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

708-415-0322
 

Б Е З К О Ш Т О В Н О   Д Л Я   У К Р А Ї Н Ц І В  !

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? 

Українське Телебачення 
у Вас Вдома!

773-751-2320
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Санкції Байдена були заготовлені наперед. 
І вони - ні про що. Принаймні, той перший 
пакет, що вийшов цієї ночі

Продовження на стор. 4

Назар Мухачов, 
Київ
Спеціально 
для «Час і Події»

08.08.08 о 8:08 розпочались 
літні олімпійські ігри в Пекіні. В 
той же день кремлівські війська 
розпочали вторгнення в Грузію. 
Зимові олімпійські ігри в Пекіні 
завершились 20 лютого. Ввечері 
21 лютого президент Росії Путін 
підписав указ про визнання не-
залежними так званих ЛНР-ДНР. 

22.02.2022, вночі, московська ар-
мія зайшла на територію України. Ту, 
яку назвали тимчасово окупованою. 
Поки що тільки на ту. Або поки що 
окуповану.

«Що відбулось? Що змінилось 
для України? Чого очікувати в най-
ближчому майбутньому? Чи буде 
повномасштабна війна?» - далеко не 
повний перелік питань, котрі зараз 
хвилюють кожного українця. Осо-
бливо хвилює останнє.

21 лютого 2022 року Кремль по-
казав усьому світу відеотрансляцію 
засідання Ради безпеки РФ, на якому 
обговорювалось це питання. Проте 
насправді всьому світові та своїм по-
сполитим показали не трансляцію, а 
запис засідання. Запис - скомпільова-
ний та відредагований. Саме тому є 
неспівпадіння показників годинника 
міністра оборони РФ Сергія Шойгу, 
нібито у прямому ефірі (за москов-
ським часом – 18:30) двічі показав 
на камеру свій годинник. Вперше на 
його годиннику було 12:47, вдруге – 
13:38. Наприкінці «відеотрансляції» 
була ситуація, дуже схожа на «склей-
ку». В одну секунду камера показала 
президента РФ Володимира Путіна 
у двох різних позах. Також у мережі 
помітили ще один момент «склейки». 
Окрім цього на початку відео справа 
в кутку сидить російський генпроку-
рор у синій формі. Після слів Путіна 
цей прокурор, який щойно сидів, 
повертається після виступу, якого не 
було у «прямій трансляції». 

Ще один важливий момент – о 
15:40 за Московським часом ватаж-
ки ОРДЛО попросили Путіна визна-

ти незалежність «республік». Якщо 
Радбез дійсно був у записі – звер-
нення бойовиків вийшли вже після 
закінчення «трансляції». 

Що тут такого - запитаєте ви? Ну, 
запис показали. Але ж це не вперше 
- он відеозвернення ватажків «ДНР» 
Дениса Пушиліна та «ЛНР» Леоніда 
Пасічника, в яких вони говорять про 
евакуацію населення через «загрозу 
з боку Києва сьогодні, 18 лютого», 
були записані 16 лютого – за два дні 
до публікації.

Під час цієї трансляції стався ще 
один конфуз - Сергій Наришкін, до-
повідаючи Путіну, не досить чітко 
висловлювався і помилково запро-
понував включити ЛНР-ДНР до скла-
ду РФ. На що Путін відповів, що вони 
зараз не розглядають це питання, 
а говорять про визнання незалеж-
ності. Для читачів додатково вкажу, 
що Сергій Наришкін — Голова Дер-
жавної думи Федеральних зборів 
Російської Федерації шостого скли-
кання, директор Служби зовнішньої 
розвідки, голова Парламентських 
зборів Союзної держави Білорусі та 

РФ. І його «мямлення» та «помилка» - 
досить нехарактерні, для такого рів-
ня спецслужбістів. У Кремлі клоунів 
на такі посади не допускають, а Жи-
риновський - просто виконує таку 
роль. В середньовіччі шути при дво-
рах короля часто озвучували те, що 
сам король не міг сказати в силу різ-
них обставин. Так і Жириновський 
озвучує те, що цар Володька не може 
або не хоче казати особисто.

Повертаючись до вчорашнього 
засідання. Цілком логічною виглядає 
версія про те, даний «конфуз» На-
ришкіна мав місце свідомо. Зокрема 
для того, щоб показати Заходу, що 
насправді «Путін і ко» розглядали 
два варіанти - і визнання незалеж-
ності, і включення до складу РФ так 
званих ЛНР-ДНР. Цілком можливо, 
що ті ж Пушилін і Пасічник записали 
по два відео - для обох варіантів роз-
витку подій. 

Цей акцент є дуже важливим, 
адже він є фрагментом глобаль-
них світових торгів. У питанні війни 
Московії проти України мова йде 

про зміну геополітичного балансу 
сил та розподіл сфер впливу над Єв-
ропою. Чим більше таких фрагментів 
ми будемо знати і розуміти, тим чіт-
кіше складатиметься картинка того, 
що відбувається у світовому закуліс-
сі. На рівні реальних сценаристів, а 
не менеджерів виконавців.

Відзначу ще один акцент, щодо 
того засідання. Позитивний і навіть 
дуже, як би це дивно не звучало. Від-
стань між Путіним та його найближ-
чим оточенням складала фактично 
не менше 10 метрів. 

І це вже не вперше. Пов’язано це 
з тим, що Путін відчуває загрозу того, 
що його можуть отруїти, як Сталіна. 
Чи можуть дати по голові табакер-
кою, а потім задушити шаликом - як 
царя Павла І. Ця загроза абсолютно 
реальна. І не все його оточення роз-
діляє кроваві прагнення. 

Яка реакція Заходу? Страшні за-
головки з розряду «Байден підписав 
указ про санкції». Ага, страшні такі 
санкції. Для тих, хто інвестуватиме 
гроші в ЛНР-ДНР. Кому нормальному 
ті московські помийки потрібні? 

Західні аналітики та спецслужби, 
на відміну від «зелених антиукраїн-
ських слуг», досить чітко займають-
ся прогнозуванням різних варіантів 
розвитку подій. А потім - підготов-
кою до тих різних варіантів. Чи був 
варіант «визнання незалежності 
ЛНР-ДНР» неочікуваним? Абсурд! 
Цього давно очікували всі. Клуб 
Придністров’я, Абхазії і Південної 
Осетії - розширився. Власне тому 
президент США Байден підписав 
указ про санкції щодо ОРДЛО наба-
гато швидше, ніж наш головноко-
мандувач звернувся до українців. 
Новина про це підписання з’явилась 
о 1.18, а звернення президента Зе-
ленського - близько 3-ої ночі. 

Санкції Байдена були заготовлені 
наперед. І вони - ні про що. Принайм-
ні той перший пакет, що вийшов цієї 
ночі. Будемо надіятись, що він буде 
не єдиним.

Дмитрій Мєдвєдєв, соратник Пу-
тіна, чітко і спокійно сказав, що вони 
давно перестали боятись санкцій. 
Трохи раніше один з російських ди-
пломатів - посол Росії в Швеції пря-
мо сказав: «Вибачте за мову, але ми 
срали на всі їхні санкції. Ми вже мали 
так багато санкцій, і багато в чому 
вони позитивно вплинули на нашу 
економіку».

Це не тому, що санкції є неефек-
тивним механізмом, а тому, що САМЕ 
ТІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ, ЩО БУЛИ 
ВВЕДЕНІ, Є НЕЕФЕКТИВНИМИ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 
заявив про зупинку сертифікації про-
екту Північний потік - 2 після визнан-
ня Росією терористичних угрупувань 
«Л/ДНР», засудив рішення президен-
та РФ Владіміра Путіна визнати «не-
залежність» угрупувань «Л/ДНР» та 
назвав це серйозним порушенням 
міжнародного права. Він заявив, що 
своїми діями на сході України Путін 
порушує не лише Мінські домовле-
ності, а й Статут ООН, який передба-
чає збереження територіальної ціліс-
ності та суверенітету держав. Шольц 
також заявив, що газогін «Північний 
потік-2» буде зупинений. Федеральне 
міністерство економіки переоцінить 
поставки газу в країну. Якщо Північ-
ному потоку-2 не дадуть запуститись, 
то це буде відчутно. Проте чи справді 
це буде? Та й Росія буде тиснути і тор-
гуватись зі свого боку - про що напи-
шу трохи далі.

Суттєво вплинути на цю ситуацію 
може Великобританія. І, можливо, 

ми це побачимо найближчим ча-
сом. Від найстарішої в світі дипло-
матії - англійської - ми все ще мо-
жемо отримати реальну допомогу. 
Особливо в світлі того, що ситуація 
буде розвиватись - і досить стрімко. 
Погрози офіційного Лондона щодо 
замороження російських активів, 
конфіскації частини їх, блокування 
доступу до Лондонського СІТІ (од-
ного з найбільших ділових центрів 
світу) і т.д. - є справді загрозливи-
ми. В рамках побудови партнерства 
Україна-Польща-Англія (УПА), ос-
тання буде проявляти себе досить 
рішуче. Власне тому вже 22 лютого 
прем’єр-міністр Великої Британії Бо-
рис Джонсон оголосив про запрова-
дження нового пакета санкцій проти 
РФ за визнання квазіреспублік «ДНР» 
і «ЛНР». Джонсон заявив, що під 
санкції потрапили п’ять російських 
банків: банк «Росія»; Промсвязьбанк; 
Генбанк; Чорноморський банк роз-
витку та реконструкції; Індустріаль-
ний ощадний банк. Також санкції 
запроваджені проти Геннадія Тим-
ченка та братів Ротенбергів, набли-
жених до президента РФ олігархів. 
Будь-які активи, які вони мають у 
Британії, будуть заморожені, а осо-
бам буде заборонено приїжджати в 
країну. Думаю, що це лише початок 
і попередження всім іншим росій-
ським олігархам і чиновникам.

Детальніше про геополітич-
ну співпрацю з Англією і не тільки 
йдеться у моїй попередній статті - 
«Геополітичне вікно можливостей 
для України» (https://www.chasipodii.
net/article/27662/). 

Зараз в Росії удають, що тривають 
суперечки - визнання незалежності 
ЛНР-ДНР в межах «існуючих кордо-
нів», чи в межах адміністративних 
території Луганської та Донецької 
областей. Але це - імітація, адже ЛНР 
на момент написання цієї статті вже 
заявила, що вимагає від ЗСУ звільни-
ти всю територію області. Москов-
ські ставленики в ОРДЛО вже багато 
разів погрожували Україні, але зараз 
ситуація відрізняється тим, про що 
я писав на початку цієї статті. Вночі, 
22.02.2022 регулярна московська 
армія з бронетехнікою зайшла на те-
риторію України, тимчасово окупо-
вану її частину. 

Починаючи з 17 лютого весь світ 
побачив купу цинічних та примі-
тивних провокацій з боку Кремля. 
Обстріл дитячого садочку, школи, 
будинків і навіть контрольно-про-
пускного пункту, на якому в той час 
були представники ООН. Але мос-
ковська пропаганда сказала, що це 
все ЗСУ. Чи два шедевральні відео, 
зняті біля одного і того ж будинку. 
Про теракт-підрив будинку, а по-
тім - про бій з українською дивер-
сійно-розвідувальною групою біля 
того ж будинку, але з іншого боку. 
Ага, українські розідники-диверсан-
ти завжди повертаються на місце 
зробленого теракту ще раз - через 
кілька годин. Чи розвалений «сарай» 
- прикордонний пункт Ростовської 
області. Але кого цікавлять такі не-
співпадіння? 

Важливим є те, що практично 
будь-яку з таких примітивних і тупих 
провокацій Путін може використати 
для початку прямих військових дій 
між військами РФ та ЗСУ. І саме ці 
прямі військові дії, а точніше їх на-
явність чи відсутність, інтенсивність, 
територія, де вони будуть проходи-
ти, - і будуть предметом торгів між 
Путіним і колективним Заходом. 

22.02.2022
Московська армія вже 

в Україні. Що далі?
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Конституція України та Закон України «Про 
оборону» відзначають, що президент України 
ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ вводити воєнний стан у випадку 
наявності загрози територіальній цілісності та 
суверенітету України

Закінчення. Початок  на стор. 3

Кремль всі свої операції прово-
дить покроково. Виконавши певний 
етап повністю, ретельно проаналізу-
вавши протидію з іншого боку, при-
ступає до наступного етапу.

22.02.2022 стало переходом до 
нового етапу. Визнання квазідер-
жав ЛНР-ДНР та офіційне заходжен-
ня московської армії на територію 
України. Тепер вже на офіційному 
рівні на певних ділянках фронту в 
окопах з різних боків будуть знахо-
дитись українці та громадяни РФ. 

На цьому перейдемо до розгляду 
та аналізу дій офіційної української 
влади. 21 лютого було скликано за-
сідання Ради національної безпеки 
і оборони України (РНБО), в роботі 
якось кілька разів оголошувались 
перерви. Секретар РНБО пан Данілов 
виходив до журналістів і, фактично 
нічого не сказав, а лише анонсував 
майбутнє звернення президента. 

Через кілька годин президент 
України Володимир Зеленський таки 
зробив звернення. Ні риба, ні м’ясо. 
Ні про що, без жодних чітких дій, ме-
ханізмів. Проводимо консультації, 
захистимо тощо. 22 лютого Зелен-
ський на спільній пресконференції 
після зустрічі із президентом Естонії 
сказав, що воєнного стану вводити 
не збирається доти, доки не буде 
повномасштабної війни. Окрім того, 
він зазначив, що після конференції 
буде розглядати питання розриву 
дипломатичних відносин із Росією - 
у відповідь на запит від МЗС України.

Конституція України та Закон 
України «Про оборону» відзначають, 
що президент України зобов’язаний 
вводити воєнний стан у випадку на-
явності хоча б загрози територіаль-
ній цілісності та суверенітету Украї-
ни. Обов’язок, а не право! Обов’язок, 
який не виконали ані Турчинов, ані 
Порошенко, ані Зеленський! Це вже 
є підставою для притягнення їх до 
кримінальної відповідальності.

Правовий режим воєнного стану 
включає в себе всі необхідні заходи 
для відбиття загрози та агресії від су-
противника. З юридичної точки зору 
- це абсолютно необхідний чіткий 
механізм, котрий дозволяє мобілі-
зувати всі сили для відсічі агресору, 
ефективно провадити внутрішню 
політику, зокрема боротьбу із 5-ою 
колоною Кремля в Україні, конфіско-
вувати московські активи і т.д. 

Зрадники при владі, починаючи з 
2014 року зробили все для того, щоб 
в головах українців була «каша». Тур-
чинов, а згодом Порошенко ототож-
нили в масовій свідомості введен-
ня воєнного стану та оголошення 
війни. А після цього ототожнення 
логічно заявили, що ми не можемо 
оголосити війну Росії, бо ми слабші. 
Але ж це насправді величезна брех-
ня і маніпуляція! 

Ви власник будинку, у якому про-
живаєте разом із своїми рідними. До 
вас на територію вдирається сусід, 
захоплює гараж, літню кухню, кусок 
ділянки тощо. Ви збираєте всіх дру-
зів, зброю, їжу, всі ніші засоби та ін-
струменти, оголошуєте всій вулиці, 
що на вас напали і кажете, що зараз 
будете обороняти себе всіма можли-
вими силами та способами.  І будете 
вбивати нападника. Це - аналогія до 
введення воєнного стану.

Оголошення війни - це коли ви 
самі або з підтримкою друзів врива-
єтесь на територію ділянки вашого 
сусіда, самі захоплюєте його гараж, 
літню кухню, кусок ділянки чи будин-
ку тощо. Відчуваєте різницю?

Введення воєнного стану є абсо-
лютно необхідним. Реального, із за-
лученням та мобілізацією всіх ресур-
сів для надання відсічі на усіх рівнях. 
Пишу «реального», щоб не плутали 
із тим фейком, який вводив Петро 
Порошенко, прагнучи залишитись 
при владі. В тому, фейковому варіан-
ті, жодних необхідних дій не було.

Саме введення воєнного стану в 
2014 році стало б юридичною точ-
кою, яка зафіксувала Росію як країну 
агресора на міжнародному рівні. І 
тоді, ми могли б перейти до жор-
стких та необхідних дій на рівні ООН 
- блокування Росії та визнання її кра-
їною-агресором, а також - скликання 
консультацій в рамках Будапешт-
ського формату. Не зрадливого анти-
українського мінського, котрий зараз 
став похованим самим же Кремлем, 
а Будапештського - відповідно до Бу-
дапештського меморандуму, котрий 
є чинним міжнародним договором. 
Британці, до речі, ще весною 2014 
року запитувала українську владу 
щодо скликання консультацій. Турчи-
нов, колишній виконуючий обов’язки 
президента України, тоді відповів, що 
«не скликаємо».

