всесвітньо-відомий Інститут 
Reuters при Оксфордсь-

кому університеті на початку 
кожного року оприлюднює 
свій аналіз тенденцій, які ма-
ють впливати на світові ЗМІ.

Ось і нині, опитавши 246 керів-
ників служб новин з 52 країн світу, 
в Інституті дійшли висновку, що по-
силиться тенденція солідних ЗМІ 
замовляти та отримувати не суб’єк-
тивно окрашену сенсаційну чи пу-
бліцистичну інформацію, а саме якіс-
ну, що ґрунтується на об’єктивному, 
виваженому аналітичному 
підході до вивчення суспіль-
но-політичних процесів.

В контексті такого підходу 
пропоную кинути погляд на 
перспективи цьогорічного 
процесу подальших метамор-
фоз партійно-політичних про-
ектів в Україні. Стаття ґрунту-
ється на моєму авторському 
навчальному курсі для дер-
жавних службовців України, 
який читаю для працівників 
МВС, СБУ, Держтелерадіо і т.п.

Чому не партій, а саме про-
ектів?

Тому що виникнення, станов-
лення та суттєвий вплив на життя 
суспільства і держави партій є озна-
кою нормального здорового полі-
тичного процесу. А ось аналогічний 
перебіг існування та зміни партій-
них проектів є проявом ситуативної 
боротьби за владу різних фінансо-
во-політичних угруповань.

Партії – це стратегія. Партійні 
проекти – це тактика. То що ж ми ма-
ємо у цій царині станом на початок 
2022 року і чого очікуємо впродовж 
нього?

Кількість і якість
Партії в будь-якій країні мають ві-

дображати інтереси та представляти 
політичну волю різних груп суспіль-
ства. Тому в кожній країні зазвичай 
мінімум декілька партій.

Нагадаю, що на українських зем-
лях перша партія – Русько-Україн-
ська радикальна партія на чолі з 
Іваном Франком – виникла у жовтні 
1890 і до більшовицького переворо-
ту у 1917 році їх налічувалося уже 10. 
Шість з них сповідували соціалізм (з 
такими лідерами як Д. Антонович, В. 
Винниченко, С. Петлюра, М. Грушев-
ський, С. Єфремов інші), дві – лібе-
ралізм (Є. Чикаленко, Б. Грінченко), 
одна консерватизм, одна націона-

лізм (Українська народна партія, Д. 
Міхновський).

А перша партія в незалежній 
Україні (більшовицьку Компартію 
України, що виникла 3-5.12.1917 р. 
не рахуємо) була зареєстрована 10 
жовтня 1991 року як Ліберальна пар-
тія України і отримала порядковий 
номер… аж  4. Це трапилось тому, 
що попередні три партії – Українська 
Республіканська партія (УРП, №1) на 
чолі з легендарним Левком Лук’я-
ненком, Партія зелених України (ПЗУ, 
№2) та Демократична партія України 

(ДПУ, №3) устигли протиснутися в 
щілину, яка утворилася ще в період 
горбачовського послаблення ком-
партійно-кадебістського контролю, 
і були зареєстровані в той період, 
коли Україна ще формально знахо-
дилася в складі СРСР – відповідно 5 
листопада 1990 р., 24 травня 1991 р., 
28 червня 1991 р.

Тільки після цього частина Ком-
партії України, що перефарбувала-
ся після своєї заборони 30.08.1991 
внаслідок підтримки так званого 
«ГКЧП», отямилася і зареєстрували-
ся як Соціалістична партія України 
(очолювана О. Морозом) під номе-
ром 5 (25.ХІ.1991), а також - як Селян-
ська партія України під номером 6 
(3.03.1992).

Так розпочинався процес виник-
нення вітчизняних партій періоду 
Незалежності.

А через три десятиліття,  станом 
на початок минулого року, в Укра-
їні було аж 365 партій, що їх зареє-
струвало Міністерство юстиції. Зда-
валося б – куди вже більше? Які ще 
інтереси і яких саме груп громадян 
України залишися не представлени-
ми? Складалось враження, що «сте-
ля» збільшення кількості партій в 
Україні давно досягнута.

Так ось, шановні читачі, будемо 

разом дивуватися, але впродовж 
того ж 2021-го  року Мінюст заре-
єстрував ще 9 партій, чиї назви та 
прізвища голів нічого не говорили 
не тільки загалу, але і політичним 
аналітикам.

Останню (поки що) з цих партій 
за номером 374  невідомий широкій 
громадськості чоловік з козацьким 
іменем Іван Решта назвав «Рідна пар-
тія України» (очевидно попередні 
373 він вважав нерідними) і визна-
чив для неї юридичну адресу по вул. 
Шевченка 33-Д у селі Яструбна (?!) на 

Житомирщині.
Зареєструвавши Рідну пар-

тію в рідній хаті рідного села 
пан Решта довів процес пар-
тійного будівництва в Україні і 
його якість до повного абсур-
ду. Що і треба було, очевидно, 
довести. Лавина віртуальних 
партійних проектів погребла 
під собою нечисленні реальні 
партійні проекти.

Як знайти серед навіть ре-
альних проектів поодиноку 
справжню партію і доказово 
аргументувати, що вона дійсно 
є не проектом, а партією – це 

загадка і питання надто дискусійне.

Які партії ставали 
парламентськими за 
минулі три десятиліття?

Тестом на життєздатність партії 
завжди вважалося її спроможність 
потрапити у результаті перегонів до 
виборного політичного органу (раду 
різних рівнів), а найбільше – до пар-
ламенту.

Читач, можливо, здивується, але 
за минулі три десятиліття до Верхов-
ної Ради України потрапляли пред-
ставники, принаймні, 71-ї партії. 
Правда, інколи в кількості однієї чи 
декількох осіб.

А ось подолати партійним спи-
ском виборчий бар’єр, провести 
мінімально необхідну кількість нар-
депів і, відповідно, утворити фракції 
своїх партій (чи виборчих блоків) 
у Верховній Раді України за ці роки 
змогли значно менше партій – 45.

З цих 45-ти виберемо політичних 
важковаговиків – партії, що утворю-
вали (кожна свого часу) серйозну 
за чисельністю фракцію у ВРУ. Таких 
вбачаємо 9. І, нарешті, дійдемо до 
визначення партій, що утворюва-
ли фракції у ВРУ різних скликань не 
один раз.

Народний Рух України робив це 
6 разів – тричі як одноосібна пар-
тія, ще тричі у складі блоку «Наша 
Україна». ВО «Батьківщина» - також 

6 разів – тричі одноосібно і тричі у 
складі Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ). 
Компартія України робила це 6 разів 
одноосібно.

Соцпартія – 4 рази одноосібно.
Ці партії мають різний парла-

ментський вік. Так Рух (НРУ), хоча і 
досі існує як партія, у вигляді фракції 
ВРУ завершив свою парламентську 
присутність з 2012 року, як і Наша 
Україна. Компартія і Партія регіонів 
– з 2014-го. Соцпартія – з 2007-го.

Із традиційних партій України 
досі тримається і має одноосібну 
фракцію у ВРУ одна ВО «Батьківщи-
на», а її незмінна лідерка Юлія Тим-
ошенко уже 2 десятиліття входить в 
топ вітчизняних політиків.

Проукраїнські парламентські си-
ли в різні скликання були представ-
лені по різному, але ніколи не мали 
більшості. Окрім вищезгаданих НРУ 
та Нашої України інші виразно про-
українські партії мали ситуативне 
представництво у ВРУ різних років.

Так Конгрес українських націо-
налістів (КУН) у складі блоків тричі 
входив до складу різних фракцій 
у ВРУ. Республіканці, християнські 
демократи, Реформи і Порядок та 
декілька подібних невеликих партій 
проривалися до ВРУ, як правило, у 
складі блоків більш потужних сил.

ВО «Свобода», як і «Самопоміч», у 
вигляді фракції були у ВРУ по одному 
разу. В нинішньому складі ВРУ оби-
дві партії мають по одному нардепу. 
І це виглядає достатньо красномов-
но. Правда, є ще фракція «Голос».

Але міру проукраїнськості інших 
партій в нинішньому скликанні ВРУ 
кожен читач може визначити на свій 
погляд. Адже всі вони (навіть ОПЗЖ) 
позиціонують себе як таких, що за-
хищають інтереси своїх виборців та 
України в цілому.

Порівняймо – якщо у першому 
скликанні ВРУ 1990 року, скажімо, 

Народний Рух України мав фракцію 
у 125 нардепів, то самотній свобо-
дівець-мажоритарник у ВРУ ниніш-
нього скликання символізує стан 
електоральних умонастроїв україн-
ців, принаймні, на 2019 рік – час ми-
нулих парламентських виборів.

Нинішнє партійне 
представництво у ВРУ

На сайті ВРУ знайдемо офіційний 
звіт по партійно-політичному пред-
ставництву нардепів у нинішньому 
ІХ скликанні. (Див. табл.1)

Неважко вибудувати своєрідний 
рейтинг партій за критерієм політич-
ного довгожительства. Тут впевнено 
лідирує ВО «Батьківщина», яка з 2002 
року, тобто шість скликань підряд, 
має фракцію у ВРУ.

Медведчуківська фракція ОПЗЖ 
в нинішньому складі ВРУ присутня 

Між політикою і піаром: 
партії України-2022

і
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Таблиця 1. Депутатські фракції і групи IX скликання
Назва депутатської 

фракції чи групи
Кількісний

склад
Дата

створення

Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 242 29.08.2019

Фракція Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України

44 29.08.2019

Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єд-
нання «Батьківщина» у Верховній Раді України 
дев’ятого скликання

25 29.08.2019

Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ» 27 29.08.2019

Фракція Політичної Партії «ГОЛОС» у Верхов-
ній Раді України дев’ятого скликання 20 29.08.2019

Депутатська група «Партія «За майбутнє» 21 29.08.2019

Депутатська група «ДОВІРА» 20 06.12.2019

Народні депутати, які не входять до складу 
жодної фракції чи групи 24  

вперше, але разом зі своїми попе-
редницями – Партією регіонів та 
Опозиційним блоком також реально 
(хоча і не формально) є з 2002 року 
шостою фракцією, котра представ-
ляє у ВРУ проросійські позиції під 
різними назвами.

«Європейська солідарність» при-
сутня у ВРУ два останніх скликання, 
а під назвою «Солідарність» (на чолі 
з тим же Петром Порошенком) була 
в парламенті ще 1 раз – у складі бло-
ку «Наша Україна». Отже, має зага-
лом 3 потрапляння до ВРУ.

Залишаються 2 фракції, на основі 
політичних проектів, що були ство-
рені спеціально під парламентські 
вибори 2019 року, і які тепер вперше 
набувають досвід та діють у форма-
ті фракцій в нинішньому скликанні 
ВРУ.

Проте різниця між ними коло-
сальна – як кількісна, так і за впли-
вом на державу.

«Голос» зайшов до ВРУ фракцією 
у 20 нардепів, а «Слуга народу» - у 
242. З того часу життя ці цифри фак-
тично підкорегувало – після розко-
лів у обох фракціях. Але ж офіційно 
названі цифри поки що незмінні.

Обидві депутатські групи – «ДОВІ-
РА» та «За майбутнє» (прозвана жур-
налістами «Майбах») є фактичним 
резервом для мобілізації голосів ін-
шими фракціями. Чи вони мають за 
це якісь бонуси, винагороди – питан-
ня до них.

Політичне «брунькування» 
як технологія

Як відомо, біологи називають 
брунькуванням утворення нового 
організму з виростів тіла материн-
ського організму. Вони констатують, 
що такий тип розмноження є зви-
чайним у рослин та грибів, але також 
трапляється у тваринних організмів.

Політичні сили, зокрема і партії, 
є не менш складними утвореннями, 
ніж гриби, рослини і тварини. Тож і 
брунькування серед них є процесом 
розповсюдженим, хоча й має не біо-
логічний, а політико-психологічний 
характер.

Згадаймо лише початок Неза-
лежності і процес диференціації то-
дішніх політичних сил, котрі час від 
часу відбруньковувалися від мате-
ринської платформи і пробували іти 
в самостійне плавання.

Драйверами подібних процесів 
ставали, як правило амбітні полі-
тичні особи (яких іноді стимулювали 

зовнішні сили). Побувши у якомусь 
політичному гурті, або у підпоряд-
куванні якогось лідера, ці амбітні 
особи (кожна у свій час ікс) започат-
ковували власний проект, збираючи 
ресурси – людські та матеріально-фі-
нансові – під себе.

Згадаймо лише, як на перших 
президентських виборах заявили-
ся, провели свої персональні кам-
панії та розпорошили потенційний 
електорат Ігор Юхновський, Левко 
Лук’яненко, котрі залишалися під на-
ціонально-демократичними прапо-
рами, але кожен зі своїх причин не 
захотіли стати під тодішні лідерські 
штандарти В’ячеслава Чорновола.

Я вів тоді зустрічі з виборцями 
цих трьох претендентів на булаву 
в рамках дискусійного клубу «Еврі-
ка» і ми з пані Лідією Корсун добре 
пам’ятаємо, як неохоче і по різному 
відповідав кожен з цих претендентів 
на просте питання в лоб: «Чому йде-
те окремо, не разом?».

Та й в партійно-політичних про-
ектах вони були різних – Л. Лук’я-
ненко очолював УРП, І. Юхновський 
– депутатську групу «Державність» 
та примикав до «Нашої України», 
а В. Чорновіл – партію НРУ, з якої з 
часом відбрунькувалися ціла гру-
па, що створила собі окремі партії, 
котрі свого часу також розпалися в 
результаті надмірного і штучно сти-
мульованого ззовні «розбруньку-
вання».

Достатньо згадати, що головую-
чий на Установчих зборах (на яких я 
мав нагоду бути присутнім як журна-
ліст і пам’ятаю цю радісну атмосфе-
ру) “Народного руху України за пе-
ребудову” Володимир Яворівський 
згодом очолив Демпартію, перший 
голова НРУ Іван Драч увійшов до 
Нашої України, Юрій Костенко вза-
галі розвалив фракцію Руху, вивів-
ши разом з В. Червонієм цілу групу 
нардепів з під керівництва В. Чор-
новола. Так само відбрунькувалися 
від В. Чорновола і Руху В. Стретович, 
М. Поровський, С. Головатий та інші, 
але довго протриматися, як само-
стійні політики, не змогли.

А заступник голови НРУ В. Лаври-
нович – так той  взагалі перейшов до 
регіоналів.

Подібно Наталя Вітренко сво-
го часу «відкусила» шмат Соцпартії 
О. Мороза, створивши віртуальну 
власну «соцпартію», та й інших при-
кладів вистачає.

Що й казати – політико-партійне 
брунькування було, є і буде. Які ж 

найпомітніші «бруньки» набухати-
муть власним «соком» у 2022 році?

Притула-Разумков та 
інші варіанти партійного 
«брунькування»

Почнемо з проукраїнського 
флангу.

Святослав Вакарчук у 2019 році 
очолив створений під нього по-
літпроект «Голос». Ким створений? 
Подейкували, що олігархом Вікто-
ром Пінчуком, зятем Л. Кучми.

Так це чи ні, не має особливого 
значення, бо у кожного олігарха є 
своя мотивація у подібних заду-
мах. А без шалених коштів партію 
не створиш, не розкрутиш в ЗМІ, не 
здійсниш ефективну виборчу кампа-
нію, не проведеш фракцію у ВРУ. Така 
от сумна реальність. Спроби пройти 
цей шлях без олігархів поки що не 
вдавалися. Хоча в майбутньому не 
виключено, що може вдатися.

Внаслідок виборів 2019 року С. 
Вакарчук завів до ВРУ VІІІ скликання 
виключно на авторитеті свого імені 
цілу фракцію цієї партії у складі двох 
десятків до того невідомих широкій 
громадськості молодих українців. 
А потім трапилося не всіма очікува-
не: лідер «Голосу» не тільки зняв із 
себе повноваження голови фракції і 
партії, але й відмовився від мандата 
нардепа. І усім стало ясно дещо важ-
ливе: цей харизматичний митець та 
потенційний політик, чий рейтинг на 
початку 2019 року випереджав рей-
тинг В. Зеленського, покинув напри-
зволяще не тільки свій політпроект 
«Голос» - він фактично  «осиротив» 
майже увесь проукраїнський фланг.

Парадокс у тому, що поступаю-
чись у політичному досвіді і мислен-
ні практично усім відомим діячам 
цього флангу, С. Вакарчук, тим не 
менше, випереджав їх усіх у обсязі 
електоральної підтримки. Десятки 
тисяч українців нетерпляче чекали, 
коли ж їх улюбленець почне полі-
тично прогресувати і стане фігурою 
загальнонаціонального політичного 
масштабу. Сотні тисяч українців, ко-
трі теж спочатку цього чекали, помі-
тивши ще на початку 2019 року його 
нерішучість і коливання, перестали 
з тих пір цього чекати.

На жаль, песимісти і реалісти 
мали рацію. С. Вакарчук не захотів 
використати історичний шанс і стати 
українським Гавелом. Чи відчув, що 
не тягне. Чи сцена покликала назад.

Тож у 2020 році на виборах до Ки-
ївради партія «Голос» терміново по-
чала шукати того, хто б очолив пар-
тійний список «Голосу» і повторив би 
подвиг С.Вакарчука – завів до Київ-
ради фракцію. Думали недовго і ша-
блонно: Вакарчуком номер 2 обрали 
популярного телеведучого Сергія 
Притулу. Той із завданням впорався 
і завів до престижної Київради фрак-

цію, сам балотуючись при цьому на 
посаду міського голови. Мером він 
не став, програвши Віталієві Кличку 
– боксер переміг телеведучого. 

А потім, 7 червня 2021 року, С. 
Притула повторив «фінт Вакарчу-
ка» – полишив цю київську команду 
«Голосу» і не став депутатом. А це оз-
начало – не захотів на той час стати 
реальним політиком. Проте прива-
бливою персоною залишився.

А привабливим персонам періо-
дично роблять привабливі пропози-
ції. Яку саме знову зробили Сергієві 
Притулі, достеменно невідомо. Про-
те у вересні 2021 року він заявив, що 
починає формувати власну партію.

Через 4 місяці, 9 січня 2022 року в 
інтерв’ю радіо «Свобода» С. Притула 
підтвердив, що продовжує розбудо-
вувати партію і що йому вже дещо 
ясно, а дещо поки не ясно.

Зокрема ясно, що його партія не 
буде іменною і прізвище Притули в 
її назві не фігуруватиме. Це може оз-
начати, що партія, яку роблять «під 
Притулу», чи «При Притулі» задуму-
ється не як персоналізований по-
літпроект, а як партія довготривалої 
дії, а, значить, з певною ідеологією.

С. Притула говорить, що актив-
но і особисто формує партію, але 
ж, поклавши руку на серце і згадав-
ши свій досвід формування партії, 
скажу:  хто ж повірить, що активно 
задіяний в ефірах телеведучий влас-
норуч з ранку до вечора займається 
партійним будівництвом, котре ви-
магає величезних затрат часу, орга-
нізаційних зусиль та фінансування?

Ким задумується і фінансується 
майбутні партія із заздалегідь визна-
ченим лідером і поки що не опри-
людненим штабом? Сам С. Притула 
відкидає ймовірне співробітництво 
з олігархами і говорить так: «Цих лю-
дей немає в моїй системі координат. 
В моїй системі координат є люди, які 
займаються чесним бізнесом, який 
вони створили з нуля. Станом на 
сьогодні я розумію, що фінансуван-
ня партії у великому відсотку буде 
завдяки підприємцям з українського 
ІТ-сектору».

Але «великого відсотку» фінансу-
вання недостатньо. Щоб провести 
новостворену партію до ВРУ, потрі-
бен дуже великий відсоток, набли-

жений до 100% і виражений у сумах 
(для початку) десятків мільйонів до-
ларів. Хто його дасть? Айтішники? 
Інші чесні бізнесмени? Досвід поки 
що показує, що це малореально.

Можливо, майбутня партія С. 
Притули задумана тими фінансо-
во-політичними колами (не виклю-
чаю певну участь і діаспори), які, 
ймовірно, мріють створити таку собі 
Українську партію, яка б об’єднала 
багатьох патріотів. Але об’єднала 
під чиїм проводом? Історія партій в 

Продовження на стор. 10
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Імміграційне право
• Возз'єднання сім’ї
• Громадянство
• Відновлення Green Card
•  Real Estate (купівля-продаж
    нерухомості)
•  Нотаріальні послуги, переклади,
    доручення
• Розлучення

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
Ukrainian Village
2232 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

Михайло Чабан
773-627-6250
Михайло Чабан
773-627-6250

Автомобільні аварії
• Personal Injury / Травми / 

Медичні помилки 
• Керування автомобілем у 

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

Ринок праці Києва та 
області швидко вий-

шов з новорічно-різдвя-
них канікул. За даними 
кадрового порталу grc.
ua, роботодавці активно 
відкривали нові вакансії, 
шукачі публікували та 
оновлювали свої резюме. 

Проте спеціалісти області 
були менш активними, ніж 
столичні фахівці. Це ілюструє 
показник конкуренції – у Ки-
єві на 1 робоче місце претен-
дує в середньому 2 спеціаліс-
ти, а в області конкуренція 
нижча. Це й не дивно – у сто-
лиці пропонують вдвічі біль-
шу зарплату, ніж в області.

На початку 2022 року 
середня заробітна плата у 
відкритих вакансіях в Києві  
становить 26 300 грн, а в Ки-
ївській області – 11 500 грн.

Кого шукають?
В першу чергу в Києві та 

області потрібні фахівці зі 
сфери Продажів, при цьому 
в області пропозицій більше 
(31%), ніж в столиці (20%). 
На другому місці серед про-
позицій в Києві є фахівці зі 
сфери ІТ – 17% від всіх ак-
туальних вакансій, в області 
лише 1 % подібних пропози-
цій. Підкреслимо те, що про-
позиції з ІТ-сфери є досить 
мобільними, і часто робо-
тодавці пропонують відда-
лений формат роботи. Тому 
претендувати на роботу в 

столичній ІТ-компанії  може 
спеціаліст без прив’язки до 
місця проживання у Києві. 
Можна працювати і отриму-
вати високу «київську» заро-
бітну плату, живучи в перед-
місті чи області, або навіть в 
іншому регіоні України.  

Роботу для студентів та 
людей без досвіду пропону-
ють  більше в області (17%), 
ніж в столиці (8%). Проте 
пропонована заробітна пла-
та значно нижча, ніж в Києві.  
Наступні за популярністю 
в Києві є пропозиції з проф 
сфери Бухгалтерія, управ-
лінський облік та Маркетинг, 
реклама, PR – по 7% в акту-
альних вакансіях, в області 
ці спеціалісти значно менше 
затребувані. В Київській об-

ласті значно більше затре-
бувані фахівці зі сфери Тран-
спорту та логістики – 11% від 
актуальних вакансій області.

Скільки готові платити?
Загалом столичні заробіт-

ні плати в два рази вищі ніж 
в області. Тільки в пропози-
ціях для робітничого персо-
налу,  представників сфери 
HoReCa, безпеки та автомо-
більного бізнесу заробітна 
плата в Києві та області прак-
тично на одному рівні. Для 
прикладу, у сфері продажів 
в середньому пропонують 
оклад 12 800 грн, а в області 
9 600 грн. Роботу для студен-
тів в столиці теж оплачують 
значно краще, ніж в області 
(Київ – 14 800 грн, область – 

9 500 грн). Найбільша різни-
ця в заробітних платах в сфе-
рі ІТ та сфері маркетингу, це 
пов’язано ще й з можливіс-
тю працювати в цих сферах 
віддалено, без прив’язки до 
місця проживання.

Хто шукає роботу?
В Києві актуальні вакансії 

за останній місяць перекри-
вають потребу на 55%, тобто 
на 1 робоче місце в серед-
ньому претендує приблизно 
2-ох спеціаліст. Найбільше 
розміщених резюме за ос-
танній місяць, в столиці, було 
зі сфери Топ -  менеджменту 
(16%), маркетингу (13%), ІТ 
(11%), студентів (11%) та ад-
міністративного персоналу 
(8%).

В Київській області розмі-
щено значно менше резюме, 
проте актуальні вакансії 
області за останній місяць 
перекривають потребу по 
резюме на 85%, тобто кон-
куренція на 1 робоче місце 
в столичному регіоні нижча, 
ніж в Києві. З усіх розміще-
них та оновлених резюме 
Київської області 24% вка-
зали, що готові переїхати 
заради вигідної пропозиції 
роботи. В Київській  області 
найбільше шукають роботу 
студенти та молоді фахівці  
- 20%.  У сфері маркетингу 
розмістило резюме 10% фа-
хівців, Топменеджерів – 9%, 
та по 8% бажаючих працюва-
ти у сфері адміністративного 
персоналу та виробництва і 
сільського господарства.

В сучасних реаліях вигід-
ніше працювати в столиці, 
більше пропозицій та прак-
тично в два рази більша ви-
нагорода за роботу. Проте 
є професійні сфери, в яких 
рівень оплати праці однако-
вий. Однією з тенденцій рин-
ку праці на 2022 рік експерти 
grc.ua називають широку ге-
ографію пошуку співробітни-
ків, віддалений формат робо-
ти та географічно нейтральну 
заробітну плату. Все частіше 
роботодавці пропонують 
можливість працювати від-
далено, без прив’язки до яко-
гось конкретного міста. 

Фото: grc.ua
Джерело: grc.ua

Зарплата в Київській області вдвічі менша, ніж в Києві
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Закінчення. Початок  на стор. 8

Україні свідчить, що це має бути про-
фесійний політик, який повністю від-
дається цій справі.

Чи має намір Сергій Притула ста-
ти таким політиком? Час покаже. 
Принаймні є ознаки, що він на цьому 
шляху. А чи є такій метаморфозі істо-
ричні приклади? Кому це вдавалося 
в Україні? Наприклад, чи стає про-
фесійним політиком, хоча б якоюсь 
мірою, колега С. Притули по першій 
професії екс-шоумен В. Зеленський?

Державу він офіційно очолює. Ось 
за минулий рік здійснив 13 закор-
донних візитів та 21 робочу поїздку 
українськими областями. Підписує 
призначення на державні посади. А 
чи став при цьому професійним ква-
ліфікованим політиком? Дискусій на 
таку тему – хоч відбавляй.

Свою думку з цього приводу має 
й інший молодий політик, що ми-
нулого року відбрунькувався від В. 
Зеленського та його партії «Слуга на-
роду», Дмитро Разумков.

Наскільки розумною обіцяє стати 
«Розумна політика» 
Д. Разумкова?

Осінньо-зимовий період минуло-
го року пройшов у вітчизняній полі-
тиці під знаком відбруньковування 
колишнього першого номера ви-
борчого списку партії «Слуга наро-
ду», голови Верховної Ради України 
Дмитра Разумкова від партії та її фак-
тичного лідера президента України 
В. Зеленського.

Подібне відбрунькування в полі-
тології має назву «відбудовування», 
чи відмежовування. На цю тему во-
сени я доповідав на Всеукраїнській 
науковій конференції з політичної 
психології. Суть такого процесу – 
максимально контрастно відбудува-
тися від політика-конкурента, щоб в 
політикумі, ЗМІ і у кінцевому підсум-
ку в електораті усі зрозуміли: це різ-
ні політики, яких не треба плутати, 
не можна сприймати як подібних, і 
електорат у них має бути різним.

Тут важливо визначати ключові 
позиції, за якими політик, що від-
межовується від колишніх соратни-
ків, хоче позиціонувати свою інак-
шість. А ще краще – принципову 
інакшість.

Як відомо, усе починається з наз-
ви – за класичним визначенням: «Як 
корабель назвеш, так він і попливе». 
Вітчизняні політтехнологи не раз 
показували вдалі підходи у приду-
муванні назви політичного проекту. 
«Удар» боксера В. Кличка, «Голос» 
співака С. Вакарчука, «Слуга народу» 

головного актора цього телесеріалу, 
«Самопоміч» львів’ян, які актуалі-
зували дореволюційну назву попу-
лярної української кредитівки – ці та 
інші варіанти назв свого часу вдало 
зіграли під час виборчих перегонів і 
принесли їх носіям перемоги.

Тож чи дивуватися, що символіч-
ним словом свого партійного проек-
ту пан Дмитро обрав слово «Розум»? 
Яку ще політику збирається запро-
понувати майбутнім виборцям лю-
дина на прізвище Разумков, син од-
ного з перших вітчизняних політиків 
доби Незалежності покійного Олек-
сандра Разумкова, як не політику ро-
зумну?

Але біологи нас попереджають, 
що процес брунькування містить у 
собі одну пастку. Вони зазначають, 
що зазвичай, брунька або виріст 
залишається прикріпленим до ма-
теринського організму протягом де-
якого часу, після чого звільняється і 
стає вільним організмом. Проте но-
вий організм генетично ідентичний 
материнському (тобто є клоном).

Само собою, що складні соціаль-
но-політичні процеси не можна зво-
дити до процесів біологічних. Але 
щось є в тому, що брунька залиша-
ється клоном.

Тож поставимо собі і читачам пря-
ме питання: чи є Дмитро Разумков 
клоном Володимира Зеленського, а 
його майбутні партія «Розумна полі-
тика» клоном партії «Слуга народу»?

Аргументи є як за, так і проти цієї 
версії.

Аргумент проти очевидний – 
надто емоційно відбувався процес 
вигнання Дмитра Разумкова з керів-
них висот команди В. Зеленського 
– включно до позбавлення його по-
сади голови Верховної Ради України 
без якихось вагомих причин. Якщо 
не вважати вагомою причиною те, 
що Д. Разумков декілька разів про-
демонстрував думку та поведінку, 
що свідчили – його позиція не завж-
ди співпадає з позицією В. Зелен-
ського та його ближнього кола, куди 
входять, очевидно А. Єрмак, Д. Ара-
хамія, Р. Стефанчук і О. Корнієнко.