На Мюнхенській конференції 
Володимир Зеленський прочитав 
хороший текст, написаний талано-
витими спічрайтерами. Читання 
хорошого тексту робить хорошим 
Зеленського? А в чому «хорошість»? 
В патріотичних емоціях. А юридичні 
механізми він згадує, для втілення 
тих емоцій? Ні. Просто картинка. 
Введення воєнного стану - один із 
необхідних механізмів. Апеляція 
до Будапештського меморандуму 
- правильна і необхідна. Але апе-
лювати до нього треба не на якійсь 
конференції, а здійснивши абсолют-
но конкретні юридичні кроки. Спо-
чатку - написання дипломатичних 
нот до країн підписантів Будапешт-
ського меморандуму. Чи зробив це 
Зеленський, згадуючи меморандум 
в Мюнхені? Ні. Біда українців, та й не 

тільки нас, в тому, що ми віримо об-
гортці, а не зажди дивимось в суть. 

Верховна Рада ухвалила заяву в 
зв’язку з визнанням Російською Фе-
дерацією незалежності Л/ДНР.  «За» 
проголосували 336 нардепів.

«Ухваливши зазначене рішення, 
Російська Федерація в односторон-
ньому порядку де-факто вийшла з 
Мінських домовленостей, підписан-
том яких вона є, а також зруйнувала 
відповідний переговорний процес 
на рівні країн - учасниць Норманд-
ського формату та у рамках Тристо-
ронньої контактної групи з мирного 
врегулювання ситуації в окремих 
районах Донецької і Луганської об-
ластей України.

В рамках процесу мирного врегу-
лювання та законодавством України 
визначені поняття тимчасово оку-
пованих територій як «окремі ра-
йони Донецької і Луганської облас-
тей України» та межі цих тимчасово 

окупованих Російською Федерацією 
українських територій. Будь-яких ін-
ших утворень на території зазначе-
них областей України не існує.

Україна залишається відданою 
політико-дипломатичному шля-
ху врегулюванню міжнародного 
збройного конфлікту».

У документі зазначено, що в роз-
виток своїх попередніх заяв щодо 
збройної агресії РФ проти України 
Верховна Рада:

 наголошує, що Автономна 
Республіка Крим і місто Севасто-
поль та окремі райони Донецької 
та Луганської областей залишають-
ся невід’ємною частиною території 
України, тимчасово окупованою Ро-
сійською Федерацією;

 заявляє про відсутність юри-
дичних наслідків ухваленого Ро-
сійською Федерацією рішення та 
закликає невідкладно вжити всіх 
необхідних заходів для скасування 
своїх протиправних рішень, спрямо-
ваних на підрив суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, а також 
усунення  наслідків, спричинених та-
кими діями Російської Федерації;

 закликає іноземні держави і 
міжнародні та регіональні органі-
зації не визнавати незалежність не-
законних самопроголошених утво-
рень в окремих районах Донецької 
та Луганської областей і утримува-
тися від будь-яких дій чи кроків, які 
могли б бути витлумачені як їх ви-
знання;

 констатує той факт, що Росій-
ська Федерація є агресором – сто-
роною конфлікту і весь цей час її 
війська знаходилися і продовжують 

знаходитися на тимчасово окупова-
них територіях України;

 засуджує та покладає відпо-
відальність на Російську Федера-
цію за різке погіршення безпекової 
ситуації, масову дезінформацію та 
пропаганду, до яких вдалася Росій-
ська Федерація з метою створення 
надуманого приводу для ухвалення 
рішення про визнання незаконних 
самопроголошених утворень в ок-
ремих районах Донецької та Луган-
ської областей;

 підтримує направлений за 
дорученням президента України 
офіційний запит на основі статті 6 
Будапештського меморандуму до 
держав-членів Ради Безпеки ООН з 
вимогою негайно провести консуль-
тації щодо невідкладних дій для зни-
ження напруги та практичних кроків 
гарантування безпеки України;

 підтримує ініціативу прези-
дента України про скликання тер-

мінового розширеного засідання 
Ради Безпеки ООН (Саміт безпеки) 
за участю України з метою надан-
ня їй реальних гарантій безпеки та 
забезпечення негайних дій з боку 
Ради Безпеки ООН задля ефективної 
деескалації і надання реальної допо-
моги Україні у відновленні її сувере-

нітету та територіальної цілісності у 
межах міжнародно визнаних кордо-
нів;

 закликає уряди та парламенти 
іноземних держав, міжнародні орга-
нізації та їх парламентські асамблеї 
рішуче засудити зазначене рішення 
Російської Федерації як незаконне;

 підкреслює, що це рішення є 
частиною багаторічних системних 
зусиль Російської Федерації, спря-
мованих на підрив суверенітету, 
незалежності і територіальної ціліс-
ності України та руйнування її дер-
жавності;

 закликає запровадити додат-
кові жорсткі секторальні, фінансові 
та персональні санкції проти Росій-
ської Федерації та її керівництва з 
метою зупинення її збройної агресії 
проти України та запобігання по-
дальшій ескалації безпекової ситуа-
ції в Європі, включно з заморожен-
ням запуску Північного Потоку-2, 
відключення Російської Федерації 
від міжнародної міжбанківської сис-
теми передачі інформації та здійс-
нення платежів (SWIFT) та заборону 
експорту до Російської Федерації 
високих технологій, зокрема тих, 
що стосуються російського вій-
ськово-промислового комплексу та  
енергетичного сектору;

 закликає уряди та парламен-
ти іноземних держав сприяти зміц-
ненню обороноздатності України та 
прискорити надання комплексної, 
у тому числі оборонної, допомоги, 
спрямованої на посилення здатно-
сті Української держави реагувати 
на загострення безпекової ситуації 
з боку Російської Федерації, а також 
підтримувати економіку України та її 
фінансову стабільність.

Дана заява Верховної Ради є пра-
вильною, а частина її пунктів власне 
підміняє собою юридичне введення 
воєнного стану. Але знову ж таки, ак-
центую увагу наших читачів на тому, 
що необхідними є абсолютно кон-
кретні механізми, а не просто оцінка 
ситуації.

Щодо індійського кінематографа 
жартома казали, що якщо в індій-
ському фільмі десь на стіні висить 
рушниця, то вона обов’язково ви-
стрелить. Концентрація російських 
військ та техніки на кордоні України 
сьогодні «вистрелила» - визнанням 
незалежності Л/ДНР та заведенням 
російської армії на територію Укра-
їни, визнану ООН та міжнародним 
співтовариством. Наступний ви-
стріл буде вже не юридичним. І як 
би прикро не було це визнавати, але 
логіка каже, що цей ВИСТРІЛ - ЛИШЕ 
ПИТАННЯ ЧАСУ. Адже саме фізичне 
протистояння з українською армі-
єю дає Путіну можливість тиснути 
на Захід та далі торгуватись. Україна 
зможе вистояти тільки, якщо стане 
дуже сильною. А стати такими ми 
зможемо тільки завдяки українсько-
му суспільству.
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Offi  ce of Cook County Board President 
Toni Preckwinkle

Округ Кук і CEDA оголошують 
програму допомоги з водопостачання 

для малозабезпечених домогосподарств
Президент Офісу ради округу Кук 

Тоні Преквінкл та Асоціація громад 
та економічного розвитку округу 
Кук (CEDA) оголосили про нову про-
граму допомоги щодо оплати кому-
нальних послуг для малозабезпе-
чених жителів. Програма допомоги 
малозабезпеченим домогосподар-
ствам (LIHWAP) фінансується відпо-
відно до бюджетів, передбачених 
Законом про план порятунку США, 
і надає фінансову допомогу малоза-
безпеченим домогосподарствам із 
проблемами, пов’язаними з рахун-
ками за споживання води та водо-
відвід.

«Ми розуміємо, що у важкі часи 
уряд повинен допомагати тим, хто 
цього найбільше потребує», – сказав 
президент Преквінкл. «Це партнер-
ство гарантує, що домогосподарства 
в окрузі Кук залишаться в безпеці та 
збережуть доступ до ресурсів, які їм 
необхідні для забезпечення своїх сі-
мей».

LIHWAP надає до 1500 доларів 
США на допомогу при повторному 
підключенні, запобіганні відключен-
ню, прострочених залишках, комісі-
ях за відключення та несвоєчасних 
платежах. Як власники будинків, так 
і орендарі можуть отримати доступ 
до програми, щоб полегшити фінан-
совий стрес, викликаний рахунками 
за воду. Мета програми – допомогти 

сім’ям уникнути заборгованості та 
несвоєчасних платежів, запобігти 
відключенню, коли це можливо, і 
відновити послуги у разі відключен-
ня.

«Ми раді співпрацювати з ок-
ругом Кук у цій важливій ініціативі 
щодо забезпечення доступу до води, 
забезпечення справедливості та 
ліквідації розриву між расовими ба-
гатствами», — сказав Гарольд Райс, 
президент і головний виконавчий 
директор CEDA. «Наша організація 
співпрацює з округом для забезпе-
чення високоякісних послуг, які на-
даються жителям, використовуючи 
наш більш ніж 55-річний досвід, осві-
ту та участь місцевих мешканців».

CEDA приймає заявки цілий рік 
на LIHWAP. Щоб скористатись про-
грамою, сім’ї повинні мати право на 
дохід і проживати в окрузі Кук. Вони 
також повинні бути відключені від 
водопостачання, мати загрозу від-
ключення або мати прострочений 
залишок на суму щонайменше 250-
ти доларів США. Сім’ї можуть зателе-
фонувати в CEDA або відвідати сайт 
для пошуку партнерів, щоб пере-
вірити відповідність вимогам. Щоб 
подати заявку на участь у програмі 
або дізнатися більше, мешканці мо-
жуть зателефонувати за номером 1 
(800) 571-2332 або відвідати www.
cedaorg.net/

  

773-600-2727773-600-2727

В нас можна отримати 
слідуючі послуги:

$2.85

$1.10

Увага! 
Grand Opening!!!
Відкрито другий офіс 
у північному 
передмісті Чикаго 
- місті  Palatine
1590 N. Rand Rd

• • •

•

•

•

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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Продовження на стор. 8

Вони кардинально змінили 
вектор розвитку країни, і вже 

навіть своєю назвою – Револю-
ція Гідності – заклали величезні 
сподівання на позитивні зміни в 
країні. Ці події важливі, але од-
ночасно і трагічні через загибель 
великої кількості учасників про-
тестів та загалом постраждалих.

Такі жахливі наслідки стали мож-
ливими тому, що фактично узурпу-
вавши владу та вибудувавши авто-
ритарну державу, Віктор Янукович 
та його поплічники, задіяли для про-
тидії протестам практично весь ре-
пресивний апарат держави, не об-
межуючи його жодними законами.

Причина – запущена 
владою деградація 
правоохоронної системи

Більша частина злочинів під час 
Євромайдану була вчинена саме 
тими, хто присягався захищати лю-
дей, їх права та свободи. 

Це і «беркутівці», які безпосеред-
ньо свавільно застосовували на-
сильство на вулицях, та їхні керівни-
ками, котрі або давали накази на такі 
дії або ж не реагували на факти зло-
чинів підлеглих та приховували їх.

Це і працівники СБУ, котрі органі-
зували в протизаконний спосіб про-
ведення антитерористичної опера-
ції, що призвело до масових жертв.

Це і слідчі та прокурори, котрі 
безпідставно затримували та притя-
гали до кримінальної відповідально-
сті.

Це і судді, які арештовували та 
позбавляли права керування авто-
мобілем.

Встановлено не просто спонтанні 
протиправні дії, а випадки підготов-
ки та організації вчинення злочинів 
руками правоохоронців – умисних 
провокацій та наступних фальси-
фікацій кримінальних проваджень, 
прийняття неправосудних судових 
рішень для наступного розгону про-
тестів.

І навіть злочини «тітушок» – це не 
їхня особиста ініціатива, а організо-
ване належними до влади і, зокрема 
до правоохоронних органів, особа-
ми, вчинення умисних злочинів на 
протидію протестам.

Вчинення цих злочинів право-
охоронцями та суддями стало мож-
ливим не одномоментно через якісь 
хиби характеру окремого чиновни-
ка, а внаслідок тривалої деградації 
цих інституцій.

Такий стан речей фактично вибу-
довувалася керівниками держави та 
державних органів упродовж років 
і безумовно це робилося для реалі-
зації власних незаконних цілей, які 
не були оригінальними (отримувати 
хабарі, красти, переслідувати супро-
тивників, щоб довше у владі залиши-
тись).

Лояльні підлеглі виконають 
будь-яку протиправну вказівку, до-
поможуть збагатитись і не здадуть 
в наступному, сподіваючись знову 
попасти у владу.

Правоохоронна система зазна-
ла неприродного відбору, коли на 
кар’єрний ріст та відповідні служ-
бові привілеї більше шансів мали ті, 
хто служить забаганкам начальства, 
а не закону.

І в часи Президента Януковича 
ця деградація опустилася до тако-
го рівня розвитку та свідомості, що 
значна кількість правоохоронців 
готові були вчиняти, і не менше їх 
вчиняли, відверті та неприховані 
злочини, лише тому що це потрібно 
було керівництву держави 
та надавались відповідні 
вказівки та накази.

Люди вийшли на про-
тест на Майдані не лише за 
шлях України в Європей-
ський Союз та проти ко-
рупції, але і проти свавілля 
правоохоронних органів 
та судів, з яким більшість 
стикалися як у повсякден-
ному житті, так і особливо на Май-
дані.

Громадяни України отримували 
ушкодження та гинули, вірячи, що 
це не дарма, що зміни будуть.

За яких умов зміни можливі?
Ці зміни, зокрема, в правоохо-

ронній сфері та правосудді були 
реально можливі у випадку неви-
біркового притягнення до відпо-
відальності та покарання тих пра-
воохоронців та суддів, що вчинили 
злочини.

І дуже важливо з превентивної 
та виховної точок зору, щоб і роз-
слідування, і вироки були в стислі 
терміни.

Це з однієї сторони усувало б з 
правоохоронної системи злочин-
ців, а з іншої не тільки наочно про-

демонструвало б їхнім колегам чим 
закінчується наруга над законом в 
угоду начальству, але і навчило б, 
що така діяльність веде не до зірок 
на погонах, посад та квартир поза 
чергою, а на лаву підсудних і трива-
ле ув’язнення.

Звичайно, була ще можливість 
(хоча скоріше це був обов’язок при-
значених після Майдану керівників, 
який перетворили в нереалізовану, 
в переважній більшості, можливість) 
позбавитись порушників закону, що 
злочинно протидіяли Майдану в 
МВС, СБУ, Прокуратурі, судах та ін-
ших державних органах через служ-
бові розслідування, дисциплінарні 
провадження.

Але це не потрібно було новому 
керівництву держави, правоохо-
ронних органів та заскорузлій сис-
темі суддівського самоврядування.

Тому реальне очищення за вчи-
ненні правопорушення було заміне-
но на широко розпіарені реформи, 
які не були націлені на системне ви-
явлення та покарання тих, хто умис-
но порушував закон.

Що ж до розслідувань вбивств та 
інших тяжких злочинів під час Євро-
майдану, то вони розпочались вже 
23 лютого 2014 року, перші підозри 
були через декілька днів, а вже по-
чинаючи з кінця 2014 року направ-
лялися до суду обвинувальні акти 
щодо причетних до злочинів чи-
новників та правоохоронців.

І кількість осіб, яким повідомлено 
про підозру та які стають підсудними 
постійно збільшується, але результа-
ти, з точки зору покарання винних 
правоохоронців і виховного впливу 
на зміни у правоохоронній системі, 
зовсім не ті, які очікувало та очікує 
суспільство.

Це дуже відчувається на 8 році 
від подій, а особливо на фоні відсут-
ності дійсно якісних змін у роботі 
правоохоронних органів та суду.

І це не випадковість і не стільки 
об’єктивні причини, які також є, бо 
кількість злочинів, їх тяжкість, кіль-
кість осіб, що їх вчинили та досліджу-
ваних об’єктів суттєво впливає на 
строки слідства та судового розгляду.

Небажання влади
Але головною причиною зволі-

кання, на моє переконання, є неба-
жання влади (як минулої, так і те-
перішньої) змінювати існуючі хибні 
підходи в управлінні державою, а 
саме – підхід, за яким правоохорон-
ні органи та суди намагаються зро-
бити максимально ручними та вико-
ристовувати їх у своїх цілях.

От, хоч ти трісни, не уявляє собі 
жодне минуле чи теперішнє керів-
ництво держави, як можна керувати 
країною з допомогою незалежних 
правоохоронних органів та суду.

Обов’язково хочуть, не маючи 
на це конституційних повноважень, 
мати можливість віддавати будь-яку 
вказівку керівнику прокуратури, 
СБУ, МВС, ДБР, БЕБ.

Наприклад, ворогів притягти до 
відповідальності, а друзів уберегти 
від цього, безпідставно когось заля-
кати, а когось врятувати від відпо-
відальності. Немає в таких підходах 
захисту інтересів суспільства та дер-
жави – виключно свої, своєї політич-
ної сили та своїх друзів інтереси.

І якщо про перешкоди, які ство-
рювали попереднє керівництво дер-
жави та правоохоронних органів, 
я неодноразово розповідав ЗМІ, то 
про проблематику, яка супроводжує 
розслідування тепер – розповім 
нижче. І вона не оригінальна.

Звичайно я спостерігаю за про-
цесами вже зі сторони, і багато чого 
можу не знати, але і відкрита та до-
ступна інформація дозволяє зробити 
недвозначні висновки – справжні ре-
зультати (швидке отримання вироків 
з реальним засудженням винних осіб 
з числа правоохоронців та суддів) та 

по справжньому якісні 
зміни в правоохоронній 
та судовій системі владі – 
не потрібні.

Перш за все треба вра-
хувати, що на словах всі 
можновладці за розслі-
дування і покарання вин-
них. Але реальний стан 
речей відразу стає вид-
ним якщо оцінювати дії.

Так, якщо поцікавитися перебі-
гом судових процесів, то практично 
у більшості з них можна спостерігати 
картину цинічного затягування як зі 
сторони підсудних із захисниками 
(неодноразові лікарняні, інші засі-
дання тощо) так і суддів.

Підсудні продовжують працю-
вати в правоохоронних органах і 
навіть як підставу для перенесення 
засідання можна побачити службові 
відрядження обвинувачених.

Уявіть – стосовно слідчого поліції 
зібрано достатньо доказів вчинен-
ня ним службового злочину, справа 
в суді, але керівництво Нацполіції 
його не тільки не звільняє, але на 
час судових засідань він потрібний 
для розслідування справ в іншому 
регіоні. Набутим досвідом порушень 
закону певно вділитись.

Судді призначають засідання 
явно не в розумні терміни, вони пе-
реносяться, у тому числі через сі-
мейні обставини.

Прокурорами наводяться дані, 
що 6 років, 4 роки тощо судом про-
водиться підготовче засідання. І це 
замість 5–ти днів, передбачених КПК 
України. І таких випадків затягувань 
сотні.

Немає жодного вироку стосовно 
судді, слідчого та прокурора, хоча 
перші направлені до суду справи 
були саме стосовно суддів.

Небесна сотня, 
«справи Майдану»
8 років розслідування, які результати?

Зміни в правоохоронній сфері 
та правосудді були реально 
можливі у випадку невибіркового 
притягнення до відповідальності 
тих правоохоронців та суддів, що 
вчинили злочини
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, його перший заступник 
Ека Згуладзе, президент України Петро Порошенко та голова Одеської 

облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі під час церемонії складання 
присяги нової патрульної поліції. Одеса, 25 серпня 2015 року

Від редакції:
Українське суспільство спостері-

гає спектакль, замість встановлен-
ня справедливості. І розпочалось 
це, фактично, відразу після втечі 
Януковича. Адже перші кримінальні 
докази почали руйнуватись ще вес-
ною 2014 - зрізування дерев, приби-
рання вулиці Інститутської тощо. Це 
ганебна ситуація, винуватою у якій 
є вся прогнила кланово-олігархічна 
система управління.

І навіть ті, хто займався розслі-
дуваннями справ, включаючи пана 
Сергія Горбатюка та адвокатів родин 
Небесної Сотні, не виконували того, 
що прямо були зобов’язані викону-
вати. Адже як тільки система почи-
нала чинити тиск і супротив, щоб 
не дати розслідувати та покарати 

винуватих, необхідно було підніма-
ти величезну масу людей. Людей, 
котрі готові були самостійно вста-
новити справедливість! Це був єди-
ний чинник, якого боялась система. 
Натомість дійові особи спектаклю 
говорили красиві фрази і все потро-
хи «каналізували». При цьому отри-
муючи зарплати розміром у кілька 
сотень тисяч гривень! Людям стало 
комфортно. В той час, коли внутріш-
ня установка в настільки важливих 
справах для всього Українського 
Народу повинна бути з розряду «по-
мру, якщо не зроблю так, як треба!»

Тому ми і маємо таку ситуацію. 
Котра була розпочата з порушення 
на «самих верхах» - юридично не 
закріпили статусу Майдану, а війну - 

не назвали війною. Адже навіть всу-
переч Конституції та закону «Про 
оборону» не було введено воєнний 
стан - ні Турчиновим, ні Порошен-
ком, ні, тим більше Зеленським. На 
публіку говорити красиві промови 
з листочка - це одне, а запустити 
конкретні необхідні механізми, зо-
крема і юридичні, - зовсім інше. Сто-
сується це і апеляції до Будапешт-
ського меморандуму, котру зробив 
пан Зеленський у Мюнхені, але не 
підкріпив юридичними процедура-
ми. А люди, не розуміючи тонкощів, 
«тішаться, як дурний цвяшком»...

Світла пам’ять Героям! Та надія 
на те, що колись прийдуть до вла-
ди справжні патріоти, яких «болить 
душа» через все вищенаписане…

Водночас ці обвинувачені судді 
вже поновилися після звільнення 
і «вершать правосуддя». Зокрема і 
суддя Печерського районного суду 
Києва, яка свавільно звільнила з–
під варти командира чорної роти 
Дмитра Садовника, відновлена рі-
шенням колег на посаді і вже навіть 
отримала виправдувальний вирок 
(хоча я не можу навіть придумати 
підстав, які б насправді виправдову-
вали ті незаконні дії). І окрилена цим, 
вона вже встигла прийняти відверто 
незаконне та позапроцесуальне рі-
шення про скасування підозри Оле-
ни Лукаш, звинуваченої у розкра-
данні державних коштів.

І крім відсутності безпосеред-
нього покарання для винних суддів 
чи правоохоронців, важливо, що їх 
колеги бачать, що вчинення злочи-
ну не веде до покарання, особливо 
якщо у тебе є покровителі або ти 
служиш владі. І це підштовхує біль-
шість робити простий вибір – го-
ловним є не закон, а начальник та 
влада.

Саботаж системи
Ця ситуація показує, що багато 

суддів, які розглядають справи про 
злочини під час Євромайдану не ба-
жають об’єктивно та в розумні стро-
ки їх розглядати, і лише чекають на-
годи, щоб або спекатись цієї справи, 
і хай інший суддя починає розгляд 
спочатку або винести без достатніх 
на те підстав виправдувальний ви-
рок.

А як же влада реагує на це.
Спочатку Вища рада правосуд-

дя (ВРП) фактично ігнорує десятки 
скарг щодо суддів, які умисно пору-
шують закон під час розгляду май-
данівських справ, а потім, під приво-
дом реформи правосуддя (чергової) 
Верховна Рада України позбавляє 
Вищу раду правосуддя права здійс-
нювати дисциплінарні провадження 
стосовно суддів, а нова процедура 
ще не запущена і цей процес вигля-
дає на роки.

Дійсно, існуюче ВРП дійсно несе 
більше шкоди ніж користі правосуд-
дю, але ж реагуючи на це – не можна 
утворювати вакуум щодо можливо-
сті притягти суддю до дисциплінар-
ної відповідальності. І це триває вже 
більш як 6 місяців. А коли це завер-
шиться невідомо. І частина суддів 
розуміє, що держава дала їм карт-
бланш на порушення закону і кори-
стається цим.

Якби Верховна Рада України та 
Президент України хотіли, щоб пра-
восуддя як у справах Майдану, так і 
загалом було швидким та справед-
ливим, то законодавчі зміни були б 
такі, що приносили б результат ві-
дразу.

Іншим кричущим фактом відпові-
дальності влади за жахливу ситуацію 
зі строками розгляду справ у судовій 
системі, у тому числі Майданівських 
справ, є тривале (вже певно біля 10 
років) незаповнення значної кілько-
сті вакансій в судах.

Це, з однієї сторони дійсно сут-
тєво та непропорційно збільшує на-
вантаження на працюючих суддів, 
але з іншої сторони дозволяє їх не-
добросовісним колегам виправдати 
будь-яке затягування судових справ. 
І незаповнення суддівських вакансій 
носить абсолютно штучний харак-
тер – на теперішній час більше двох 
років судді не призначаються через 
законодавчо (знову ж відповідаль-
ність ВРУ і Президента) заблоковану 
роботу Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів.

На моє переконання це все не 
випадково відбувається. Так само не 
випадково як і нищення справи за 
підозрою заступника голови Офісу 
Президента України Олега Татарова 
– воно ж відбулося з використанням 
позапроцесуального рішення судді 
Печерського районного суду м.Киє-
ва Вовка.

На зміни в ситуації з судами, і зна-
чний вплив на психологію суддів, на 
мою думку, мав би швидкий та якіс-
ний розгляд справи щодо голови 
ОАСК Павла Вовка та суддів цього 
суду і інших підозрюваних, які хотіли 
монополізувати судову гілку влади і 
розповідали на записах як важливо 
та корисно служити чинній владі. 

Але ця вкрай важлива справа зу-
силлями ВРП та окремих суддів, за-
стрягла на етапі ознайомлення підо-
зрюваних з матеріалами справи, яке 
фактично не відбувається. А по сот-
ням інших епізодів кричущої нару-
ги над правосуддям чомусь підозр 
немає. Але керівництво Генеральної 
прокуратури це чомусь влаштовує.

Іншим фактором, що дійсно спри-
яє затягуванню розслідування та 
судового розгляду Майданівських 
справ є окремі норми чинного КПК 
України, до якого з часу його при-
йняття внесені сотні змін, більшість 
з яких зроблені з логікою підозрю-
ваного, котрому хочеться уникнути 
відповідальності.

І навіть Генпрокурор обурюється 
цією ситуацією і вбачає шкоду для 
результативності справ про злочини 
під час Євромайдану саме наявність 
недоліків у чинному КПК України, ви-
кладаючи свої думки у інтернет-ви-
данні.

Але чомусь жодних змін щонай-
менше з жовтня 2021 року, коли 
вийшла ця стаття в КПК України, не 
прийнято. Є законопроект, який не 

проголосований. Бо недоліки КПК 
України як і вищенаведена судова 
проблематика дозволяють усім ви-
правдовуватись щодо тривалого 
розгляду судових справ. Навіщо ж 
тоді щось змінювати.

Крім того, генеральний проку-
рор Ірина Венедіктова у цій статті 
нарікає на новели відомих «попра-
вок Лозового» в КПК України щодо 
строків слідства, які дозволяють за-
кривати з штучних та формальних 
підстав кримінальні провадження 
про особливо тяжкі злочини. І я 
згоден, що це жахливо, особливо 
якщо врахувати, що за ці «поправ-
ки Лозового», які зараз містяться в 
КПК України Верховна Рада України 

не голосувала, тобто вони повністю 
сфальшовані і не можуть застосову-
ватися. Але Генеральна прокуратура 
саме за каденції Ірини Венедиктової 
погодилася із закриттям криміналь-
ного провадження за фактом фаль-
сифікації при голосуванні за ці зміни 
до КПК України.

Це лише декілька з існуючих про-
блем, котрі дійсно шкодять розслі-
дуванню та судовому розгляду кри-
мінальних проваджень про злочини 
під час Майдану – загалом їх набага-
то більше і з часу, коли я називав їх 
у численних інтерв’ю та брифінгах 
звітуваннях їх не зменшилося.

Наприклад, завжди найбільше 
бажання у керівництва Генпрокура-
тури було знищити (продати) розслі-
дування у економічних корупційних 
справах високопосадовців часів 
Януковича.

І де зараз ці справи, штучно роз-
ділені з майданівськими справами 
Русланом Рябошапкою з мотивів, що 
у Януковича начебто не було зло-
чинної організації?

Десятки проваджень, у яких були 
підготовлені підозри чи у яких йшло 

ознайомлення з матеріалами справи 
підозрюваних нічим не закінчились.

Просто говорять зараз вголос 
лише про ті проблеми, котрі начебто 
не стосуються відповідальності ке-
рівництва Генеральної прокуратури 
чи керівництва держави і начебто 
дозволяють пояснити існуючу про-
блематику.

Ключове слово «начебто»
Називаючи проблеми, пані Гене-

ральний прокурор спільно з полі-
тичною силою, яка її обрала на цей 
пост і вихідцем з якої вона є, не вжи-
вають необхідних кроків до усунен-
ня цих перешкод.

Тим більше, що ці проблеми не 
тільки шкодять розгляду майданів-
ських справ, але і щоденно суттєво 
впливають на поточний захист прав 
і свобод громадян України.

І це, на моє переконання є ціле-
спрямована діяльність можновлад-
ців, виключно у власних інтересах, 
не пов’язаних з інтересами суспіль-
ства та держави.

Слідство у справах про злочини 
під час Євромайдану триває, судо-
ві справи слухаються. І це звичайно 
добре, що процес не загальмований.

Але водночас, саме за цими твер-
дженнями ховається проблема того, 
що більшість справ може бути не за-
вершеними обвинувальними виро-
ками, не тільки в найближчі роки, а 
й взагалі.

І не тому, що не зібрано дока-
зів – вони наявні, а тому що судді 
крім свого небажання розглядати ці 
справи чітко відчувають, що і владі 
не потрібний якісний результат та 
реальні строки покарань.

А головне – що результати не 
принесли, не приносять і за таких 
обставин, не принесуть жодних змін 
в існуючу негативну практику робо-
ти правоохоронних органів. Не буде 
превентивного та виховного ефекту. 
Не буде зміни психології.

Люди гинули на Майдані не для 
того, щоб їх справи просто розсліду-
валися, а напевно для того, щоб були 
реальні зміни в країні і, зокрема, в ро-
боті правоохоронних органів та суду. 
А їх по суті немає. І владу це влаштовує.

Бо реальні вироки правоохорон-
цям матимуть руйнівний ефект для 
ручного режиму управління право-
охоронними органами. Але ж такий 
режим досі ще потрібний владі.

Тому слідство та судовий розгляд 
тривають...
Автор: Сергій Горбатюк – колишній начальник 

управління спецрозслідувань ГПУ, у 2014-2019 
роках керував розслідування «справ Майдану».

Джерело: Радіо Свобода (https://www.
radiosvoboda.org/a/spravy-maydanu-rozstrily-

rozsliduvannya/31709580.html)
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Мені дуже жаль Емманюеля Ма-
крона. Адже той мутний потік 

сюрреалізму, що ми вчора ввечері 
вислухали від Путіна, лився лише 
годину, а бідному французькому 
президентові під час останньої 
зустрічі з хазяїном Кремля дове-
лося переміститися в паралельну 
реальність, від якої жахнувся б 
навіть Оруелл, аж на п’ять годин…

Не знаю, про що думали та що 
відчували росіяни під час звернен-
ня до них їхнього правителя, але 
особисто мені в якусь мить стало 
відверто нудно: все це в тій чи ін-
шій формі за останні роки ми вже 
чули й читали безліч разів — і в 
виконанні російського царя, і в пе-
респівах його бояр. Захід же, який, 
схоже, тільки недавно зрозумів, що 
Путін тужить за розваленим СРСР, 
має тепер звикатися з думкою, що 
кремлівський старець насправді 
ще більше тужить за Російською 
імперією, що розпалася. І що, ви-
магаючи від Заходу повернення до 
«статус-кво» 1997 року, він насправ-
ді мріє про повернення царства до 
кордонів 1914-го.

Після вчорашнього годинного 
путінського «екскурсу в історію» я 
ще більше не можу зрозуміти не-
переборне, багаторазово озвучене 
(востаннє — у Мюнхені) бажання 
Володимира Зеленського особи-
сто зустрітися з хазяїном Кремля. 
Російський цар у своїй «лекції» хоч 
і пред’явив чимало претензій За-
ходу загалом і Сполученим Штатам 
особливо, але говорив про них спо-
кійно, як про рівних супротивників. 
Про Україну ж Путін відзивався з 
відвертою ненавистю та презир-
ством — обвинувачуючи її в чорній 
невдячності до «відкритої та чес-
ної» Росії, докоряючи багаторічним 
«утриманством» і гидливо назива-
ючи «колонією з маріонетковим 
режимом». Але мета цієї статті — не 
аналіз путінського марення (адже 
твердженнями про «геноцид», ніби-
то влаштований Україною в ОРДЛО, 
хазяїн Кремля насмішив навіть до-
волі стриманого канцлера Шольца). 
Нас усіх цікавить, чого досягнув Пу-
тін, визнавши «ЛНР/ДНР» незалеж-
ними державами, це його перемога 
чи поразка, і що ж буде далі, чого 
очікувати Україні?