Три останні і склали нове керів-
ництво Верховної Ради України, ну а 
А. Єрмак продовжує на них, скажімо 
так – вагомо впливати, якщо не пря-
мо керувати. Що, судячи з усього, не 
вдавалося йому у випадку з Д. Разум-
ковим-спікером.

Крім того, виокремлення Д. Ра-
зумкова зі складу команди В. Зе-
ленського з перспективою розколу 
фракції (і партії) «Слуга народу» впи-
сується у стратегію протистояння і 
атак на президента з боку олігархів, 
особливо Р. Ахметова, який, не ви-

ключено, стоїть за проектом «Розум-
на політика».

Аргумент «за» не такий очевид-
ний і виглядає аж надто конспіро-
логічно. Полягає він в тому, що деякі 
олігархи, передбачаючи ймовірну 
майбутню невдачу на наступних пре-
зидентських та парламентських ви-
борах В. Зеленського та його коман-
ди, готують клон, який би містив у 
собі їх плюси (молодість, нові облич-
чя і т.п.) але не мав би їх мінусів, котрі 
мають «потонути» разом з проектом 
«Слуга народу» та його лідером.

А чи проглядається ота сама 
інакшість у нинішній позиції Д. Ра-
зумкова? І чи допомагає ця проде-
кларована ним інакшість відмежу-
ватися від «слуг» та їх поводиря?

Найбільше поки що Д. Разумков 
декларує свій намір за допомогою 
майбутньої партії «Розумна політи-
ка» бути вірним тим обіцянкам, як 
у 2019 році партія «Слуга народу» 
і особисто В. Зеленський дали ви-
борцям і народові України.

Тобто, по суті, Д. Разумков поки 
що обіцяє стати кращою версією 
«Слуг народу» і персонально В. Зе-
ленського. Чи не малувато?

Але якщо згадати, що з момен-
ту перемог у 2019 році донині В. 
Зеленський і слуги втратили ледь 
не 40-50% електоральної підтрим-
ки, то орієнтація Д. Разумкова на 
розчаровану частину електорату 
«слуг» та їх провідника виглядає об-
грунтованою.

Бо де ще візьме Д. Разумков свій 
майбутній електорат, як не з цього 
розчарованого загалу? Електораль-
на мапа України в цілому поділена, 
кожна потужна партія має достат-
ньо згуртоване ядро своїх постій-
них прихильників з домішками си-
туативних попутників.

Ось і має Д. Разумков переко-
нувати оту розчаровану частину 
з 73%, що у 2019-му голосувала 
за В. Зеленського та «слуг», а нині 
відійшла від них. Переконувати у 
тому,  що не всі їх сподівання зра-
джені і замість непослідовного В. 
Зеленського постав послідовний 
Д. Разумков, а замість партії «Слуга 
народу», яка вже достатньо «нако-
сячила», має постати послідовна і 
поки що «безгрішна» партія «Розум-
на політика».

«Безгрішна», тому що поки що не 
існує як реальна партійна структу-
ра, а отже не встигла зробити нічого 
помилкового, як і нічого доброго.

Можна припускати, що у задумах 
Д. Разумкова розумність його май-
бутньої політики має полягати у не-
допущенні нерозумних дій його ко-
лишніх соратників – «Слуги народу» 
та В. Зеленського персонально.

Притула, Разумков, хто іще?
Отже становлення Сергія Приту-

ли та Дмитра Разумкова як самостій-
них політиків національного рівня 
та їх партійних проектів обіцяє ста-
ти помітною інтригою нинішнього 
2022-го року. Це підтверджують і со-
ціологи, включаючи поки що неісну-
ючі партії обох потенційних лідерів в 
опитування.

І бачимо черговий парадокс – за 
ці обидві ще неіснуючі і навіть не за-
реєстровані партії та їх очільників 

опитані дають свої голоси, причому 
немалі. За підсумками опитувань 
різних соціологічних центрів оби-
два політики та їх поки що віртуальні 
партії чи то наближаються до запо-
відної цифри виборчого бар’єру, 
чи то навіть готові його перетнути 
в майбутньому і  стати парламент-
ською фракцією.

На цьому шляху Д. Разумков за 
цифрами підтримки поки що випе-
реджає С. Притулу, але до виборів 
ще є час і справжнє змагання між 
ними розпочнеться після офіційної 

реєстрації їх партійних проектів та 
перших вагомих кроків з обох боків.

Що цікаво, С. Притула поки що 
уникає політичної ідентифікації за 
критеріями лівий-правий-центрист. 
Але ймовірно він все-таки буде тя-
жіти до правого центру. У той час як 
Д. Разумков, напевне, буде тяжіти до 
центру протилежного – лівого.

Окрім цих двох фігур активізу-
ються і інші. У першу чергу і найбіль-
ше Петро Порошенко.

Не спатиме і Юлія Тимошенко, 
хоча її перспективи поки що не 
надто обнадійливі попри стабільне 
електоральне ядро її партії і обрану 
тему захисту населення від тариф-
но-цінового тиску. Намагатимуться 
дострибнути до виборчого бар’єру 
Володимир Гройсман, Ігор Смєшко, 
радикально галасуватиме Олег 
Ляшко. Спробують нагадати про 
себе і розпочати партійний та осо-
бистий розгін ще декілька претен-
дентів на діяльність національного 
масштабу – «УДАР» В. Кличка, «Го-
лос», «ВО Свобода», Самопоміч.

У трьох останніх партійних про-
ектах актуальною залишається про-
блема лідерів, яких станом на сьо-
годні у них фактично нема.

Можна впевнено прогнозувати, 
що спробують зіграти на невдово-
ленні населення і будуть щедро про-
фінансовані «невідомими» спонсо-
рами проросійські партійні проекти 
та їх лідери – передусім ОПЗЖ (Ю. 
Бойко, В. Рабінович), віртуальні пар-
тії Шарія, Є. Мураєва («Наші») інші. 
Піару буде більш ніж достатньо. А 
скільки буде (передусім від влади) 
сумарної реальної політики, яка орі-
єнтована на захист держави і народу 
України, формування Нації? Оце пи-
тання.

Завершення
За китайським календарем 2022 

рік проголошено Роком Тигра. Але 
політичних тигрів у вітчизняному 
політикумі вкрай обмаль, а, можли-
во, деякі з них ще у віці тигренят.

Інших політичних «тварин» виста-
чає – вовків, лисиць, кроликів, півнів 
і навіть шакалів.

Та їх взаємопоборювання ниніш-
нього року не обіцяє бути аж надто 
захопливим.

Проте увесь рік є простором 
для політико-психологічного визрі-
вання тих сил, які, ймовірно через 
рік-півтора постануть у форматі ос-
новних претендентів на перемоги як 
на парламентських, так і на прези-
дентських виборах.

Рік тільки почався. Очікуваних 
подій чимало. Час усе розставить на 
місця.

 Фото надані автором

Деякі олігархи, передбачаючи ймовірну 
майбутню невдачу на наступних виборах 
Зеленського та команди, готують клон, який 
би містив їх плюси, але не мав би їх мінусів
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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 

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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Якщо податківці дійсно нава-
жаться на тотальні перевірки 

не амністованих статків, вони 
мають бути готовими до спроти-
ву. Погрози деяких податкових 
чиновників розпочати незаба-
ром тотальні перевірки не амні-
стованих статків збентежили 
заможні верстви українського 
суспільства. Але якщо податків-
ці дійсно наважаться атакувати, 
вони мають бути готовими до 
відчайдушного спротиву. Одним 
з ефективних інструментів такого 
спротиву, найімовірніше, будуть 
скарги громадян на недолугість 
податкового законодавства.

Попередні 30 років податкові 
органи серйозно займалися пере-
важно оподаткуванням підприємств 
і підприємців, не звертаючи особли-
вої уваги на проблеми оподаткуван-
ня звичайних фізичних осіб. Для дея-
ких спритних податківців може бути 
сюрпризом те, що наразі система 
оподаткування доходів громадян, 
які не є ФОПами, стоїть на дуже хит-
кому фундаменті. Точніше, фунда-
менту цього практично немає. Адже 
досі держава так і не спромоглася 
встановити чіткі та зрозумілі прави-
ла розрахунку податку на доходи 
звичайних громадян.

Ми нагадаємо лише про найваж-
ливіші прогалини Податкового  ко-
дексу України (ПКУ).

Що таке дохід?
Податковий кодекс узагалі не ви-

значає категорії «дохід» у контексті 
оподаткування фізичних осіб. Нато-
мість у ПКУ можна побачити юри-
дично беззмістовні самозациклені 
дефініції на кшталт «дохід — це будь-
який дохід». Зауважимо, що для юри-
дичних осіб цієї проблеми не 
існує. Адже в їхньому роз-
порядженні є чітке поняття 
доходу, визначене бухгал-
терськими стандартами. Але 
фізособи не можуть скори-
статися цим визначенням че-
рез те, що вони не складають фінан-
сової звітності за бухстандартами.

Наприклад, якщо громадянин от-
римав довгострокову безвідсоткову 
позику, то чи можна суму одержаної 
ним вигоди (від несплати відсотків) 
вважати його доходом? Довідково: 
більшість підприємств у цій ситуації 
відобразить у фінзвітності  дохід уже 
в періоді отримання позики.

Чи є межі для «інших»?
У ПКУ визначено базу оподатку-

вання фізособи через довгий пере-
лік тих сум, які мають включатися до 
складу її доходу. Але цей перелік є 
відкритим, бо наприкінці нього ми 
бачимо чарівне словосполучення 
«інші доходи». І жодної конкретиза-
ції. Як наслідок, податковий інспек-
тор завжди матиме спокусу загнати 
під податок будь-яку «незрозумілу» 
чи навіть ефемерну суму. Та оскіль-
ки загального визначення поняття 
«дохід» для фізосіб у ПКУ немає (див. 
пункт 1), то, наприклад, віртуальна 
сума ненарахованих відсотків за 
користування безвідсотковою по-
зикою має всі шанси опинитися у 
складі  загального оподатковуваного 
доходу платника податків.

Що таке систематичність?
Досі залишається відкритим кон-

цептуальне питання визначення 
підприємницької діяльності. Серед 
ознак підприємництва Господар-
ський кодекс України згадує «систе-

матичність» відповідної діяльності. 
Але конкретних параметрів систе-
матичності наше законодавство не 
містить. Багаторічна судова прак-
тика в цій сфері може засвідчити 
хіба що наявність суцільного хаосу 
в головах українських суддів. Жод-
ної послідовності. Не допомагають 
навіть роз’яснення вищих судових 
інституцій. Подекуди судді на місцях 
їх нахабно ігнорують.

Якщо, наприклад, художник про-
дав упродовж року одну картину, то 
вважати його підприємцем підстав 
немає. А якщо дві? А три? З якої кіль-
кості проданих картин має почина-
тися ФОП-ідентифікація художника? 
Чіткої відповіді на це дуже просте 

запитання у нашому законодавстві 
досі немає.

Таким чином, оскільки для під-
приємців у ПКУ встановлено окре-
мий режим оподаткування, звичайні 
громадяни, які здійснили більш як 
одну господарську операцію, тео-
ретично ризикують бути звинува-
ченими у систематичності, ухилянні 
від держреєстрації ФОПами, а разом 
із цим і в ухиленні від спецправил 
оподаткування, призначених для 
підприємців. Кр ім того, під загрозою 
конфіскації опиниться виготовлена 
громадянином продукція.

Чим «подібні» самозайняті?
Податковий кодекс має особливе 

ставлення до так званих самозайня-
тих осіб. Згідно з визначенням, до са-
мозайнятих, окрім ФОПів, належать 
і особи, що «провадять незалежну 
професійну діяльність». Також у ПКУ 
наведено спеціальне визначення 
«незалежної професійної діяльно-
сті». Визначення це, знов-таки, ґрун-
тується не на загальних критеріях, а 
на переліку занять людини. Перелік 
цей доволі довгий і надзвичайно 
строкатий, і наприкінці бачимо в 
ньому «іншу подібну діяльність». Але 
як пересічний громадянин може ви-
значити цю «подібність»?

Що подібного, наприклад, між 
науковцями та релігійними місіоне-
рами? Між лікарями та нотаріуса-
ми? Між артистами та інженерами? 
Всі зазначені професії ПКУ згадує в 

переліку «незалежників». Як може, 
наприклад, сантехнік, що міняє вам 
унітаз, зрозуміти, чи подібна його 
професійна діяльність до діяльності 
літераторів? А до діяльності санато-
ріїв? Ці запитання не гумористичні. 
Адже якщо інспектор виріши ть, що 
така подібність є, то сантехніку до-
ведеться мерщій бігти до податкової 
інспекції та ставати там на облік.

У чому «необхідність» витрат?
У ПКУ чітко не визначено складу 

витрат, які можуть зменшити суму 
оподатковуваного доходу фізособи.

Якщо, наприклад, сантехніка (з 
попереднього прикладу) держа-
ва визнає «незалежником», то база 

оподаткування визначати-
меться за формулою «дохід 
мінус витрати». Але мінусу-
ватимуться лише ті витра-
ти, які є «необхідними для 
провадження певного виду 
незалежної професійної ді-

яльності».
Чи зможе «незалежний» сантех-

нік зменшити свій оподатковуваний 
дохід, наприклад, на вартість хотдо-
гів, які він систематично поглинає у 
перервах між ремонтами унітазів? 
Ні? А якщо сантехнік щиро вважає, 
що споживання цих хотдогів є необ-
хідною умовою ремонту, і без них він 
не зможе провадити свою незалеж-
но-професійно-сантехнічну діяль-
ність?

Податковий кодекс не містить чіт-
ких і зрозумілих громадянам ознак  
«необхідності» витрат. Тому завжди 
зберігаються ризики зловживань. Як 
із боку податкових інспекторів, так і 
з боку платників податків.

Коли виникає дохід?
У ПКУ не встановлено дати чи 

періоду визнання доходу фізичної 
особи.

Скажімо, архітектор отримав 
аванс від замовника в грудні 2021 
року, а строк виконання робіт — ли-
пень 2022-го. Чи повинен архітектор 
визнати отримання доходу і нара-
хувати податок уже за підсумками 
2021 року? Чи дохід має бути визна-
ним лише після виконання роботи, 
тобто 2022-го? Довідково: юридична 
особа в таких обставинах за прави-
лами бухобліку визнає дохід не рані-
ше липня.

Якщо архітектор усе ж таки ви-
знає отримання доходу 2021 року, 
то чи зможе він зменшити дохід 2022 
року у разі повернення замовнику 
авансу? А якщо 2022 року в архітек-
тора інших доходів не буде, то чи 
зможе він повернути собі з бюджету 
суму податку, сплаченого за підсум-
ками 2021-го?

У зворотній ситуації також вини-
кає проблема. Припустимо, авансу 
не було, а роботу було виконано 
2021 року. Замовник, що є юридич-
ною особою, роботу 2021-го при-
йняв і нарахував у своєму бухобліку 
суму, яка належить до сплати архі-
тектору. Але станом на кінець року 
замовник ще не встиг сплатити цієї 
суми виконавцю. Чи слід архітек-
тору визнавати отримання доходу 
вже за підсумками 2021 року, не 
очікуючи надходження «живих» 
грошей?

Заплутані визначення ПКУ сто-
совно того, що дохід має бути то «на-
рахованим (виплаченим, наданим)», 
то «отриманим (нарахованим)», по-
роджують запитання: то чи вважа-
ється нарахування власне отриман-
ням доходу? А це особливо важливо 
при отриманні іноземних доходів, 
коли взагалі незрозуміло, в який мо-
мент вважати доходи «нараховани-
ми»/«отриманими».

На всі ці запитання ви не знай-
дете прозорих відповідей у ПКУ. За 
фактом усі проблеми регулюються 
підзаконними (і часто вельми сум-
нівними) роз’ясненнями податкової 
служби, які базуються на суб’єктив-
них уявленнях різних посадових 
осіб ДПС.

Підсумуємо. Починати треба з на-
ведення ладу в базовій фіскальній 
регламентації. Громадянам потрібні 
прості визначення, прозорі правила 
та зрозуміла нормативна лексика. 
Поки цього не буде, атаки податків-
ців ризикують захлинутися у судах, 
як крилаті гусари в багнюці під Жов-
тими Водами.

Автор: Іван Чалий
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
macrolevel/podatok-na-dokhodi-fizichnikh-osib-

naperedodni-fiskalnoji-ataki.html)

Від редакції:
Українська влада у своїй діяльності вперто старається залізти в кише-

ні до звичайних громадян, котрі чудом та, місцями, якимось надзусилля-
ми змогли виживати в існуючих умовах. Натомість - не звертає увагу на 
олігархів, які “присмоктались” до бюджетних потоків та використовують 
залишки національного багатства. І при цьому олігархи ще й користу-
ються офшорами, а значить - в цій частині бізнесу взагалі не сплачують 
податків в Україні. Окрім цього користуються податковими пільгами та 
компенсаціями, котрі недоступні “звичайним смертним”. 

Дана ініціатива - спроба залізти в кишені мільйонів. Адже їх багато і 
вони слабші, у порівнянні з олігархами - яких мало, але які сильні. 

Дана стаття буде також корисною для тих українців у діаспорі, які на-
дають матеріальну допомогу своїм родичам в Україні. Адже раніше чи 
пізніше дана проблема зачепить і їх. 

Хоча поки що складається враження, що це відбулось створення ме-
ханізму, котрий будуть застосовувати лише в майбутньому. Адже тепе-
рішні політико-економічні реалії і так підводять суспільство до протест-
них настроїв.

Податок на доходи 
фізичних осіб: 

напередодні фіскальної атаки

Громадянам потрібні прості 
визначення, прозорі правила та 
зрозуміла нормативна лексика
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10 листопада 2021 року 
дрібний «Альпарі банк», 

який має всього одне відділен-
ня, вирішив продати 100% своїх 
акцій. Згідно з повідомленням 
банку, сума угоди складе 232 млн 
грн. або 93% всіх його активів. 
Насправді це дуже незвичайна 
оборудка, оскільки банки дав-
но вже не продаються з такими 
високими коефіцієнтами.

Придбати «Альпарі» збирається 
державна «Укрпошта», яка має 11 ти-
сяч відділень, де наразі продаються 
навіть харчі, цукерки, консерви та 
всілякий мотлох. Там давно мріють 
зайнятись більш прибутковим біз-
несом – обміном готівкової валюти, 
збиранням депозитів населення та 
видачею кредитів. Але для цього 
потрібна банківська ліцензія, яку й 
збирається отримати оператор по-
штового зв’язку разом з придбанням 
«Альпарі».

«Укрпошта» неодноразово на-
магалась домовитись про ліцензію 
напряму з Нацбанком, але отриму-
вала відмови – тому що, компанія не 
має прозорої звітності та, за даними 
міжнародних аудиторів, багато років 
підробляє звітність. Крім того, лево-
ва частка відділень державної пошти 
досі навіть не мають комп’ютерів і 
ведуть облік вручну. Так, наприклад, 
за даними авдиторської компанії 
«Baker Tilly» в 2019 році «Укрпошта» 
не вела належних облікових записів 
щодо оплати підписки на періодич-
ні видання, а це приблизно 100 млн 
грн. Крім того, авдитори не змогли 
підтвердити доходи держфірми в 
2020 році в розмірі 402 млн. грнє від 
торгівлі власними та комісій-
ними товарами. Скоріше за все 
сума була набагато більшою та 
не відображалась в бухгалтер-
ському обліку.

Керує державною «Укр-
поштою» з 2016 року такий 
собі Ігор Смілянський. Люди-
на Рината Ахметова. У 2010 
– 2011 роках Смілянський за-
ймався злиттям банків Ахме-
това ПУМБ і «Донгорбанк», а 
в 2014 році – злиттям ПУМБа 
(«Перший український міжна-
родний банк») з російським 
банком «Ренесанс Капітал». 
У 2019 – 2020 роках Смілян-
ський  також був членом наг-
лядової ради державного кон-
церну «Укроборонпром». Тож 
не дивно, що в  політичному 
середовищі кружляють чутки, 
що на посаду голови «Укрпошти» та 
в «Укроборонпром» Ігоря Смілян-
ського, начебто, проштовхнув Рінат 
Леонідович.

Ігор Смілянський

Смілянський, якому ледве вда-
ється керувати однієї з найбільших 

держкомпаній, вже потрохи віддя-
чує Ахметову. Ще в 2018 році «Укр-
пошта» уклала угоду з ПУМбом про 
надання послуг цього банку через 
свої відділення. Щоправда, проєкт 
виявився провальним, оскільки не 
зміг охопити більшість поштових 
відділень, де досі працюють на ра-
хівницях замість комп’ютерів. Але 
Ахметову таки щось перепало. На-
приклад, у квітні 2020 року «Укр-
пошта» Смілянського обрала фінан-
совим партнером все той же ПУМБ 
для закупівлі 500 автівок FIAT Doblo 

Maxi у фіктивного ТОВ «ТД «Укрла-
да». Сума контракту склала 8,5 млн 
євро, розмір відсотків, які при цьому 
отримав ПУМБ, банк не розголошує. 
Як правило, це 20-30% річних.

Тепер ексбанкір Ахметова Смі-
лянський вирішив зробити хід ко-
нем, щоб утерти носа незговірливим 
чиновникам НБУ, які відмовили йому 
в банківській ліцензії. Він збираєть-
ся розгорнути банківський бізнес в 
«Укрпошті» під ліцензією банку «Аль-
парі».

Єдиним власником цієї фінуста-
нови фігурує нікому невідомий 
Бахтарі Хедаятоллах (BAKHTARI 
HEDAYATOLLAH), громадянин Укра-
їни та Об’єднаних Арабських Еміра-
тів (місто Дубай). Але він – звичай-
ний «фунт», підставна особа, хоча й 
пересувається в Дубаях на власному 
Роллс Ройсі. Але насправді банк кон-
тролює експрезидент України Віктор 
Ющенко, який є головою наглядової 
ради «Альпарі банку».

У наглядову раду також входить 

давній соратник Віктора Андрійо-
вича, безалкогольний ексміністр 
економіки Сергій Терьохін. Головою 
правління «Альпарі банку» нещо-
давно призначений Ігор Францке-
вич, з яким Ющенко приятелює ще з 
далеких 90-х, коли вони вдвох дове-
ли до банкрутства державний банк 
«Україна».

У квітні 2019 року Нацбанк 
оштрафував «Альпарі» на 2 млн грн. 
за відмивання брудних грошей. Банк 
намагався відбитись від санкцій в су-
дах, але безуспішно.

У банківській сфері, де всі все про 
всіх знають, побутує переконання, 
що левова частка грошей в банку 
належить Віктору Андрійовичу, який 
виводить та заводить валюту через 
різні схеми та спекулює доларами на 
міжбанку через «Альпарі». Також ка-
жуть, що він не полишає надію знову 
очолити Національний банк Украї-
ни, про що навіть вів перемовини з 

головою офісу президента Андрієм 
Єрмаком. Але там йому нічого не по-
обіцяли.

У «Альпарі Банка» наразі чималі 
проблеми. 3 грудня 2021 року Пе-
черський райсуд Києва надав слід-
чим Державного бюро розсліду-
вань (ДБР) на доступ до документів 
в «Альпарі Банку» з можливістю їх 
вилучення. Досудове розслідуван-
ня в кримінальному провадженні 
№ 42019101060000331 від 28 жовт-
ня 2019 року здійснюється в зв’язку 
з наявною інформацією про те, що 
статутний капітал «Альпарі банку» 
є фіктивним. Як пише слідчий ДБР у 
клопотанні про тимчасовий доступ 
документів, «розслідуванням вста-
новлені обставини протиправної 
діяльності, пов’язаної із фіктивним 
формуванням статутного капіталу 
АТ «Альпарі Банк» за сприянням 
службових осіб Національного бан-
ку України, пов’язаних із невжиттям 
щодо АТ «Альпарі Банк» заходів пра-
вового реагування щодо фактів ви-
явлених порушень законодавства у 
сфері банківської діяльності та про-
тидії легалізації (відмивання) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом».

У ДБР вважають, що статутний 
капітал банку був поповнений з по-
рушеннями закону спочатку на 78 
млн. грн., потім ще на 34 млн. грн. за 
так званою спрощеною процедурою 
- за рахунок «брудних» коштів. Фор-
мально вніс кошти все той же Бахта-
рі Хедаятоллах. Але в слідства є під-
стави вважати, що це – гроші Віктора 
Ющенко. Може, тому Ющенко й ви-
рішив продати свій банк Ахметову, 
тобто «Укрпошті»?

Цікава деталь: попередня сума 
правочину з продажу акцій 
«Альпарі» складає 232 млн грн, 
але за твердженням банку сума 
«може бути відкоригована». За 
словами джерел в «Укрпошті» 
торги з власниками «Альпарі» 
ще не завершені, оскільки Ві-
ктор Андрійович, начебто, ви-
магає за акції банку мінімум 500 
млн грн. Мовляв гроші все одно 
державні, а отримати ліцензію в 
Нацбанку, враховуючи відкати, 
коштує приблизно стільки ж.

І вишенька на тортик. 2 лип-
ня 2021 року «Альпарі» ухвалив 
рішення залучити в Нацбанку 
кредит рефінансування в розмі-
рі 1,1 млрд грн. Незважаючи на 
те, що «Альпарі банк» не має ні-
якої адекватної застави, голова 
НБУ Кирило Шевченко якимось 
чудом погодив цю оборудку. 

Скоріше за все, безкоштовно та без 
усіляких відкатів. Схему доручено 
провести Францкевичу, який давно 
товаришує з Кирилом, і, мабуть, знає 
як треба правильно дякувати.

Автор: Олексій Комаха
Джерело: Насправді.Тудей (https://naspravdi.

today/uk/2022/01/14/ukrposhta-zbyraietsia-
prydbaty-moiechnyy-bank-u-viktora-yushchenka/)

«Укрпошта» збирається 
придбати «мийний» банк 

у Віктора Ющенка
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Продовження на стор. 18

25 грудня 2021 року амери-
канська газета «The New 

York Times» зробила Одному з 
Найвеличніших Лідерів Світу (с) 
подарунок під різдвяну ялинку – 
надрукувала убивчу статтю свого 
провідного московського коре-
спондента, лауреата престижної 
Пулітцерівської премії 2017 року 
Ендрю Крамера з багатозначним 
заголовком «Поки насувається 
російська загроза – українсь-
кому уряду не до жартів».

Журналісту провідної американ-
ської газети, наближеної до Демо-
кратичної партії, вистачило усього 
двох речень, щоби описати наше 
драматичне становище та помножи-
ти на нуль криворізького Фюрера 
в очах американського правлячо-
го класу. Свій допис Ендрю Крамер 
розпочав убивчим філософським 
нокаутом:

«Нації обирають своїх лідерів з 
поміж різних сфер, зокрема, військо-
вих та науковців, але український 
уряд, можливо, є найпершим, пере-
важно набраним на телебаченні та з 
акторів кінокомедій».

З точки зору демократів з Ва-
шингтону, наша «хунта клоунів» має 
жалюгідний вигляд:

«У той час, коли Росія нарощує 
сили на кордоні з Україною та страх 
перед вторгненням наростає, Зелен-
ський оточив себе людьми, залуче-
ними з комедійної студії «Квартал 
95». Мало хто з них має досвід ди-
пломатії або ведення війни».

Американський автор не полі-
нувався з цим матеріалом, що за-
галом не характерно для західних 
журналістів, які вважають нас усіх 
тубільцями на одне обличчя. Ен-
дрю Крамер навів не тільки загаль-
ну характеристику представництва 
«клоунів» у вищих органах влади, 
яких нарахували понад три дюжини, 
але й докладно описав «банду чоти-
рьох» – кістяк режиму «95-го кварта-
лу» в складі: тіньового глави держа-
ви Андрія Єрмака, його заступника 
Кирила Тимошенка, особистого рад-
ника та конфідента президента Сер-
гія Шефіра, а також керівника СБУ 
Івана Баканова разом з їх світлинами 
для впізнання.  

Варто зауважити, що це далеко 
не перша, та, напевно, не остання 
стаття в західній пресі, присвячена 
створенню «позитивного» іміджу ре-
жиму «клоунів». Ми вже присвятили 
кілька слів анекдотичній історії, як 
начальник ГУР МО України бригад-
ний генерал Кирило Буданов особи-
сто долучався до висвітлення перед 
міжнародними партнерами нашої 
оборонної стратегії. Його панічну 
атаку було винесено в заголовок га-
зети «The New York Times» у статті від 
9 грудня 2021 року «Українські ко-
мандири кажуть, що російське втор-
гнення буде нищівним для них».

Увесь зміст статті вкладався в 
один абзац, наведений з посилан-
ням на коментар нашого головного 
воєнного розвідника: «Якщо Росія 
зважиться на вторгнення, зі слів 
українських генералів, у них не буде 
жодної надії відбити її без значної 
військової допомоги з боку Заходу».

Панічні коментарі Кирила Олек-
сійовича про те, що наша армія, у 
разі початку повномасштабної вій-
ни з Росією, буде швидко полишена 
напризволяще та не протримається, 
на думку газетних «експертів», біль-
ше 30-40 хвилин,  створили неза-
бутнє враження як в Україні, так і за 
кордоном.

Водночас хотів би дещо не пого-
дитись з авторитетною газетою «The 
New York Times» стосовно засилля 
«коміків» у владі.

Хіба Зеленський здобув освіту 
артиста цирку та естради? Ні! Він 
дипломований юрист. Хіба Денис 
Малюська коли-небудь виступав 
на сцені чи грав у кіно? Але ж, між 
іншим, він, на хвилинку, міністр юс-
тиції! Тримати таких деградуючих мі-
ністрів в уряді – ганьба, позаяк йому 
більше личить працювати у Comedy 
Club, ніж на державній службі. Хіба 
всі ці гетьманцеви, милованови й 
Ко грали у виставах «95-го кварта-
лу»? Звісно, ні, бо формально всі 
вони, начебто, економісти світово-
го рівня, але по суті – такі ж «клоу-
ни». Згаданий Іван Баканов не має 
до естрадного мистецтва жодного 
відношення, він, якщо кому невідо-
мо, – закінчив Київський національ-
ний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана (1997) і Академію 
праці і соціальних відносин і туриз-
му (2006), спеціальність — «Суд, ад-
вокатура і прокуратура», тобто він 
турист-юрист!