Путін жадав світової уваги і він 
одержав її сповна. Правда, він хотів 
повернутися в елітарний клуб силь-
них світу цього переможцем, але, 
схоже, ризикує стати ізгоєм. Він вва-
жав себе державним діячем, здат-
ним вписати Росію поруч зі США й 
Китаєм у світовий табель про ранги, 
але заслужив образ ворога в усьо-
му цивілізованому світі. Він гово-
рить своїй націй про відродження і 
розвиток Росії, а насправді ставить 
її під удар західних санкцій, штовха-
ючи на світовий економічний і тех-
нологічний маргінес.

Путін, маючи доволі перекруче-
не уявлення про сучасний світ і пе-
ребуваючи в паралельній до нього 
реальності, схоже, прорахувався. 
Він недооцінив стійкість і непіддат-
ливість України російському тиску, 
примусу до «Мінська» в його крем-
лівській інтерпретації та прагненню 
впхнути нам назад Донбас на його 
умовах. Він абсолютно недооцінив і 
готовність Заходу допомагати дер-
жаві, існування якої сам Путін вва-
жає «непорозумінням». Російський 
самодержець неймовірно накру-
тив ставки в грі зі Штатами навколо 
України й у результаті загнав себе в 

ситуацію, з якої було вже неможли-
во вийти, зберігши обличчя і перед 
Заходом, і перед своїми підданими. 
Захід обдурити складніше, підда-
ним же можна безкарно згодувати 
будь-яку пропаганду, запозичивши 
в Оруелла основні тези: «війна — це 
мир», а «неправда — це правда».

Схоже, в оточенні Путіна пере-
могли все-таки яструби, які спалю-
ють останні мости із Заходом: надто 
вже розгубленим на шоу відкрито-
го засідання Радбезу РФ виглядав, 
наприклад, директор СЗР Сєргєй 
Наришкін — аж ніяк не ангел, але 
поруч із Патрушевим і Шойгу май-
же «голуб миру». Цар не захотів 
брати всю відповідальність на себе 
й розмазав її на всіх, змусивши кож-
ного з бояр на камери заявити про 
підтримку своїх царських рішень. 
Хтось зробив це нечітко й неохоче, 
хтось — у вірнопідданському екста-
зі. Але відповідати доведеться всім. 
Цей прямий ефір дивилися в усіх 
столицях. І списки санкцій там при-
готовлено вже давно.

Тепер подивимося, які з них наші 

партнери визнають необхідними/
зважаться застосувати. Будуть ці 
санкції «пекельними» чи створять 
для Москви лише певні незручнос-
ті? Будуть макрони й шольци знову 
намагатися умиротворити агресо-
ра чи нарешті зрозуміють, що він 
сприймає винятково мову сили? Чи 
вважатимуть у західних столицях 
визнання Росією «ЛНР/ДНР» до-
статнім порушенням для руйнівних 
санкцій? Указ Путіна, що передба-
чає негайне введення російських 
військ на територію «республік», 
вважатиметься «великою» агресією 
чи так, дрібничкою?

«Від реакції світу залежать по-
дальші дії РФ. Росія повинна пере-
конатися, що, коли світ говорить 
про санкції, він справді готовий їх 
застосувати», — написав минулої 
ночі Дмитро Кулеба у Твіттері. На-
вряд чи ці санкції примусять Путіна 
скасувати свої рішення про визнан-
ня «республік», але якщо санкції 
будуть болючими для нього та його 
оточення, вони можуть попередити 
катастрофу та розширення масшта-
бів вторгнення.

Що змінилося для України після 
рішення Путіна? Та, загалом-то, не 
так уже й багато. Наша країна не 
контролює території ОРДЛО от уже 
майже вісім років. Тільки тепер, піс-
ля доручення Путіна Збройним си-
лам РФ «підтримувати мир» у «ЛНР/
ДНР», російські війська будуть при-
сутні там відкрито. Але хто у світі ще 
сумнівався, що «іхтамнєт»? Путін і 
далі залякуватиме нас і шантажува-
тиме можливістю «великої» війни. 
Але хочеться вірити експертам і 
діючим воєначальникам, які вважа-
ють, що масштабного вторгнення 
все ж таки не буде. Однак усі про-
гнозують, що на Донбасі найближ-
чим часом буде насправді жарко.

В указах Путіна не сказано, в 
яких кордонах визнаються «ЛНР» і 
«ДНР», а з Москви за останню добу 

вже не раз лунали заклики різно-
мастих табакі визнати «республіки» 
у кордонах Луганської та Донецької 
областей України. Вельми високою 
є небезпека, що Росія спробує роз-
ширити захоплені території, не за-
довольняючись нинішньою окупо-
ваною однією третиною Донецької 
та Луганської областей.

Не можу погодитися з тими, хто 
упевнений, що визнанням «ЛНР/
ДНР» Москва поховала мінські до-
мовленості. Найшвидше, Кремль 
продовжить тиснути на Україну та 
її західних партнерів, щоб змусити 
Київ виконати вимоги «Мінська» у 
російській інтерпретації. Адже саме 
«Мінськ» у Кремлі завжди вважа-
ли своєю головною зброєю проти 
України, здатною зруйнувати її всю 
зсередини, а не забезпечити захо-
плення лише якоїсь частини. Всі 
останні роки Росія заявляла, що 
не тільки не є стороною конфлікту, 
але й не має жодного зобов’язан-
ня за мінськими домовленостями. 
Москва наполегливо переконувала 
весь світ, що «Мінськ» повинні вико-

нувати винятково Україна й «ЛНР/
ДНР», завзято намагалася посади-
ти Київ за один стіл переговорів із 
«представниками» ОРДЛО. То чому 
ж вона має відмовитися від свого 
давнього підступного плану зараз? 
Уже після підписання Путіним усіх 
документів про визнання «ЛНР/
ДНР» із Москви, як і раніше, доли-
нали коментарі про те, що це не по-
рушення «Мінська», бо РФ виступає 
«гарантом», а не стороною цих угод.

Дивує інше. «Визнання неза-
лежності окупованих районів До-
нецької та Луганської областей 
може означати односторонній ви-
хід Росії з мінських домовленостей 
та ігнорування рішень у рамках 
Норманді», — заявив президент 
Зеленський у зверненні до укра-
їнського народу в ніч на вівторок. 
Чому «може»? Чому так непевно? 
У Зеленського є якісь інші версії, 
що це може ще означати? І це при 
тому, що наші зарубіжні партнери 
практично в унісон заявляють, що 
Росія, визнавши «ЛНР/ДНР», грубо 
порушила мінські домовленості. 
Наприклад, британська міністерка 
закордонних справ Елізабет Трасс 
прямо говорить, що це сигналізує 
про кінець мінського процесу. Ще 
минулої середи, після відповідно-
го рішення Держдуми, американ-
ський держсекретар Ентоні Блінкен 
заявив гранично чітко: «Схвален-
ня в Кремлі цього звернення буде 
рівносильним повній відмові ро-
сійського керівництва від своїх зо-
бов’язань у рамках мінських домов-
леностей». Ба більше, тиждень тому 
й українське МЗС було чітким у сво-
їх визначеннях: «Позиція України 
залишається незмінною: визнання 
Росією так званих «ЛНР/ДНР» озна-
чатиме свідомий вихід із мінських 
домовленостей». Так чому ж Зелен-
ський, який обіцяв не витрачати на 
«Мінськ» більше року і який втратив 
уже кілька шансів позбутися нібито 

ненависної йому спадщини «па-
пєрєдніка» Порошенка, знову зали-
шає Кремлю лазівку для реанімації 
«Мінська», коли всі навколо заявля-
ють про його кончину? Зеленський 
не розуміє, що смерть «Мінська» 
— це єдиний плюс для України від 
путінського рішення про визнання 
«ЛНР/ДНР»? Чи хтось нашіптує йому 
щось інше?

Сьогодні слід говорити вже не 
про зустрічі у «нормандському» 
форматі чи незграбно натякати на-
шим основним західним партнерам 
на можливість для Києва скласти 
із себе зобов’язання за Будапешт-
ським меморандумом. Нині слід 
зробити чітку заяву про те, що ви-
знання Путіним «ЛНР/ДНР» є одно-
стороннім виходом Росії з мінських 
домовленостей, отже, Україна вва-
жає цей «трек» остаточно закритим. 
Крапка.

Нині, після восьми років війни 
й уже офіційного «відкушування» 
Росією ще частини території Украї-
ни, слід, нарешті, розірвати дипло-
матичні відносини з РФ. А також 
не тільки вимагати від Заходу жор-
стких антиросійських санкцій, а й 
негайно запровадити їх самим про-
ти всіх осіб, причетних до нового 
кричущого порушення міжнарод-
ного права — визнання «ЛНР/ДНР».

Діалог росіянина та жителя Дон-
басу про евакуацію до Росії. «Вкон-
тактє»

Київ мав достатньо часу після 
внесення російськими комуністами 
до Держдуми пропозиції про ви-
знання «ЛНР/ДНР» — майже місяць. 
І за цей термін уже мав бути підго-
товлений не лише список санкцій 
проти Росії за чергове порушення 
суверенітету та територіальної ці-
лісності України. Рішення РНБОУ 
мало готуватися не минулої ночі, а 
заздалегідь. А відповідний указ пре-
зидента, окрім санкцій, мав включа-
ти і оголошення першої хвилі мобі-
лізації учасників бойових дій (УБД), 
і запровадження воєнного стану як 
мінімум у Луганській та Донецькій 
областях.

Верховна Рада повинна на за-
конодавчому рівні змінити статус 
ОРДЛО та, як у випадку з Кримом, 
згідно із Женевською конвенцією 
1949 року, покласти всю відпові-
дальність за забезпечення населен-
ня цих територій на державу-оку-
панта.

Сьогодні багато чого у подаль-
шому розвитку подій залежить саме 
від нас — від того, наскільки швид-
ко і як саме відреагує на черговий 
виток російської агресії Україна.

Судячи з різноголосся в росій-
ському боярському середовищі з 
приводу того, в яких же кордонах 
буде визнано «ЛНР» і «ДНР», нара-
зі остаточно незрозуміло, що нас 
очікує — війна чи облога. Але в 
будь-якому разі, жити у ворожому 
оточенні нам доведеться ще дов-
го. Тому слід нарешті відволіктися 
від будівництва доріг і всерйоз за-
йнятися зміцненням кордонів — і 
з Росією, і з Білоруссю, і з Придні-
стров’ям. Нині потрібно не лише за-
робляти на «Великому будівництві», 
а й витрачатися на сильну армію. 
Щоб було потім, де будувати. Не 
тільки дороги, але й державу — ве-
лику і сильну.

Автор: Тетяна Силіна
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/

ukr/international/viznannja-lnrdnr-peremoha-
chi-prohrash-putina-i-shcho-tse-oznachaje-dlja-

ukrajini.html)

«Визнання ЛНР/ДНР»: 
перемога чи програш Путіна і 

що це означає для України?
Рішення господаря Кремля дає 

Зеленському шанс поховати «Мінськ»
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Ще в січні заступник голови 
офісу президента Ростис-

лав Шурма зауважив, що Україна 
домовлятиметься із західними 
партнерами про формування 
пакета фінансової допомоги, яка 
мала б гарантувати стабільність 
української фінансової системи 
незалежно від того, як розвивати-
меться ситуація. І навіть конкре-
тизував бажане, припустивши, 
що 3–5 млрд дол. — достатній 
обсяг для подушки безпеки, 
яка нам може знадобитися.

На біду, ситуація розвивається за 
найгіршим для нас сценарієм. На ща-
стя, що гучніше Росія грюкає зброєю 
на нашому кордоні, то швидше парт-
нери погоджуються нам допомага-
ти, вочевидь, компенсуючи почуття 
провини за спровоковану надмірно 
тривожними заявами паніку. Наразі 
охочих нам допомогти чимало.

Євросоюз виділить Україні 31 
млн євро від Європейського фонду 
забезпечення миру та 1,2 млрд євро 
макрофінансової допомоги, перший 
транш якої у 600 млн є безумовним, 
другий залежить від прогресу у ре-
формах і співпраці з МВФ. Ще 120 
млн євро від ЄС ми отримаємо у 
формі грантів.

США надали 300 млн дол. безпе-
кової допомоги, в тому числі 75 млн 
на придбання летального озброєн-
ня, і 1 млрд дол. кредитних гарантій, 
можливість використання яких та-
кож прив’язана до успіхів економіч-
них реформ і співпраці з МВФ.

Данія виділила Україні 73 млн 
євро в рамках програми європей-
ського сусідства DANEP 2022–2026 і 
ще 22 млн євро за програмою миру 
і стабілізації, спрямованою на поси-
лення сектору оборони України.

Канада надала Україні 50 млн ка-
надських доларів технічної та гума-
нітарної допомоги і дві позики у 95,5 
млн і 400 млн дол. на забезпечення 
економічної стійкості.

Франція озвучила виділення 1,2 
млрд євро програмного фінансуван-
ня, яке може бути використане на 
конкретні проєкти розвитку, з них у 
кредит видадуть до 200 млн, решта 
— кредитні гарантії.

Німеччина погодилася на надан-
ня кредиту у 150 млн євро.

Загалом близько 4,5 млрд дол. 
допомоги. Якщо до всього переліче-
ного додати ще 2 млрд дол., які ми 
можемо отримати в першому півріч-
чі цього року за діючою програмою 
з МВФ, то сума перевищить навіть 
сміливі очікування офісу президен-
та.

Не погано, якщо покластися на 
слова президента, який оцінив втра-
ти української економіки від поточ-
ної кризи у 12,5 мільярдів гривень. 
Насправді ж втрати більші, загалом 
з кінця жовтня минулого року через 
наростаючі панічні настрої Украї-
на відтік приватного капіталу склав 
більше мільярда доларів, дивідендів 
вивели з країни на понад 3,5 мільяр-
ди доларів (обсяги зросли майже 
втричі). Тільки за цими двома пози-
ціями наші втрати вже зрівнялися з 
обіцяною нам допомогою. А у нас ще 
й портфельні інвестиції в «мінусах», 
ы торгові кредити там же, і втрати за 
ОВДП. У 2020 наш платіжний баланс 
був профіцитним і ми отримали з-за 
кордону на 5,3 млрд дол. більше, ніж 
здійснили зовнішніх платежів. Зараз 
наш платіжний баланс, за попере-
дніми даними НБУ, в «мінусі» на 2,5 
млрд дол., а рік і паніка лише поча-
лися.

Зеленський має рацію, коли го-
ворить про те, що наші партнери 
повинні нас підтримати не лише мо-
рально, а й фінансово. Ні, не тому що 
в іншому випадку не вистачить гро-
шей на дороги, це він жадібно ляп-
нув. Тому що ми справді дуже дорого 
платимо лише за те, що перебуває-
мо в авангарді протистояння з Росі-
єю, і якщо масштабна війна все-таки 
буде – заплатимо ще більше, але вже 
не ми самі, а й усі наші союзники. Ри-
зиків море: безпека в цілому регіоні, 
гуманітарна катастрофа, міграційна 
криза, руйнування торгових зв’язків, 
ланцюжків постачання, фінансові 
проблеми. Чимало приводів підтри-
мати Україну, погодьтеся.

Особливо враховуючи як наші 
проблеми із залученням коштів на 
внутрішньому ринку, так і немож-
ливість щось позичити на зовнішніх 
ринках.

Цьогоріч Міністерству фінансів 
потрібно лише на внутрішньому 
ринку залучити 430 млрд грн для 
фінансування бюджетного дефіци-
ту, а попит на урядові цінні папери 
практично зник. 15 лютого Мінфін 
зміг позичити на внутрішньому рин-
ку лише 66 млн грн — це дуже мало, 
для порівняння, рік тому на одному 
аукціоні ми могли залучити близько 
10–13 млрд. І це Мінфін уже підви-
щив ставки за ОВДП, аби хоч якось 
зацікавити інвесторів. Як бачимо, не 
спрацювало, — цікавими вкладення 
у державу, яка на порозі масштабної 
війни, точно не назвеш.