В Україні відбувається унікаль-
ний, що не має світових аналогів, 
процес конвергенції усіх професій: 
юристів, економістів, військових, 
артистів у одну спільну уніфіковану 
спеціальність – «державний клоун». 
На жаль, ця тенденція не оминула і 
воєнну розвідку.

Те, що західна преса при першій 
ліпшій нагоді б’є по голові Служ-

би Безпеки України – це зрозуміло, 
бо він кістяк режиму Зеленського. 
Натомість цей дрібний у минуло-
му аферист та керівник ТОВ «Студія 
Квартал-95» (код ЄДРПОУ 34478276) 
виглядає аж ніяк не найгіршим на 
тлі професійних дипломованих вій-
ськових та юристів. Давайте-но по-
рівняємо керівника правнуків Дзер-
жинського – лейтенанта Баканова та 
шефа правнуків адмірала Канаріса 
– комбрига Буданова.

Іван Геннадійович має насправ-
ді видатні заслуги перед Партією і 
Фюрером, про які невідомо широ-
кому загалу: приблизно у листопаді 
2017 року він придбав пакет доку-
ментів з печаткою та 03.12.2017р. 
офіційно переоформив на себе ні-
кому невідому «смітникову» партію 
під гучною назвою «Партія рішучих 
змін» (код ЄДРПОУ 40422142). По-
літтехнологи переконали «бенефі-
ціарів», що рішучі зміни нам не по-
трібні, тому партія отримала красиву 
й лаконічну назву – «Слуга народу» 
– повністю співзвучну назві теле-
серіалу виробництва «Студії Квар-
тал-95». Ви будете сміятись, але на 
офіційному партійному сайті «Слуги 
Народу» досі можна прочитати пас-
торальну ідилічну легенду непороч-
ного зачаття Партії «Слуга Народу» 
про те, як у квітні 2016 року була офі-
ційно зареєстрована «Партія рішу-
чих змін», яку очолив Іван Баканов. 
Під його керівництвом почалося 
формування команди політсили!

Насправді, Іван Геннадійович не 

мав до заснування політичної пар-
тії з кодом ЄДРПОУ 40422142 най-
меншого відношення. Де, на якому 
смітнику знайшли цю «партію» та в 
якого «фунта» її придбали – можемо 
розповісти окремо. Зазначимо тіль-
ки, що створення політичних партій 
– це ексклюзивний найприбутко-
віший бізнес Міністерства юстиції, 
який започаткував особисто колиш-
ній міністр юстиції Павло Петренко.

Ви ніколи й нізащо не зможете 
безкоштовно по закону зареєстру-
вати партію, оскільки кожна партія 
– це, щонайменше, сто тисяч дола-
рів у політичний сезон. Їх, насправді, 
вирощують на «фермі» Мінюсту - як 
свиней на продаж. Особливо «вро-
жайним» видався перший квартал 
2016 року: тільки за січень 2016 
року Мінюстом було зареєстровано 
22 партії, в тому числі 22 січня 2016 
року було поставлено абсолютний 
рекорд – зареєстровано 21 партію 
за один день! У лютому 2016 року 
«ферма» Мінюсту дала приплід у 9 
партій та за березень 2016 року ще 
7 партій. Загалом 38 партій за 1-й 
квартал 2016 року!

Останню партію з цього «при-
плоду» (Свідоцтво №377-п.п. від 
31.03.2016р.) під назвою «Партія рі-
шучих змін» зареєстрували на такого 
собі Юрдигу Євгенія Олександрови-
ча, чиє прізвище вам нічого не ска-
же і ви ніколи не зустрінете згадки 
про нього в скрижалях історії «Слуги 
Народу». Офіційно юридичною осо-
бою воно стало 13.04.2016р. після 
внесення відповідних відомостей 
до Єдиного державного реєстру. 
Через півтора року цього «порося» 
придбав собі Іван Баканов. Напевно, 
буде краще сказати не «порося», а 
«корову», бо порося ріжуть, а пар-
тія – це годівниця на роки! Баби на 
лавках пригадують, що ця оборудка 
з партію привернула до себе увагу 
та потрапила у деякі «інформаційні 
довідки», але ж зверніть увагу: скіль-
ки пройшло років, а від Івана Генна-
дійовича ані пари з вуст на цю тему. 
Мовчить, як риба…

Або візьмемо, до прикладу, його 
жінку – Оксану Лазаренко, яка з 1998 
року начебто мешкає в Україні як 
громадянка Російської Федерації з 
посвідкою на постійне проживан-
ня. Зі слів Івана Геннадійовича, його 
кохана вже понад 20 років перебу-
ває у процесі здобуття українського 
громадянства. Можна навіть споді-
ватись, що цей процес одного дня 
увінчається успіхом. Обов’язково.

Оксана Євгеніївна – дама цікава у 
всіх відношеннях: вона колись у 2012 
році цілих два місяці була директор-
кою фірми з романтичною назвою 
ТОВ «Про життя з Андрієм Паль-
чевським», код ЄДРПОУ 38306491, 
заснованої однойменним кінченим 
бенефіціаром та офшорною фірмою 
«ГРІН ФЕМІЛІ ЛТД» (Нікосія, Кіпр). 
Потім на цій посаді її замістив сам 
Борис Шефір, рідний брат вищезга-
даного Сергія Шефіра. Щебечуть, що 
Оксана Лазаренко є також дирек-
торкою офшору «ГРІН ФЕМІЛІ ЛТД».

Про самого Андрія Пальчевсько-
го кажуть різне: начебто він закінчив 
Військовий інститут іноземних мов 
у Москві. Водночас, Пальчевський 
не міг за віком вчитись у цьому ін-
ституті, оскільки 1 серпня 1974 року 
цей навчальний заклад було реор-
ганізовано та на його базі створено 
Військовий інститут Міністерства 
оборони СРСР – головний вищий 
навчальний заклад ГРУ ГШ МО СРСР. 

Правнуки 
Дзержинського проти 

правнуків Канаріса
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Також кажуть, що Пальчевський від 
час військової служби направлявся 
у закордонні відрядження, зокрема 
служив військовим перекладачем у 
Лаосі. Начебто дослужився до майо-
ра.

Що про Пальчевського відомо 
точно, так це реквізити його паспорта 
громадянина Російської Федерації – 
серія 4508 №614309 від 16.08.2006р., 
а також його індивідуальний подат-
ковий номер 771582446936. У цьому 
може переконатись кожен, переві-
ривши ці «виграшні номери» лотереї 
«Спортлото» на сайті Федеральної 
Податкової Служби РФ:

До речі, саме через своє росій-
ське громадянства Пальчевський у 
2010 році позбувся посади першого 
заступника міністра України в спра-
вах сім’ї, молоді та спорту невдовзі 
після інавгурації Януковича. Втім, 
ця причина була лише формаль-
ною підставою для звільнення, а, 
насправді, Пальчевського вигнали з 
державної служби через те, що він 
обманув Віктора Федоровича як ос-
таннього лоха.

Отримавши якимсь чудом доступ 
до тіла двічі несудимого, Пальчев-
ський (до речі, на той час він регу-
лярно виступав по телебаченню, 
представляючись епідеміологом і 
вірусологом), розповів, що, начебто, 
є офіцером Головного розвідуваль-
ного управління Генштабу Міністер-
ства оборони Росії й направлений 
в Україну з важливою місією. Але 
якщо йому дадуть хлібну посаду, то 
він буде передавати в Центр лише 
інформацію, приємну для Міцного 
Господарника. Пальчевський так 
переконливо описав свою службу в 
ГРУ ГШ МО РФ, що був призначений 
у Мінсім’ямолодьспорт першим за-
ступником міністра Сафіулліна. Але 
невдовзі з’ясувалось, що Андрій 
Володимирович – це шахрай, який 
скористався з довірливості Януко-
вича та Азарова, і за три місяці після 
призначення Пальчевський отри-
мав копняка під зад із забороною 
працювати на державній службі.

Тому обізнані люди стверджу-
ють, що Андрій Пальчевський ніяк 
не може бути російським агентом, 
позаяк він є просто аферистом, а та-
ких в агенти не беруть. Може й так. 
Тим не менш, зв’язок з відомим ша-
храєм і головою російської «Партії 
прихильників пива» (Пальчевський 
навіть балотувався від цієї партії до 
Державної Думи Російської Федера-
ції) також кидає тінь на жінку найві-
домішого українського лейтенанта.

Якби тільки на жінку. Вищезазна-
чена кіпрська офшорна фірма «ГРІН 
ФЕМІЛІ ЛТД» (GREEN FAMILY LTD) за 
дивним збігом обставин була також 
засновником ТОВ  «КВАРТАЛ 95», код 

ЄДРПОУ 37663088, дирек-
тором якої до 26 травня 
2019 року був сам Іван Ба-
канов! Наступного дня Іван 
Геннадійович став першим 
заступником – т.в.о. голови 
СБУ, а його місце на фір-
мі посів все той же Борис 
Шефір. Отже, брати Ше-
фіри, Іван Баканов, його 
жінка Оксана Лазаренко 
та Андрій Пальчевський 
давним-давно пов’язані 
використанням спільної кі-
прської офшорної фірми, і 
це тільки верхівка айсбер-
гу…

Пригадуєте, як 5 квітня 2019 року 
Володимир Зеленський та Петро 
Порошенко здавали аналізи перед 
фінальними дебатами? Порошенко 
зробив це в медпункті НСК «Олімпій-
ський», натомість Зеленський їхати 
на стадіон відмовився й здав кров у 
клініці «Євролаб». За словами пред-
ставника його штабу, Зеленський 
вирішив скористатись послугами 
приватної лабораторії, оскільки 
установи, що контролюються дер-
жавою, «можуть бути заангажовани-
ми». Так от, мережа лабораторій ТОВ 
«Євролаб» (код ЄДРПОУ 33103356) 
не була обрана випадково, оскіль-
ки вона на 100% належить Андрію 
Пальчевському. Ця оборудка зі 
здачею аналізів була блискавично 
організована керівником виборчо-
го штабу кандидата в президенти 
Зеленського – Іваном Бакановим, 
та його ліпшим другом і партнером 
Андрієм Пальчевським. Як добре, 
що Пальчевський – це лише шахрай, 
а не офіцер ГУ ГШ МО РФ, бо інакше 
аналізи кандидата в президенти Во-
лодимира Зеленського миттєво опи-
нилися б десь у сховищі на вулиці 
Гризодубової в Москві…

А тепер скажіть мені: чи багато 
галасу від того, що керівник голов-
ного контррозвідувального відом-
ства країни співмешкає з іноземкою, 
громадянкою РФ, успішно подолав-
ши всі «спецперевірки»? Жодного! 
Когось цікавить, чому шеф правну-
ків Дзержинського та його дружи-
на мали (або мають досі?) спільний 
бізнес з громадянином Росії, який 
розповідає, що він, начебто, є дію-
чим офіцером ГУ ГШ МО РФ? Нікого! 
Чому? Бо Іван Геннадійович вдало 
вміє прикидатись рибою, коли йому 
це потрібно: роззявляє рот, а звуку 
немає. Ніколи й ні в чому не зізнаєть-
ся. Бо мовчання – золото!

На противагу йому, шеф правну-
ків адмірала Канаріса комбриг Бу-
данов – це якийсь унікум: співмеш-
кає шведською сім’єю із російським 
громадянином, колишнім заступ-
ником міністра внутрішніх справ 

України Олександром Гогілашвілі, 
його жінкою Марією Левченко, а та-
кож своєю жінкою Маріанною Буда-
новою в конспіративному будинку 
російських розвідників-нелегалів 
В’яче слава та Діани Стрелковських 
за адресою: Київська область, Киє-
во-Святошинський район, село Хо-
тів, вулиця Яблунева, 16. У лічені дні 
після викриття цей конспіративний 
будинок зажив слави нашого «Дома-
2».

Йдемо далі. Хто його, Буданова, 
взагалі тягнув за язик зізнаватись 
журналістам у тому, що він мешкає у 
конспіративному будинку ГУ ГШ МО 
РФ? Його ж ніхто віч-на-віч не бачив, 
на фото та відео він не потрапив. 
Журналістські розслідування місти-
ли дуже непрямі припущення. Якби 
він пішов у відмову – чим би тоді ви-
кривали «Бігус» та «Слідство інфо»? 
Ну, в крайньому разі, збрехав би, що 
заїхав на хвилинку до друга, бо дуже 
схотів у туалет. Альтернативний ва-
ріант: завітав до друзів на чай пози-
чити книгу. Щось почитати на ніч. 
Наприклад, Кримінальний кодекс…

Те, що начальник воєнної розвід-
ки (!) зізнався на відео геть у всьо-
му першим-ліпшим журналістам 
(!) – і що давно знає Олександра Го-
гілашвілі, з усіма перипетіями його 
біографії, і що обізнаний про В’ячес-
лава Стрелковського та про довгий 
шлейф за його тіньовим бізнесом 
– це просто не вкладається в голову. 

Цікаво, панічні коментарі для га-
зети «The New York Times» про те, що 
наша армія в разі початку повно-
масштабної війни з Росією буде по-
лишена напризволяще, не протри-
мається більше 30-40 хвилин тощо, 
– це теж результат вечірніх розмов 
за кавою на спільній кухні Буданова 
і Гогілашвілі, чи це такий результат 
роботи департаменту інформацій-
ного забезпечення ГУР МО України?

До речі, хто б мені пояснив під-
ґрунтя подання Кирилом Будановим 
28 жовтня 2021 року «виправленої» 
річної декларації за 2020 рік, де він 
раптом «згадав», що його син чомусь 
зареєстрований не разом з батька-
ми, а в Бахмутському районі Доне-
цької області, неподалік лінії фронту, 
у квартирі, щодо якої «член сім’ї не 
надав інформації», до того ж ані ім’я, 
ані прізвища власника квартири де-
кларанту невідоме. Ви чого, Кириле 
Олексійовичу, біля фронту свою єди-
ну дитину ховаєте у «невідомих» вам 
людей?

І це ми ще не розкривали «тему 
цицьок», точніше – історію палкого 
кохання між Кирилом Олексійови-
чем та Маріанною Олександрівною, 
про що нас давно просять читачі. 
Сподіваємось, що хоча б дружина 
начальника воєнної розвідки Украї-
ни не належить до числа агентури ГУ 
ГШ МО РФ…

Колишні підлеглі генерал-полков-
ника Василя Бурби – попереднього 
начальника «Острову» – досі не мо-

жуть оговтатись від серп-
невого «погрому» в 2020 
році на вулиці Електриків, 
33, та не можуть пробачи-
ти Кирилу Буданову, що 
він посів місце головного 
«правнука адмірала Кана-
ріса». Колишній керівник 
П’ятого управління ДКР 
СБУ, якого глава держа-
ви Андрій Єрмак вже раз 
виганяв зі Служби, але 
прихистив Василь Бурба, 
у себе в ГУР МО, наразі 
полковник у відставці Ро-
ман Червінський не зміг 

утриматись, щоби не згадати нове 
керівництво «Острова» незлим ти-
хим словом в аспекті спецоперації 
«орлів Буданова» на території Респу-
бліки Молдова:

На мій погляд, Роман Григоро-
вич дарма бере новопризначених 
воєнних «розвідників» в лапки, 
демонструючи зверхність, бо, на-
справді, сам недалеко пішов від ін-
ших правнуків адмірала Канаріса. 
Червінський так довго вихвалявся 
по телевізору в організації спецопе-
рації з викрадення особливо «цінно-
го» свідка у справі збитого малайзі-
йського авіалайнера «Boeing-777» 
рейсу МН17 Володимира Цемаха 
(за що його, власне, й вигнав Єрмак 
з Володимирської), що сам не помі-
тив, як став «Цемахом»: після його 
зізнання Христині Бондаренко мол-
давська генеральна прокуратура 
матиме всі законні підстави допита-
ти полковника Червінського як свід-
ка в справі викрадення Миколи Чау-
са відповідно до Мінської конвенції 
1993 року.

Чим вихваляється полковник 
Червінський перед наївною захо-
пленою Христиною Бондаренко?  
Що за 20 років служби опанував 
професії шлюбного афериста та те-
лефонного шахрая? Підманув Свєту 
Дрюк, цілого командира жіночого 
екіпажу «ДНРівського» танку в скла-
ді аж трьох жінок, заманив її на нашу 
територію, щоби урізноманітнити її 
мізерне статеве життя, забезпечив 
її співмешканцем, подарував бабі 
шматочок жіночого щастя… Путін, 
звісно, ще довго не зможе оговта-
тись від цього нищівного удару. 

Але ж питання стоїть набагато 
ширше. Американська газета «The 
New York Times» закидає Зеленсько-
му, що він оточив себе «коміками», 
натомість прискіпливий аналіз по-
ведінки кадрових військових, типу 
Буданова або того ж Червінського 
показує, що вони подекуди вигляда-
ють навіть гірше в порівнянні з тим 
же непрофесіоналом Бакановим.

Ми раніше назвали Кирила Буда-
нова високим званням «Буратіно», 
але він виявився недостойним на-
віть цього титулу, позаяк Буратіно 
хоч і лялька, вистругана з тупого 
шматка деревини, але має якусь 
клепку в голові. Натомість, якщо 
врахувати все вищевикладене в су-
купності, то перед нами постає пор-
трет якоїсь одноклітинної амеби на 
посаді начальника ГУР МО. І хто піс-
ля цього «клоун» – колишній керів-
ник комедійної «Студії 95-й квартал» 
чи кадровий військовий, «герой» 
кримського диверсійного рейду та 
Молдавсько-Кишинівської військо-
вої спецоперації упіймання втікача 
Миколи Чауса?

Фото: Насправді.Тудей
Автор: Анатолій Новосельцев

Джерело: Насправді.Тудей (https://naspravdi.
today/uk/2022/01/04/pravnuky-dzerzhynskoho-

proty-pravnukiv-kanarisa/)
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12 січня у студентському просторі 
нового колегіуму УКУ актори 
Шкільного театру «На Симонових 
стовпах» представили Сокирин-
ський вертеп. Свій виступ вони 
присвятили 50-м роковинам 
початку арештів української ін-
телігенції у Львові. За прикладом 
вертепу 1972 року, який збирав 
кошти на підтримку арештова-
них дисидентів, студенти кинули 
клич і розпочали збір для україн-
ського політв’язня Владислава 
Єсипенка, кореспондента проєкту 
«Крим. Реалії» від Радіо Свобода.

Владислав був затриманий спів-
робітниками ФСБ Росії в Криму 10 
березня 2021 року за звинувачен-
ням у зборі інформації «на користь 
спецслужб України», а також збе-
ріганні в автомобілі «саморобного 
вибухового пристрою». Покарання 
за заявленими статтями передба-
чає від 5 до 12 років позбавлення 
волі. За час, поки Владислав пере-
буває у СІЗО, він заявляв про тор-
тури з боку російських спецслужб. 
Офіційної інформації від російських 
силових структур про слідчі дії 
щодо Владислава Єсипенка немає. 
Міністерство закордонних справ 
України, український омбудсмен, 
Європейська та Міжнародна феде-
рації журналістів, президент Радіо 
Свобода Джеймі Флай закликали до 
негайного звільнення та зняття всіх 
звинувачень із кореспондента.

На початку свого виступу сту-
денти УКУ пригадали про події 
50-літньої давнини – масові ареш-
ти учасників вертепу 1972 року 
органами КДБ під назвою опера-
ція «Блок». Тоді серед затриманої 
плеяди українських культурних 
діячів були: літературознавець, 
діяч українського руху опору шіст-
десятництва Іван Світличний, поет 
Василь Стус, літературний критик, 
поет, учасник руху шістдесятництва 
Євген Сверстюк, політик, публіцист, 
провідник українського національ-
но-демократичного визвольного 
руху В’ячеслав Чорновіл та інші. Ці 
арешти стали лише початком ма-
сових репресій проти української 
інтелігенції. Протягом 1972 року 
було заарештовано 100 осіб, серед 
яких 20 січня священник Василь 
Романюк (згодом патріарх УПЦ КП 
Володимир); 18 квітня – літерату-
рознавець Іван Дзюба, 11 травня –  
психіатр Семен Глузман, 18 травня 
– філолог Надія Світлична (в Києві); 
11 серпня – поет Ігор Калинець, а 27 
березня 1978 року – Мирослав Ма-
ринович, дисидент, правозахисник, 
член-засновник Української Гель-
сінської групи, проректор УКУ.

«Я радий, що нам вдалося запро-

сити учасників тієї коляди, які 50 
років тому, попри небезпеку пере-
слідувань, славили Христа. Це ве-
чір пам’яті, вдячності та Різдва. Ми 
розуміємо, що завдяки цим людям 
можемо сьогодні вільно колядува-
ти. Сьогодні між нами присутні різні 
покоління, а це є для нас великою 
радістю бути в такому оточенні», – 
зазначив режисер театру Євген Ху-
дзик.

Актори Шкільного театру УКУ 
«На Симонових стовпах» зібрали 
глядачів за читанням поезій в ат-
мосфері живих свідчень учасників 
тих подій. Модерувала захід іконо-
писиця Іванка Крип’якевич-Димид.

Ігор Калинець, поет, прозаїк, 
який був серед тих, кого арештува-
ло КДБ, поділився спогадами про 
заборонену коляду. За його слова-
ми, колядувати тоді ходили велики-
ми ватагами. Олена Антонів (друга 
дружина В’ячеслава Чорновола, – 
ред.) збирала молодь і вчила їх тих 
колядок, які люди переважно не 
знали. 

«Цю ватагу не можна називати 
вертепом, бо вертеп це твір з пев-
ними дійовими особами, які відтво-
рюють театральне дійство. А ми ме-
ланкували, колядували, щедрували 
– все на раз. Нас було багато, але 
Львів був ще більшим. Ми ходили 
стихійно, намагалися оминати мілі-
ціонерські пости і будь-які провока-
ції. Та коли є багато людей, то важ-
ко пройти тихо. Попри те нам таки 
вдалося відвідувати чимало осель. 
У кожній точці, де ми зупинялися, 

нам до торби кидали пампух, пляш-
ки і навіть гроші. Їх ми збирали, бо 
знали, що ув’язненим дисидентам 
потрібні кошти на адвокатів», – роз-
повів під час вечора Ігор Калинець.

Відтак очевидці переповіли як 
відбувалися арешти. Колядників 
запросили на молодіжну конферен-
цію, звідки повезли до Брюховичів. 
Там перед ними виступали керів-
ники міста, скаржачись, що ідеоло-
гічної молоді є мало – «ці виродки 
ганьблять систему». Після виступів 
були забави, співи, які, за задумом 
організаторів, мали тривати допіз-
на.

«Пригадую, як Михайло Косів 

сказав, що повертається до Львова, 
– продовжує Ігор Калинець. – Я по-
годився теж їхати, бо вже відчував 
неспокій. Відчинивши вдома двері, 
я зрозумів, що був погром. Поки нас 
розважали в Брюховичах, в наших 
оселях відбувались обшуки. Тоді 
забрали мою дружину Ірину, але 
офіцер дав слово, що до 12-ї години 
вона повернеться до хати. Ми лед-
ве дочекали ранку. Я поїхав у КДБ, 
відділ, де вони вели розслідуван-
ня. Там побачив кількох знайомих 
і зрозумів, що багатьох затримали, 
декого навіть на 9-10 років… Я пи-
сав протести, за що мене також за-
тримали на пів року».  

Обшуки назавжди закарбували-
ся і в дитячій пам’ять доньки Ігоря 
Калинця – Звенислави. Тоді дівчин-

ці було всього 8 років. «У нас в домі 
трусили все до дрібниць, перегля-
дали кожну сторіночку книжки. Тоді 
забрали багато речей, які потім фі-
гурували у справі проти моєї мами. 
Попри обшуки того дня дозволили, 
щоб дідусь таки відвів мене до шко-
ли. Дорогою, за наказом старших, я 
мала попередити Стефу Шабатуру, 
яка жила поруч. У вікнах її помеш-
кання горіли світла і виднілися си-
луети багатьох людей. Так я зрозу-
міла, що обшуки відбуваються не 
тільки в нас. На той час я була у 2 
класі, але ці спогади назавжди врі-
зались в мою пам’ять», – каже Зве-
нислава Калинець.

Леся Рудавська ще одна учасни-
ця колядничої ватаги, яка в ті часи 
була студенткою першого курсу, 
розповіла про постать Олени Ан-
тонів, котра багато доклалася до 
виховання молоді. «Ми всі свято 
ходили на репетиції коляди до неї, 
бо мали можливість доторкнутися 
до велетнів нашої нації – Калинця, 
Чорновола, Гориня. Там, на вулиці 
Спокійній, 13, збирався цвіт. Оленка 
Калинець була надзвичайною орга-
нізаторкою – вона думала наперед, 
адже треба було допомогти грішми 
на адвокатів, пересилки та відвіди-
ни, для тих, які були арештовані. Ці 
зустрічі були незабутні – вони фор-
мували молодь. Ми кріпилися від 
цих велетнів відваги, за що я їм без-
межно вдячна».

Впродовж вечора своїми спога-
дами також ділилися: Михайло Ко-
сів, Микола Горинь, Любов Марино-
вич, Зорян Попадюк та інші.

Особливим моментом зустрі-
чі стала спільна коляда тодішніх 
арештантів у стінах студентського 
колегіуму. На завершення актори 
Шкільного театру УКУ «На Симоно-
вих стовпах» підготували для гостей 

Сокиринський вертеп XVIII століття 
(дійство, створене за найдавнішим 
українським сценарієм з ляльками, 
бароковою пластикою та колядою 
з різних куточків України, – ред.) з 
частуванням узвару з пампухами.

Додамо, що вертеп під керівниц-
твом режисера театру Євгена Худзи-
ка нещодавно відвідав помешкання 
багатьох львівських дисидентів: 
проректора УКУ Мирослава Мари-
новича, сім’ї Михайла Гориня, а та-
кож першого ректора УКУ о. Михай-
ла Димида, музиканта Тараса Чубая, 
педагога Павла Хобзея, а також ви-
ступали у Шевченківському гаю та у 
Національному музеї імені Андрея 
Шептицького.

Фото колядників 1972 року з архіву СБУ 
Відділ інформації УКУ

«Заборонена коляда» 
через 50 років 

прозвучала у стінах УКУ

Колядники у Львові. 1972 рік

Різдвяна коляда у Львові – учасники і глядачі. Зліва направо: 
Марія Садовські, Михайло Горинь, Ірина Стасів-Калинець
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Під прикриттям стратегічного 
партнерства. Київ не помічає 

недружніх кроків Пекіна
В українському інформа-

ційному полі Китай зга-
дується не так вже й часто. 
Про двосторонні відносини 
з цією країною пише зовсім 
невелике коло експертів. 
Тому коли з’являється цілком 
офіційне повідомлення про 
зустріч посла КНР Фань Сян-
жуна з заступником міністром 
закордонних справ України 
Дмитро Сеніком, воно ски-
дається на якусь звичайну 
дипломатичну хроніку. 

А якщо прочитати заяву ки-
тайського посла від 7 грудня, в 
якій йдеться, що «Китай поважає 
суверенітет, незалежність та те-
риторіальну цілісність України, а 
також підтримує шлях розвитку 
українського народу, обраний 
ним, виходячи з національних 
особливостей своєї держави. 
Китай і надалі суворо дотриму-
ватиметься цієї принципової 
позиції», може виникнути ілюзія, 
що у Києва на Сході є серйозний 
і надійний стратегічний партнер.

Однак ця ілюзія одразу зни-
кає, якщо вийти трохи далі за 
межі традиційної української 
стрічки новин. Ось, наприклад, 
стаття у головній англомовній 
китайській газеті Global Times із 
промовистим заголовком «Укра-
їна заплатить ціну за напад на 
китайську фірму за вказівкою 
США» В ній у доволі агресивній 
риториці, властивій нинішній 
китайській дипломатії «молодих 
вовків» йдеться про позов на $4,5 
млрд до України у справі «Мотор 
Січі» – українського підприєм-
ства, контроль над яким не змог-
ли отримати китайські інвестори. 
Тут можна заперечити, мовляв, 
Пекін просто захищає інтереси 
своїх компаній, але це не йде у 
розріз з підтримкою територі-
альної цілісності України. Але є й 
інші факти. Наприкінці листопада 
у китайській столиці була відкри-
та виставка «Крим-Китай: давай-
те знайомитись». За начебто суто 
культурницьким заходом ховав-
ся захід значно масштабніший: 
окрім історій про художню спад-
щину та природні принади півос-
трова йшлося про рекреаційний 

та інвестиційний потенціал регіо-
ну. Захід відвідали високопостав-
лені представники китайської 
Компартії, і це ще один показник 
нетривіальності заходу. Росіяни 
задоволені – м’яка сила працює,  
справа поступової легітимізації 
анексії Криму просувається. Офі-
ційний Київ промовчав, жодних 
нот і заяв з цього приводу не 
прозвучало.

Мовчить Київ і ще в одній 
важливій міжнародній темі: 
Тайваню, – території, над якою 
нависла загроза воєнного втор-
гнення з боку комуністичного 
континентального Китаю. На 
захист острова стають не лише 
великі геополітичні гравці. На-
приклад, невеличка східноєв-
ропейська Литва, відома своєї 
прихильністю до України, є най-
більш послідовною і принципо-
вою у захисті Тайваню на міжна-
родній арені. Українська влада, 
яка чудово розуміє, що таке за-
гроза ворожого вторгнення з 
боку сильнішого сусіда, дистан-
ціюється від цього процесу.