І проблема не лише у відсутності 
попиту, а ще й у кількості тих пози-
чальників, які хочуть продати наші 
цінні папери. На початку 2022-го у 
нерезидентів було ОВДП на 93 млрд 
грн, на середину лютого — вже на 78 
млрд грн. Причому продають вони ці 
ОВДП переважно українським бан-
кам, створюючи конкуренцію тому ж 
таки Мінфіну і ще більше скорочуючи 
обсяги продажу ОВДП на мінфінів-
ських аукціонах. І що більше нерези-
денти продають, то вищим є тиск на 
наш валютний ринок, згладжувати 
коливання на якому можна, лише 
продаючи долар із резервів Нацбан-
ку, щоб задовольнити надмірний 
попит на нього. Резервів у нас наче 
й достатньо, але ощадливість на сьо-
годні точно не буде зайвою.

Рік лише почався, хоч і непога-
но, держбюджет за доходами навіть 
перевиконано на 10,5 млрд грн за 
підсумками січня, але влада не чут-
лива до майбутніх загроз і економи-
ти, здається, взагалі не збирається. 3 
мільярди із цих надлишкових десяти 
підуть на виплати по 500 грн усім 
вакцинованим бустерною дозою. І 
це не кінець атракціонів небаченої 
щедрості, нам ще закупати смартфо-
ни для людей старше 60 років, яких 
в Україні близько 8,5 мільйона, при-
чому видавати смартфони планують 
уже з квітня, тобто витрати будуть 
нагальними. Не зупиняються ані 
програми пільгового кредитування, 
які мають сумнівний економічний 
ефект, ані пільгові іпотеки, ані жодні 
інфраструктурні видатки, включно 
із абсурдним будівництвом Прези-
дентського університету.

Якщо 430 млрд грн Мінфін не 
позичить, це життя на широку ногу 
завершиться доволі швидко, — у 
бюджеті не вистачатиме коштів для 
покриття всіх видатків, а при за-
твердженому дефіциті у 189 млрд 
країна просто змушена буде зупи-
нити фінансування всіх статей, окрім 

«захищених», тобто зарплат, пенсій і 
соцвиплат.

Із позиками на зовнішніх ринках 
усе ще складніше, ризик широко-
масштабної війни фактично уне-
можливлює будь-які спроби України 
знайти там покупців на наші цінні па-
пери навіть при тому, що планували 
ми там позичити лише 150 млрд грн.

Тож будь-яка фінансова підтрим-
ка зараз дуже цінна для України. Але 
скористатися наданими можливос-
тями теж треба вміти.

Насамперед зауважимо, що зде-
більшого йдеться про кредитні кошти, 
хоча й на дуже вигідних умовах під 
2-3% відсотки, яких за поточної ситу-
ації Україні інакше ніяк не отримати. 
Але повертати їх усе одно доведеться.

Макрофінансову допомогу ЄС 
буде використано для підтримки 

нашого платіжного балансу, тобто 
якраз на покриття того бюджетного 
дефіциту, який, швидше за все, на-
далі лише зростатиме. Інші кредити 
підв’язані або під проєкти розвитку, 
які ще треба вміти реалізувати, або 
під реформи, з якими у нас теж за-
звичай складно.

Надані нам кредитні гарантії — це 
взагалі не гроші як такі. Це гарантії по-
криття ризиків із боку їхніх надавачів 
у разі неповернення взятої Україною 
позики. Так, за наявності таких га-
рантій шанси нашої країни поверну-
тися на ринки зовнішніх запозичень 
ще цього року суттєво зростають. 
І Україна вже неодноразово з 2014 
року використовувала фінгарантії 
Сполучених Штатів. Але надання цьо-
горіч обіцяних держ гарантій ще має 
підтримати Конгрес США. До того ж 
і другий транш «макрофіну» від ЄС, 
і гарантії Штатів напряму залежати-
муть від успіхів у співпраці України 
з МВФ. Звісно, влада розраховує, що 
перегляд поточної програми відбу-
деться за планом — у березні цього 
року, і, зважаючи на обставини, про-
ситиме МВФ про об’єднання траншів, 
що залишилися, аби отримати згада-
ні 2 млрд дол. одразу.

Свого часу ми вже згадували голо-
ву парламентського податкового ко-
мітету пана Данила Гетманцева, який 
не бачить підстав для продовження 
співпраці з МВФ, попри очевидні 
для всіх ризики для держфінансів. 
Доєднався до нього і голова прав-
ління НАК «Нафтогаз України» Юрій 
Вітренко, який, за даними джерела 
ZN.UA, буквально зриває попередні 
домовленості України та США про 
надання фінансування у 5 млрд дол. 
на закупівлю 8–10 млрд кубометрів 
скрапленого газу в Катарі, втім, звіс-
но, за умови продовження реформ 
і співпраці із МВФ. Вітренко добре 
знає, що цей опалювальний сезон 
Україна завершить із мінімальним 
газовим запасом, як і те, що зайвих 
грошей для його поповнення ми не 
маємо. Але він переконаний, що кра-
ще підвищити ренту для місцевих га-
зодобувачів, убити власний і без того 
мізерний видобуток і з рентних гро-
шей купувати газ, ніж продовжувати 
співпрацю із МВФ, Світовим банком і 
рештою партнерів.

Насправді зараз ми мусимо про-
довжувати співпрацю із нашими за-
хідними партнерами, навіть якщо 
будемо купатися в грошах, бо навіть 

за умов деескалації загроза майбут-
ніх криз нікуди не зникне, як і наша 
вразливість. Агресивний і неперед-
бачуваний сусід — от наша загроза, 
він у будь-який момент може спро-
вокувати чергову кризу та ускладни-
ти нам життя. Останні місяці показа-
ли, наскільки ми досі вразливі та як 
швидко може змінитися ситуація у 
держфінансах навіть за непоганого 
бюджетного планування та макрофі-
нансової стабільності в державі. По-
трібно докласти максимум зусиль, 
аби не лише порадіти, а й скориста-
тися в повному обсязі наданою нам 
подушкою безпеки.

Фото: Дзеркало Тижня
Автор: Юлія Самаєва

Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
macrolevel/mizhnarodna-finansova-dopomoha-

ukrajini-khto-skilki-i-navishcho.html)

Міжнародна фінансова допомога 
Україні: хто, скільки і навіщо
Подушка безпеки 

для України

Останні місяці показали, як швидко може 
змінитися ситуація у держфінансах навіть 
за непоганого бюджетного планування та 
макрофінансової стабільності в державі
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Вчора президент Російської Фе-
дерації Владімір Путін підписав 

укази про визнання «незалеж-
ності» двох самопроголошених 
«народних республік», створених 
на теренах Луганщини та Донеччи-
ни вісім років тому в ході окупації. 
З тих пір доля Донбасу залиша-
лася невизначеною — подальші 
перспективи так чи інакше пов’я-
зували із Мінськими угодами. 
Але сьогодні майбутнє Донбасу 
набуло більш конкретних обрисів.

Почнемо з короткого екскурсу 
в історію цього краю. Донбас — це 
старопромисловий регіон, тобто 
край, який отримав потужний ім-
пульс для розвитку в епоху вугілля 
і сталі. У випадку Донбасу це був кі-
нець XVIII століття, коли Російська 
імперія задля мілітаризації Криму 
потребувала створення промисло-
вої бази на своїх південних теренах. 
Саме так на річці Лугані з’явився ли-
варний завод, навколо якого потім 
виросло місто Луганськ, та копальня 
у Лисячій балці — майбутній Лиси-
чанськ.

Втім, перша індустріалізація 
Донбасу виявилася провальною і 
у другій половині ХІХ століття її пе-
редоручили приватному бізнесу, 
насамперед європейському. Заохо-
чуючи промисловців освоювати ці 
терени, Російська імперія вбивала 
двох зайців. По-перше, іноземний 
бізнес створював тут потужну про-
мислову базу, привозячи сюди кадри 
і технології, яких Росія ще не мала. А 
по-друге, нові заводи, фабрики і ко-
пальні виконували державні замов-
лення — задовольнити свої потреби 
іншим чином Росія тоді просто не 
могла. Ось так з робітничих поселень 
при шахтах і заводах виріс сучасний 
Донбас. Не дивно, що засновником 
міста Донецька є британський про-
мисловець Джон Юз, який 1869 року 
почав будувати на березі річки Каль-
міусу металургійний завод.

Сталінська індустріалізація по суті 
лише продовжувала напрацювання 
попередньої епохи. За радянських 
часів промисловість Донбасу мала 
стратегічне значення, а отже регіон 
користувався багатьма привілеями, 
а місцева еліта мала особливу апа-
ратну вагу, маючи постійний доступ 
до високих кабінетів у Кремлі. Саме 
у радянські часи виник клан «доне-
цьких», заснований ще сталінським 
міністром вугільної промисловості 
СРСР Олександром Засядьком.

Коли СРСР більше не міг забез-
печувати Донбас належним чином, 
«донецькі» стали шантажувати Мо-
скву, використовуючи невдоволен-
ня шахтарів. Фактично, шахтарські 
страйки Донбасу були одним з чин-
ників дестабілізації, котра закінчи-
лась розпадом СРСР. Але й у сто-

сунках із Києвом — тепер столицею 
незалежної України — донбаські 
боси стали використовувати ті ж самі 
шантажистські підходи. Але шахта-
рі в якості організованої, масової, 
навченої страйкувати сили були для 
них небезпечні, тож «шахтарську ре-
волюцію» 1980-90-х років довелося 
припинити. Це сталося 1998 року у 
Луганську, де шахтарів, що страйку-
вали під будівлею ОДА, із показовою 
жорстокістю розігнав «Беркут».

Після розпаду СРСР Донбас пе-
режив масштабну і катастрофічну 
за своїми наслідками деіндустріа-
лізацію. Життєвий цикл старопро-
мислових регіонів недовгий: по за-
кінченні епохи вугілля і сталі вони 
всі потребують перепрофілювання 
місцевої економіки. Але якщо у ци-
вілізованих країнах це робиться 
шляхом системних довготривалих 
заходів, то в СРСР назрілу реструк-
туризацію промисловості Донбасу 
відтягували з 1970-х. А в часи неза-
лежності процес пішов самоплином. 
Причому місцева еліта не лише не 
протидіяла цьому, а навпаки очоли-
ла процес мародерського розграбу-
вання краю. Все це спричинило до 
тяжких соціально-економічних та 
психологічних наслідків. Мешканці 
Донбасу, уся ідентичність, і весь жит-
тєвий уклад котрих були пов’язані з 
промисловістю, були деморалізова-
ні і розгублені — їм довелося нано-
во усвідомлювати себе і своє місце 
у новій реальності, котра раптово 
навалилася на них.

Тимчасом «донецьким» потрібно 
було створити для себе новий ін-
струмент для тиску на Київ з метою 
захисту своїх кланових інтересів. Та-
ким інструментом став сепаратизм. 
Завдяки маніпуляціям і популізму, 
місцеві еліти майстерно перена-
правляли невдоволення місцевих 
мешканців проти України, створю-
ючи міф про те, що в усіх соціаль-
но-економічних негараздах Донбасу 

винні «нахлібники» з Києва і «наці-
оналісти» з Галичини. Перший з’їзд 
депутатів південно-східних регіо-
нів, на якому вимагали федераліза-
ції України, відбувся не 2004 року у 
Сєвєродонецьку, а восени 1991 року 
у Донецьку. А у березні 1994 року 
на Донеччині та Луганщині прове-
ли й перший незаконний референ-
дум. 2004, а потім 2010 року клан 
«донецьких» намагався перейти 
від шантажу до захоплення влади в 

усій країні, але обидві спроби так чи 
інакше провалилися. А загравання з 
сепаратизмом закінчилось тим, що 
«донецькі» відпрацювали корисни-
ми ідіотами в руках Москви, котра 
вже давно виношувала власні плани 
щодо України.

Отож, історичні обставини скла-
лися так, що 2014 року Донбас став 
полем бойових дій і врешті третина 
Луганської та Донецької областей 
опинились в російській окупації. 
Це були якраз переважно ті старо-
промислові райони, що належали 
до історичного Донбасу. Вісім років 
окупації не лише не зупинили, але й 

значно прискорили процес деінду-
стріалізації краю. Попри гучні заяви 
ватажків «ЛНР» та «ДНР» про запуск 
чергового заводу, про промисловий 
потенціал «республік» нині безпово-
ротно втрачений. Власне, розмови 
про «відновлення Донбасу» були від 
початку позбавлені сенсу, оскільки 
цей край потребував не відновлен-
ня, а перезавантаження, тобто зміни 
виробничого профілю. Це складна 
задача, реалізація котрої могла б 
стати одним з найбільш амбітних і 
масштабних проєктів в історії укра-
їнської незалежності. І власне Укра-
їна — єдина держава на планеті, 
принципово зацікавлена в тому, 
щоб на Донбасі почалося нормаль-
не життя, а не животіння на руїнах 
«всесоюзної кочегарки».

Звичайно, допоки існує пряма 
військова загроза, відродження під-
контрольних районів Донеччини та 
Луганщини залишається під вели-
ким питанням. Але принаймні там 
відбувається нормалізація життя — 
наскільки це можливо для прифрон-
тового регіону. Натомість майбутнє 
окупованого Донбасу видається 
вельми похмурим, причому неза-
лежно від того, чи будуть стріляти на 
лінії розмежування. Якщо Російська 
імперія та Радянський Союз потре-
бували Донбасу як промислового 

осередку, то сучасній Росії «народні 
республіки» потрібні виключно як 
витратний матеріал у власних гео-
політичних іграх. Ні про яке «віднов-
лення Донбасу» у російському вико-
нанні не може бути й мови. Так само, 
як Придністров’я, Південна Осетія та 
Абхазія, «ЛНР» та «ДНР» приречені 
на подальшу всебічну деградацію: 
соціальну, політичну, економічну, 
екологічну, технологічну, культурну.

Що ж стосується ідентичності, то 
донбаські еліти зробили свого часу 
колосальну помилку, перешкоджа-
ючи інтеграції місцевого населення 
до українського культурного та по-
літичного простору. Допоки україн-
ська більшість ставала нацією, дон-
баській меншості навіювали ілюзії 
про її інакшість та винятковість. Ці 
ілюзії були основані на спогадах про 
часи, коли «трудовий Донбас» був 
улюбленцем радянської пропаган-
ди, котра оспівувала звитягу шах-
тарів та металургів. Зрозуміло, що в 
період деіндустріалізації донбаське 
колективне его зазнало удару. Але 
для тих, хто нині мешкає на підкон-
трольній території Донеччини та 
Луганщини, відкриті необмежені 
можливості віднайти своє місце 
в Україні, долучившись до її іден-
тичності, культури, політичного та 
громадського життя.

Натомість на теренах «народних 
республік» з 2014 року послідовно 
вибудовується химерична ідентич-
ність, в основі котрої лежать навіть 
не спогади про колишню промис-
лову велич, а українофобія та міліта-
ризм. Якщо за радянських часів Дон-
бас оспівувався, як край трудових 
подвигів, то Путін пропонує «ЛНР» 
та «ДНР» зовсім іншу екзистенційну 
парадигму: бути вічною жертвою 
«українських фашистів», сенс життя 
котрої — декларувати свою любов 
до матінки-Росії і бути готовим що-
миті стати гарматним м’ясом у чер-
говій геополітичній «багатоходівці» 

Кремля. В цьому є певна іронія іс-
торії: ті, хто жалкували за величчю 
«всесоюзної кочегарки» раптом для 
себе опинились у «путінській каза-
рмі». Фактично, це приклад кризової 
ідентичності, котра не здатна стати 
ресурсом для розвитку і основою 
ментального здоров’я її носіїв. Зви-
чайно, цей процес почався задовго 
до визнання «незалежності» ОРДіЛО, 
але тепер перспективи його припи-
нення видаються ще більш примар-
ними, ніж раніше.

Тож історію Донбасу як цілісно-
го регіону можна вважати завер-
шеною. Історична доля цього краю 
розділилася у 2014 році і з тих пір 
прямує різними траєкторіями. Си-
туацію на підконтрольній Донеччині 
та Луганщині годі вважати простою, 
а перспективи цих теренів — бли-
скучими. Але це принаймні простір 
певних історичних шансів і можли-
востей. Тимчасом окупований Дон-
бас зазнає грандіозних ментальних, 
культурних, соціально-економічних 
та політичних деформацій, котрі не 
лише позбавляють ці терени майбут-
нього, але й прирікають на вельми 
жалюгідне сьогодення.