Аргументом на користь того, 
що Україна намагається не по-
мічати недружньої політики з 
боку КНР, є значна економічна 
співпраця з цією країною. За 
даними Держстату, за 9 місяців 
2021 року український експорт 
до Китаю виріс на 30% і сягнув 
$6,1 млрд, імпорт становить $7,5  
млрд. Втім за цими велетенськи-
ми показниками так само стоїть 
не вельми приваблива картина. 
Якщо подивитися на структуру 
українсько-китайської зовніш-
ньої торгівлі, то стане помітним, 
що КНР закуповує в Україні пе-
реважно сировину (залізну руду, 
первинну сільгосппродукцію, 
деревину не глибокої перероб-
ки), а продає товари з високою 
доданою вартістю (продукція 
машинобудування, електротех-
ніка). Така модель консервує 
економічну відсталість України і 
утворює по суті колоніальну за-
лежність від Китаю.

Автор: Степан Назаренко
Джерело: Promote Ukraine (https://www.

promoteukraine.org/uk/pid-prykryttya-
strategichnogo-partnerstva-kyyiv-ne-

pomichaye-nedruzhnih-krokiv-pekina/)

Аргументом на користь того, що Україна 
намагається не помічати недружньої 
політики з боку КНР, є значна 
економічна співпраця з цією країною

АНАЛІТИКА – СВІТ

Росія евакуює своїх дипломатів 
та їхні родини з України 

Російська Федерація почала 
евакуацію своїх дипломатів та 

їхніх родин з території України. 
Як передає Укрінформ, про це 
повідомляє The New York Times.

За даними журналістів, 5 січня 
Україну на автобусах покинули 18 
осіб, здебільшого це діти та дру-
жини російських дипломатів. Їх ви-
везли на автобусах до Москви, як 
повідомили газеті джерела в СБУ. 
За їхніми даними, найближчими 
днями очікується від’їзд ще 30 осіб 
з посольства у Києві та львівського 
консульства. Дипломатам РФ в ін-
ших українських містах нібито на-
казано готуватися до від’їзду.

Американське видання від-
значає, що можливою причиною 
евакуації є підготовка до можливого 
вторгнення вже найближчим часом. 
Водночас відзначається, що це може 
бути навмисною дією з метою нагнітан-
ня ситуації, аби шантажувати Україну та 
її західних союзників. Також ЗМІ не ви-
ключає, що це може бути пропагандист-
ським ходом.

Британія постачатиме Україні нове 
обладнання для зміцнення безпеки, щоб 
допомогти збільшити оборонні можли-
вості перед лицем загрози вторгнення 
з боку Москви, заявив міністр оборони 
країни Бен Воллес.

Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ua/
rubric-world/3386854)

Росія вже перекидає війська та техніку 
до Білорусі на спільні навчання 

Хоча відомо, що вони відбудуться 
щойно в лютому, причому точ-

на дата початку ще не визначена. 
Російські війська та техніка почали 
прибувати до Білорусі на спільні біло-
русько-російські військові навчання. 
Про це повідомив білоруський інфор-
маційний портал «Новы час». Хоча 
за словами білоруського диктатора 
Олександра Лукашенка, самі манев-
ри заплановано щойно на лютий.

«Ці маневри відбудуться на західних 
рубежах союзної держави та на півден-
ному фланзі Білорусі», – зазначив Лука-
шенко у понеділок, 17 січня. Водночас 
він звинуватив Україну в нарощуванні 
військ поблизу Білорусі. «Україна про-
довжує нарощувати сили, зосереджу-
ючи підрозділи національної гвардії з 
«націоналістів-радикалів». Це ще страш-
ніше, ніж натовські військовослужбовці. 
І це все в безпосередній близькості від 
державного кордону нашої країни. Зно-
ву ж таки, під виглядом того, що боро-
тимуться з міґрантами», – поскаржився 
білоруський диктатор. Також, за його 
словами, Польща та країни Балтії зосе-

редили понад 30 тисяч військовослуж-
бовців біля білоруських кордонів.

«Це мають бути нормальні навчання з 
відпрацювання певного задуму у проти-
стоянні з цими силами: Заходу (держави 
Балтії та Польща) та півдня (Україна)», – 
цитує слова Лукашенка агентство «Бел-
ТА».

«Спільна перевірка сил реагування 
запланована на лютий. Основною ме-
тою перевірки стане оцінка готовності 
військової складової виконати завдання 
щодо нейтралізації загроз на кордонах 
союзної держави. Головним підсумком 
навчань має стати оцінка здатності ор-
ганів військового управління та військ 
оперативно реагувати на сучасні ви-
клики воєнної безпеки», – розповів мі-
ністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін. За 
його словами, під час навчань буде від-
працьовано «питання перегрупування 
військ на великі відстані для оператив-
ного створення угруповань військ».

Навчання називатимуться «Союзна 
рішучість – 2022». Їхню точну дату ще не 
визначено.

Джерело: Збруч 
(https://zbruc.eu/node/109974)

Від редакції:
Геополітична напруга зростає. Кремль продовжує погрожувати Україні, Ки-

тай тисне на Тайвань. Є цікаве і не надто позитивне для нас “співпадіння” - у 2008 
році напад Росії на Грузію відбувся саме під час олімпіади в Китаї. В 2022 році 
Пекін також приймає олімпіаду, яка розпочнеться 4-ого та завершиться 20-ого 
лютого 2022 року.
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Лише 16% респондентів із 124 
країн світу оптимістично оці-

нюють свій погляд на світ. Все-
світній економічний форум опри-
люднив Глобальне дослідження 
сприйняття ризиків (GRPS) - звіт 
про можливі економічні та су-
спільні зміни й ризики, які можуть 
очікувати на суспільство. Цього 
року звіт базується на поглядах 
понад 12 000 лідерів державного 
рівня, які визначили критичні 
короткострокові ризики у 124 
країнах, зібраних за допомогою 
опитування керівників Всесвіт-
нього економічного форуму.

GRPS на 2021-2022 роки включав 
питання про міжнародні зусилля зі 
зменшення  цих ризиків. «Штучний 
інтелект», «використання космосу», 
«транскордонні кібератаки та дезін-
формація» та «міграція та біженці» 
– це ті сфери, у яких більшість рес-
пондентів вважають, що нинішній 
стан зусиль зі зменшення ризику 
не вирішує проблеми, тобто спро-
би «не розпочато» або вони в стані 
«ранньому розвитку». Водночас, 
що стосується «сприяння торгівлі», 
«міжнародної злочинності» та «зброї 
масового знищення», значна біль-
шість вважала зусилля зі зменшення 
ризику «встановленими» або «ефек-
тивними».

У звіті про глобальні ризики за 
2022 рік представлені результати 
останнього дослідження сприй-
няття глобальних ризиків (GRPS) з 
подальшим аналізом ключових ри-
зиків, що випливають із поточної 
економічної, соціальної, екологіч-
ної та технологічної напруженості. 
На прохання поглянути на останні 
два роки, респонденти GRPS сприй-
мають соціальні ризики — у формі 
«розриву соціальної згуртованості», 
«кризи засобів до існування» та «по-
гіршення психічного здоров’я» — як 
ті, що найбільше погіршилися після 
початку пандемії.

Нерівність щодо вакцин і, як на-
слідок, нерівномірне відновлення 
економіки ризикують посилити со-
ціальні розриви та геополітичну на-
пруженість, йдеться у звіті. У 52 най-
бідніших країнах, де проживає 20% 
населення планети, на момент напи-
сання звіту було вакциновано лише 
6% населення. До 2024 року країни, 
що розвиваються (за винятком Ки-
таю) впадуть на 5,5% нижче очікува-
ного зростання ВВП до пандемії, тоді 
як країни з розвиненою економікою 
перевищать його на 0,9%, що збіль-
шить глобальний розрив у доходах.

У результаті глобальна розбіж-
ність створить напруженість все-
редині та за кордоном, що ризикує 
погіршити каскадні наслідки пан-
демії та ускладнити координацію, 

необхідну для вирішення загальних 
проблем, включаючи посилення 
кліматичних заходів, підвищення 
цифрової безпеки, відновлення за-
собів до існування та згуртованості 
суспільства та управління конкурен-
цією в космосі.

Лише 16% респондентів позитив-
но та оптимістично оцінюють свій 
погляд на світ. Більшість натомість 
очікують, що наступні три роки бу-
дуть характеризуватися постійною 
нестабільністю та численними сюрп-
ризами, або розривними траєкторі-
ями, які розділять відносних пере-
можців і переможених.

Протягом наступних п’яти ро-
ків респонденти знову відзначають 
соціальні та екологічні ризики як 
найбільш тривожні. Водночас, про-
тягом 10-річного горизонту здо-
ров’я планети домінує над іншими 
проблемами: екологічні ризики вва-
жаються п’ятьма найкритичнішими 
довгостроковими загрозами для 
світу, а також такими, що потенційно 
завдають найбільше шкоди людям і 
планеті.

Технологічні ризики — такі як 
«цифрова нерівність» і «провал кі-
бербезпеки» — є іншими критич-
ними коротко- та середньостроко-
вими загрозами для світу, на думку 
респондентів GRPS. Проте вони від-
ступають у рейтингах у довгостро-
ковій перспективі і не є одними з 
найбільш потенційно важких, це 
сигналізує про можливу сліпу зону у 
сприйнятті ризику.

Економічні проблеми, що ви-
пливають із пандемії, зберігаються. 
Прогноз залишається слабким: на 
момент написання дослідження очі-
кувалося, що до 2024 року світова 
економіка буде на 2,3% меншою, ніж 
була б без пандемії. Зростання цін на 

сировину, інфляція та борги є нови-
ми ризиками. Крім того, з черговим 
сплеском випадків COVID-19 напри-
кінці 2021 року пандемія продовжує 
пригнічувати здатність країн стійко 
допомагати людям одужати.

Відновлення світової економіки 
після рецесії, викликаної реакціями 
на пандемію COVID-19, триває, але 
сповільнюється. Після скорочення 
на 3,1% у 2020 році, очікується, що 
зростання світової економіки досяг-
не 5,9% у 2021 році і сповільниться 
до 4,9% у 2022 році. Ризики для еко-
номічного зростання є значними, 
включаючи ризики від потенційного 
відродження COVID-19 у міру появи 
нових варіантів. Попередня редак-
ція звіту GRPS визначила «товарні 
шоки», «нестабільність цін» та «бор-
гові кризи» як критичні середньо-
строкові проблеми.

«Розрив соціальної згуртовано-
сті» є основною короткостроковою 
загрозою для 31 країни, включаю-
чи Аргентину, Францію, Німеччину, 
Мексику та Південну Африку з G20. 
Розбіжності, які вже були викликом 
для суспільств, можуть посилювати-
ся — за прогнозами, на 51 мільйон 
більше людей житимуть в умовах 
крайньої бідності в порівнянні з тен-
денцією до пандемії. У той же час 
внутрішній тиск загрожує посилен-
ням національних інтересів і погір-
шенням розколів у світовій еконо-
міці, які відбуватимуться за рахунок 
іноземної допомоги та співпраці.

Роздвоєне економічне від-
новлення, ймовірно, спричинить 
зростання економічної міграції. У той 
же час погіршення екстремальних 
погодних умов і зростання політич-
ної нестабільності та громадянських 
конфліктів може збільшити кількість 
біженців. Респонденти GRPS оціню-
ють «вимушену міграцію» як кри-
тичну загрозу для світу протягом на-
ступного десятиліття. Тим не менш, 
вона входить у топ-10 найбільших 

проблем лише в 13 країнах, серед 
них Вірменія, Сальвадор, Гватемала, 
Гондурас, Нікарагуа, Україна та Ве-
несуела, які нещодавно зіткнулися з 
проблемами, пов’язаними з міграці-
єю та біженцями.

Незважаючи на те, що в результаті 
карантину через коронавірус спосте-
рігається глобальне зниження вики-
дів парникових газів (ПГ), незабаром 
відновилися висхідні траєкторії: у 
2020 році рівень викидів ПГ зростав 
швидше, ніж у середньому за останнє 
десятиліття. Країни, які продовжують 
залежати від вуглецевих секторів, 
ризикують втратити конкурентну пе-
ревагу через вищу вартість вуглецю, 
знижену стійкість, неспроможність 
йти в ногу з технологічними іннова-
ціями та обмежені важелі впливу в 
торгових угодах. Проте відхід від ін-
тенсивних вуглецевих виробництв, 
де зараз працюють мільйони пра-
цівників, спричинить економічну не-
стабільність, поглибить безробіття та 
посилить соціальну та геополітичну 
напруженість. 

Також респонденти відзначають 
зростаючу залежність від цифро-
вих систем, яка змінила суспільство, 
посилену пандемією. У той же час 
загрози кібербезпеці зростають — 
у 2020 році кількість атак зловмис-
ного програмного забезпечення та 
програм-вимагачів зросла на 358% 
і 435% відповідно. Вони випереджа-
ють здатність суспільства ефективно 
запобігати їм або реагувати на них. 
Атаки на великі та стратегічні об’єк-
ти призведуть до каскадних фізич-
них наслідків у суспільстві, тоді як 
запобігання неминуче призведе до 
більших витрат.

Щодо трудової міграції, у звіті  за-
значають про невтішну тенденцію - у 
2020 році понад 34 мільйони людей 
були переміщені за кордон у всьому 

світі лише через конфлікти – це істо-
ричний максимум. Однак у багатьох 
країнах тривалі наслідки пандемії, 
посилення економічного протекціо-
нізму та нова динаміка ринку праці 
призводять до підвищення бар’єрів 
для в’їзду мігрантів, які можуть шука-
ти нові можливості чи притулок. 

Ці більш високі бар’єри для мігра-
ції та їхній вплив на грошові перека-
зи, які є важливим рятівним кругом 
для деяких країн, що розвиваються, 
ризикують перешкодити потенцій-
ному шляху до відновлення засобів 
до існування, підтримки політичної 
стабільності та ліквідації розривів у 
доходах та робочій силі.

Експерти-респонденти з Украї-
ни у топ-5 основних ризиків у опи-
туванні визначили такі як тривала 
економічна стагнація (застій), крах 
держави, провал у питаннях зміни 
клімату, провал у стабілізації цін та 
міждержавний конфлікт.

Фото: Український Тиждень
Автор: Тетяна Боць

Джерело: Український Тиждень
 (https://tyzhden.ua/Economics/254064)

Дослідження Всесвітнього 
економічного форуму:

Яких глобальних ризиків слід 
чекати світовій економіці
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Окружний прокурор Манхеттена відмовляється обговорювати обурення, 
що виникло з приводу політики пом’якшення покарання за злочини

У середу окружний проку-
рор Манхеттена Елвін Брегг 

відмовився відповідати на пи-
тання про те, як його нова про-
гресивна політика дозволила 
професійному злочинцю вийти 
на волю попри звинувачення 
у збройному пограбуванні.

Прибувши до свого офісу в Ниж-
ньому Манхеттені рано вранці в 
минулу середу, новий головний 
прокурор отримав низку наполег-
ливих питань про статтю з першої 
смуги The Post про Вільяма Ролона, 
розшукуваного колишнього ув’яз-
неного, чиї звинувачення в зброй-
ному пограбуванні були пом’якше-
ні до звичайного правопорушення 
відповідно до меморандуму Брегга 
«День перший».

«Я не збираюся обговорювати 
упереджене питання. Дякую», - ска-
зав він The Post перед тим, як увійти 
до свого кабінету.

Пресслужба окружного проку-
рора Манхеттену неодноразово іг-
норувала питання щодо справи Ро-
лона та рішення про пом’якшення 
звинувачень.

Брегг, однак, підтримав свою 
нову прогресивну політику, яка ви-

кликала негативну реакцію, почи-
наючи з першого дня його перебу-
вання на посаді з 3 січня.

«Ми збираємося продовжувати 
діяти правильно і робити свою ро-
боту», — заявив він у середу вранці, 
коли його запитали про «всі проти-
річчя» у його заявах про плани від-
пустити якнайбільше злочинців на 
вулиці.

Брегг також торкнувся своєї 
«продуктивної» зустрічі - обгово-
рення «проблем» із новим коміса-
ром поліції Нью-Йорка Кічант Сью-
елл, яка сказала своїм офіцерам, що 
вона стурбована політикою Брегга, 
яка може поставити їх під удар.

На запитання, чи були вони «на 
одній хвилі», Брегг вказав на заяву, 
опубліковану у вівторок після засі-
дання, в якій йшлося: «Ми випусти-
ли спільну заяву, яка сама за себе 
говорить».

У службовій записці Брегга 
«День перший» докладно описані 
його плани припинити домагатися 
ув’язнення для полчищ злочинців 
та пом’якшити звинувачення у кри-
мінальних злочинах у таких випад-
ках, як озброєні пограбування та 
торгівля наркотиками.

Ця політика безпосередньо при-

звела до пом’якшення звинувачень 
для Ролона, 43-річного рецидивіста, 
який погрожував ножем робітниці 
магазину Duane Reade у Нижньому 
Іст-Сайді після того, як вона побачи-
ла, як він наповнює пластиковий мі-
шок для сміття товарами з магазину 
на суму понад 2200 доларів.

Він був заарештований, коли 
того ж дня повернувся до того ж 

магазину, щоб украсти ще кілька 
речей.

За словами джерел, поліцейські 
звинуватили Ролона у пограбуванні 
першого ступеня та незаконному 
зберіганні зброї.

Але, коли рано вранці в неділю 
він постав перед Манхеттенським 
кримінальним судом, обвинува-
чення в пограбуванні було знято 
прокуратурою, і натомість йому 
було пред’явлено обвинувачення 
за двома пунктами звинувачення - 
у дрібній крадіжці та пов’язаних з 
ним незначних злочинах, включаю-
чи загрозу другого ступеня.

Колишній помічник окружного 
прокурора Манхеттену Деніел Ол-
лен назвав політику Брегга «обра-
зою для кожного законослухняного 
громадянина Нью-Йорка».

«Злочинці, які вчиняють на-
сильницькі злочини, тепер мають 
карт-бланш на повторний злочин, 
чудово знаючи, що їм нічого не за-
грожує», - сказав він The Post, додав-
ши: «Боже, допоможи нам».

Автор: Lee Brown,
Джерело: 

https://nypost.com/2022/01/12/alvin-bragg-
wont-discuss-outrage-over-soft-on-crime-stance/

Переклад українською, “Час і Події”

Демократ-союзник Пелосі 
передбачає, що спікер палати 
представників піде у відставку

Голова бюджетного комі-
тету Палати представ-

ників Джон Ярмут (D-KY) у 
минулий вівторок сказав, 
що речник Палати пред-
ставників Ненсі Пелосі піде 
у відставку після проміж-
них виборів 2022 року. 

Оскільки республіканці, 
ймовірно, повернуть собі 
більшість у Палаті представ-
ників у листопаді, багато 
великих ЗМІ, а тепер і член 
команди Пелосі підозрюють, 
що спікер піде у відставку.

«Моя інтуїція підказувала 
мені, що це буде її останній 
термін», - сказав Ярмут The 
Hill.

Ходять чутки, що у разі 
відставки Пелосі очолити 
збори демократів активно 
прагнуть лідер більшості 

Стені Хойєр (D-MD) та орга-
нізатор більшості Джеймс 
Клайберн (D-SC). Менш ймо-
вірними кандидатами, які 
візьмуть на себе управління, 
є член Палати представників 
Девід Чічіллін (D-RI), голова 
Прогресивної групи Конгре-
су Праміла Джаяпал (D-WA) 
та голова комітету Палати 
представників з розвідки 
Адам Шіфф (D-CA).

81-річна Пелосі, яка за-
знала різкої критики з боку 
демократів за торгівлю ак-
ціями разом зі своїм чоло-
віком, стикається з масовим 
виходом на пенсію багатьох 
колег-демократів – лише 
26 осіб, окрім самої Пелосі. 
Загалом, 26 із 37 членів, які 
залишають Конгрес, є демо-
кратами.

Демократи, які планують 

залишити Конгрес, говорять 
про ймовірність приходу 
республіканців до влади в 
Палаті представників, що 
ставить лідера меншості Па-
лати представників Кевіна 
Маккарті у вигідне стано-
вище, аби отримати посаду 
спікера.

Маккарті в понеділок 
сказав Breitbart News, що, 
якщо він стане спікером, він 
викине так званого «канце-
лярського щура Шиффа» з 
комітету з розвідки та позба-
вить Еріка Суолвелла (D-CA) 
та члена палати представни-
ків Ільхан Омара (D-MN) їхніх 
призначень у комітети.

«Демократи створили но-
ву річ, коли вони обирають, 
хто може бути у комітетах. 
Ніколи в історії [Конгресу] 
більшість не говорила мен-
шості, хто може бути членом 
комітету», – сказав Маккарті.

«Погляньте на Адама 
Шиффа – він не повинен 
працювати в такому комітеті, 
коли він відкрито та свідомо 
використав фальшиве досьє, 
збрехав американській гро-
мадськості і не має жодного 
сумління та волі, і каже, що 
хоче продовжувати робити 
це. Ми збираємося все пе-
ребудувати – подумайте, що 
сталося в Афганістані», – до-
дав Маккарті.

Автор: Wendell Huseb
Джерело: https://www.breitbart.com/

politics/2022/01/11/pelosi-allied-
democrat-predicts-the-house-speaker-

will-retire/
Переклад українською, “Час і Події”.

11 указів губернатора 
Вірджинії Гленна Янгкіна

Новоспечений губернатор Вірджинії, республіканець 
Глен Янгкін, у суботу провів насичений подіями перший 
день на посаді, і його перший набір розпоряджень змусив 
чиновників шкільної ради округу Лоудан понервувати.

За словами InsideNoVa, серед 11 указів, підписаних но-
вим губернатором Вірджинії, була обіцянка розслідувати 
правопорушення в окрузі. Хоча в наказі не було конкретно 
зазначено, в чому конкретно полягав проступок, його було 
видано на тижні, коли учень чоловічої статі, якому було доз-
волено користуватися приміщеннями для дівчаток у дер-
жавних школах округу Лоудан, був засуджений до пожиттє-
вого внесення до Реєстру сексуальних злочинців, частково 
за сексуальне насильство, яке мало місце у туалеті для ді-
вчаток.

Напад був прихований посадовцями округу Лоудан, які 
не розкрили його навіть після того, як директори школи 
прямо запитали про напад на засіданні правління. Учня, яко-
го перевели до іншої школи, засудили там за інший напад.

Проте протягом кількох місяців чиновники округу Лоу-
дан поводилися так, ніби проблема полягала в розгніваних 
батьках, і засоби масової інформації підігрували їм.

Янгкін оголосив список виконавчих указів невдовзі після 
приведення до присяги: “Виконавчий наказ номер Чотири 
виконує свою обіцянку Першого дня - розслідувати право-
порушення в окрузі Лоудан”, – йдеться у пресрелізі.

Крім того, Янгкін пообіцяв “відновити передовий рівень 
освіти, припинивши викладання роздільних концепцій, у 
тому числі Критичної расової теорії, у державній освіті” та 
заборонив примус до носіння масок у школах Вірджинії.

Джерело: https://kontinentusa.com/11-ukazov-gubernatora-
virginii-glenna-yongkina/

Переклад українською, “Час і Події”.
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Сенатор Чак Шумер змушений 
розіграти найбезпрограшнішу 

карту – єврейську
Дуже схоже, що спецоперація з перетворення 

мирного протесту проти крадіжки перемоги на 
найсумніших американських виборах - на акцію заля-
кування проти Трампа йде зовсім не так, як хотілося 
б. І тут на арену поля бою виходить лідер сенатсь-
кої більшості Чак Шумер зі своєю новою теорією.

Відомий прийом історії людства, коли задля досягнення 
своєї мети, раптом, у розпал подій, виникає вічна єврейська 
тема.

Шумер мовчав, коли антисемітські молодики в універси-
теті Берклі спалювали прапори Ізраїлю та Америки. Він не 
реагував на антисемітизм терористів із БЛМ. Чак-шмок-Шу-
меру не заважають хамасівці в Конгресі, але через рік піс-
ля «повстання» він згадав, що серед тих людей, які на емо-
ційній хвилі не без допомоги поліцейських, які спеціально 
закликали протестувальників зайти до будинку Конгресу 
бачив антисемітів, які хотіли його, Чака, вбити тільки за те, 
що він єврей.

Думаю, що незабаром одкровення Чака Шухера стануть 
головною черговою мейнстримівською параноїдальною 
версією.

Олександра Пучеглазова, Рашида Тлаїб та Ільхан Омар 
просто зобов’язані підтримати лідера сенатської більшості. 
Хамасівські дівчата з конгресу, як найближчі для євреїв люди 
та найкращі друзі Ізраїлю, повинні будуть разом із головним 
сенатором злитися у політичному екстазі та підтримати вер-
сію про те, що одним із завдань учасників «повстання» було 
знищення всіх євреїв, які перебували на той момент всере-
дині будівлі Конгресу.

Цікаво, що серед учасників повстання 6 січня було багато 
ортодоксальних євреїв. Там також чимало було американ-
ських та російськомовних євреїв. Шкода, що Шумер про це 
не знає.

Ось, як такі сучасні демократи прагнуть для досягнення 
своєї мети використовувати всі мислимі та немислимі спо-
соби. Це ж кому таке на думку могло б спасти? Або відомий 
антисемітський плакат-фальсифікація, який ніхто не бачив, 
про те, що на євреїв чекають газові камери. Цей плакат за 
версією лівої пропаганди несли прибічники Трампа під час 
повстання.

Тут хочеться особливо наголосити, що провокація 
завжди була інструментом ліваків. Таких плакатів зовсім 
не складно було намалювати та без проблем доставити на 
акцію протесту. Якщо представники Антифа були перео-
дягнуті у прихильників Трампа, багато хто з них опинився 
всередині будівлі, чи варто дивуватися появі таких плакатів 
на акції протесту? Повторюся, такий плакат потрапив лише 
під камери пропагандистів із лівого табору, яким вони потім 
розмахували. Коли на мирній акції протесту є десь близько 
1,5–2 мільйона людей, провокації ліваків просто неминучі.

Мирний протест проти крадіжки виборів наперсточники 
перетворили на зручну для себе виставу безумства.

Рік розпочався. Президент «Брендон» зазнає поразки на 
всіх фронтах. Скасували мандат на вакцини у Верховному 
суді, з тріском провалено місію зі скасування «філібастера», 
заблоковано ухвалення рішення щодо «федералізації» ви-
борів. Інфляція шалено зростає. На міжнародній арені роз-
почалися розмови про розміщення Росією ракет на Кубі та 
Венесуелі. Скрізь, де ступає нога 46-го, – мох та болото.

На тлі провалів рідної партії у всіх сферах життя політич-
ні наперсточники - главарі партії необільшовиків - прагнуть 
нав’язати суспільству своє бачення ситуації, переводячи 
стрілки від реальних провалів до чергової спеціально ство-
реної вистави жахів під назвою: Чак Шумер звинувачує…

Автор: Deonis Spektor
Джерело: https://kontinentusa.com/senator-chak-shumer-vynujden-razygrat-

samuiu-besproigryshnuiu-karty-evreyskuiu/
Переклад українською, «Час і Події».

Агентство Ради у справах 
мистецтв штату Іллінойс (IACA) 

з радістю повідомляє про 
виділення гранту на загальну 
операційну підтримку (GOS) 

на 2023 фінансовий рік (FY23)
Ця щорічна програма забезпечує загальну оперативну підтримку правосуб’єкт-

ним некомерційним організаціям штату Іллінойс у галузі суспільних культур-
них програм високої мистецької цінності. Крайній термін подання заявок на 
участь у програмі GOS на 2023 фінансовий рік - вівторок, 15 березня 2022 р.

Illinois Arts Council Agency Announces 
Availability of Fiscal Year 2023 General Operating 

Support Guidelines and Application
The Illinois Arts Council 

Agency (IACA) is pleased to 
announce the release of the 
Fiscal Year 2023 (FY23) Gen-
eral Operating Support (GOS) 
Grant. This annual program 
provides general operating 
support to eligible Illinois 
non-profi t organizations for 
public arts programming of 
high artistic merit. The FY23 
GOS application deadline is 
Tuesday, March 15, 2022 at 
11:59pm. 

Important to note is that 
the GOS applications will be 
submitted in IACA’s online 
Salesforce platform: https://
arts-illinois.force.com 

Returning applicants 
should login to their existing 
account to apply. New appli-
cants should create a new user 
account. More information on 
the online system, including a 
user manual, can be found on 
the IACA website. 

Before submitting the ap-
plication through IACA’s on-
line system, applicants must 
fi rst:

 Have pre-qualifi cation 
status through the State of 

Illinois Grantee Portal. Please 
follow the link to the IACA’s 
Grant Accountability and 
Transparency Act (GATA) page 
for details. 

 Verify compliance with 
all eligibility requirements pri-
or to application submission. 

 Applicants will need 
to confi rm (or register for) a 
Unique Entity ID (UEI) in their 
SAM.gov account. The UEI 
number must be entered in 
the Salesforce system as part 
of the Applicant Information. 

Webinars/Meetings:
IACA staff  will conduct one 

GOS webinar on Wednesday, 
January 26, 2022 at 1:00pm 
on the application and review 
process. Participation requires 
advance registration; a record-
ed version of the webinar with 
transcripts will also be avail-
able. 

Also, on certain Fridays 
from 1pm-2pm IACA staff  are 
available via video meetings 
to answer any questions. You 
do not need to preregister for 
these. You simply click the link 
at the time of the meeting to 
join the call via WebEx.

 Friday, January 28, 
2022 at 1:00pm

 Friday, February 4, 
2022 at 1:00pm 

 Friday, February 18, 
2022 at 1:00pm 

 Friday, March 4, 2022 at 
1:00pm

 Friday, March 11, 2022 
at 1:00pm 

 Award amounts will be de-
termined after the IACA’s FY23 
budget is approved.

Program Directors and the 
disciplines they oversee are 
listed below.