Автор: Максим Віхров
Джерело: Український Тиждень 

(https://tyzhden.ua/Society/254396)

Путінська казарма: 
які перспективи має 
окупований Донбас

Чому після визнання Росією 
«народні республіки» приречені 

на жалюгідне існування

і К В і і і

Розмови про «відновлення Донбасу» були 
від початку позбавлені сенсу, оскільки цей 
край потребував не відновлення, зміни 
виробничого профілю

б

Україна — єдина держава на планеті, яка 
принципово зацікавлена в тому, щоб на 
Донбасі почалося нормальне життя, а не 
животіння на руїнах «всесоюзної кочегарки»
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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 

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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Королівський Об’єднаний інсти-
тут оборонних досліджень 15 

лютого опублікував деталізова-
ний, відвертий і навіть жорсткий 
аналітичний звіт під назвою «The 
Plot to Destroy Ukraine»/«План 
знищення України». Його автори 
Джек Вотлінг (Jack Watling) і Нік 
Рейнольдс (Nick Reynolds) вивча-
ють здатність України до опору у 
випадку російської агресії і пропо-
нують дії для зміцнення безпеки.

Публікуємо основні тези цього 
документу.

Доповідь базується в тому числі 
на інтерв’ю з українськими силови-
ками (хоч їхні імена й не розголошу-
ються) і має прив’язку до нинішньої 
безпекової ситуації, коли російські 
війська нарощують присутність на 
українських кордонах, а Захід регу-
лярно застерігає про ймовірний ши-
рокомасштабний наступ.

Для декого з читачів звіт може 
видатись можливо навіть циніч-
ним, але, як вигдядає, його метою є 
оцінка планів РФ, того що вони на-
зивають «військово-технічними за-
ходами» щодо України. Доповідь не 
в повній мірі враховує якою для РФ 
може бути геополітична та еконо-
мічна ціна агресії, а також практично 
не торкається тактики ЗСУ під час 
відбиття імовірного нападу.

Дослідження розпочинається та-
кими словами:

«Цей Спеціальний звіт має на меті 
окреслити, чого Росія намагається 
досягти в Україні, і як вона реалізує 
цей намір. Над Європою нависає 
привид війни. Оскільки російські 
війська скупчуються біля кордонів 
України, існує помітне відчуття кри-
зи. В Україні, однак, поєднується 
смиренність та непохитна воля до 
виживання. Якщо Росія вторгнеться, 
українці будуть битися. Але реальна 

загроза їхній країні розглядається як 
багатогранна й довговічна. Українці 
мають не лише стримувати військо-
ву агресію, а й пережити політичну, 
соціальну та економічну війну, яку 
Росія веде проти їхньої країни». 

Імперські проекти
Намір Росії щодо Києва є предме-

том значних спекуляцій. Президент 
Франції Еммануель Макрон далеко 
не єдиний, хто стверджує, що пове-
дінка Росії стосується не України, а 
швидше Україна є лише важелем, 
за допомогою якого Росія хоче під-
штовхнути до переговорів про нову 
архітектуру безпеки в Європі. Про-
блема таких теорій полягає в тому, 
що вони припускають, що Росія 
переслідує одну мету. Навпаки, у 
поточній політиці Росії є кілька вза-
ємопов’язаних чинників, і важливо 
розуміти їх у поєднанні.

Російське оборонне мислення 
після війни в Косово зосереджува-
лося навколо «виклику кольорових 
революцій». Спостерігаючи, як за-
хідні розвідки, дипломатичні місії та 
військові сили співпрацюють у спра-
ві демонтажу Сербії і згодом зміц-
ненні політичної опозиції з метою 
повалення Слободана Мілошеви-
ча, Москва зрозуміла це як шаблон 
того, як Захід політично дестабілізує 
його супротивніків. Західна політи-
ка в Сербії обходила правові норми 

задля розкладання національного 
суверенітету, і тим сформувала точ-
ку зору в Росії, що Західні заяви про 
міжнародний порядок, що спира-
ється на правила є порожніми і ли-
цемірними. Путін вважає, що Гіларі 
Клінтон намагалася запустити подіб-
ну кампаіню проти Росії в 2011 році. 
І для російської держави Революція 
Гідності в Україні 2014 року стала ще 
одним прикладом, коли «Захід під-
риває російського союзника».

Росія тут помиляється. Револю-
ція Гідності заскочила західні уряди 
зненацька. Але Москва твердо на-
полягає на тому, що цей рух не може 
вважатися успішним, а в ідеалі його 
треба розвернути назад. Існує страх 
перед «заразним прикладом» для 
Москви, де влада збыльшила свою 
здатнысть вдаватися до репресив-
них заходів і почала активно закри-
вати організації громадянського су-
спільства, що задтні стати джерелом 
критики на адресу держави. Якщо 

дивитися з такої сторони, то Україна 
повинна щонайменше залишатися 
в стані громадянського конфлікту, а 
в ідеалі бути поверненою у тінь Мо-
скви.

Існує також часовий аспект за-
хисних мотивів Росії у стримуванні 
України. З наближенням Києва до 
західних держав, його економіка, 
ймовірно, стабілізується, а збройні 
сили стануть більш боєздатними. 
Незважаючи на те, що членство в 
НАТО і ЄС малоймовірне, посилення 
навчального та виробничого співро-
бітництва, інституційна підтримка та 
особисті зв’язки створять Україну, 
що буде озброєна західною зброєю, 
використовуватиме доктрину НАТО 
та матиме в розпорядженні висо-
кобоєздатні об’єднані збройні фор-
мування. Українське громадянське 
суспільство також продовжуватиме 
зміцнювати серед населення силь-
не почуття української ідентичності, 
обмежуючи в країні м’яку силу Мо-
скви. Таким чином, з часом здатність 
Росії стримувати Україну зменшить-
ся, тоді як за нинішніх умов проник-
нення НАТО в країну розшириться, 
хіба що Росія зможе змінити напря-
мок руху.

У світлі нової архітектури альян-
су, агресія Росії щодо України має дві 
мети.

По-перше, це показує багатьом 
позаблоковим країнам, де Москва 

прагне підтримувати фінансові зв’яз-
ки та зв’язки у сфері безпеки, що га-
рантії підтримки Заходу порожні. 
Західні держави взяли на себе низку 
зобов’язань перед Україною, почи-
наючи з Будапештського меморан-
думу і закінчуючи президентом Джо 
Байденом, який пообіцяв «непохит-
ну підтримку». Є ризик, що, нама-
гаючись наголосити на різниці між 
Статтею 5 (Північноатлантичного до-
говору – ред.) та іншими обіцянками, 
західні столиці підривають довіру до 
своїх зобов’язань, у тому числі пе-
ред НАТО. Якщо Москва може про-
демонструвати, що західні гарантії 
безпеки мало що значать, то вона 
може співставити відмову Заходу від 
Хосні Мубарака в Єгипті, від Ашрафа 
Гані в Афганістані та від України з рі-
шучою підтримкою Росією Башара 
Асада. Хоча така подача може бути 
неприємною для публіки, вона при-
вертає увагу урядів.

По-друге, російська поразка 
України перетворила би активну 
західну стратегію економічного та 
політичного залучення на стратегію 
скорочення, коли б західні амбіції 
можна було обмежити, а внутрішні 
розбіжності підкреслити, призвівши 
до паралічу. У східноєвропейських 
столицях би постало питання: якщо 
гарантії Україні стали предметом 
торгу, то що залишається для Стат-
ті 5? Це призведе до розбіжностей 
між прихильниками стабільності, 
такими як Франція та Німеччина, що 
прагнуть прагматичної дипломатії, і 
тими в країнах Балтії, на Балканах та 
у Великій Британії, хто боїться росій-
ської агресії. Оскільки НАТО збудова-
но довкола імперативу забезпечен-
ня своєї внутрішньої згуртованості, 
воно мало придатне до «конкурен-
ції». Таким чином, це призвело б до 
більш жорсткого підходу в Грузії та 
Молдові, де метою було би утри-
мання цих країн в стані залежності 
від Росії та в межах російської сфе-
ри впливу. Тим часом явні чи неяв-
ні домовленості про консультації з 
Росією щодо європейських структур 
безпеки продемонстрували би Пекі-
ну, що Москва є неоціненним союз-
ником у запобіганні зосередженню 
AUKUS (тристоронній оборонний 
пакт, утворений Австралією, Вели-
кою Британією і США — ред.) та ін-
ших альянсів та/або регіональних 
безпекових домовленостей виключ-
но на Індо-Тихоокеанському регіоні.

Остаточна мотивація російської 
політики в Україні — ідеологічна. 
Серед офіцерів розвідки, які захо-
пили Кремль — привчених бути в 
авангарді Російської імперії — існує 
переконання, що «Україна має бути 

під контролем Москви». Володимир 
Путін та Дмитро Медведєв вважають 
росіян та українців «одни народом». 
Міністр закордонних справ Сергій 
Лавров назвав пострадянські респу-
бліки «осиротілими», або, точніше, 
«такими, що лишилися без хазяїна», 
натякаючи на намір Росії здійснюва-
ти контроль за її межами. Як і Біло-
русь, де Росія вже розмістила велику 
кількість військ, а уряд все більше 
під владою Путіна — Кремль прагне 
прибрати Київ до ноги. Таким чином, 
Росія прагне не просто домовитись 
з НАТО, а скоріше підірвати україн-
ську незалежність та її незалежну 
ідентичність.

Кіт і мишка
Дмитро Козак, заступник керів-

ника Адміністрацій президента Росії, 
був давнім союзником Путіна з тих 
часів, коли вони разом працювали 
в місцевій адміністрації Санкт-Пе-
тербурга. У Кремлі Козак часто за-
лишався поза різними конкуруючи-
ми фракціями, тісно співпрацюючи 
напряму з Путіним. Відомий росій-
ським політичним оглядачам як Че-
ширський кіт, це людина, яку Путін 
призначив керувати кампанією про-
ти України.

Україна не перша країна, де Козак 
був в авангарді російської диплома-
тії. У 2002 році він безуспішно нама-
гався створити федеративне врегу-
лювання конфлікту в Молдові, яке 
дало б Росії право утримувати війсь-
ка в країні та фактичне право вето у 
конституційних питаннях Молдови. 
Колишній офіцер спецназу росій-
ської військової розвідки (раніше 
ГРУ, а тепер ГУ), Козак давно практи-
кує приховану війну.

Російські таємні операції часто 
страждали від поганої координа-
ції, коли різні установи змагалися 
за вплив і відповідальність всере-
дині Кремля. Однак у 2000-х ро-
ках Кремль намагався встановити 
«вертикаль влади», забезпечуючи 
здатність вищого політичного керів-
ництва виконувати комплексні опе-
рації на тактичному рівні та забезпе-
чуючи передачу точної інформації 
по ланцюжку вгору і вниз. За межами 
сфери уваги Кремля ця система пра-
цювала неідеально. Проте, коли Ко-
зак очолив український напрямок, 
там тепер є централізований процес 
керування та розв’язання повного 
спектра можливостей російських 
військових, дипломатичних і розві-
дувальних органів – через іронічно 
названий Комітет транскордонного 
співробітництва.

Координаційні зустрічі під голо-
вуванням Козака тривають більше 
як рік, і, вивчаючи терміни та по-
дальшу діяльність проти України, 
стає можливим побачити механіз-
ми, за допомогою яких Росія прагне 
приструнити Київ. Навесні 2021 року 
Росія почала військове нарощуван-
ня уздовж кордонів України. Почат-
ковий сплеск активності дав мож-
ливість спостерігати, що викликало 

Продовження на стор. 17

«План знищення 
України»:

звіт британського інституту 
оборонних досліджень

«Цей Спеціальний звіт має на меті окреслити, 
чого Росія намагається досягти в Україні, і як 
вона реалізує цей намір...»
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реакцію в західних столицях. Після 
літнього затишшя та завершення 
навчань «Захід» у вересні минулого 
року, Росія почала стрімко розши-
рювати свою військову присутність 
по всьому кордону України. На від-
міну від весни, нарощування було 
достатньо великим і мало всі необ-
хідні засоби для вторгнення. Це ви-
кликало відчуття кризи на Заході, з 
шаленими намаганнями розв’язати 
російську стурбованість шляхом ди-
пломатії.

Тим часом в Україні уряд помітив 
перебої у постачанні вугілля. Після 
зустрічей в Кремлі з керівниками 
виробництва, та інструкцій (отрима-
них – ред.) дипломатичними поста-
ми Москви в країнах-постачальни-
ках, Україна помітила зрежисовану 
спробу підйому цін на енергоресур-
си протягом зими. У інформаційній 
сфері російські агенти впливу по-
чали пояснювати це зростання не-
компетентністю української влади. 
Служба безпеки України (СБУ) поча-
ла простежувати спроби мобілізува-
ти власників дрібного бізнесу і орга-
нізацій громадянського суспільства 
на протести проти неспроможності 
уряду стабілізувати вартість життя.

Енергетика була однією із бага-
тьох осей, якими Росія намагалася 
і намагається підірвати довіру до 
українського уряду. Прагнення по-
лягає в тому, щоб створити внутріш-
ньополітичну кризу, на якій Росія 
зможе отримати вигоду, щоб приве-
сти до влади політиків, які бажають 
домовитися з Москвою. Використо-
вуючи соцопитування громадян 
України, російський уряд з’ясовує, 
який тиск призводить до внутріш-
ньої реакції, а який ні.

Зростання військової загрози є 
ще одним важелем, за допомогою 
якого здійснюється тиск на Київ. 
Якщо стримування та загроза вій-
ни – посилена Заходом – підірвуть 
українську економіку, то це також 
може призвести до політичної кри-
зи. Неухильно зростаюча загроза 
військового вторгнення придушила 
зовнішні інвестиції, тоді як на піку 
кризи страхові компанії припинили 
підтримку польотів над Україною. 
Але військова ескалація має інший 
ефект. Зі зростаням напруги західні 
столиці відчайдушно прагнутимуть 
«деескалації», і в разі, якщо Москва 
запропонує таку розрядку за раху-
нок українського суверенітету, то 
Москва сподівається, що Захід до-
тисне Київ до згоди на це.

Якщо влада в Києві буде сильною, 
то вона відкине такі пропозиції, вклю-
чаючи імплементацію Мінських угод 
у спосіб, що відповідає інтерпретації 
Москви, згідно з якою федералізація 
України передасть Росії контроль над 
політикою Донецька та Луганська, 
а отже надасть Росії право вето на 
українську політику. Але якщо в Києві 
можна сфабрикувати політичну кри-
зу, тоді український уряд може під-
датися зовнішньому тиску. Росія або 
безпосередньо постачає, або може 
контролювати до 60% поставок па-
лива в Україну разом із значною част-
кою електроенергії в країні. Отже, 
тому швидкість, з якою Росія може 
створити внутрішню кризу, викликає 
серйозне занепокоєння. Росія також 
може спричинити негайну політич-
ну кризу в Україні, запропонувавши 
офіційне визнання Донбасу та Лу-
ганська, що змусить Київ відповідати 
та потенційно може стати приводом 
для ескалації.

Як Москва вже продемонстру-
вала в Білорусі і почала досягати в 

Казахстані, поступки Росії, які доз-
воляють обмежене військове та по-
літичне втручання в іншій державі, 
є лише першим кроком у напрямку 
підриву незалежності такої держа-
ви. Згодом невеликі поступки щодо 
федеральної автономії можуть ство-
рити лазівку, яку Росія використає 
для проникнення в українську полі-
тику, доки не буде створений привід 
для досягнення російської військо-
вої присутності на українській землі 
та остаточного захоплення держави.

Таким чином, важлива лінія зу-
силь у Києві — це зміцнення ста-
більності держави. Українські чино-
вники відчайдушно шукають важелі 
Москви для дестабілізації, щоби про-
тидіяти їм, перш ніж вони зможуть 
створити достатні соціальні заво-
рушення, щоб дозволити Москві 
застосувати більш руйнівні методи 
дестабілізації. Військове стримуван-
ня — це лише один напрямок зусиль 
у цій грі у «кішки-мишки», і для Укра-
їни це гра, в яку доведеться грати мі-
сяцями й роками, якщо питання не 
буде розв’язано за дні й тижні – вій-
ськовим вторгненням. Однак якщо 
загроза вторгнення затягнеться, а 

Україна покращить свою оборонну 
та економічну стабільність, важелі 
впливу Росії можуть зійти нанівець. 
Тому існує серйозний ризик того, 
що Росія спровокує кризу військо-
вими чи прихованими засобами, 
щоб створити привід для швидшого 
захоплення України. Це вважається 
другою опцією Москви, (в разі – ред.) 
якщо Україну не можна буде змуси-
ти здати свій суверенітет. Для такого 
варіанту Росія зберігає здатність та 
готовність, і в разі вторгнення буде 
не лише звичайне військове напру-
ження, але й активізація потаємних 
операцій по всій Україні.

У війну вступає спецназ
Тиск на Україну організовується 

з Москви, але перетворення цього 
тиску на внутрішню кризу в Києві є 
відповідальністю російських таєм-
них служб: Федеральної служби без-
пеки (ФСБ), Служби зовнішньої роз-
відки (СВР) і військової розвідки (ГУ) 
і спецназу (ССО). У той час як звичай-
ні російські війська зосереджені на 
українському кордоні, спецпідроз-
діли та розвідники цих служб уже 
діють по всій території України.

За останній рік усі вони значно 
збільшили свій командно-адміні-
стративний склад, присвячений 
українському напрямку, і коорди-
нують свою діяльність через ке-
рівний комітет Козака. Найбільше 
турбує розширення ресурсів ФСБ, 
спрямованих на Україну. У рамках 
П’ятої служби ФСБ, яку очолює ге-

нерал-полковник Сергій Беседа, 
Департамент оперативної інформа-
ції має групи, які працюють на біль-
шості «територій» колишнього Ра-
дянського Союзу. Більшість команд 
складається з 10-20 чоловік. Однак у 
липні 2021 року українська команда 
П’ятої служби ФСБ була розширена і 
сформувала 9-е управління, до яко-
го увійшло близько 200 військовос-
лужбовців.

Спочатку український уряд при-
пускав, що 9-е управління в першу 
чергу опікувалося створенням за-
собів для поширення локалізованої 
дезінформації. Управління активно 
організувало опитування настро-
їв у регіонах його інтересів, що, як 
припускали українські контрроз-
відники, були спрямовані на вдо-
сконалення російських інформацій-
них операцій. До Революції Гідності 
2014 року в Україні діяло понад 700 
неурядових організацій, спонсоро-
ваних Росією. Деякі з них були за-
криті СБУ в міру загострення війни 
на Донбасі. Інші ж насамперед по-
ширювали ідеї української та росій-
ської «культурної єдності», що ішло 
в пісок, оскільки російські солдати 

вбивали українських військових. В 
результаті мережа почала скорочу-
ватися. Вважалося, що 9-е управлін-
ня намагається відновити подібну 
мережу впливу.

Однак у міру розширення діяль-
ності 9-го управління контррозвіду-
вальні операції почали намацувати 
на що і на кого воно спрямоване, 
і результати викликають тривогу. 
Опитування, що проводилися, біль-
ше стосувалися ставлення українців 
до окремих місцевих діячів і полі-
тиків, ніж їхніх настроїв щодо Росії, 
і завдяки широкому проникненню 
Росії в місцеву владу України стало 
очевидним, що 9-е управління було 
більше зосереджено на створенні 
детальної карти місцевої агентури, 
яку воно контролювало, могло впли-
вати або домінувати в окупаційних 
органах місцевого самоврядуван-
ня у разі захоплення країни Росією. 
Це також передбачало визначення 
списків найбільш ворожих до Росії 
осіб, які могли б організувати опір 
російським силам.

Ці підозри майже підтвердилися 
у грудні, коли 9-е управління почало 
вести бойові навчання з керівниц-
твом Повітряно-десантних військ 
Росії (ВДВ). Ці навчання пов’язували 
розпорядників російськими актива-
ми в регіональних урядах України зі 
спецназом і повітряно-десантними 
військами, які виступають в авангар-
ді вторгнення. Разом вони намітили, 
хто з місцевих жителів їх підтримає, і 
почали працювати над списками ці-

лей, які не підтримають. Намір поля-
гав у встановленні командно-адміні-
стративних зв’язків між агентурою 
розвідки та військовими підрозділа-
ми для забезпечення безпеки кри-
тичної інфраструктури, урядових 
будівель, а також для виявлення та 
ліквідації українських лідерів, які б 
згуртували опір. Цей напрямок зу-
силь було підкріплено вилученням 
бази даних українського автостра-
хування під час масштабної кібера-
таки в січні, що надавало російським 
підрозділам реєстрацію автомобі-
лів, адреси та особисту інформацію 
значної частини громадян України.

Ця загроза посилюється широ-
ким проникненням в українську по-
літику та державні установи агентів 
російських служб, якими займають-
ся як ФСБ, так і СВР. Мережа з при-
близно 30 агентів, пов’язаних з СВР, 
уже залучена до розбудови фінан-
сових механізмів для астротурфінга 
протестів, роздуваючи розмір де-
монстрацій, пов’язаних з тарифами 
на енергоносії, податковою рефор-
мою та іншими законними привода-
ми для стурбованості. Із зустрічей з 
українськими силовиками вибігає, 
що існує поширене усвідомлення, 
що чимало з їхніх колег – навіть на 
деяких достатньо високих посадах 
– співпрацюють з Росією, або є її сим-
патиками. Всередині українського 
уряду виникла тіньова структура, 
яка обмінюється інформацією в об-
хід відомих Кремлівських агентів. 
Але в країні, що прагне побудувати 
демократію, існує небажання роз-
почати арешти українців, оскільки 
будь-яке публічне переслідування 
викаже українські джерела і мето-
ди, критичні для захисту держави. 
Наслідком цього є те, що у Росії є бю-
рократичний апарат напоготові.

Упереджувальне розкриття Захо-
дом осіб, пов’язаних з цими мережа-
ми, що є спробою зруйнувати їхню 
координацію є можливою ефек-
тивною тактикою, але також має 
недоліки, бо розкриття змов також 
підштовхує аудиторію до думки, що 
влада перебільшує, а отже до недо-
оцінки того, що насправді є дуже ре-
альною та існуючою загрозою.

Росіяни також закладають основу 
для поширення хаосу по цілій Украї-
ні за допомогою прямих дій. Україн-
ська оцінка спроможності ГУ неод-
нозначна, але не виключається, що в 
Києві присутні приблизно дві групи 
російських підпільних спецпризна-
ченців. З точки зору українських 
сил безпеки, є значний ризик того, 
що під час протестів російські про-
вокатори – замасковані під демон-
странтів чи поліцейських – можуть 
розпочати акти насильства. Це так-
тика, раніше помічена в Україні та 
була особливо помітною під час не-
щодавніх внутрішніх заворушень у 
Казахстані, де те, що спочатку було 
просто протестом проти зростання 
цін, перетворилося на насильниць-
ке протистояння між різними фрак-
ціями всередині апарату сил безпе-
ки, що супроводжувалося значним 
кровопролиттям. Але росіяни також 
широко використовують свою роз-
відувальну мережу, аби залучати 
українців до нападів на співробіт-
ників урядових структур, як це було, 
коли 2017 року російська команда 
скоординувала замах на високопо-
садового співробітника контрроз-
відки СБУ в Маріуполі. Інший напад 
того ж року був націлений на вій-
ськового розвідника в Києві.
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Питання для українців полягає 
в тому, що буде, коли російські та-
ємні сили перейдуть до прямих дій. 
Високопоставлені українські чино-
вники чітко усвідомлюють, що вони 
очікують і планують проти них стра-
тегію «обезголовлення». Також очі-
кується, що критична національна 
інфраструктура, включаючи телеко-
мунікації, державні послуги, елек-
троенергію та комунальні послуги, 
будуть атаковані – як фізичними ди-
версіями, так і кібернападами. Укра-
їнські спецслужби не сподіваються, 
що зможуть зірвати всі ці атаки. Вони 
вже отримують понад 500 дзвінків 
про фальшиві бомби на місяць, при-
чому близько половини походить з 
російської території, а решта — з те-
риторії України. Є усвідомлення, що 
в якийсь момент деякі з цих загроз 
стануть реальними.

Перед Залізною горою
Нетрадиційні методи можуть 

розладнати оборонні плани та соці-
альну мобілізацію, але таким силам 
бракує витривалості, якщо їх не під-
тримати звичайними силами. Росія 
має їх у достатній кількості, і якщо 
її нетрадиційні сили почнуть вести 
прямі дії будь-якого значного масш-
табу, це вірна ознака того, що насту-
пить спроба звичайного захоплення 
країни.

Побіжний погляд на прості цифри 
показав би, що захоплення України є 
складним завданням. На момент на-
писання статті Росія має 147 000 вій-
ськовослужбовців на кордоні з Укра-
їною, розділених на 83 батальйонні 
тактичні групи. Вони були підкріплені 
критично важливими силами, таки-
ми як протиповітряна оборона, арти-
лерія, балістичні ракети, інженери та 
медична підтримка. Це проти україн-
ських військових чисельністю понад 
200 000 військовослужбовців, допов-
нених тисячами бійців тероборони. 
Однак до українських сил входять 
не лише бойові підрозділи, але й на-
вчальний та допоміжний персонал, 
так що насправді сили за чисельним 
співвідношенням близькі. Однак, це 
сильно вводить в оману щодо мож-
ливостей (військ – ред.).

Росія накопичила великий ар-
сенал балістичних і крилатих ракет 
близького радіусу дії. Якщо розпоч-
неться неядерна війна, їх швидше за 
все буде використано на початкових 
стадіях для знищення місць розта-
шування РЛС української оборони, 
командно-контрольних пунктів і 
ключових військових об’єктів, та-
ких як аеродроми. В України немає 
ефективної протидії цим системам. 
За відсутності ширшої координації 
протиповітряна оборона України 
може діяти як спливаюча загроза 
для російських літаків – оборона не-
безпечна, але ненадійна. З огляду на 
радіоелектронну боротьбу, україн-
ське військо, залежно від напрямку, 
розраховує на часовий проміжок 
до авіаудару 3-7 хвилин. Українські 
ВПС мають приблизно 105 бойових 
повітряних суден, але не всі вони 
придатні до бойових дій, а також іс-
нує нестача боєзапасу для них. Росія 
накопичила близько 317 бойових 
повітряних суден в межах досяж-
ності українських кордонів. Україн-
ські ВПС, до того як їхні аеродроми 
будуть виведені з дії, імовірно змо-
жуть розпочати в глибині України 
вильоти протиповітряної оборони. 
Але з огляду на ешелони російської 
ППО довкола кордонів України, цим 

літакам буде непросто протистояти 
вильотам ВКС, що підтримуватимуть 
елементи російського маневру.

Перевага Росії у повітрі імовірно 
матиме вирішальний вплив на землі. 
Значна пропорція найкращих військ 
України зараз прив’язана до лінії 
зіткнення в зоні проведення Опера-
ції об’єднаних сил (ООС) неподалік 
Донецька і Луганська. Ворожа по-
вітряна загроза зробить все більш 
важкою швидку передислокацію 
частин, не наражаючи їх на руйнівну 
атаку. В результаті українські підроз-
діли швидше за все будуть змушені 
оборонятися на своїх позиціях. Ро-
сійські підрозділи ж, навпаки, через 
відсутність небезпеки значної пові-
тряної атаки, зможуть маневрувати, 
щоби обійти і завдати значної пораз-
ки українським підрозділам. Супро-
ти позиційної оборони, російська 
перевага в артилерії та броні імовір-
но призведе до швидкого вичерпан-
ня українських регулярних сил.

Через довжину українського кор-
дону Росія має кілька напрямків, по 
яких вона може потенційно вторгну-
тися. Перша вісь, і найпряміша, може 
включати удар на захід від Ростов-
ської області, підсилення бойовиків 
«ДНР» і «ЛНР» і штурм лінії зіткнення. 

Другою віссю буде просування на 
південь від Бєлгородської області 
Росії. Третя вісь — удар з Криму на 
північ. Якщо її виконувати разом із 
другою віссю, російські війська мо-
жуть швидко відрізати ООС. Ще дві 
осі були відкриті через введення 
військ Росії до Білорусі. Четверта 
— удар на південь від Гомельської 
області Білорусі, оточення або за-
хоплення Києва, а п’ята — удар на 
південь від Бреста, щоб фізично 
блокувати Україну від отримання су-
хопутної допомоги від країн НАТО. 
Імовірно, що під час будь-якого нея-
дерного вторгнення Росія буде бити 
по всім цим напрямкам щоби затри-
мати українські сили, але основні 
зусилля спрямує на Київ або на зни-
щення ядра української армії в ООС.

Успіх неядерних сил Росії тісно 
пов’язаний з успіхом її нетрадицій-
них операцій і підготовкою поля 
бою. Саме питання чи створила Ро-
сія передумови для успішного за-
хоплення міст України і викликало 
у багатьох українських чиновників 
скептичне ставлення до оцінок За-
ходу щодо неминучості вторгнення. 
Але якщо Росії не вдається створи-
ти бажані передумови, то питання 
в тому, чи готова вона платити за 
окупацію. Чим більше вона може пе-
рекласти тягар на українські активи, 
тим нижча вартість для Росії.

Численні шляхи до перемоги
Для української держави загроза 

є одночасно і гострою, і тривалою. 

Росія може створити внутрішню 
кризу в найкоротші терміни через 
відмову у постачанні критичних ре-
сурсів і збільшити політичні вібрації 
через підсилення внутрішньої не-
згоди. Провокатори можуть пере-
творити протести на насильницькі, 
створюючи умови для замахів на 
українських офіційних осіб і обезго-
ловлення держави. Як тільки уряд 
країни опиниться у кризі, Росія гото-
ва до ескалації бойових дій на Дон-
басі, пропонуючи Заходу перспек-
тиву деескалації, якщо він зможе 
змусити Україну піти на компроміс 
коштом свого суверенітету через 
прийняття російського тлумачення 
Мінських угод. Якщо ці шляхи про-
валюються, тоді Росія накопичила 
потенціал для вторгнення і здатна 
перемогти українські збройні сили. 
Питання полягає в тому, чи вірить 
Росія, що зможе поглинути еконо-
мічний удар і придушити ризик три-
валого повстання. Якщо суспільство 
буде розділене всередині країни, 
то хребет тривалого опору може 
бути зламаний, і ФСБ зможе вико-
ристовувати свої мережі в країні для 
встановлення системи репресій на 
українському фронті. Але це велика 
авантюра.

Отже, Росія заклала основу для 
досягнення перемоги кількома шля-
хами і переслідує їх усі одночасно. 
Справді, спільна загроза знерухо-
мила Україну, тому що заходи, які 
найкраще підходять для протидії 
одному російському шляху до пере-
моги, є саме такими, які прискорять 
поразку на іншій осі. Якщо Украї-
на мобілізується для стримування 
вторгнення, Росія може зруйнувати 
її економіку та порушити згурто-
ваність української держави. Якщо 
українці рухатимуться в бік розриву 
мереж, що поїдають їхню країну зсе-
редини, їхній уряд буде ослабленим 
і вразливим до тиску Заходу, щоб він 
погодився на принесення у жертву 
українського суверенітету. Якщо 
український уряд залишатиметься 
стійким, а Захід твердо підтриму-
ватиме український суверенітет, то 
Росія може вдатися до вторгнення 
в країну та використання своїх при-
хованих мереж для проведення сис-
тематичних репресій. Протидія цим 
загрозам не буде досягнута шляхом 
проривного дипломатичного саміту. 
Також доставлення невеликої кіль-
кості військової допомоги не змі-
нить звичайний баланс сил.

Цілком імовірно, що західні уряди 
через свою непостійну недостатню 
цілеспрямованість перейшли в ре-
жим кризи занадто пізно, щоб мати 
багато значущих варіантів. Але якщо 
Україна витримає наступний місяць, 
тоді політика Заходу має бути багато-
рівневою та послідовною. Першою 

потребою є підтримка українських 
збройних сил, зокрема оснащення, 
навчання та управління територі-
альною обороною, що є найкращим 
шляхом позбавити Москву життєз-
датного шляху до швидкої воєнної 
перемоги. Головне — асиметричне 
стримування. Є також ключові систе-
ми, які необхідно посилити, особли-
во протиповітряна оборона.

Друга потреба це підтримка по-
літичної стабільності України. На-
самперед для цього необхідна еко-
номічна стабільність і, відповідно, 
перехід від паливно-енергетичної 
залежності України від Росії до Євро-
пи. Також необхідні запобіжні заходи 
для стабілізації інвестицій в Україну. 
Безпека робочих місць та запобі-
гання інфляції є життєво важливи-
ми як для здатності уряду запобігти 
внутрішній нестабільності, так і для 
оплати праці та забезпечення сол-
датів, особливо військових фахів-
ців, тренованих за державний кошт, 
які можуть передавати свої вміння. 
Очевидно, що існує законне занепо-
коєння щодо корупції, коли йдеться 
про фінансову допомогу Україні. Од-
нак українська влада не може ефек-
тивно боротися з корупцією, поки 
її системно дестабілізує Росія. Тому 
допомогу потрібно буде ретельно 
структурувати, щоб забезпечити 
розширення можливостей україн-
ської держави.