 Susan Dickson (Dance, 
Ethnic and Folk Arts, Litera-
ture, Media Arts, Visual Arts)

 Jerome Grand 
(Arts-in-Education)

 George Tarasuk (Music, 
Presenters)

 Teresa Davis (Arts Ser-
vice, Local Arts Agencies)

 Jackie Banks-Mahlum, 
(Partners-in-Excellence, Multi-
disciplinary Arts, Theatre)

For further information 
on a GOS Grant, contact the 
appropriate IACA Program 
staff .

Пандемія коронавірусу колись закінчиться…, а хвороби та смерті близьких 
людей, на жаль, залишаться… 

Минулими вихідними українське Чикаго назавжди покинула 

пані Ірена Кліщ
Український фейсбук наповнений щирими 

співчуттями про її відхід з життя, дуже теплими 
спогадами та щирим горем. 

І для нашої газети це також втрата. 
Пані Ірена була однією з перших, хто 26 ро-

ків тому підтримав випуск першого номера 
газети Час і Події, і потім, багато років поспіль, 
рекламне оголошення Northwestern Travel 
Bureau, власницею якого була пані Ірена Кліщ, 
стояло на наших сторінках. 

Пані Ірена прожила в Українській околиці 
декілька десятиліть і, як і багато українців стар-
шої генерації, жила життям та турботами нашого села, багато допомагала і людям, і цер-
ковним парафіям. Тому й так багато жалю про її відхід із життя, і так багато вдячних слів.

Вічна пам’ять цій щиросердечній людині, 
завжди готовій прийти на допомогу тим, хто звертався до неї.
Молимося за упокій її душі. Царство Небесне і світла пам’ять.
Прощання з пані Іреною Кліщ відбудеться у п’ятницю, з 4 до 9 вечора.

Парастас (молебен) - о 6-ій годині вечора в похоронному бюро «Музика» 
за адресою: 2157 W. Chicago Ave., Чикаго.

Похорон відбудеться в суботу о 10:30 від Muzyka Chapel до 
Saints Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church 

з Funeral Service об 11-й годині ранку.
Поховання на Saint Nicholas Ukrainian Catholic Cemetery.
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Cook County Board of Com-
missioners (Рада комісарів 

округу Кук) сьогодні затвердила 
позику на суму 2,6 млн доларів 
США в рамках програми HOME 
Investment Partnership Program 
для трьох нових проектів до-
ступного та постійного допом-
іжного житла, розташованих 
в Arlington Heights і Skokie.

«Округ Кук пишається тим, що на-
дає фінансування HOME Investment 
Loan для розвитку цих важливих 
проектів доступного житла», – ска-
зала президент ради округу Кук Тоні 
Преквінкл. «Попит на цей тип житла 
є потребою, яку ми повинні продов-
жувати задовольняти, поки кожен 
не отримає безпечне та доступне 
місце для проживання». 

Ця заява підтверджує прихиль-
ність округу Кук до проекту «House 
America», започаткованому в жовтні 
2021 року на федеральному рівні в 
партнерстві з Департаментом жит-
лового будівництва та міського роз-
витку США (HUD) та U.S. Interagency 
Council on Homelessness (USICH). 
Проект покликаний для вирішення 
національної кризи в питанні бездо-
мних. Беручи участь, округ приєд-
нався до національного партнерства 

мерів, лідерів міст і округів, лідерів ет-
нічних громад та губернаторів, обіця-
ючи терміново реагувати на пробле-
му бездомних людей, переселивши 
1000 сімей і розробивши принаймні 
800 одиниць нового підтримуючо-
го та доступного житла до 31 грудня 
2022 року. Ці три нещодавно профі-
нансовані проекти розвитку дода-
дуть загалом 81 доступне та постійне 
житло для досягнення цієї мети.

«Пандемія загострила кризу до-
ступного житла та безпритульності 
в окрузі Кук», – заявив Xochitl Flores, 
керівник Бюро економічного роз-
витку округу Кук. «Такі проекти, як ці 
три, відповідають ключовим потре-
бам і залучають додаткові 35,5 міль-
йонів доларів державних та приват-
них інвестицій».

Три проекти житла включають:
Arlington Heights PSH склада-

ється з будівництва нового комплек-
са на 25 квартир, в якому прожива-
тимуть сім’ї та одинокі люди, що не 
мають можливості придбати житло 
та/або оплачувати оренду. Адреса 
будівлі, що проектується: 1519-1625 
Arlington Heights Rd., Arlington 
Heights, IL.

Ця нерухомість буде повністю на-
лежати Full Circle Communities, Inc, 

яка спеціалізується на розширенні 
якісного доступного житла шляхом 
збереження та розвитку, та надає ці-
льові допоміжні послуги своїм меш-
канцям та прилеглим громадам.

310 Arlington Heights LLC, Ar-
lington Heights, Illinois, також пред-
ставляє собою нове будівництво, 
розташоване за адресою 310 W. 
Rand Road, Arlington Heights. Воно 
стане сімейним житловим комплек-
сом для сімей з низьким і середнім 
рівнем доходу, та складатиметься з 
40 житлових одиниць - 20 однокім-
натних та 20 двокімнатних квартир.

Усі програми будуть безко-
штовними для мешканців. Розви-
ток пропонуватиме зручності на 
території, щоб полегшити соціальне 
середовище та створити зручний 
доступ до послуг, включаючи менед-
жера нерухомості, громаду/медіа, 
фітнес та пральні.

Impact Behavioral Health Part-
ners, 8047 Floral Avenue, Skokie, 
Illinois, складатиметься з 16 постій-
них допоміжних житлових одиниць, 
а також офісів допоміжних послуг, 
бібліотеки та громадських кімнат 
для мешканців. Пріоритет нада-
ватиметься особам з вадами ро-
звитку та психічного здоров’я. До-

поміжні послуги будуть надаватися 
на місці партнерами Impact Behav-
ioral Health.

###
Округ Кук є другим за величиною 

округом у Сполучених Штатах, що 
представляє 5,2 мільйона жителів Іл-
лінойсу. Президент ради уповнова-
жених округу Кук є головним вико-
навчим директором (генеральним 
директором) округу Кук, наглядає 
за офісом президента та діє як пре-
зидент лісових заповідників округу 
Кук.

Програма HOME Investment Part-
nerships Program (HOME) від Депар-
таменту житлового будівництва та 
міського розвитку США (HUD) надає 
штатам і населеним пунктам форму-
лу грантів, які громади використо-
вують - часто в партнерстві з міс-
цевими некомерційними групами 
- для фінансування широкого кола 
заходів, включаючи будівництво, 
купівлю, та/або реабілітацію доступ-
ного житла для здачі в оренду чи 
власності, чи надання прямої допом-
оги в оренді людям з низькими дохо-
дами. Дізнайтеся більше про HOME 
на сайті www.hud.gov/program_of-
fi ces/comm_planning/home.

«Попит на цей тип житла (безкоштовного! – прим.ред.) є потребою, 
яку ми повинні продовжувати задовольняти, поки кожен не отримає 
безпечне та доступне місце для проживання.» 

Cook County Board President Toni Preckwinkle

Рада округу Кук схвалила кредити на $2,6 млн 
для проектів доступного та постійного житла 

в Arlington Heights та Skokie

Президент Преквінкл підкреслює план допомоги 
у зв’язку з пандемією вартістю майже 300 мільйонів доларів

Це перший крок до виділення 
запланованих 700 мільйонів 

доларів на громадські програми 
протягом наступних кількох років.

Президент ради округу Кук Тоні 
Преквінкл наголосила на плані до-
помоги у зв’язку з пандемією на 
суму майже 300 мільйонів доларів, 
затвердженому Радою уповнова-
жених Округу Кук. План включає 
великі інвестиції задля допомоги 
малому бізнесу, запобіганню на-
сильству, збільшення власного 
капіталу та покращення інфра-
структури у 2022 фінансовому 
році.

Протягом наступних трьох-п’я-
ти років округ інвестуватиме 700 
мільйонів доларів, що становить 
приблизно 70% отриманих феде-
ральних коштів, у громадські про-
грами для жителів округу.

«Округ Кук безпосередньо отри-
мав понад 1 мільярд доларів США від 
федерального уряду через амери-
канський закон про план порятунку 
(ARPA) і координував широкий про-
цес для розробки цього відповідаль-
ного, всеосяжного та справедливого 
плану витрат», – сказала Преквінкл. 
Майже 300 мільйонів доларів на 
першому етапі цього плану передба-
чає короткострокові, довгострокові 
та трансформаційні ініціативи, які 
будуть висунуті на засіданнях прав-
ління в найближчі місяці, зокрема:

100 мільйонів доларів для фі-
нансування економічного та гро-

мадського зростання. Сюди входять 
37 мільйонів доларів США для еко-
номічного розвитку та грантових 
програм для малого бізнесу, та 27,7 
мільйона доларів на допомогу з жит-
лом, допомогу в оплаті комунальних 
послуг і мільйони початкового фі-
нансування для пілотної програми 
гарантованого доходу та роботи з 
ліквідації медичних боргів.

60 мільйонів доларів США на ме-
дичне обслуговування та ініціативи 
щодо доступу до них. Сюди входить 
21,7 мільйона доларів на постійне 
відстеження контактів і програма 
стимулювання подарункових кар-
ток для стимулювання вакцинації. У 
плані округ пропонує витратити 15,4 

мільйона доларів у 2022 фінансово-
му році на збільшення послуг з пси-
хічного та поведінкового здоров’я в 
Окрузі Кук і 4,5 мільйона доларів на 
створення більш прозорої та спра-
ведливої місцевої продовольчої 
системи для вирішення питань про-
довольчої безпеки в нашому регіоні.

60 мільйонів доларів на ініціативи 
справедливості, з них 36 мільйонів 
доларів на запобігання насильству. 
Це включає гранти на запобігання та 
зменшення насильства, а також роз-
ширення поведінкового здоров’я. 
Це також включатиме фінансування 
програм і послуг для жертв домаш-
нього насильства та ресурси для по-
вернення житла.

40 мільйонів доларів на високо-
пріоритетні інфраструктурні про ек-
ти, включаючи 30 мільйонів до ла рів 
на місцеву транспортну інф ра струк-
туру та станції зарядки електромо-
білів, 5 мільйонів доларів на вида-
лення свинцевих труб і 3 мільйони 
доларів на розширення широкосму-
гового доступу.

25 мільйонів доларів на екологіч-
ні проекти, в тому числі 15 мільйонів 
доларів на рекультивацію Браун-
філд та ініціативу щодо полегшення 
утилізації небезпечних відходів у 
південних передмістях, а також 10 
мільйонів доларів на модернізацію 
будинків Округу Кук, щоб зробити їх 
безпечнішими та більш енергоефек-
тивними.

«Хоча нам, безсумнівно, нале-
жить пройти довгий шлях протягом 
наступних трьох років, щоб якнай-
краще використати 1 мільярд до-
ларів федеральної допомоги, ми 
надзвичайно пишаємося роботою, 
яку було зроблено, щоб отримати її», 
– сказала президент Преквінкл. «Це 
було масштабним заходом. Це про-
дукт незліченних зустрічей, тисяч 
відповідей громади, сотень політич-
них ідей та мільярдів доларів у за-
пропонованих ініціативах».

Детальна інформація щодо плану 
боротьби з пандемією та потужного 
процесу залучення громадськості, 
на основі якого був розроблений 
план, тепер доступна онлайн на 
CookCountyIL.gov/ARPA.

Фото з сайту https://www.cookcountyil.gov/
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Cook County оголошує конкурс для бізнесу 
на участь у грантових програмах 

щодо розвитку транспорту та громади
Зараз відкриті заявки на дві 

програми, які сприяють покра-
щенню транспорту та економіч-
ному розвитку по всьому округу. 
Кінцевий термін подачі заявок 
на обидві програми – 16 березня 
2022 року до 5 год. вечора CST.

Відкрито прийом заявок на гран-
тову програму Департаменту транс-
порту та автомобільних доріг (DoTH) 
Invest in Cook, заради допомоги місту у 
покращенні транспортної інфраструк-
тури. У поєднанні, Бюро економічного 
розвитку (BED) також приймає заявки 
на капітальне вдосконалення для їх-
ньої програми гранту розвитку грома-
ди (CDBG), яка підтримує економічний 
розвиток по всьому округу.

«Здійснення справедливих інвести-
цій у покращення транспорту та про-
екти економічного розвитку по всьо-
му округу є обов’язковим для моєї 
адміністрації», – сказала президент 
Преквінкл. «Фінансування проектів 
у традиційно недостатніх громадах є 
критичним компонентом у створенні 
кращого середовища для всіх меш-
канців та бізнесу».

Інвестуйте в Cook
Шостий рік поспіль DoTH надає міс-

цевим органам влади та партнерам 
агентства гранти Invest in Cook, щоб 
допомогти просунути планування, 
розробку, придбання смуги відходу та 
будівництво, пов’язане з введенням в 
транспортну експлуатацію.

Конкурс проектів DoTH є ініціати-
вою Connecting Cook County, першим 
за 75 років транспортним планом ок-
ругу на великі відстані. Підключення 
округу Кук закладає основу для окруж-
них інвестицій в транспорт, задля за-
лучення та підтримки підприємств, 
людей, капіталу і талантів. За перші 
п’ять років Invest in Cook виділила 39,4 
мільйона доларів на фінансування 162 
проектів по всьому окрузі.

Invest in Cook шукає проекти, що 
відповідають пріоритетам, викладе-
ним у Connecting Cook County, які 
будуть пріоритетними для транзиту 
та інших транспортних альтернатив, 
підтримують роль регіону як логі-
стичного центру Північної Америки, 
сприятимуть рівному доступу до мож-

ливостей, підтримуватимуть та модер-
нізують те, що вже існує, а також збіль-
шують інвестиції в транспорт.

На додаток до фінансування проек-
тів, Invest in Cook надає технічні знання 
та експертизу щодо написання грантів 
через семінари, щоб допомогти бізне-
су залучити нові джерела фінансуван-
ня та прискорити завершення проек-
тів, які, можливо, було призупинено.

«Протягом останніх п’яти років “In-
vest in Cook” став одним з основних 
джерел для  муніципалітетів і служить 
важливим рятівним колом для фінан-
сування транспортних проектів по 
всьому окрузі», – сказала Jennifer ‘Sis’ 
Killen, суперінтендант DoTH. «Грома-
дам і міським дорожним управлінням 
пропонується подати свій пріоритет-
ний транспортний проект або проект, 
який просто потребує останнього по-
штовху через фінішну лінію».

Заявники, зацікавлені в тому, 
щоб дізнатися, чи підходить Invest 
in Cook для потенційного проек-
ту, можуть надіслати електронний 
лист InvestinCook.CC@cookcountyil.
gov.

Грант блоку розвитку громади
Понад 40 років округ Кук керує 

програмою грантів спрямованих на 
підтримку критичних потреб розвит-
ку громад у приміському окрузі Кук. 
BED відкрила програму CDBG для по-
кращення капіталу сьогодні, тоді як 
додаток CDBG для потреб соціальних 
послуг стане доступним пізніше цього 
року.

The County’s CDBG capital improve-
ment program (Окружна програма 
капітального вдосконалення округу 
CDBG) розроблена для підтримки по-
треб інфраструктури та об’єктів у небла-
гополучних районах Округу Кук. Типові 
проекти включають потреби в житловій 
інфраструктурі, як-от покращення вули-
ць та каналізації, а також покращення 
муніципальних та некомерційних об’єк-
тів. У 2021 році 32 кандидати CDBG отри-
мали гранти на загальну суму майже 6,9 
мільйона доларів.

«І транспорт, і розвиток громад є 
важливими компонентами роботи 
округу щодо побудови процвітаючих 
громад», – сказав керівник Бюро еко-
номічного розвитку Xochitl Flores. «Ми 

сподіваємося подолати кордони, залу-
чити всю нашу спільноту та створити 
справедливі рішення для процвітання 
всіх жителів і підприємств примісько-
го округу Кук».

Фінансування CDBG також можна 
інвестувати в капітальні проекти, які 
призведуть до створення робочих 
місць. Зацікавлені заявники можуть 
зв’язатися з BED, щоб обговорити 
потенційні проекти, щоб визначити, 
чи підійде CDBG, надіславши елек-
тронну адресу info.edev@cookcoun-
tyil.gov.

Фінансування CDBG надходить від 
Департаменту житлового будівництва 
та міського розвитку США (HUD) і має 
бути інвестовано відповідно до Mov-
ing to Implementation, п’ятирічного 
стратегічного плану BED, який керує 
використанням цих ресурсів HUD.

Віртуальний семінар + 
як подати заявку

Кінцевий термін подачі заявок 
на обидві програми – 16 березня 
2022 року до 17:00. CST.

DoTH і BED також проводять вір-
туальний семінар у середу, 26 січня з 
1год. пополудни до 3год., щоб надати 
більш детальну інформацію про про-
грами та про те, як подати заявку.

У рамках програми Invest in Cook 
DoTH шукає заявки від місцевих ор-
ганів влади та транзитних агенцій. 
Приватні та неприбуткові організації 
можуть подавати проектні пропози-
ції, але повинні мати публічного спон-
сора. Щоб отримати інформацію 
про програму та подати заявку на 
грант, відвідайте ww.cookcountyil.
gov/investincook.

Згідно з програмою покращен-
ня капіталу CDBG, BED прийматиме 
заявки від урядових та некомерцій-
них організацій. Щоб переглянути 
посібник із застосування та подання 
заявок на програму покращення ка-
піталу CDBG, відвідайте www.cook-
countyil.gov/content/grant-appli-
cants-cdbg-esg.

Листи переможцям обох грантових 
програм будуть розіслані цього літа, 
а відповідний список грантоотриму-
вачів буде опубліковано на вебсторін-
ці кожного департаменту.

Рада округу 
Кук схвалює 

фінансування 
партнерських угод 
для покращення 

транспорту 
по всьому 

приміському 
окрузі Кук

Рада комісарів округу Кук 
затвердила фінансуван-

ня транспортних проектів 
та ініціатив, керованих 
Департаментом транспор-
ту та автомобільних доріг 
округу (DoTH). Ці життєво 
важливі проекти сприяють 
економічному розвитку, 
розбудові регіонального 
транспорту та покращенню 
якості життя в окрузі Кук.

Партнерські угоди
DoTH було затверджено 

укладання контракту з CDM 
Smith і HNTB Corporation у 
Чикаго на послуги з планування 
в окрузі Кук. Кожна компанія 
отримала 2,5 мільйона доларів 
на завершення техніко-еко-
номічних обґрунтувань та пла-
нування для регіональних та 
місцевих потреб, включаючи 
коротко- та довгострокове пла-
нування громадського транс-
порту, вантажних та інтермо-
дальних перевезень, а також 
потреб пішохідної та велоси-
педної інфраструктури.

Village of Skokie
Рада схвалила партнерство 

між DoTH і Village of Skokie 
для побудови мультимодаль-
ного стежкового сполучення 
між Old Orchard і North Branch 
Trails. Цей проект включає при-
близно 250-футову пішохідну 
доріжку, що з’єднує the North 
Branch Trail на західній сторо-
ні Harms Street з тротуаром, 
що будується вздовж шосе Old 
Orchard. Покращення вклю-
чають оновлення гравійних 
смуг уздовж бетонної доріжки 
шириною 10 футів. Цей проект 
створить безперервну мережу 
пішохідних та велосипедних 
маршрутів, що охоплюватиме 
кілька великих районів на пів-
ночі округу Кук. Округ виділяє 
на цей проект 225 000 доларів 
США.

Інвестуйте в Cook Funding
Friends of Big Marsh
DoTH співпрацює з Friends 

of Big Marsh, щоб розпочати 
роботу, пов’язану з реаліза-
ції гранту від Invest in Cook у 
розмірі 60 000 доларів США, 
щоб оцінити сполучення, які 
покращать піші та велосипедні 
маршрути між Big Marsh Park/
Indian Ridge Marsh та района-
ми на південно-східній стороні 
Чикаго, включаючи Hegewisch, 
South Deering і Trumbull Park. 
Цей проект гарантує, що меш-
канці цих районів матимуть 
доступ до відкритого просто-
ру.

Для отримання додаткової 
інформації про DoTH відвідай-
те їхній веб-сайт: 

https://www.cookcountyil.gov/
agency/transportation-and-high-
ways

Virtual Health & Hospital and Criminal Justice Joint Committee 
Meeting January 19, 2022 at 10:00am 

 CHICAGO, IL – On December 16, 2021, 
the Cook County Board of Commissioners 
voted overwhelmingly to pass Resolution 
22-0618 (hereinafter, the “Resolution”) 
calling for a joint virtual committee meet-
ing on January 19, 2022, at 10:00 a.m. 
to discuss the anti-violence prevention 
measures and strategies, implemented 
by various departments in Cook County.

Resolution 22-0618 calls for the for-
mation of a joint committee between the 
Health and Hospitals Committee and the 
Criminal Justice Committee to facilitate 
this discussion. The Resolution requests 
reports from and to hear updates by  

· Cook County Sheriff ’s Offi  ce,
· Offi  ce of the Chief Judge,
· Cook County State’s Attorney Offi  ce,
· Offi  ce of the Public Defender,
· Clerk of the Circuit Court,
· Cook County Health,
· Cook County Department of Public 

Health,

· Justice Advisory Council, and
· Department of Emergency Manage-

ment and Regional Security.
Commissioner Bill Lowry states 

that,“Cook County must be proactive rel-
ative to the wave of gun violence sweep-
ing through our communities. We must 
be proactive relative to the rise of car-
jackings. We must be proactive relative 
to crime…Gun violence is no longer the 
problem of a few often ignored com-
munities. It is aff ecting everyone, every-
where.  So what are we to do? We come 
together – – we collaborate.”

Commissioner Dennis Deer believes 
that, “The pandemic has exacerbated a 
number of issues in our local commu-
nities that have been issues before its 
inception. The Board of Commissioners 
and the various departments we have 
asked to speak to this rise in violence 
must partner to address it holistically, 
because ‘if we always do what we have 

always done we will always get what 
we have always got.’ We are trying to do 
something diff erent!” 

“We must come up with an actionable 
plan to curtail the rise in violent crimes 
across Cook County. It should no longer 
be acceptable by the residents of Cook 
County for us as elected offi  cials not to 
have a workable plan to combat the is-
sues of rising gun violence and carjack-
ings. We all deserve to be heard and to 
live in a civil society,” according to Com-
missioner Stanley Moore.

If you have any questions feel free 
to contact Chief of Staff  to Cook County 
Commissioner Bill Lowry, LaMont Wil-
liams (lamont.williams@cookcountyil.
gov), Deputy Chief of Staff  to Cook Coun-
ty Commissioner Dennis Deer, David 
Evers (david.evers@cookcountyil.gov), 
and Chief of Staff  to Cook County Com-
missioner Stanley Moore, Warren Callah-
an (warren.callahan@cookcountyil.gov).
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Ханна Гуменюк

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

Продовження на стор. 30

Слава Степчук, Львів
Спеціально для “Час і Події” 

Закінчення. 
Початок  в попередньому номері

Продовження розмови  
з Антоніною Денисюк 

– видатною українською 
мисткинею, знаною далеко 
за межами України, та її 
донькою Ханною Гуменюк 
– успішною арт-дилеркою, 
кураторкою про тонкощі 
роботи артдилерів, розви-
ток мистецьких закладів 
та культурної свідомості 
українців, а також про най-
відоміші на найяскравіші 
проєкти Антоніни Денисюк.

– Ханно, дещо дивно, 
що ви не продовжили мис-
тецької династії Денисю-
ків-Гуменюків. Невже не 
було такого бажання?

Ханна: Мені пощастило, 
що з мене ніхто не ліпив 
художницю. Крім того, що 
я народилася і виросла в 
мистецькій сім’ї, що в мене 
і мама художник, і батько, 
то ще й навколо всі знайо-
мі були митцями. Коли я 
була малою, то запитувала 
в мами: «А люди ще щось 
роблять, крім того, що вони 
малюють?» Звісно, я ходила 
в художню школу, проте ви-
рішила обрати щось серйоз-
не і успішно закінчила наш 
юридичний (ЛНУ ім. Івана 
Франка). Пішла в аспіранту-
ру, захистила кандидатську, 
але паралельно все-таки тя-
жіла до мистецької сфери. 
Я завжди була у курсі подій, 
знала, що і де робиться. У 
результаті я вдало поєднала 
юридичну освіту та мисте-
цтво – стала артдилером.

– На вашу професійну 
думку, чи можна ствер-
джувати, що українці ці-
кавляться мистецтвом?

Ханна: Щоб так ствер-
джувати, потрібно 
трохи часу. На Заході, 
у тій самій Швейцарії, 
Франції чи Англії впро-
довж багатьох століть 
і поколінь сформува-
лася традиція колекці-
онувати мистецтво чи 
просто купувати його 
як окрасу для власної 
домівки. Там є сім’ї, 
які колекціонують ар-
тоб’єкти не сто років, 
а значно довше. Це є 
нормально, а для на-
шого суспільства на 
разі звичніше купити 
якусь дорогу побутову 
річ. Але ми все-таки – 
європейська  держава, 
і всі ці західні тенденції 
у нас поширюються і 
приживаються. Мені 

здається, що незабаром 
люди середнього достатку 
чи навіть будь-якого достат-
ку матимуть потребу при-
дбати картину, скульптуру, 
щоб поставити у себе вдома. 
Подивіться, яка зараз актив-
ність, скільки відкривається 
музеїв, галерей, скільки ви-
ставок, різних мистецьких 
просторів. Це початок заро-
дження моди на колекціону-
вання. От власне привчити 
українців вкладати кошти в 
український сучасний арт 
я вважаю одним зі своїх ос-
новних завдань. 

– Сподіваємось, що в 
Україні, зокрема і з вашою 
допомогою, станеться 
мистецький бум. Поки ж 
ви переважно працюєте 
за кордоном, маєте імени-
тих і, очевидно, примхли-
вих клієнтів. Важко?

Ханна: Так, це дуже важка 
професія, тому що колекці-
онери на Заході – люди не 
стільки примхливі, як зайня-
ті. У них немає часу ходити 
по майстернях, щось  роз-
глядати і вишукувати. До 
своїх клієнтів я завжди при-
їжджаю з оригіналами тих 
робіт, які в нас є. Виключно 
оригінали, жодних каталогів. 
Колекціонери –  досить спе-
цифічні люди, кожен має свої 
інтереси. Ви ніколи не знає-
те, що кому сподобається 
– це перше правило. Навіть, 
якщо ви думаєте, що саме це 
придбають, а тут показуєте 
кілька робіт і потенційний 
покупець обирає щось зов-
сім інше. Навіть добре знаю-
чи смаки цієї людини, ви не 
можете передбачити, бо пе-
реважно вибирають досить 
емоційно. Якщо візьмемо 
до прикладу роботи Анто-
ніни, то комусь подобаєть-
ся об’єкти, комусь графіка, 
а комусь все це і живопис. 
Співпрацюю з художниками, 
роботи яких подобаються 

особисто мені, з деякими на-
віть склались дружні стосун-
ки, наприклад, мій хороший 
друг – Лукас Райнер.

– Ханно, розкажіть, 
будь ласка, про сам поча-
ток співпраці з Антоніною 
Денисюк.

Ханна: Наша співпраця з 
Антоніною розпочалася ще 
у 2011 році з Флорентійської 
бієнале. Це по-суті друга за 
величиною бієнале з тих, 
що проводять в Європі. Ми 
вирішили повезти туди кар-
тини з квітами. Відверто ка-
жучи, нам було дуже важко, 
адже усі витрати були наши-
ми та ми удвох везли важкі 
великі полотна ще й було 
купа візових нюансів. Не 
знали, на що очікувати, адже 
там брало участь майже 600 
художників із понад 100 кра-
їн світу. Ми були одні з Укра-
їни, ні на що не претендува-
ли. На диво, наші квіти дуже 
сподобалися журі. Під час 
нагородження оголосили, 
що спеціальну премію імені 
Лоренцо ді Медичі отримує 
Антоніна Денисюк. Це був 
приємний шок)))

Ми вирішили на цьому 
не спинятися, розвиватися 
далі і  взяли участь у арт-яр-
марку в Генуї. Це не був 
конкурс, просто ярмарка 
досить високого рівня. По-
тім поїхали на Арт-Монако – 
теж елітна ярмарка. В один з 
ярмаркових  днів до нашого 
стенду підійшли дві особи 
і кажуть: «Ми з мерії Мона-
ко і зараз готуємо виставку 
«Кольори світу», хочемо 
вас запросити». Це вперше 
Україна брала участь у цій 
щорічній виставці. Такі наші 
поїздки завжди супрово-
джувались хвилюванням, 
важкою працею та неймо-
вірними пригодами. А ви-
сновок такий, що з дії на-
роджуються інші дії, саме це 
і є розвиток.

– Антоніно, ваші ідеї 
завжди неординарні, но-
ваторські, ще би хотілось 
пригадати серію «Жит-
тя як повітря».  Це така 
ваша тривала у часі робо-
та і дуже цікаво, чому саме 
пір’я і як усе почалось? 

Антоніна: Чому я взялася 
за перо? По-перше, я пером 
малюю, якщо казати про мій 
інструмент рейсфедер, там 
теж перо. Перо для мене – 
це власне територія повітря 
і свободи, тобто життя як по-
вітря. Артоб’єкти з перами 
вимагають часу і фізичної 
роботи. Деколи на невели-
кому шматочку розташовую 
до 1500 пір’їн. Пташине перо, 
як матеріал, незнищенне, 
незважаючи на свою лег-
кість. Це ДНК і РНК світу, що 
несуть у собі незліченну ін-
формаційну пам’ять. Воно 
не розкладається, майже не 
горить, його ніхто не хоче 
їсти. Індіанці робили накид-
ки з пір’я, так звані хуарі, які 
зберігаються вже тисячі ро-
ків. Для мене надзвичайно 
важливо, що таким чином, 
з допомогою пера, як обра-
зотворчого матеріалу, вони 
доносили знання мовою 
символів наступним поко-
лінням. Саме так створюєть-
ся безперервний ряд, зв’я-

зок з людьми, які жили 
тисячі років тому.

Почала я ці роботи 
ще з 1995 року. Таким 
першим артоб’єк-
том було пір’я пави. 
Якось проходила біля 
Галицького базару у 
Львові. Був сірий, ру-
тинний день, мжичка 
і мокрий сніг під но-
гами. Я побачила, що 
жінка у відрі продає 
щось неймовірно ко-
льорове – то були пір’ї-
ни пави. Це був такий 
виняток! У мене відра-
зу виникло бажання 
створити роботу, ко-
тра б рухалася за по-
вітрям. Перед очима 
повстала картина – на 
золотому фоні павичі 

пір’їни. Саме таким ритміч-
ним рядом воно у мене все 
виросло в уяві за секунду.  Я 
прибігла додому з букетом із 
150 пір’їн і взялася за роботу. 
На перші роботи відразу на-
посіли: що вона таке робить, 
що вона собі вигадала?!! 

Майже двадцять років 
по тому, 2016 року, ми були 
в «Гранд Палє» у Парижі, 
там щорічно відбувається 
колосальна виставка ФІАК. 
Збирається близько 300 га-
лерей, зокрема White Cube,  
Tate Modern, дорожезний 
вхід, маленький бокс для 
участі коштує 35 000 євро 
(нам пощастило туди потра-
пити, завдяки Ганнусиним 
контактам). Я дивлюся краєм 
ока і зауважую – моє пір’я. Те 
саме, що я зробила у 95 році, 
1 до 1  зробила якась бель-
гійка. Вона те пір’я приклеї-
ла, а в мене воно все рухало-
ся. І це продається за 250 чи 
300 тисяч євро. Ви собі уяв-
ляєте?!! Мене в 95 році так 
збештали, так замучили, що 
роблю якийсь несмак. Одне 
слово, я вирішила, що роз-
виватиму цю мою тему далі.  

– Якось ви розповідали, 
що ваш дідусь казав вам: 
«Тоню, ти нічого, крім своєї 
голови, нікуди не візьмеш». 
Ймовірно, метафорою цієї 
голови стала ваша шедев-
ральна капуста? Розка-
жіть, будь ласка, і цю ціка-
ву історію.

Антоніна: Я вже зазнача-
ла, що люблю малювати. Що-
разу, коли кудись виїжджаю, 
завжди беру з собою якийсь 
мінімум фарб, обов’язково 
акварель, рейсфедер та туш. 
У 2005 році мені пощастило 
виграти стипендію на «Віллу 
Деціус» у Кракові. Стипендія 
була надана Польським Ін-
ститутом ім. Адама Мікцеви-
ча. Темою було знайомство з 
творчістю Тадеуша Кантора, 
видатного польського теа-
трального режисера. Ті, хто 
хоч раз побував на «Віллі 
Деціус», знають, що цей рай-

Антоніна Денисюк:

«У всьому, що я роблю, мені 
хочеться бачити і чути поему 
портретів нашого світу»

Сabbage world
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Лідія Корсун, 
Нью-Йорк
Спеціально 
для «Час і Події» 

12 січня нинішнього Нового 
року, ми відзначили 113-у 

річницю із дня народження НА-
РОДНОЇ ХУДОЖНИЦІ УКРАЇНИ 
МАРІЇ ПРИМАЧЕНКО (1907-1997).

Здається, що не кругла дата і на 
особливу увагу не могла розрахову-
вати. Але вийшло навпаки. У фейсбу-
ці з’явилося два пости присвячені 
Марії Примаченко у зв’язку з цією 
датою. Вони викликали величезний 
резонанс, відгуки, вподобайки...

Автор першого посту - відома у 
Києві в середовищі культурної еліти 
столиці та України, працівник екс-
курсійної служби столиці, організа-
тор і керівник громадської організа-
ції Гільдія гідів (Guides Cuild) Наталя 
Пирогова. Її ім’я відоме нашій газеті, 
оскільки автор цих рядків друкувала 
тут статтю, - про дослідження разом 
з Наталією Пироговою та її колегою 
Тетяною Нечай горезвісної історії 
пам’ятника у Києві львівського ху-
дожника Романа Петрука - «Сонце 
правди Шевченкового слова» (2018).

Наталя написала пост у зв’язку з 
датою, а ще й тому, що вона з колега-
ми відвідала влітку 2021 р. рідне село 
Марії Примаченко - Болотню, Іван-
ківського району Київської обл., де 
побували на обійсті її хати, відвідали 
її могилу та районний Іванківський 
краєзнавчий музей, оглянули неве-
личку виставку її творів. Зо два де-
сятки фото оригіналів цих картин із 
музею додано до коротенької інфор-
мації: «12 січня - День народження 
видатної української художниці 
Марії Оксентіївни Примаченко...
Відвідини з колегами малої бать-

ківщини художниці справили не-
забутні враження та відчуття.»

Ця інформація схвилювала, бо є 
чудовим продовженням моєї остан-
ньої теми «Амбасадори культурної 
дипломатії України» (статті та окре-
мі пости у ФБ): Олександр Кошиць, 
Олександр Мірошников, Леся та 
Віктор Корсаки, Валерій Галан, Іван 
Марчук...Має бути найближчим ча-
сом в цьому ряду Іван Сколоздра. І 
не тільки він.

І ось Марія Примаченко. Яку світ 
пізнав і знає як видатну самобутню 
українську народну художницю. 

Другий пост - авторський, в яко-
му я розповіла дещо про цю видатну 
людину: 

Марія Оксентіївна Примаченко 
- ця сільська жінка-самородок без 
спеціальної освіти, з драматичною 
життєвою долею, створила понад 
500 самобутніх картин і прослави-
ла Україну на весь світ! Це вона ще 
в 1937 р. отримала Золоту медаль 
Всесвітньої виставки в Парижі. Це її 
талант, талант української художниці 
признали тоді і Пабло Пікассо, і Марк 
Шагал. Останній навіть пробував її 
наслідувати в написанні тварин:). Її 
порівнюють ще з голландцем Ван Го-
гом і грузином Ніко Піросмані. 

А мені в деяких роботах нагадує, 
як не дивно, всесвітньовідомого 
нашого, з Тернопільщини, діяспор-

ця Якова Гніздовського (1915-1985), 
який в післявоєнні роки мешкав 
і працював в Нью-Йорку. Вони не 
знали і не могли знати одне одного. 
Художник зі світовим іменем, випус-
кник художньої академії та проста 
сільська жінка з початковою осві-
тою, але «надуніверситетською сві-
домістю» та талантом від Бога. Не до 
порівняння і мистецькі твори. А ось 
тонкість, відчуття краси, оці делікат-
ні тоненькі штрихи, з яких дивом та-
ланту народжується образ, як мені 
здається, притаманна їм однаково. І 
навіть переважна тематика, - флора 
і фауна, - спільні. Індивідуальності! 
Таланти! Самобутності!

Її твори експонувалися в Пари-
жі, Варшаві, Софії, Празі, Монреалі... 
2009 рік - на честь 100-річчя від її на-
родження - рішенням ЮНЕСКО був 
оголошений роком Марії Прима-
ченко... Хтось із коментаторів додав 
своє: «Вік Марії Примаченко»

Її стиль відносять до «наївного» 
мистецтва. Але називати їх «наївни-
ми» не вистачає духу. Саме життя: 

квіти, рослини, тварини, звірі. Твор-
ча фантазія - безкрайня. Невимовно 
яскраві фарби, багато Сонця, Любові.

А тепер про гріх України перед 
нею і її пам’яттю. Так, їй дали Шев-
ченківську премію. В 4-х містах Укра-
їни є її пам’ятники. У Києві - проспект 
Примаченко. Отримувала орден і 
медалі. Але не зуміли, не захотіли, 
хоч безумовно могли (!!!) зробити 
основне посмертно: створити музей 
бодай в її хаті. Вона - всесвітньо відо-
мий амбасадор культурної дипло-
матії України, - безхатько... А скільки 

палаців за 30 літ набудували собі за 
народний кошт, здобутий шляхом 
прихватизації, олігархи?! 

«Законотворці» нещодавно при-
ймали «закон» про олігархів. Точи-
лися бурхливі дискусії, як не най-
головніше в ньому, «кого вважати 
олігархом»(?). А ви так звані «народ-
ні обранці» викиньте звідти дурни-
ці, а запишіть про меценатство, про 

списування податків з тих, хто збу-
дує музей чи школу, поговоріть з 
конкретними персонами з їх числа, 
займіться індивідуальною пропаган-

Марія Примаченко – 
всесвітньовідомий амбасадор 
культурної дипломатії України
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дою про їх обов’язок перед ограбо-
ваним народом. Тільки не говоріть 
нам, що їх багатство законне.

Отож, хто із них покриє тепер цей 
гріх? Тобто організує за свій кошт 
(або в складчину) музей Марії При-
маченко? Озивайтеся. 

P.S. Мені, із інформації посту 
Наталі Пирогової, яка від-

відала рідне село Марії Примачен-
ко, так і не стало зрозумілим, а хто 
ж таки опікується спадщиною ху-

дожниці, чому до цього часу влада 
- районна, обласна, верховна в особі 
міністерства культури, - не організу-
вала до цього часу, бодай в її хаті, му-

зей, як роблять це в багатьох випад-
ках на місцях… Одне зрозуміло на 
цей час: під нашими інформаціями 
у ФБ народ голосує за МУЗЕЙ Марії 
Примаченко. Ось кілька відгуків: 

Наталя Пирогова: «Важливий 
меседж щодо окремого музею Ма-
рії Примаченко. Бо досі, її роботи 
розпорошені, якась частина пред-
ставлена в Національному музеї де-
коративно-прикладного мистецтва 
в Києві. І досі в українському куль-
турному середовищі її місце часом 

визначають як талановитої тітоньки, 
яка займалась аматорським декора-
тивно-прикладним мистецтвом. А 
треба виводити її ім’я (і інших худож-
ниць наївісток) до світового рівня, 
не соромитися, а пишатися.»

Віра Мельник: «Геніальна худож-
ниця! Кожна її картина сакральна! 
Весь світ захоплюється її роботами, 
а в Україні музею немає... Наші олі-
гархи купують яхти за мільйони до-
ларів, замки, вілли по всіх країнах, а 
залишити по собі слід в історії, як це 
зробили Терещенки, Галагани, навіть 
не усвідомлюють. Підтримую заклик 
Лідії Корсун - олігархи, які розбагаті-
ли в Україні, зробіть щось хороше для 
українських Геніїв і наших нащадків!»

Вікторія Корсун: «Гарна ідея, 
важливо аби якомога більше людей 
долучилися до доброї справи»

Віктор Рибаченко: «Тема амба-
садорів важлива, підтримую Ваші 
зусилля, пані Лідіє»

Просимо відгуків і думок читачів 
«Часу і Події».

Ваші пропозиції: що і як зроби-
ти, щоб примусити олігархів роз-
крити гаманці (народ має право 
це вимагати), а псевдокультур-
ників при владі - сприяти цьому. 
Лише масова підтримка народу 
дасть можливість розпочати вирі-
шення проблеми.

 Фото Наталії Пирогової, 
Сергія Багіна та соцмереж.

Серія «Пір’я»

ський куточок для письменників та 
перекладачів з усієї Європи знахо-
диться дещо далі від самого Крако-
ва. Тобто, якщо виїжджати в Краків, 
то потрібно збиратися на цілий день 
і ще встигнути повернутися назад, 
оскільки автобуси ввечері не ходять. 
Я перебувала там у грудні. Надходи-
ло Різдво і всі були в дуже піднесено-
му стані. Легкий сяючий сніг, скоро 
Свято! Новий Рік! 

Якогось вечора я повернулася 
раніше і зайшла в малесенький су-
пермаркет, що був поряд з Віллою. 
Чомусь в око впала капуста, зелена, 
святкова, як наливна. Я зрозуміла, 
що вона створена для мене, це ж 
готова скульптура! Прийшовши на 
віллу, акуратно, щоб не пошкодити 
листочки, я розгорнула її і почала ог-
лядати. Вона була досконала. Чомусь 
тоді мені подумалося, так ось це і Є 
живий образ – Жінки та Чоловіка, 
Світового Атласу, Дітей, знайдених в 
Капусті, Грошей як Капуста. І просто 
вона переповнена своїми зв’язками 
поміж прожилками. А скільки ще за-
ховано всередині! Наступного дня 
я поїхала в Краків і купила один ар-
куш паперу, як я тоді подумала, аква-
рельного. Він так сподобався мені за 
фактурою, що я його негайно взяла. 
Ось тут і виросте моя капуста. Я, як 
завжди, помилилася, і папір був для 
естампів, що дуже активно вбирає 
фарбу. Тому кожен міліметр проро-
блювався пензлем по три-чотири 
рази, для того, щоб набрати відпо-
відного насичення. Капуста виросла 
голубою, як мрія, як хмара. Моя Ка-
пуста позувала мені цілий тиждень. 

На початку 2006, буквально через 

двадцять днів, мені довелося поїхати 
у Відень на три місяці. Я продовжила 
капустяну тему. У Відні я почала ство-
рювати живописи олійними фарба-
ми. Багато спілкувалася на кафедрі 
концепційного мистецтва у Відні 
на тему капусти з деканом Академії 
Прикладного Мистецтва – ЮЮЮ. Ми 
знайшли спільну мову, нареготалися 
і я продовжила роботу. Щось в цих 
капустах було невимушене, майже 
дитяче і дуже захоплююче своєю 
простотою. Так виріс своєрідний 
капустяний світ. На полотнах ожили 

портрети львівських, варшавських 
та віденських капуст, до них долуча-
лися небо і квіти, і наш світ. Я майже 
не виставляла ці роботи. Та в оди-
надцятому році все ж таки предста-
вила на бієнале у Флоренції, здобула 
Меціоне спеціале. 

Ми з дітьми багато подорожува-
ли по Франції. Хто не закохувався в 
смарагдове море та Рив’єру? Власне 
ці подорожі береговою лінією від 
Італії через Францію до Іспанії, цей 
змінний пейзаж кольору віконниць 
наштовхнув мене на думку, що їх 

можна об’єднати засобом капусти у 
різних кольорах. Так я надрукувала 
серію капуст у тринадцятьох кольо-
рах – хроніки палітри вікон та две-
рей Рив’єри). Здрук Капусти у сріблі 
на темно-сірому фоні відразу посів 
місце у колекції маркіза Зігіфредо ді 
Каносси. І так пішло далі…

Капуста стала Святою Капустою, 
я з приємністю  дарувала здруки для 
друзів та знайомих.

До речі, ми з Ханною планували 
зробити серію ексклюзивної про-
дукції з принтами Капуст. Ханна здій-
снила велику роботу, створила свій 
сайт, як артдилер, і продовжує його 
наповнювати. Ну, і нарешті ми здійс-
нили випуск перших ексклюзивних 
фірмових футболок, світ-шотів та 
худі з Капустами!!! 

Знаєте, у всьому, що я роблю, 
мені хочеться бачити і чути поему 
портретів нашого світу. Якщо Джанні 
Моранді створив портрети пляшок і 
тим самим створив поему предмету, 
я створюю портрети капуст, грушок, 
квітів. Польський мистецтвознавець 
Пйотр Шуберт колись сказав про мої 
роботи: «Треба мати силу, щоб в наш 
час малювати квіти». Я з ним абсо-
лютно згідна, треба мати силу,  щоб 
у нашому світі бачити метаморфози 
речей, що оточують нас щодня, де 
глибинною структурою та основою 
є Безмежність Безперервного Ряду.

Адреси авторських інтернет-ресурсів:
https://www.facebook.com/hanna.

humenyuk/videos/273222317956474
https://www.denisiuc.com
https://www.humeniuc.com

Фото: Слави Степчук та
 з приватного архіву Антоніни Денисюк
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Діялоcь це на Бродівщині в бу-
ремні cорокові...

Якось, ще вдосвіта, до вікна Вар-
вари тривожно заcтукали і діточі го-
лоси налякано загукали:

– Тітко Варко, чуєте, тітко Варко! 
Ой, та збудітьcя вже! Що ж ви так 
розіcпалиcьтеcя, як за добрих чаcів! 
Вcтавайте, не cпіть! Там з вашим 
дядьком щоcь недобре. Лежать під 
ліcом у рові та якось так дивно, може 
заcлабли... Ідіть-но, глянете cамі!

Cкидала з намореного тіла решт-
ки недоcпаного cну, наче веcняна 
ріка cкреcлу кригу. Вчора звечора, 
коли cпоночіло, зайшли в їх оcелю 
«хлопці». Довго cиділи, поки Варка 
збирала вечеряти. Гомоніли з Андрі-
єм, cпівали, жартували, аж вона чу-
дувалаcя з їх веcелоcті.

Потім провідник пояcнив, що 
вони збираютьcя в далекий рейд, на 
Захід. То ж не гоже відходити з рідної 
землі, неcучи в cерці cмуток, а тут за-
лишати печаль, якої і так чимало...

Літня ніч коротка. Коли зорі з 
міcяцем почали по-троху меркнути, 
нічні гоcті cтали лаштуватиcя в доро-
гу.

– Cпаcибі за ваш труд, гоcподи-
нонько, а ви, пане гоcподарю, виве-
діть наc за cело, до ліcу. Бо хоч доро-
га недалека і знайома, але з вами вcе 
ж безпечніше.

Андрій радо пішов, незважаю-
чи на втому. Цілий день поравcя на 
коcовиці, ледве ввечері ноги домів 
приволік. Але таким він вже був ще 
змалечку – ніколи не ухилявcя від 
того, щоб допомогти комусь, хто б 
його про що не попросив. Ще зовcім 
недолітком «за Польщі», йому вже як 
дороcлому доручали різні важливі 
справи. Аж навіть якоcь мати його 
cтривожилаcя:

– Бійтеcя Бога, хлопчина ледве 
з довгої cорочки виріc, а ви його за 
рівню cобі тримаєте!

– Матуcю, він один в наc більше 
двох дороcлих вартує, – заперечив 
його наcтавник. І так вже повелоcя 
аж до нинішнього дня.

– Дурного робота вcе знайде, – не 
раз хмурилаcя Варка, коли бачила, 
що чоловік вже геть знемагає. 

Андрій за звичкою лагідно уcмі-
хавcя і терпеливо заперечував:

– А їм там, у криївках, де смерть 
чатує на кожному кроці, хіба легше, 
краще?

Варка затихала і cама підмагала 
чоловікові, чим могла. І от вчора він 
пішов поночі з ними, а їй сказав не 
чекати:

– Ти лягай, cпочинь, а я не заба-
рюcя. Я cкоро!...

...Ранок видавcя таким гарним, та-
ким погідним, що несила було й ду-
мати про ймовірність хоч якої біди. 
Літо ласкавою теплою рукою закві-
тчало землю розкішними взорами 
суцвіть. Перед очима Варки про-
cтягнувcя неозорий росяний килим 
запашного різнотрав’я. Сповнені 
пташиного гамору і веселих голоcів 
сільського довкілля, сади та левади 
доповнювали загальну картину.

Вона нашвидкоруч накинула на 
cебе cяку-таку одежину і прожогом 
вибігла з хати. Розтривожені діточі 
личка нічних підпаcичів вcупереч 
життєрадісній природі кольнули 
душу тривогою.

– Ми гнали до ріки попаcом. Рап-
том чуємо, ніби коло броду щось ба-
бахнуло. Підійшли ближче – бачим, 
ваші дядько лежать, і так ніби сплять. 
Ми гукнули їх – не обзиваютьcя, ми 
тоді кинули коней і до ваc...

...Вона бігла наоcліп, оббиваючи 
боcі ноги об каміння, повернула на-

впроcтець, через збіжжя, щоб швид-
ше. Благенька cпідничина вмить 
оброcилаcя і обліпила ноги, хуcтина 
звіcилаcя з голови, коcи спали на 
плечі.

Здалеку вгледіла Андрія. Він ле-
жав на узбіччі пшеничного лану в 
траві і наче міцно cпав, ледь повер-
нувшиcь на бік, але якось дивно роз-
кинувши руки. Варка підійшла ближ-
че. Обличчя Андрія було cпокійним, 
брови ледь підняті на виcокому чолі. 
Мабуть гарно cпалоcя йому cеред 
неcтримного буяння природи під 
виcоким cинім безхмарним небом, 
де вcе, що було живе шуміло, щебе-
тало, бриніло, де кожна жива іcто-
та cвоїм голоcом поcилала хвалу 
Вcевишньому. Раптом вона поба-
чила,що. від його голови змійкою 
звивавcя тоненький вже підсохлий 
червоний струмок.

– Андрію! – тривожно озвалаcя 
Варка. Андрій лежав мовчки, непо-
рушно. – Чуєш, Андрію! – нахилив-
шись, поторгала його за руку. Рука 
безcило поникла на траву. – Андрію! 
– розпачливо заволала нещаcна жін-
ка, збагнувши все, – Андрійчику! За 
що ж то тобі така кара?! Та ще й від 
cвоїх?...– голосила.

Похорон відбувcя тихо. Покійно-
го відcпівував новий панотець. Люди 
тривожно перешіптувалиcя. Варка, 
почорніла від горя і наче cкам’яніла, 
не плакала, не голоcила. Дивилаcя 
невидячим взором відcутньої люди-
ни, не відзиваючиcь ні до кого. «Хоч 
би від розуму не відcтупила. – бідка-
лаcя рідня.– Чи до дохторів її веcти, 
чи до знахарки? Така гарна, веcела 
була молодиця, а так її біда cкрути-
ла!»

Піcля похорону годинами cиділа 
на лаві, погойдуючиcь, невмита, не-
чеcана, нецікава ні до їди, ні до cну...

В надвечір’я дев’ятин навідавcя 
до хати cтаренький панотець, що 
уcтупив cвоє міcце, як казав «по cта-
роcті й з доброї волі» молодшому, 
посилаючиcь на погане здоров’я й 
cтаречу пам’ять.

– Не годен я ту новизну cприйма-
ти, – казав він про вимогу нової влади 
переходити у російське православ’я. 
– Богові cвоє я відcлужив, а до модно-
го нехай вже молоді звикають. 

Ввійшов, мовчки поблагословив 
хату і cів біля Варки.

– Що ж, дитино, проти волі 
Гоcподньої ми безcилі. Давай разом 
помолимоcя за покійника. Нехай 
його душа летить до Бога. Добра лю-
дина була, царcтво йому небеcне.

І тут Варку прорвало: заплакала, 
захлипала, наче cкривджена дитина.

– За що ж його наші так, у нього ж 
не було вини перед ними?!

– Цить, Варко, цить, – зашептав па-
нотець, – не наші то були, не їх рук те 

плюгаве діло. Наші так не вбивають: 
підcтупно, по-злодійcьки, зненацька, 
крадучись, поcилаючи cмерть в по-
тилицю. Ти мене знаєш. Я і хреcтив, і 
cповідав, і вінчав ваc обох. Ніколи ні 
перед ким з ваc не лукавив. Прийде 
чаc, і cама дізнаєшcя, хто в твоєму 
горі виною. Але я впевнений, не наші 
то були. А тепер ти поплач, поплач 
й легше cтане. Бо коли людина cвій 
біль в cерці тримає, то воно мертвіє, 
cтає, як камінь. Дивишcя, і наче жива 
людина, а душа в неї мертва, закам’я-
ніла. Так і ходить кам’яною cновидою 
по cвіті Божому. А cльози з cерця ка-
мінь вимивають, лікують. Легше cтає 
на душі... – І за хвилю додав: – Я буду 
навідуватиcь до тебе, буду молитиcя 
за вас обох. За твоє здоров’я і за цар-
ство небесне для душі Андрія твого. А 
ти зоcтавайcя з Богом...

Поволі Варка приходила до тями, 
проявляючи волю до життя. Наче 
та зів’яла роcлина, що її несподіва-
но cкропить теплий літній дощик і 
оживить. Потроху до діла бралаcя, 
зрідка й між люди виходити cтала. 
А напередодні свята Петра і Павла 
вирішила сестру в cуcідньому cелі 
навідати.

Ішла не кваплячиcь, вбираючи в 
cебе весь чар літнього дня, наче квіт-
ка ранкову роcу. «Такий гарний cвіт, 
– думалоcя Варці, – cтільки в ньому 
краcи, cтільки простору для всього 
живого: для людей, роcлин, тварин, 
навіть для комашок малесеньких. А 
люди такі озвірілі, гірше вовчої зграї! 
Хижий звір тільки голодний страш-
ний, а людина – у cвоїй ненаcитній 
жадобі. Чим більше має, тим більше 
хоче. Наче на той cвіт за cобою все 
збирається забрати!...»

На вході до cела її попередили, 
що тут cьогодні «червона мітла» 
налетіла і вже бешкетує. Вcе в селі 
вверх дном поперекидали.

– Бог з ними (А лихий би їх за-
брав!), – відмахнулаcя Варка, – що їм 
до мене? Я до cвоїх йду!

З хати сестри аж на вулицю доли-
нав хмільний говір упереміж із cол-
датcькою лайкою та блатними піc-
нями – видно непрошені гоcті були 
напідпитку.

Cеcтра Гафійка поралаcя в кухні.
– Cам Бог тебе приніc. – зраді-

ла, побачивши Варку. – Найшло їх 
у хату – не повернутиcя. Від cамого 
ранку п’ють, їдять, а cолдатня по cелі 
шастає, за «бандерами» шукає. Та 
що ліпше зі cкринь – cобі за пазуху 
горне! Ото «визволителі» на нашу го-
лову взялиcя! – Cміття моcковcьке! 
Ходи, поможеш занеcти їм обід. 
Може наcитятьcя до cудної години!

– Бог його знає, що то тепер ді-
ється, – з cумом промовила Варка, 
– одні інших кращі. Наші он що зро-
били з моїм!

Її голоc затремтів... горло здушив 
cпазм. Гафійка тільки понурила го-
лову. Ввішли обидві в cіни. І раптом 
Варка дала знак cеcтрі зупинитиcя. 
В кімнаті хтоcь дуже веcело реготав 
і той регіт видавcя Варці підозріло 
знайомим. Деcь вона вже чула той 
голоc. Але ж де? Невже тоді... про-
майнула блиснула згадка про ту до 
божевілля cтрашну ніч. Але ж тоді 
були вcі свої. А тут – червоні, во-
роги. Чи ж не мара якаcь? Рвучко 
відчинила двері і оcтовпіла. Перед 
нею, у гурті вже добряче захмелілих 
cтаршин cидів недавній «друг-про-
відник», на бажання якого її Андрій 
пішов проводжати їх – «повcтанців». 
Але на цей раз він вже був одягне-
ний у військову форму з погонами 
капітана радянських прикордонних 
війcьк. На cтолі, заcтеленому cкатер-
тиною, валялиcя недопалки, куcки 
хліба, напівпорожні пляшки. Алко-
гольні пари змішувалиcя з їдким тю-
тюновим димом.

– Что тьотка уcтавілаcь? Нє відєла 
оcвободітєлєй? Мужика cвоєго во-
зможно іщєш? – єхидно озвавcя 
«провідник». – Авоcь cпряталcя мєж-
ду намі?

Мить, і важка чавунна сковорідка 
з приготовленим обідом глухим cту-
котом опинилаcя на голові чекіcта, 
покриваючи cвоїм вміcтом його го-
лову і новий мундир. В тій ж секунді 
Варку зуcібіч оточили, заломлюючи 
їй руки за cпиною. Вона відчайдуш-
но пручалаcя, відбивалася, поки її, 
вже міцно зв’язану не вивели з хати, 
незважаючи на лемент та благання 
cеcтри.

– Убивці, упирі, обертні прокля-
ті! Кровопивці, – голосила нещаcна 
вдова. – Будьте ви навіки прокляті! 
Виплодки большевицькі! Прийде і 
на ваc пора, моcковcькі катюги!

Їй зав’язали рота, волоком виво-
локли з подвір’я, cиломіць заштовха-
ли в машину. І від того дня вже ніхто 
її більше не бачив. Тільки cтаренький 
панотець до кінця cвоїх днів упоми-
нав у cвоїх молитвах Андрія і Варку, 
невинно убієнних.

А большевицькі упирі ще довго 
cпотворювали cвоїми злочинами 
життя в Україні.

Пригляньмоcя друзі! Може і між 
нами водятьcя такі обертні.

Відповідно до збільшення у Вер-
ховній Раді кількоcті «лівих» або як 
їх ще зневажливо називають у наро-
ді «викопних динозаврів-реліктів», 
щораз чаcтіше можна почути лука-
во запущене звідти у cуcпільcтво 
приховане брехливе шипіння на 
тему, виплекану ще покійною союз-
ною компартією. Тема, проте, давно 
вже проте втратила кредит довіри 
у громадян України, наділених здо-
ровим глуздом. Йдеться про «жах-
ливі звірcтва бандерівців», хоча пра-
вильніше було б «жахливі звірcтва 
псевдобандерівців». Причому, фак-
тів ніхто не наводить, жонглюють 
лише затертими, як cтара бруківка 
фразами: «Вони наc вбивали, cтріля-
ли нам у cпину».

На щаcтя, на злочини таких «бан-
дерівців» вже пролито чимало cвітла 
і тепер вже добре відома всім роль 
так званих «cпєцотрядов» – тих жа-
дібних крові виплодків ЧК, які під 
святим іменем повcтанців УПА cія-
ли cмерть і руїну всюди, де тільки 
cтупала їх нога. Про один із таких 
незчиcленних випадків я і хотіла вам 
розповіcти.

Спогади своєї мами в редакцію 
«Час і Події» надіслала Лариса Сітко. 

Дякуємо! 

ВАРКА
(Вовки в овечій шкурі)

Ярослава Людкевич-Сітко
Ярослава Людкевич-Сітко (1929-

2000) - член ОУН. Була заарештована 
у 1949 р. і засуджена до 25 років кон-
цтаборів. Покарання відбувала в м. 
Інті Комі АРСР. Звільнена достроково 
у 1956 р. Ще десять років залишала-
ся на спецпоселенні. Все життя про-
йшла із Україною в серці! 
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Костянтин Морозов в кабіні «Mirage 2000», авіабаза у Франції, 1992 рік.

Вітаю шановних читачів! Перш 
за все хочу висловити шану ге-

роїзму українського воїнства у всі 
часи боротьби України за свою не-
залежність. Особливої вдячності 
заслуговують Герої наших днів, 
військовослужбовці, добровольці 
і волонтери – учасники бойових 
дій на сході України за її свободу 
і незалежність, територіальну 
цілісність і недоторканність.

Як колишній військовий міністр я 
пишаюся нашими героями і вклоня-
юся перед пам’яттю загиблих. Геро-
ям Слава!

Хотів би з 30-ти річної відстані те-
зово висловити приватні оцінки су-
часного періоду розвитку оборони 
України: її стратегії, стану і гарантій 
безпеки в контексті задуму і реалі-
зації проекту «Воєнна організація 
України». Також зазначу особисті 
бачення причин прорахунків обо-
ронної політики, що призвели до 
численних людських жертв і втрати 
територій в ході російської агресії 
що почалася 2014 року.

Як відомо, формування нашої 
армії було розпочато 1991 року 
шляхом еволюційних перетворень 
радянського військового угрупо-
вання на території України. Тридця-
тирічний досвід показав, що разом 
з цим і радянська ментальність у 
ставленні політичного керівництва 
незалежної України до армії, в його 
підходах до визначення основ обо-
ронної політики, усвідомлення га-
рантій безпеки, зокрема в оцінках 
загроз і вибору союзника, тривалий 
час супроводжувала цей процес. В 
самому середовищі військового ке-
рівництва також зберігалися подвій-
ні настрої: лояльність до України і 
намагання зберегти звиклі й зручні 
умови існування. Але двигуном 
прогресу створення Збройних сил 
були офіцери середньої ланки.

Наприкінці 80-х на початку 90-х 
років мені довелося служити на ви-
щих посадах у Повітряних арміях 
Військово повітряних сил СРСР і бути 
свідком як в середовищі саме цієї 
категорії офіцерів стрімко зроста-
ли відчуття несправедливості щодо 
існуючої системи. Особливо драту-
вали масштаби зловживань началь-
ників і так звана кадрова політика з 
її дискримінацією неруських націо-
нальностей. Карколомним момен-
том у формуванні позиції протесту в 
армії стали серпневі події 1991 року 
під час спроби державного перево-
роту в Москві. Переважна більшість 
офіцерів українського угруповання 
Радянських військ висловила свій 
протест старій системі присягнувши 
на вірність незалежній Україні. Саме 
у ті дні 91-го з історичного само-
визначення українських офіцерів 
армія України почала своє відро-
дження.

Військове угруповання на терені 
УРСР станом на 91-й рік було могут-
ньою базою для утворення структур 
нашої армії. За оперативними оцін-
ками то був другий, після розташова-
ного в Європі, ударно-наступальний 
ешелон радянської воєнної маши-
ни. Близько мільйонна чисельність 
особового складу, чотири оператив-
но-стратегичні об’єднання, ракет-
на армія (176 міжконтинентальних 
балістичних ракет з майже шістьма 
сотнями ядерних боєголовок на бо-
йовому чергуванні), чотири повітря-
ні армії фронтової авіації, дві дивізії і 
окремі полки важких бомбардуваль-
ників армії Далекої авіації страте-
гічного призначення, величезне за 
чисельністю і складом озброєння 
сухопутне угруповання військових 
округів і Чорноморського флоту, 
безліч частин розвідки, баз і складів 
матеріально-технічного забезпечен-
ня, пунктів управління і частин зв’яз-
ку, сховищ мобілізаційних ресурсів, 
потужності ВПК і реморгани базу-
валися у всіх обласях України. Такої 
потужної бази не мала жодна з рес-
публік колишнього Союзу.

Але то було угруповання радян-
ських військ. Там продовжувала 
функціонувати консервативна вер-
тикаль системи управління ними. 
Діяли центральні органи державної 
влади в Москві – уряд, міноборони, 
КДБ, МВС, партійні й парламентські 
контрольні органи.

Хоча 3 вересня 1991 року Верхо-
вна Рада призначила міністра обо-
рони і підпорядкувала собі всі вій-
ськові формування, особовий склад, 
зброя, військова техніка й ресурси, 
органи управління ними і система 
зв’язку де-факто залишались в руках 
старої системи.

Зайве наголошувати, що та систе-
ма була природно антиукраїнською 
і мала всі можливості підняти те 
угруповання проти нашої незалеж-
ності. Слід зазначити, що Москву 
на це активно підштовхували з на-
шої середини різні «Союз советскіх 
офіцеров», альтернативна «Спілка 
офіцерів України», інші військові й 
громадські організації що в аварій-
ному порядку почали утворюватись 
в Україні. Думаю, якби не шалені 
особисті меркантильні проблеми, 
що водночас постали перед москов-
ськими чиновниками, організація 
ними збройного спротиву в Києві, 
Львові, Одесі, в Криму, в багатьох ін-
ших пунктах дислокації військ була б 
неминучою.

На щастя нам тоді вдалося без 
загострень скоротити і значною мі-
рою зукраїнізувати цю військову ім-
перію. Протягом жовтня-листопада 
1991 року ініціативна група офіцерів 
кадру і запасу розробила варіанти 
Концепції Збройних Сил. Група па-
тріотів керувалася ідеологічним 
принципом Народного Руху Укра-

їни щодо Армії незалежної дер-
жави, збудованої на традиціях 
визвольних змагань різних пері-
одів нашої історії. Ознайомившись 
із розробками, одразу вирізнив два 
принципові підходи. Один – розпуск 
всього складу угруповання радян-
ської армії з подальшим набором до 
війська українських патріотів і дру-
гий – взяти за основу те угруповання 
і шляхом його реформування посту-
пово створити основи видів Зброй-
них сил України. Глибоко розуміючи 
мотивацію прихильників обох ва-
ріантів – радикального й еволюцій-
ного – і поважаючи їхній патріотизм, 
все ж схилявся до другого варіанту.

Розпустити військові частини і 
звільнити військовослужбовців зі 
зброєю означало б перетворити їх 
на відвертих ворогів з масштабними 
диверсійними діями і з непередбачу-
ваними наслідками. Це не створило 
б умови заміни радянського особо-
вого складу на українських патріотів 
при тих же комплектах озброєння 
і військової техніки, як передбача-
лось. Натомість це стало б ворожим 
актом проти нашої державності. 
Хоча солдат ми і так швидко і достро-
ково звільнили і відправили до їхніх 
республік, наявну чисельність офі-
церів із сім’ями було б неможливо 
організовано перевести за межі 
України. Москва всіляко зволікала б 
з наданням їм посад і оформленням 
пенсій, тим самим штучно підбурю-
ючи масштабні протести в Україні. 
Отже еволюційний підхід був більш 
прийнятним і був підставою надіям 
що ми з цим впораємось.

Такий підхід було схвалено Вер-
ховною Радою і закладено в основу 
нашої подальшої роботи. Беззасте-
режна підтримка і участь у реаліза-
ції Концепції активу депутатського 
корпусу, урядовців, Спілки офіцерів 
України, надала процесу загальноу-
країнського масштабу. У той же час 
ми вели ініціативні переговори з ка-
дровими органами обох інстанцій: 
Міноборони СРСР і новоутворюва-
них структур під егідою російсько-
го парламенту. Таким чином більше 
десяти тисяч офіцерських сімей у 
відносно короткі терміни було пе-
реведено для подальшої служби 
переважно в Росії. Для решти було 
запроваджено процес присяги на 
вірність народу, як первинний кри-
терій лояльності до незалежної дер-
жави Україна.

Одразу після Всеукраїнського 
референдуму 1 грудня, що під-
твердив державну незалежність 
України,  Верховною радою було 
прийнято Закони «Про оборо-
ну України» і «Про Збройні Сили 
України». У військах розпочався 
процес приведення до присяги на 
вірність народові України і до трав-
ня ми вже в основному мали нашу 
Армію.

Честь і слава офіцерам, які на по-
чатку 90-х заклали основу воєнної 
організації нової України. Це та осно-
ва, на якій сьогодні формується ге-

роїзм захисників України від сепара-
тизму і російської агресії. Хоча це й 
стало новітнім періодом визвольної 
боротьби, надійність Української 
армії як гаранта безпеки не мог-
ла визначатися лише присягою. 
Вона була необхідним критерієм 
для цього, але зовсім не достат-
нім.

На жаль, багато з років що мину-
ли, не можна назвати героїчними 
в контексті 100-річної історії укра-
їнського війська. Не з вини армії 

радше це був час коливань і неви-
значеності, прорахунків і втрачених 
можливостей.

Тепер, і очевидно небезпідстав-
но, прийнято вважати останні роки 
часом утворення нашої оборони з 
нуля. Згоден, армія почала своє 
відродження з початком росій-
ської агресії, але чому її було необ-
хідно відроджувати? Адже її роль і 
місце в державі, засадничі принципи 
організації було визначено правиль-
но. До того ж була потужна людська і 
матеріальна основа для їх реалізації. 
Чому ж ця основа десятки наступних 
років не залишалась міцним фак-
тором осучаснення армії? Чому за 
цей час колосальні людські і мате-
ріальні ресурси не були ефективно 
використані, а державна оборонна 
політика не створила незворотні га-
рантії воєнної безпеки? Як сталося 
що той, кого переконано вважали 
братом виявився агресором, а спо-
конвічний розпропагований ворог 
допомагає нам у війні з ним? Думаю 
запитання не риторичні і відповіді 
на них в контексті того ж радянсько-
го мислення.

Вважаю, що ми з самого початку 
несерйозно поставились до питан-
ня нашого воєнного союзника. І це є 
центральним стрижнем моєї незмін-
ної багаторічної позиції і головною 
тезою мого огляду в цій статті.

Продовження на стор. 33

ї А ії її ї і У ї і

Костянтин Морозов, перший міністр оборони України:

«Одним з найбільших прорахунків 
оборонної політики була 

багаторічна антидержавна позиція 
щодо Чорноморського флоту»
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Під час переговорів міністра оборони Костянтина Морозова з 
Генеральним секретарем НАТО Манфредом Вернером, Київ, 1992 рік.

Перш за все через радянську 
ментальність політичне керів-
ництво, не припускаючи якихось 
ускладнень у стосунках з Росією, 
поступалось інтересами держав-
ної безпеки. І хоча всі розуміли що 
принципи незалежності виключали 
елементи військово-політичного 
союзу з нею, до можливого союзу з 
Заходом Україна надто довго стави-
лась вкрай обережно.

З перших років незалежності 
перспективою для наших Збройних 
сил законодавчо передбачалося 
їхнє співробітництво з НАТО. Вже во-
сени 1991-го почалися перші візити 
представників України до НАТО. У 
1992 році Президент Кравчук здійс-
нив перший візит до штаб-квартири 
в Брюсселі, проклавши курс на спів-
робітництво. Цей курс всіма україн-
ськими урядами, принаймні офіцій-
но, підтримувався як прагматичний. 
Президент Кучма регулярно відвіду-
вав Брюссель, навіть Янукович, пра-
цюючи на посадах глави Донецької 
обласної державної адміністрації 
і прем’єр-міністра, демонстрував 
власну підтримку партнерства з 
Альянсом.

Ми мали солідну підтримку всіх 
урядів США, яку було розпочато ад-
міністрацією президента Буша-стар-
шого, за ініціативної підтримки то-
дішнього глави Пентагону Чейні. 
Відчували підтримку багатьох країн 
Європи.

За короткий час було зроблено 
низку ефективних кроків: від 92-го 
року Україна розпочала миротворчу 
діяльність, від 94-го однією з перших 
бере участь у «Програмі партнер-
ство заради миру», від 97-го маємо 
особливе партнерство з Альянсом, 
утворено багато спільних робочих 
органів у багатьох сферах співро-
бітництва. Ми, єдині з партнерів, хто 
бере участь у всіх миротворчих опе-
раціях НАТО, співпрацюємо у сферах 
з надзвичайних ситуацій, науковій, 
отримували цільову допомогу з ути-
лізації ракетного палива і шахтних 
пускових установок, одними з пер-
ших відкрили в Києві офіс зв’язку, 
Центр інформації і документації, роз-
горнули широку інформаційну про-
граму з відвідуванням штаб-кварти-
ри в Брюсселі і військового штабу 
в Монсі, заснували інститут Комісії 
Україна-НАТО, утворили Місію Украї-
ни при НАТО – постійне дипломатич-
не представництво, неодноразово 
приймали в Києві засідання Північно 
Атлантичної ради і військових деле-
гацій Альянсу…

Але біда в тому, що нас лише ті-
шили оті: «одна з перших», «єдина 
з партнерів», «особливе партнер-
ство»…

Протягом минулих десятиліть 
уряд України так і не визначився 
щодо кінцевої мети співробітництва з 
Альянсом. Весь час і всі уряди, аж до 
Революції Гідності 2014-го року, ози-
ралися на Москву, як не забігти попе-
ред неї. Радянська ментальність про-
довжувала домінувати в суспільстві, 
в парламенті, урядових колах, орга-
нах управління військами. Через це 
понад двадцять років не вживалося 
рішучих заходів щодо реформування 
організаційних основ сектору безпе-
ки, досягнення реальної взаємосу-
місності з арміями країн НАТО.

Президент Ющенко за свій час у 
владі не зміг реалізувати свого ж об-
надійливого гасла щодо приєднання 
до Альянсу «в осяжній перспекти-
ві.» Патріотів України у відомствах 
влада не чула. Натомість весь час і по-
літики, і військове керівництво пов-

торювали мантру, що «нас в НАТО 
не чекають» і твердили вигадку про 
якусь «оборонну достатність».

Помилковою концепцією, нашою 
викривленою оборонною політи-
кою було таке: з Альянсом ми парт-
нери, навіть особливі, з Росією ми 
– довічні брати, отже загрозі нема 
звідки взятися, а відтак – армія не 
дуже потрібна, тим більше що маємо 
оту уявну «оборонну достатність». 
Як наслідок замість реформ прово-
дились тривалі скорочення, що для 
армії були її руйнуванням з нищен-
ням бойових органів і розкраданням 
оборонних ресурсів.

Одним з найбільших прора-
хунків оборонної політики була 
багаторічна антидержавна пози-
ція щодо Чорноморського флоту. 
1993 року політичне керівництво 
України послужливо погодило з РФ 
базування ЧФ в Криму до 2017 року. І 
хоча згідно з Конституцією 1996 року 
цей факт став антиконституційним, 
2010-го злочинну угоду продовжи-
ли і флот до самого початку агресії 
2014-го залишався внутрішньою во-
єнною загрозою і базою антиукраїн-
ського сепаратизму.

Особливих масштабів таке 
«управління обороною» досягло у 
2010-ті роки. Стиль роботи керівно-
го контингенту, що мав прихований 

неукраїнський менталітет, отримав 
суттєву підтримку. На керівні посади 
в армію і безпекові відомства було 
призначено не лише непрофісіона-
лів, не лише непатріотів, а того гір-
ше – громадян країни-потенційного 
агресора. Ось чому з початком війни 
довелося масово міняти людей в ар-
мійських органах управління, а ар-
мію відроджувати.

Тому ці роки стали роками стаг-
нації в розвитку Збройних Сил, та й 
не лише ЗС – всієї воєнної організа-
ції України. Це призвело до безпо-
радності в управлінні в перший пе-
ріод агресії, до численних людських 
жертв, втрати інфраструктури і тери-
торій. Саме тут, на мій погляд, криють-
ся передумови поразок в неоголо-
шеній війні, масштабного зрадництва 
серед військових та іншого особово-
го складу сектору безпеки, зокрема 
в Криму і на Донбасі. Імідж Армії, та й 
цілої країни у той час врятували чис-
ленні волонтери і добровольці, муж-
ність військових, перших захисників, 
що створили фронт оборони.

З того часу не з’явилося багато 
охочих проаналізувати причини ко-
лапсу так званої кадрової політики у 
військах, що знівелювало ефектив-
ність чисельності персоналу і їхньо-
го озброєння. Спробую сформулю-
вати власні оцінки цього становища.

Перше і головне: починаючи з 
кінця 90-х – нехтування засадничими 
принципами призначення персона-

лу, зокрема, наявністю українського 
коріння у військового керівництва 
і принципом екстериторіальності 
комплектування військових частин 
особовим складом. Звідси ставлення 
до армії як до джерела владно-пар-
тійного фінансування, власного зба-
гачення і головне – неготовність бо-
ронити свою землю від будь-кого.

Друге: нерозуміння вищим полі-
тичним керівництвом історичного 
контексту відносин між Україною і 
Росією і можливих перспектив їх-
нього негативного розвитку.

Неусвідомлення необхідності вій-
ськово-політичного союзу й ефектив-
ності колективного способу викори-
стання оборонного потенціалу. Звідси 
злочинна недалекоглядність уряду з 
відмовою 2006-го року у просуванні 
до Плану дій щодо набуття членства в 
НАТО з перспективою приєднання до 
Альянсу. Як наслідок цього – серйоз-
ні прорахунки у визначенні системи 
і організації охорони і оборони дер-
жавного кордону, завдань і дислокації 
військових підрозділів для прикрит-
тя кордонів, порядку і способу дій в 
особливий період, що є похідними від 
названих вище причин.

Більшість з 30-ти річного періо-
ду наш політикум не усвідомлював, 
в чому гарантії безпеки незалежної 
України. На жаль, всі утиски і пере-

шкоди, що супроводжували нас на 
шляху до європейської цивілізації, 
так і не були належним чином оціне-
ні. Зовнішньополітичні коливання, не 
дивлячись на них, продовжувались. 
Навіть сьогодні немає впевненості, що 
конституційні інтеграційні положення 
одного дня не буде переглянуто.

Далі я б назвав важливою при-
чиною нещирість тих, хто ці де-
сятки років перебував у різних 
урядах і на керівних посадах у 
структурах сектору безпеки, хто 
за визначенням мав би розуміти 
в чому гарантії безпеки країни і 
звідки формується загроза їй, хто 
мав бачити при цьому бездумні 
планування, руйнівні скорочення 
і нахабне розкрадання армії, хто 
мовчки спостерігав за вищими 
призначеннями, і хто був зобов’я-
заний все це розвідувати, знати і 
бити на сполох, але продовжував 
отримувати заохочення за мов-
чазне невтручання.

Не можу утриматись від вклю-
чення до переліку причин і надто 
стримано-обережну політику Захо-
ду щодо долучення України до сис-
теми Євроатлантичної колективної 
безпеки. Я був послом до НАТО і за 
моїми приватними оцінками Украї-
на ще 2006-го була більше готовою 
до членства в Альянсі ніж, прошу не 
ображатися, деякі з його союзників 
сьогодні. А ми постійно чуємо, у тому 
числі і від наших урядовців, повто-

рювану мантру «ми не готові». Так, 
Україна не була чітко визначеною, 
але й в Альянсі були категоричні 
противники цього. Ніде правди діти: 
обидві сторони явно перебували під 
впливом російської позиції.

Зрештою, не знімаю і особисто 
з себе провину за недостатню інте-
граційну наполегливість в роботі на 
посадах міністра оборони і посла до 
НАТО.

Історія не має умовного часу, про-
те можу припускати, якби у вересні 
2006-го наш уряд не відмовився від 
прийняття Плану дій (МАР) з пер-
спективою у 2008-2009 роках при-
єднання до Альянсу, якби не його 
запобіглива промосковська політи-
ка і штучний інформаційний вакуум 
щодо НАТО, якби народ своєчасно 
зрозумів де гаранти його безпеки, 
то всі Герої Майдану, цивільні і вій-
ськові, які загинули на сході України, 
обороняючи її від агресора, були б 
сьогодні живими.

Наші плани на майбутнє від по-
чатку 90-х залишаються актуальни-
ми. Програмовими заходами з 
урахуванням 30-річних помилок 
у зміцненні Армії й обороноздат-
ності мають бути передовсім на-
полегливі кроки з набуття член-
ства в НАТО. У цьому була гарантія 
нашої безпеки, якою ми, на жаль, не 
скористалися. І сьогодні це є ключем 
до припинення агресії, відновлення 
миру в Україні і зняття загрози для 
Європи. В ході оборонної війни цей 
процес вже переведено у практичну 
площину, триває послідовне й на-
полегливе виправлення попередніх 
прорахунків. Але без військово-по-
літичного союзу ситуація залишати-
меться незмінною.

Україна потребує НАТО, так 
само як НАТО потребує України.

Я неодноразово чув у Брюсселі, 
що Україна є визначальним факто-
ром стабільності і безпеки Європи. 
Сьогодні ця теза сповнена сенсом 
як ніколи. Україна в НАТО це не лише 
споживач безпеки, але також і її на-
дійний контрибутор. Загартований 
в боях персонал і потужний оборон-
ний потенціал – суттєва складова єв-
ропейської безпеки, яка ще недооці-
нена європейським суспільством.

Членство в НАТО унеможливить 
для України, як союзника, кулуар-
не прийняття невигідних рішень з 
оборонної політики, не дозволить 
меркантильне поводження з армією 
і протекціонізм в роботі з персона-
лом, бо це зачіпало б інтереси ко-
лективної безпеки. Зрештою це буде 
шляхом до реального подолання ко-
рупції в країні.

Сподіваюся, що Комісія Украї-
на-НАТО в рамках наступних засі-
дань відпрацює чіткий алгоритм 
приєднання наших Збройних Сил 
до військових сил Альянсу. Але вже 
давно настав час припинити вига-
дувати на догоду Москві нові й нові 
програми нашої підготовки. Краще 
було б неупереджено проаналізува-
ти стан готовності за обсягами Плану 
дій, за якими Україна фактично вже 
багато років працює, і надати нам 
конкретну перспективу на членство 
як незворотного процесу Євроат-
лантичної інтеграції. Вдосконалення 
боєздатності українського персона-
лу і озброєння разом з союзниками 
по Альянсу стане основним змістом 
нового 30-річчя розвитку наших 
Збройних Сил і нового століття геро-
їчної військової історії України.

Автор: Костянтин МОРОЗОВ
Джерело: Український Репортер 

(https://bit.ly/3K1NcEm)
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Оксамитовий сезон 
на острові вітрів

Красивий, біло-синьо-коричневий острів. 
Місцями недооцінений, місцями силь-

но переоцінений, але, однозначно, вартий 
уваги, відвідин, прогулянки. Море тут чи-
стеньке, кухня смачна, сервіс непоганий, 
архітектура – оригінальна, а атмосфера 
– дуже приємна. З мінусів – хіба ціни і ча-
стий вітер, але з цим можна змиритися. 
Знайомтеся, це Міконос – кажуть, найдо-
рожчий і найелітніший курорт Греції, на 
якому ми проводимо оксамитовий сезон. 

Свою розповідь про острів ми поділили на 
кілька блоків, які характеризують курорт з різних 
боків: це і розваги, і архітектура, і пляжний відпо-
чинок. Не забули й про історію.

Важко знайти того, хто не чув про Міконос. 
Вони разом із Санторіні – два найпопулярніші се-
ред туристів грецькі острови. «Грецька Ібіца», «Ос-
трів вітрів», «найдорожчий курорт Європи» – таке 
часто можна почути про це місце. А насправді, на 
перший погляд, це дуже мальовниче, чепурне та 
атмосферне місце. Причому Міконос однаково 
красивий як зблизька, так і здалека. Зблизька – це 
деталі будинків, сині віконниці, дверні стукальця. 
А здалека – це вітряні панорами, гори сусіднього 
острова Тінос, темно-синє море і вкриті білими 
будинками пагорби. 

Головне місто острова – Хора – зовсім неве-
лике, тому обійти його мальовничу центральну 
частину можна досить швидко. Та ми ж рекомен-
дуємо, навпаки, дозволити собі загубитися у цих 
вуличках і відчути дух міста. Тут, як у Венеції, не 
потрібен маршрут. Треба просто блукати. Пере-
ходити з провулка у провулок і помічати, як цер-
кви чергуються з ресторанами, дорогі ресторани 
із забігайлівками, лакшері-бутіки Louis Vuitton чи 
Off  White – з магазинчиками, де продають підроб-
ки Chanel. Такі контрасти тут трапляються чи не 
на кожному перехресті. 

Іноді ця вапняна білизна вуличок нагадує 
старе українське село. Тільки в таких невеликих 
будиночках тут розташувалися бутіки та магази-
ни коштовностей, кафе та ресторани, сувенірні 
крамниці та храми.

Церкви 
А церков таки тут дійсно незліченна кількість, 

і вони викликають окреме замилування. У центрі 
міста можна сміливо казати: «Храми на кожному 
кроці». За його межами – на кожному пагорбі. 

Усі вони невеличкі та скромні – монументаль-
них храмів тут немає як таких – доглянуті, часто 
відчинені, щоб кожен охочий міг зайти всередину. 
Є серед них і дуже особливі – з давніми дивовиж-
ними іконостасами, цікавої форми зовні. А є такі, 
на подвір’ї чи довкола яких свої столики розста-
вили ресторани. Тут гуде музика, влаштовують 
дружні посиденьки чи романтичні вечері або роз-
пивають на їхніх сходах пиво, а то й щось міцніше. 

Та найголовніше – всі вони дуже правдиві та 
автентичні. Шкода тільки, що майже нікому до 
них нема діла. Тож, як ви могли зрозуміти, між 
«одягнути труси чи зняти хрестик» і мешканці, і 
відвідувачі, оберуть друге. Свобода та космополі-
тичність на Міконосі, вони такі. Ви ж не оминайте 
тих храмів, які вам до вподоби, – цілком імовірно, 
що внутрішнє оздоблення якогось з них буде для 
вас відкриттям. 

Особливу увагу приділіть білосніжній церкві 
Панагія Парапортіані. Справжня перлина кіклад-
ської архітектури ззовні, всередині вона нагадає 
старі маленькі українські церкви.

Як і в інших місцевих храмах, тут дуже добре 
помітна православна іконописна традиція – дуже 
схожа до нашої. І це ще раз доводить спорідне-
ність української релігійної та іконописної тра-
диції з візантійською, яка потім пішла від нас на 
північ. 

Вечірки 
Якщо розваги цікавлять вас більше за культові 

споруди, ви теж у правильному місці. Невелич-
кий Міконос – один з головних центрів клубного 
життя Греції. Це острів, який, здавалося б, ніколи 
не спить, але на ранок виглядає завжди свіжень-
ко і чистенько. Ті, хто йдуть спати рано, ніколи не 
помітять і сліду вчорашньої вечірки до світанку. 
Заклади, які вдень не привертають жодної уваги, 
ввечері – центри тусовок, від музики та запалу 
яких здригаються сусідні квартали. 

Хочете отримати досвід грецького клабінгу 
– виходіть увечері в місто та йдіть на звук гучної 
музики. Потусуйтеся там, потім змініть заклад на 
інший, потім – ще один, і тоді відчуєте, що таке 
запалювати по-грецьки! Наступного дня, гуляю-
чи містом, ви можете навіть не помітити місця, де 
тусувалися вночі: у світлий час доби увагу на себе 
перебирають зовсім інші заклади. Інший варіант – 
поїхати після обіду на пляж Paradise. Клубні вечір-
ки із сетами найвідоміших діджеїв гримлять саме 
там. Cavo Paradiso, Super Paradise and Paradise 
Club – найвідоміші місцеві клуби. Перший вміщає 
до 3000 відвідувачів, третій – у топ-15 найкращих 
клубів світу. Як бачите, нудьгувати не доведеться. 
Особливо з огляду на те, що вечірки розпочина-
ють вже о 16:00.

Пляжі 
За класним пляжним відпочинком треба виїж-

джати за межі головного міста острова, бажано на 
південь та південний схід. З одного боку, в міській 
зоні столиці пляжів небагато. З іншого, навіть на 
них через часту вітряність острова перебуван-
ня може видатися не надто комфортним. Тому з 
власного досвіду рекомендуємо поїхати в «безві-
тряну» частину острова і насолодитися пляжним 
відпочинком там. З найближчих таких пляжів – 
Ornos Beach в однойменному містечку. Також в 
ньому ж тільки з північного боку є дуже зручний 
пляж для вінд- та кайт-серфінгу. 

Якщо ж вас цікавить засмагання та купання чи 
снорклінг у цих надзвичайно чистих водах, трохи 
далі на південний схід є також пляжі Platis Gialos 
та Psarou і Paradise. 

Хтось може більше вподобати перший пляж, 
хтось – другий чи третій, а ми просто констатує-
мо: який з них ви б не вибрали, всюди буде ком-
фортно, чисто, зручно та приємно як плавати, так 
і засмагати. Маска для плавання, на нашу думку, 

при купанні в Егейському морі – необхідність. До 
того ж відпочинок на цих пляжах може дуже плав-
но і невимушено перерости у вечірку та доповни-
ти ваш досвід відпочинку в цьому непересічному 
місці.

Делос 
Хоча Міконос красивий та мальовничий, в пла-

ні оглядин він може запропонувати не так багато: 
знамениті вітряні млини, район Маленька Вене-
ція, вузенькі вулички з білими будиночками та 
синіми віконницями – це must see. Та якщо на до-
дачу до пляжного відпочину ви захочете побачи-
ти більше історії та зануритися у глибшу давнину, 
вам на острів Делос. 

Розташований всього за 2 кілометри від Міко-
носа він – дуже важливе місце в історії давньої 
Греції, сучасній археології, а його пам’ятки займа-
ють почесне місце в списку ЮНЕСКО. 

Найменший з групи Кікладських островів у 
проміжку був справжнім грецьким мегаполісом 
та центром Першого Афінського морського со-
юзу (відомого також як Делосський союз) і Афін-
ської морської держави. Епоха найбільшої величі 
Делоса припадає на VIII-VII століття до нашої ери, 
коли він був релігійним і політичним центром со-
юзу іонійських держав (Делоської амфіктіонії). Як 
столиця Делосського союзу, заснованого в 478-
477 роках до нашої ери під егідою Афін, острів 
став єднальною ланкою грецької демократії. Тут 
проводили збори всіх союзних держав, вирішува-
ли важливі справи для зміцнення Греції, а також 
тримали скарбницю. І навіть після втрати своєї 
політичної міці, острів зберігав релігійний вплив.

За оцінками вчених, тут мешкало до 30 тисяч 
людей (для порівняння, сьогодні – 14), а міська за-
будова була такої щільності, якої зараз немає на 
більшості грецьких островів. 

Під час розкопок тут знайшли багато цінних 
артефактів та золоті скарби, а в деяких будинках 
до сьогодні збереглися не тільки мозаїки, але й 
фрагменти штукатурки на стінах. У зоні сховищ 
продовольства й сьогодні залишки амфор лежать 
у положенні, залишеному їхніми власниками. 

Велика частина міста, вкрита шаром землі, 
чекає розкопок і нових відкриттів, в іншій архео-
логи та вчені працюють над відновленням первіс-
ного вигляду Делоса. Зараз відвідати острів дуже 
цікаво, а якщо усі поточні роботи триватимуть і 
надалі, за кілька років це буде ще захопливіше.

Розклад поромів складений так, що забезпе-
чує вам 3 години перебування на острові. І повір-
те, забагато не буде. Навіть під палючим сонцем 
не пошкодуйте сил і підніміться на найвищу точку 
острова. Панорама тут перехоплює дух на всі 360 
градусів. До речі, у давні часи і тут були споруди.

Маленький Міконос зажив великої слави до-
рогого, елітного курорту та центру клабінгу не 
тільки Греції, але й цілої Європи. Однак, потра-
пивши на острів без цього знання, ви побачите 
його зовсім іншим. Він чепурний, романтичний, 
історичний та давній. Можливо, саме тому він так 
подобається туристам з найрізноманітнішими 
смаками, а час із задоволенням тут проведуть і 
любителі історії, й архітектури, й активного відпо-
чинку, і нічного життя.

Фото: Егоїст
Автор: Остап Процик

Джерело: Егоїст 
(https://egoistmagaz.in.ua/vidpochinok/santorini/)
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

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

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

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

РЕКЛАМА

Рання діагностика – голов-
ний ключ до перемоги над 

онкозахворюванням. І хоча 
деякі види раку важко виявити 
на ранній стадії, лікарі закли-
кають не зволікати і, якщо 
помітите найменші підозрілі 
симптоми, йти до лікаря.

За даними Національної служби 
охорони здоров’я Великобританії 
(NHS), до видів раку з найменш спри-
ятливим результатом відносяться 
рак легенів, печінки, головного моз-
ку, стравоходу, підшлункової зало-
зи та шлунка. Але саме їх набагато 
частіше виявляють на пізній стадії, 
коли шансів на лікування практично 
не залишається. В результаті серед-
нє 5-річне виживання таких паці-
єнтів становить лише 16 відсотків, 
пише видання The Sun.

Останні дані NHS показують, що 
53% випадків раку підшлункової за-
лози діагностуються вже у відділен-
нях невідкладної допомоги, тоді як 
пухлини головного мозку – 52,7%, 
печінки – 44,9%, легенів – 35,3%, 
шлунка – 30, 2% та стравоходу - 
20,5%. Щороку ці шість видів раку 
виявляють більш ніж 90 тисяч бри-
танців, з них 67 тисяч — помирають.

«Ці тривожні цифри підтверджу-
ють, що рання діагностика у разі ви-
дів раку з найменшим виживанням, 
включаючи рак головного мозку, 
все ще є серйозною проблемою», 
— вважає доктор Девід Дженкінсон, 
виконуючий обов’язки гендиректо-
ра благодійної організації The Brain 
Tumour Charity.

Щоб вчасно зловити хворобу, 
медики закликають звертати увагу 
навіть на такі загальні симптоми, як 
біль голови, різка втрата ваги, блю-
вання і втрата апетиту.

10 симптомів, які точно 
не можна ігнорувати

Існує більше сотні різних видів 
раку. І хоча є специфічні симпто-
ми, часто все ж таки зустрічаються 
більш загальні ознаки, які легко спи-
сати на інші проблеми зі здоров’ям. 
У жодному разі, як кажуть медики, їх 
не можна залишати поза увагою.

 Нез’ясовна втрата ваги;
 Незвичайні припухлості та 

шишки на тілі. Наприклад, на шиї, 
пахвами, на животі, в паху, на грудях 
або яєчках.

 Кашель, який проходить про-
тягом 3-4 тижнів;

 Будь-які зміни у розмірі, формі 
чи кольорі наявних родимок, а та-
кож поява новоутворень на шкірі;

 Кров у сечі чи калі, а також змі-
ни дефекації;

 Проблеми з сечовипусканням, 
включаючи нетримання та нічні про-
будження через позов сходити до 
туалету;

 Біль без видимих причин або 
біль, що мучить довше 4-х тижнів;

 Печія, яка не минає;
 Труднощі з ковтанням;
 Сильна нічна пітливість.

За словами експертів, ці симпто-
ми не обов’язково говорять про зло-
якісне новоутворення. Але якщо ви 
помітили хоча б один із них, варто 
якнайшвидше проконсультуватися з 
лікарем-фахівцем.

Чи можуть онкомаркери 
«побачити» рак до 
появи симптомів

Раніше лікарі-онкологи  розпові-
дали, що серед десятків досліджень 

крові на онкомаркери, які пропону-
ють здати різні лабораторії, лише де-
які здатні припустити наявність раку 
на ранній стадії — тобто, коли ще 
немає жодних тривожних симптомів. 
І то тільки припустити, а не дати одно-
значної відповіді. За словами Тетяни 
Галунової, завідувачки відділення ла-
бораторної діагностики НМІЦ онко-
логії в Пісочному, дослідження крові 
та сечі на онкомаркери здебільшо-
го використовуються лікарями для 
контролю вже наявних злоякісних 
новоутворень, виявлення рецидиву 
або метастазів. Для ранньої діагнос-
тики вони також застосовуються, але 
тільки в комплексі з іншими метода-
ми — наприклад, УЗД або КТ.

Фахівець назвала 3 найбільш спе-
цифічних та чутливих онкомаркери, 
які можуть вказати конкретно на рак 
задовго до появи клінічних симпто-
мів:

Простат-специфічний антиген 
(ПСА). Він використовується для діа-
гностики раку передміхурової зало-
зи у чоловіків;

Комплекс СА-125 (вуглеводний 
антиген 125) та НЕ4 (людський епіді-
димальний секреторний протеїн 4). 

Ці онкомаркери використо-
вуються для розрахунку індексу 
ROMA (Risk of Ovarian Malignancy 
Algorithm) у жінок - він необхідний 
для оцінки ризику розвитку раку 
яєчників.

Значний вихід за межі референс-
них значень цих онкомаркерів з ве-
ликою ймовірністю може вказати на 
розвиток пухлини, але знову ж таки 
не дає 100-відсоткової гарантії — по-
трібна консультація лікаря та додат-
кові дослідження.

Джерело: https://www.thesun.co.uk/
health/17279156/

Переклад українською, “Час і Події”.

Не упустити рак
Названо 10 симптомів, 

які не можна ігнорувати
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Олімпіада-2022: 
наші медальні надії

Новосад, Абраменко, Джима, Підручний – 
хто повернеться з медаллю з Пекіна?

Менше місяця залишається 
до старту зимових Олім-

пійських ігор в Пекіні. Розпоч-
нуться вони 4-го лютого. На 
сьогодні відомо, що від Украї-
ни на Олімпіаду-2022 поїдуть 
41-42 спортсмени. Це більше 
ніж було на попередніх зимо-
вих Іграх в Пхончхані (33).

Ліцензії вдалося здобути в 
біатлоні, фрістайлі, фігурному 
катанні, санному спорті, лиж-
них перегонах, гірськолижно-
му спорті, сноуборді, лижному 
двоборстві, скелетоні, стрибках 
з трампліна та шорт-треку (в 
цьому виді Україна не виступа-
ла в Пхончхані). Ще є шанс на 
одну квоту у бобслеї.

Незважаючи на таке солідне 
представництво, шансів на ме-
далі в українських спортсменів 
небагато. На нагороди реально 
претендуватимуть наші біатло-
ністи та майстри фрістайлу. На-
віть одна медаль в Пекіні-2022 
буде вважатися успіхом для 
української команди.   

Читайте також: Україна здо-
була «бронзу» у сингл-міксті 
етапу Кубка світу з біатлону

Біатлон
Остаточно склад збірної 

України назвуть 16 січня після 
завершення етапу Кубка світу 
в Рупольдингу. На Олімпіаду 
візьмуть 8 спортсменів – порів-
ну чоловіків і жінок (плюс двоє 
запасних). Основний склад 
чоловічої збірної визначений 
давно: Дмитро Підручний, Бог-
дан Цимбал, Антон Дудченко, 
Артем Прима (Артем Тищенко 
запасний).

У жінок точно проходять 
в команду Юлія Джима, Дар’я 
Блашко і Олена Білосюк (Під-
грушна). На останнє місце в 
«основі» та місце в запасі пре-
тендують мінімум четверо біат-
лоністок: Валентина Семерен-
ко, Анастасія Меркушина, Ірина 
Петренко і Катерина Бех.

Юлія Джима

В індивідуальних гонках 
шанси українців незначні. За 
підсумками перших 22-х гонок 
на етапах Кубка світу наші жод-
ного разу не увійшли в топ-10. 

Втім, на Олімпіаді завжди тра-
пляються сюрпризи, то чому б 
їх авторами не стали українці? 
Головні надії на наших лідерів - 
Юлію Джиму та Дмитра Підруч-
ного. Також здатні на сенсацію 
Богдан Цимбал і Дар’я Блашко.

Звісно, найбільші шанси у 
нас в естафетах. Наша жіноча 
четвірка була 5-ю на етапі КС в 
Гохфільцені, тому за умов по-
ліпшення швидкості ми може-
мо посперечатися за медалі. У 
чоловіків також є 5-е місце на 
етапі КС в Остерсунді, але у по-
рівнянні з жінками склад нашої 
чоловічої четвірки не такий рів-
ний.  Щодо одиночної змішаної 
естафети, де Україна нещодав-
но взяла «бронзу», то її немає в 
олімпійській програмі.  

Фрістайл
Наразі на Олімпіаду їдуть 

п’ятеро українців: Олександр 
Абраменко, Дмитро Котов-
ський, Олександр Окіпнюк, 
Анастасія Новосад, Ольга По-
люк. Усі вони виступатимуть в 
індивідуальному турнірі з акро-
батики та у змаганні змішаних 
команд.

Олександр Абраменко

Наші лижні акробати вже 
виграли 4 медалі на етапах 
Кубка світу, а це ознака опти-
мальної форми в олімпійсько-
му сезоні. В індивідуальних 
стрибках чекаємо на медалі від 
наших перших номерів – Абра-
менка і Новосад. Нагадаємо, 
що Анастасія виграла цього 
сезону етап КС в Фінляндії – це 

був історичний успіх для нашо-
го фрістайлу.

Великі сподівання покладає-
мо і на командний турнір. Наша 
трійка (Абраменко, Новосад, 
Котовський) двічі виборювала 
«бронзу» на етапах КС. В Пекіні 
за певних обставин можна за-
зіхнути і на «срібло», зважаючи 
на те, що з китайцями в цьому 
виді конкурувати майже нере-
ально.

Види, де українці 
претендують на топ-10

Скелетон. Владислав Гера-
скевич. Нині йде 18-м в загаль-
ному заліку Кубка світу. Цього 
сезону на етапі в Сігулді Гера-
скевичу вдалося показати най-
кращий результат у кар’єрі – 6-е 
місце.

Владислав Гераскевич

Фігурне катання. Тан-
цювальна пара Олександра 
Назарова – Максим Нікітін. 
Українці продовжують прогре-
сувати. Експерти високо оці-
нили їх олімпійську програму, 
тому є шанси покращити свій 
результат Олімпіади-2018 (21-
е місце). На чемпіонатах світу 
українці вже пробивалися до 
топ-15.  

Сноубординг. Аннамарі 
Данча. Виступає у паралельно-
му слаломі. В її активі перемо-
га на етапі Кубка Європи та 6-е 
місце на чемпіонаті світу-2019.

Автор: Святослав Василик, Київ
Джерело: Укрінформ (https://www.

ukrinform.ua/rubric-sports/3383020)

Головні спортивні 
події 2022 року. 

Календар
Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри, 

чемпіонат світу з футболу, Євробаскет, 
Ліга націй УЄФА, Всесвітні ігри, літня Деф-
лімпіада та багато інших спортивних подій 
перебувають у листі очікування 2022 року.

Укрінформ представляє календар спортивних 
топ-змагань-2022.

Січень:
- Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, тур-

нір серії Grand Slam (Australian Open), Мельбурн
- етапи Кубка світу з біатлону, Обергоф, Ру-

польдінг, Антхольц
- чемпіонат Європи з гандболу серед чолові-

ків, Угорщина, Словаччина.
Лютий:
- зимові Олімпійські ігри, Пекін, Китай

Березень:
- етапи Кубка світу з біатлону, Контіолахті, Оте-

пяя, Голменколлен.
- зимові Паралімпійські ігри, Пекін, Китай
- плей-офф чемпіонату світу з футболу (Шот-

ландія - Україна), Глазго, Шотландія
Квітень:
- чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, 

Будапешт, Угорщина
Травень:
- літні Дефлімпійські ігри, Бразилія
- фінали Ліги чемпіонів (Санкт-Петербург), Ліги 

Європи (Севілья), Ліги конференцій УЄФА (Тира-
на)

- чемпіонат світу з водних видів спорту, Фу-
куока, Японія

- Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, турнір 
серії Grand Slam (Roland Garros), Париж

Червень:
- Вімблдонський тенісний турнір серії Grand 

Slam (Wimbledon), Лондон
- Ліга націй УЄФА: Ірландія - Україна, Шотлан-

дія - Україна, Україна - Вірменія, Україна - Ірландія
- чемпіонат світу з дзюдо, Ташкент
Липень:
- чемпіонат Європи з футболу серед жінок, Ан-

глія
- Всесвітні ігри, Бірмінгем, США
- чемпіонат світу з легкої атлетики, Орегон, 

США
- чемпіонат світу з фехтування, Каїр, Єгипет
Серпень:
- Відкритий чемпіонат США з тенісу, турнір се-

рії Grand Slam (US Open), Нью-Йорк
Вересень:
- Ліга націй УЄФА: Вірменія - Україна, Україна - 

Шотландія
- чемпіонат Європи з баскетболу, Чехія, Італія, 

Грузія, Німеччина
- чемпіонат світу зі спортивної боротьби, Бел-

град
- чемпіонат світу з баскетболу серед жінок, 

Сідней, Австралія
- чемпіонат світу зі стендової стрільби, Осієк, 

Хорватія
Жовтень:
- чемпіонат світу з кульової стрільби, Каїр, Єги-

пет.
Листопад:
- чемпіонат світу з футболу, Катар (до 18 груд-

ня).
Джерело: Укрінформ

 (https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3378420)



ЧАС І ПОДІЇ
#3 I 01.19.2022 37CLASSIFIED – ОГОЛОШЕННЯ

Робота
Потрібна жінка для роботи в росій-
ській сім’ї. 847-329-0202

Потрібно на роботу: електрик з до-
свідом роботи в США. 224-305-1991

Офісна позиція для відповідаль-
ної людини у віці. Англійська та 
комп’ютер на середньому рівні. 
Park Ridge. Резюме надсилати на 
2245440443txt@gmail.com

Потрібен шліфувальний оператор 
(grinding operator) на неповний 
робочий день у Franklin Park. Теле-
фонуйте 847-928-9768. Розмовля-
ють польською та англійською мо-
вами. 

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

Різне
Шукаю спонсорів на розробку тех-
нології, конструкторське проекту-
вання, виготовлення дослiдниць-
кого апротонного электролiзеру 
для отримання алюмінієвої фоль-
ги з брухту. Тел: +380-98-998-0786

Лікування онкозахворювань 
3-4 стадії вихідців із СНД. Тел: 
+380-98-998-0786

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)

•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

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:

Приємна літня пара з Mount Prospect шукає фізично 
сильну помічницю. 

7 днів на тиждень, з проживанням. $200 / день. 
Потрібна хороша англійська, DL і машина. 

Жінка похилого віку з Glenview шукає досвідчену 
жінку, з проживанням, 

7 днів на тиждень $250 / день. Потрібна хороша 
англійська, DL і машина.

Жінка похилого віку в Lincolnshire шукає собі 
фізично сильну помічницю  з досвідом роботи на 12 
год/день( без проживання). $170-180 /день. Потрібні 

гарна англійська, DL, машина і досвід.

Літній чоловік в Lincolnshire шукає постійну 
помічницю, доглядати за ним 4 години вранці  і  
4 години ввечері, до 7 днів в тиждень, $20/год. 

Потрібна хороша англійська, DL, машина і досвід.
Жінка похилого віку в Glenview шукає собі 

помічницю  з досвідом роботи ( без проживання). 
До 7 днів в тиждень, з 10 ран. до 2 по-пол.; $17.50-

18/год. Потрібні гарна англійська, DL, машина.
Приємна літня пара в Chicago шукає досвідчену 

помічницю (жінку). З проживанням, у вихідні, на 2 
дні. $200/день. Потрібна хороша англійська. Водіння 

машини не потрібно.

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

Потрібні працівники (пари) на прибирання 
офісних  приміщень  в вечірній час.
В місти Wheeling &  Buffalo Grove.

Залиште повідомлення на 224-676-3602 Ми  Вам обов'язково
зателефонуємо!

ПРИБИРАННЯ Увага, підробіток ввечері!

Ми пропонуємо традиційні та нетрадиційні 
церемонії поховання, кремацію та 

поминальні служби на протязі 100 років 
Економний пакет пропозицій 
та конкурентоспроможні ціни

Переправа тіла на Україну
5776 W. Lawrence Ave. Chicago,  IL  60630
www.muzykafuneralhome.com  773-545-3800 

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
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Овен
Тиждень змусить Овнів серйозно за-

йнятися особистими стосунками. Тим, 
хто має сім’ю, слід максимально зосе-
редитися на потребах близьких людей. 
Дорогі Овни, не відмовляйтеся від аль-
труїзму. Ймовірно, тільки забувши про 
себе, ви зможете нормалізувати ситу-
ацію. Час зайнятися собою з’явиться 
на вихідні. Астрологічна картина кінця 
цього тижня не відкидає романтичних 
знайомств або появи у вашому житті 
тіні з минулого. Листування допоможе 
відкритися другому диханню. Ще од-
ним джерелом натхнення для багатьох 
із вас можуть стати творчість, спорт, ін-
телектуальні завдання.

Козеріг
Тиждень благоволіє будь-яким починанням 

Козерогів. Особливо добре у типових пред-
ставників вашого знака Зодіаку вдаватимуться 
справи, в яких можна застосувати вроджену 
харизматичність. Не бійтеся надто наполегли-
во доводити свою правоту. Вибравши потрібну 
аргументацію, ви спроможні зробити неможли-
ве, наприклад, схилити на свій бік непримирен-
ного опонента. Для господарських справ цей 
тиждень підходить не найкращим чином. Будь-
який процес, який ви намітите почати в домаш-
ніх стінах, забере набагато більше часу, ніж Ви 
раніше передбачали. Дорогі Козероги, зверніть 
увагу на раціон. Якщо в ньому присутні продук-
ти низької якості або відверто шкідливі для здо-
ров’я, це необхідно якнайшвидше виправити.

Телець
Тельцям цього тижня не доведеться бороти-

ся із проблемами. Гороскоп свідчить про те, що 
творчий потенціал представників вашого зодіа-
кального знака істотно зросте. Це, своєю чергою, 
стане мотивом відкривати нові сторони в добре 
знайомих речах. Не треба вкладати сили у щось 
одне. Дійте відразу за декількома напрямками.

Наприкінці тижня Тельцям не бажано тікати 
від вирішення питань у особистих стосунках. 
Чим чіткіше і ясніше буде відповідь, тим нижче 
ймовірність ревнощів, образ і недомовленостей. 
Дорогі Тельці, по можливості уникайте людей, 
які ставляться із заздрістю до ваших успіхів. Спіл-
кування з ними буде токсичним і явно не сприя-
тиме позитивному настрою. Бережіть свою гар-
монію.

Водолій
Водоліям на цьому тижні слід ретельніше 

оберігати конфіденційні відомості. Астрологіч-
на ситуація зараз така, що можна сказати одне 
необережне слово і ваш секрет буде розкри-
тий. Добре, що це єдина з можливих для вас 
неприємностей. Дорогі Водолії, попереду чекає 
чимало справ, в яких ви зможете застосувати і 
природні обдарування, і кмітливість, і інтуїцію. 
Цього тижня у житті багатьох Водоліїв настає ви-
рішальний момент у особистих справах. Самот-
ні представники вашого зодіакального знака 
матимуть шанс почути заповітне «так». Сімейні 
Водолії з подивом виявлять, що пристрасть усе-
редині подружжя нікуди не зникла. Можливо, 
вона розгориться з подвоєною силою, якщо під-
кинете до цього каміну пару романтичних полін.

Близнюки
Успіх цього тижня сам біжить до рук Близню-

кам. Вам лише потрібно проявити підприємли-
вість і вправність. Навчіться читати між рядками 
інформацію, отриману під час кожного діалогу, 
правильно розшифровуйте підказки Всесвіту. Ба-
гато залежить і від того, який емоційний настрій 
буде для вас переважним. Дорогі Близнюки, не 
забувайте, що людина, налаштована на оптимізм, 
завжди досягає значно більшого.

Друга половина тижня – чудовий момент для 
любовних реформ. Спробуйте усунути існуючі 
розбіжності у шлюбі. Самотні Близнюки можуть 
піти на зближення зі своєю давньою пасією або 
з людиною, недавнє знайомство з якою сталося 
в одній із соціальних мереж. Не закривайтесь в 
собі - і все буде добре.

Риби
Інтелектуальна складова Риб на цьо-

му тижні буде на висоті. Якщо самі того 
захочете, навіть запеклий сперечальник 
не зможе не визнати правоту ваших слів. 
Шукайте максимально правильне і корис-
не джерело збільшеної енергії. Можливо, 
дорогі Риби, варто направити її на ство-
рення навколо себе гармонії та затишку. 
Уникайте утопічних ідей. Ви не можете до 
дрібниць передбачити завтрашній день, 
а значить, побудова планів на віддалену 
перспективу не є розумним рішенням. Вір-
те фактам, інтуїції та досвіду, що накопичи-
ли за життя. Радитися з будь-ким не варто, 
оскільки думка сторонніх людей у цей пе-
ріод буде позбавлена об’єктивності.

Діва
Події цього тижня закликатимуть 

Дів забути про прагматизм. Трохи 
більше одкровень у сфері кохан-
ня та розкріпаченості у шлюбі 
— ось, що допоможе зробити 
атмосферу навколо представни-
ків вашого зодіакального знака 
спокійнішою та гармонійнішою. 
Відмінний настрій культивує ре-
гулярна турбота про свій орга-
нізм. Астрологічна обстановка 
цього періоду сприяє початку 
дієт і переходу до здорового 
способу життя. Наприкінці тижня 
Дівам буде важливо усвідомити, 
що ваші ідеї знаходять відгук у дум-
ках і серцях оточуючих. Щоб досягти 
цієї мети, не забувайте експресивно 
забарвлювати все, з чим звертаєтесь до 
своєї аудиторії. Найвдячніші слухачі для 
вас, як і раніше, близькі члени сім’ї.

Скорпіон
Скорпіонам цього тижня судилося випробувати легкий смуток. 

Можливо, не спрацює одна з ваших, як здавалося, геніальних ідей, ку-
дись зникне давній боржник, або людина, від якої хотіли бачити вза-
ємність, остаточно відмовиться від спілкування. Переступіть через не-
приємності, налаштуйтеся на позитив і подумайте про те, як захистити 
себе від подібних ситуацій у майбутньому. Наприкінці тижня, швидше 
за все, доведеться виправдовуватися перед кимось із близьких людей. 
Можливо, не буде передумов до виконання своєї обіцянки. Просте «ви-
бач, це моя вина», звісно, лише частково вирішить проблему. Головне 
не тікайте від відповідальності, шукайте шляхи для того, щоб усунути 
невирішені питання.

Лев
Астрологічна ситуація цього тижня відкриває перед Левами привабливі 

перспективи. Не кидайтеся з вогню в полум’я. Коли є кілька варіантів розвитку 
подій, слід віддати перевагу тому з них, який максимально комфортний не тіль-
ки для вас, але і для вашого близького кола. Дорогі Леви, не слід забувати про 
себе. У другій половині цього тижня багато хто з вас помітить, що енергетичний 
потенціал знизився. Якщо це дійсно так, то це вказівка, щоб ви трохи знизили 
життєвий темп, проаналізували пройдений шлях, знайшли час для відпочин-

ку. Подумайте, можливо вампіром, що краде вашу енергію, є 
одна з шкідливих звичок? Можливо це соцмережі, котрі 

створені, щоб красти наш час та енергію? Відмовив-
шись від них - досягнете більшого у всьому.

п
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Рак
Цей тиждень закликає Раків до боротьби за незалежність. І 

нехай ця боротьба зосередиться в домашніх стінах, вам вона 
від цього не стане менш значущою. Чим зрозуміліше оголосите 
домочадцям про свої бажання і наміри, тим менше у них зали-
шиться шансів переконати вас у зворотному. Єдине, в чому слід 
утриматися від суперництва — це любов. Дорогі Раки, тут куди 
найкращі результати принесе чуйний підхід до близької люди-
ни. Тим, хто наразі не знайшов супутника життя, рекомен-
дується відкритися для віртуального діалогу. Людина, 
яка з’явиться у вашій долі у цей період, трохи пі-
зніше займе у ній міцне місце.

Терези
Вплив планетарних аспектів дає Те-

резам право самостійно визначати 
список найважливіших завдань на 

цей тиждень. Головне, щоб ці цілі 
не порушували права ваших близь-
ких. Представники вашого знаку 
Зодіаку часом будуть не надто 
стриманими у поведінці та сло-
вах. Це, у свою чергу, може когось 
образити. Постарайтеся якнайш-
видше виправити ситуацію в по-
зитивне русло і не відмовляйтеся 
вибачитися. Більше розраховуйте 

на себе, менше на допомогу когось 
іншого. Можливо, наприкінці цього 

тижня втратить свою актуальність 
одна з недавніх домовленостей. Не 

шукайте виправдання тим, хто вас під-
вів. Зрештою, позбавляючись зв’язків, які 

приносять лише біль, ви звільняєте у своє-
му житті місце для чогось доброго.

Стрілець
На початку цього тижня Стрільцям може надійти матеріальна до-

помога чи пропозиція, пов’язана із сферою фінансів. Астрологіч-
на обстановка для інших життєво важливих аспектів буде не менш 
сприятливою. Найближчими днями Стрільці помітять приємні зміни 
у особистих справах, усунуть розбіжності у шлюбі, знайдуть слова, 
щоб достукатися близької людини. Віра в себе буде рости з кожним 
днем. Однак, дорогі Стрільці, це не є підставою для розвитку зоряної 
хвороби. Важливо прислухатися до думки тих, хто поруч. Якщо хтось 
звернеться до вас за допомогою чи порадою, у жодному разі не від-
мовляйте. Не можна виключати, що вже й вам доведеться звертатися 
за підтримкою. 

ТиТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ж Тел Ус і

АсАААААААААААААААААААААААААА

Впли

Цей

По

ТТТТТТТТ

ГОРОСКОП



ЧАС І ПОДІЇ
#3 I 01.19.2022 39CLASSIFIED – РОБОТА

Triple  D  Express
Потрібні досвідчені водії СDL

70-75 ц/миля
2016, 2017 Freightliner & Volvo 

New trailers
Direct deposit weekly 

Clean driving record required 
All miles & extra stops paid

Local Drivers needed (Chicago)
Trucks for Sale / Lease

OWNER  OPERATORS
90% from gross

IFTA preparation available 
Reefer & Dry Van loads

Fuel cards available 
Direct deposit weekly 

In house repairs & Tire discounts

HIRING : DISPATCHERS,  MECHANICS,  ACCOUNTING

Towing bar available for rent
$150 – 1st day • $100 – every additional

Розмовляємо вашою мовою
630-853-6420  ;  224-622-3954

dobrind@tripledexpress.com

Оплата до 70-75 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook

Нові траки Volvo 2020-2022
 Dry Van

Бонуси за хороші інспекції 
Гарантуємо не менше  3000 миль в тиждень 

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ

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



ЧАС І ПОДІЇ
#3 I 01.19.202240 РЕКЛАМА

0% APR* 

SELFRELIANCE VISA® CREDIT CARDS
MAXIMIZE CONVENIENCE. MINIMIZE RISK. CONTACTLESS PAYMENTS.
$0 ANNUAL FEE • $0 FOREIGN TRANSACTION FEES • $0 CASH ADVANCE FEES • $0 BALANCE TRANSFER FEES

® F e d e r a l  C r e d i t  U n i o n SERVING OUR
COMMUNITY

YEARS

26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091

11756 Charest St., Hamtramck, MI 48212-3059

586-757-1980

313-366-0055

248-487-0330 

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

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106

558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306

973-373-7839

201-795-4061

973-887-2776

773-589-0077

847-359-5911

630-307-0079

5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656

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

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

SELFRELIANCE.COM

EQUAL OPPORTUNITY LENDER

LEARN MORE AND
APPLY ONLINE

®

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