Нарешті, існує потреба у значній 
співпраці між розвідкою та безпе-
кою для виявлення тих, хто підриває 
українську державу, та їх усунення. 
Враховуючи кількість співробітни-
ків російської розвідки, які діють в 
Україні, перетворення її у вороже 
середовище шляхом виявлення, 
викриття та обмеження подорожей 
та подальших можливостей відпо-
відних осіб має для Росії підвищити 
ціну її таємної діяльності в Україні та 
утримати від бажання розгорнути 
агентуру. Той факт, що більша части-
на діяльності Росії в Україні є неза-
конною, дозволяє накладати санк-
ції на ідентифікованих осіб шляхом 
кримінального переслідування, що 
обходить багато бар’єрів для співп-
раці розвідки з точки зору захисту 
джерел і методів. Якщо Україна змо-
же пережити нинішній період висо-
кої напруженості, то важливо, щоб 
зі згасанням відчуття кризи Захід 
не втратив інтересу. Нездатність до 
подальшого залучення означатиме, 
що для Росії лишають сприятливий 
ґрунт для наступної спроби. Якщо 
Україна таки не встоїть, тоді подібну 
тактику застосують десь іще, у Грузії, 
Молдові і на Балканах, і Захід матиме 
поспішати, щоби перешкодити Росії 
повторити її багатосторонній напад 
проти ще більшої кількості країн. Ка-
ральні жорсткі санкції та інші заходи 
одразу після нападу на Україну мож-
ливо виграють час для Заходу перед 
тим, як Росія перегрупується і піде 
далі. Не варто нехтувати такою від-
строчкою.

Довідка:
Королівський Об’єднаний інсти-

тут оборонних досліджень (англ. 
Royal United Services Institute for 
Defence and Security Studies, RUSI) 
— британський аналітичний центр, 
що спеціалізується на проблемах 
міжнародної безпеки та військової 
справи.

Першоджерело: https://static.rusi.org/special-
report-202202-ukraine-web.pdf

Джерело: https://www.facebook.com/
notesofatlantist/ 
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Продовження на стор. 21

Тези про принциповий пацифізм 
перших християн не витриму-

ють критики. Одначе деякі об-
ставини справді могли заважати 
виробленню доктрини воїнської 
служби як одного зі шляхів христи-
янського життя. Йдеться і про суто 
релігійні особливості тогочасних 
християн, і про політичні обстави-
ни, в яких їм доводилося жити.

Однією з найхарактерніших рис 
ранньої Церкви був напружений ес-
хатологізм. Апостол Павло у Друго-
му посланні до солунян мусить охо-
лоджувати їхній запал в очікуванні 
кінця світу і повернення Господа у 
славі. Вибух проповіді Благої Но-
вини дуже швидко зустрічається зі 
зростанням переслідувань та виник-
ненням єресей. Вочевидь, цей кон-
траст посилював очікування кінця 
світу. В есхатологічній перспективі 
земні речі, тим паче суспільно-полі-
тичні питання, втрачають свою вагу. 
Військова служба у ній здається мар-
нотою марнот: навіщо брати до рук 
залізний меч, коли у найближчому 
часі можна отримати тріумф, міцно 
вправляючись мечем духовним?

Проте значення есхатологізму не 
варто переоцінювати, вбачаючи у 
ньому силу, що цілковито витісняла 
християн у прірву анархічності і по-
літичного нігілізму. Святий Климент 
Римський (†97) чудово передав по-
єднання уповання на Бога і усвідом-
лення важливості держави: «Дай 
нам, Господи, скоритися імені Тво-
єму всемогутньому і пресвятому, а 
також і тим, хто править і велить нам 
у світі цьому. Тому що це Ти, Господи, 
чудесною і несказанною силою Сво-
єю дарував їм владу, щоб ми, знаючи, 
що від Тебе є слава і доблесть їхня, 
яку ми бачимо, навіть не думаючи 
противитися волі Твоїй, підкорилися 
їм. Дай їм, Господи, здоров’я, миру і 
згоди, щоб безперешкодно могли 
нести вони тягар влади, що Ти їм до-
вірив».

Ці слова св. Климент написав 
після чергової хвилі гонінь проти 
Церкви. Попри переслідування, 
Климент бачить у носіях політичної 
влади «славу і доблесть», а разом із 
ними – і «тягар влади». Усе це довіре-
не політичній владі Богом.

Прихильникам погляду на раннє 
християнство як на принципово па-
цифістську релігію варто задуматися 
над питанням: чому ще в апостоль-
ську добу для опису християнського 
життя застосовуються образи, взяті з 
мілітарної сфери? В одного лиш Пав-
ла читаємо: «Перенось терпіння як 
добрий воїн Ісуса Христа» (2 Тм. 2:3), 
«Ніч минула, а день наблизився, тож 
відкиньмо вчинки темряви й зодяг-
німось у зброю світла» (Рм. 13:12), 
«А ми, що належимо дневі, будьмо 
тверезі, зодягнувшися в броню віри 
й любові та в шолом надії спасіння» 
(1 Сл. 5:8), «Зодягніться в повну Божу 
зброю, щоб могли ви стати проти хи-
трощів диявольських» (Еф. 6:11).

Ідеться, звісно, не про фізичну 
війну, а про війну духовну: «Нам-бо 
треба боротися не проти тіла і крові, 
а проти начал, проти властей, про-
ти правителів цього світу темряви, 
проти духів злоби в піднебесних 
просторах. Ось чому візьміть пов-
ну Божу зброю, щоб могли ви дати 
опір дня злого і, все виконавши, ви-
тримати. Отже, стійте, підперезавши 
стегна свої правдою, і зодягнувшись 
у броню праведності, і взувши ноги 
в готовість проповідувати Євангеліє 
миру. А над усе візьміть щит віри, 
яким здолаєте згасити всі стріли лу-

кавого. Візьміть також шолом спа-
сіння і меч духовний, тобто Слово 
Боже» (Еф. 6:12-17).

Пацифіст може тішитися цим сло-
вам, наголошуючи, що йдеться саме 
про духовну боротьбу. Одначе, якщо 
воїнська професія неприйнятна з 
християнської точки зору, війна за-
садничо гріховна, а зброя у будь-яко-
му випадку є знаряддям зла, то чи 
варто запозичувати їхні образи? Чи 
припустимо брати принципово грі-
ховні речі і позначати ними службу 
Богові? Можливо, Павло говорить 
про зброю, воїнів і боротьбу, аби 
показати переображення світу, яке 
приніс Господь? Стара, фізична війна 
гріховна. Гріховною є воїнська про-
фесія. А от нове воїнство, воїнство 
Христове, воїнство, котре бореться 
мечем духовним, – святе. Але за та-
кою ж логікою можна було б вико-
ристати символіку крадіжок і грабе-
жу, позначаючи ними місіонерську 
діяльність Церкви («викрадення» 
людей у сенсі їхнього навернення). 
Або ж символіку борделю або оргії 
(прив’язавши до цих понять смисли 
християнської любові). Всі ці порів-
няння огидні, і навряд чи спали б на 
думку апостолу Павлу. Він не закли-
кає своїх учнів влаштовувати «духов-
ні борделі» і «духовні оргії». А от ста-
вати духовними воїнами закликає. 
Хоч війна з точки зору послідовного 
пацифіста напевно ще гірша за роз-
пусту і, в усякому разі, мала б викли-
кати у нього огиду. Павло такої огиди 
не відчуває. Він сміливо користується 
образами з професії, котра, з одного 
боку, свідчить про трагізм нашого 
земного існування, а з іншого – опо-
вита ореолом благородства. Зреш-
тою, Самому Господу належать слова: 
«Не думайте, що Я прийшов, аби мир 
на землю принести, Я не мир прине-
сти прийшов, а меч» (Мт. 10:34).

В одній із апеляцій до воєнної 
символіки Павло говорить слова, які 
допомагають збагнути, чому дехто 
з перших християн відмовлявся від 
військової служби: «Ніхто, бувши во-
їном, не прив’язується до справ жит-
тя цього, якщо хоче догодити воєна-
чальнику» (2 Тм. 2:4). Як професійний 
солдат не прив’язується до сім’ї чи 
ведення господарства, так і воїн 
Христовий, якщо горить сильним 
бажанням якнайкраще догодити 
Найвищому Воєначальнику, має не 
прив’язуватися до земних речей. А 
серед цих речей є воїнська служба.

Тих, хто прагнув цілковито відда-
тися служінню Богові, в апостольські 
часи було багато. Одначе можемо 
припускати, що вже за життя апосто-
лів знаходилися новонавернені, що, 
служачи Богові і намагаючись стати 
Христовими воїнами, продовжува-
ли носити земні обладунки та меч 
– якими дрібними не здавалися б ці 
речі у світлі швидкого повернення 
Господа.

З мечем римського солдата 
і вінцем мученика

Зі згасанням есхатологізму ви-
вільнявся простір для суспільно-по-
літичної активності християн. Але 
повноцінно ступити у цей простір не 
дозволяла політика світської влади. 
Встановлення на державному рівні 
культу імператора заважало поєд-
нувати сповідування християнства 
зі служінням імперії. Поклоніння ім-
ператору як богу було для християн 
неприпустимим, а без цього покло-
ніння вони для тодішньої державної 
влади не могли вважатися повноцін-
ними громадянами.

Етична сумнівність, а то й злочин-
ність багатьох дій, до яких залучала-
ся римська армія, була додатковим 
чинником, що відштовхував христи-
ян від воїнської служби. Християнин 
міг платити податки чи виконувати 
адміністративні функції. Він міг за-
хищати імперію з мечем у руках від 
зовнішніх противників. Але навряд 
чи йому пасувало, служачи в армії, 
долучатися до двірцевих переворо-
тів та подальших міжусобиць. Про 
те, що в період гонінь воїни-христи-
яни мусили б переслідувати своїх 
співбратів, годі й згадувати.

Так чи інакше, підстави для ви-
никнення своєрідного, дуже умов-
ного  «пацифізму» існували. При-
хильники думки про радикальний 
пацифізм ранніх християн часто 
наводять приклад св. Максиміліана 
Табаського (274-295), котрий, як за-
ведено вважати, прийняв мучениць-
ку смерть безпосередньо за етично 
вмотивовану відмову нести воїнську 
службу. Одначе серед мучеників 
знаходимо також чимало тих, хто 
безпосередньо перебував на вій-
ськовій службі, а то й був видатним 
воєначальником.

Взірцями воїна-християнина ста-
ли такі мученики як св. Дмитро Со-
лунський, св. Георгій (Юрій), сорок 

севастійських мучеників. Із муче-
ництвом Дмитра пов’язане героїчне 
свідчення віри іншим представни-
ком солунської християнської гро-
мади – Нестором. Отримавши бла-
гословення від Дмитра, Нестор убив 
на арені імператорського гладіатора 
Лія і за це був сам позбавлений жит-
тя.

Мучеництву св. Георгія передува-
ла блискуча військова та політична 
кар’єра. З часом на життєпис муче-
ника накладуться численні леген-
ди, які перетворять його на один із 
символів не просто християнського 
воїнства, але й глибшої боротьби 
добра та зла. Образ Юрія Змієборця 
поєднав ідею християнського воїна з 
давніми «язичницькими» (чи, радше, 
архетипними) елементами і став по-
пулярним навіть серед мусульман. 
Важливо підкреслити, що святий 
виховувався у християнській сім’ї, 
його батько загинув під час черго-
вої хвилі переслідувань. Тобто мова 
в принципі не може йти про варіант, 
коли воїн приймає християнство 
уже в армії і «не встигає» розпроща-
тися з воїнською службою. Георгій 
обрав воїнську службу свідомо як 
християнин. Очевидно, так само чи-
нили сотні інших молодих християн 
зі знатних родин.

Також можна згадати про таких 
воїнів-мучеників як Сергій і Вакх, 
Сава Стратилат, Леонтій, Іпатій та 
Теодул, Акакій, Теодор Тирон, Андрій 
Стратилат.

Ми згадали лише частину відомих 
ранньохристиянських мучеників-вої-
нів. Ці імена представляють не винят-
ки, а загальну ситуацію. Очевидно, 
що християнська присутність у армії 
була не такою масовою, якою могла б 
бути за  відсутності перешкод для во-
їнської служби християн. Одначе ма-
совість явища була достатньою для 
того, аби влада чітко ставила собі за 
мету «очищення» армії від людей, які 
принципово не приймали язичниць-
кого культу. Фантастичні версії про 
те, що воїни-християни відмовлялися 
воювати, несумісні зі здоровим глу-
здом. По-перше, навіщо взагалі йти 
до армії, якщо виконання обов’язків 
воїна є принципово неприйнятним? 
По-друге, отримання християнськи-
ми мучениками військових підви-
щень переконливо свідчить, що вони 
успішно виконували свої обов’язки.

Грецький іконопис доносить до 
нас піднесений духовний профіль 
мучеників-воїнів уже як людей про-
славлених у Царстві Божому. Водно-
час не варто забувати, що це були 
люди з плоті та крові. Імовірно, вони 
мали хорошу фізичну форму, трену-
валися, дбали про свій авторитет се-
ред підлеглих, мали земні прагнення 
та амбіції, бажали служити імперії. 
Проте антихристиянська політика 
державної влади перервала їхнє 
воїнське служіння, замінивши лати, 
мечі і шоломи на вінець мученика.

Від Августина до Томи
Ситуація змінюється з легаліза-

цією християнства і перетворен-
ням його на державну релігію. Ре-
волюція, котру здійснив імператор 
Костянтин, не лише ліквідувала 
чинники, що могли штовхати части-
ну християн у бік пацифізму, але й 
посприяла глибокому осмисленню 
війни як засобу підтримки справед-
ливості. Можна сказати, що з лега-
лізацією християнство «вистрелює» 
неначе стиснута пружина, аби єван-
гелізувати ті сфери, які до цього були 

Християнське 
ставлення до війни
Розвиток доктрини від перших віків 

християнства до Середньовіччя
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язичницькими (передусім різні ас-
пекти суспільно-політичного життя).

Уже св. Атаназій Великий (295-373) 
у листі до монаха Аммуна зазначає: 
«Убивати не дозволено, але знищу-
вати ворогів на війні і законно, і гідне 
похвали; тому ті, які відзначилися у 
битвах, удостоюються великої поша-
ни». Показово, що ці рядки Атаназій 
пише «між іншим» – не як плід мо-
рально-богословських роздумів на 
тему війни, а як досить очевидний 
приклад розрізнення гріховної і не-
гріховної поведінки: «Таким чином 
одне і те ж, у залежності від часу, у 
деяких умовах – недопустиме, а в де-
яких інших – своєчасне, допускається 
і дозволяється» (лист Атаназія стосу-
вався дуже далекої від війни теми).

Важливі кроки з розробки кон-
цепції справедливої війни робить 
св. Амвросій Медіоланський (†397). 
Його духовний син, св. Августин Гіп-
понський, закладає базові уявлення 
про справедливу війну.

Августин Гіппонський

Августин дає християнам чіткий 
орієнтир: війна не є принципово 
несправедливою, а мир – принци-
пово справедливим. Мир може бути 
порочним. За таких умов війна стає 
шляхом для відновлення справед-
ливості. Августин аж ніяк не оспівує 
війну, розуміючи те «матеріальне» 
зло, яке вона несе. Проте страждан-
ня, які може принести війна, не є 
належною причиною ухилятися від 
відновлення справедливості.

Богослов визначає умови, за яких 
війна є справедливою: її має вести 
законна влада, вона повинна спря-
мовуватися на захист держави та 
її народу, вона є крайнім засобом. 
Окрім того, справедливість війни не 
звільняє її учасників від обов’язку 
гідної поведінки і не дозволяє вдава-
тися до невиправданого насильства.

Як глибокий мислитель, Августин 
піднімає питання не лише етичних 
аспектів війни, але й її фундамен-
тального статусу в системі усього су-
щого. Хоч причини виникнення війн 
так чи інакше криються у злобі та ін-
ших проявах недосконалої людської 
природи, вона по-своєму є елемен-
том «божественного Провидіння, 
яке пронизує всі речі». Війна повин-
на спрямовуватися на підтримку 
справедливості в межах природно-
го порядку. Причиною останнього є 
первородний гріх, та все ж він бла-
гий, бо стримує недосконалість вра-
женої гріхопадінням природи.

Після того, як Римська імперія 
припинила існування, а її спадщину 
поділили Візантія та мереживо вар-
варських королівств, збройне про-
тистояння залишалося невід’ємною 
частиною життя – і на Сході, і на Заході.

Церква реагувала на це двояко. З 
одного боку, закликала до миру і про-
щення там, де це було доречно і ре-
ально. З іншого боку, благословляла 
застосування зброї там, де воно було 
справедливим. Ієрархи навіть поча-
ли особливим чином наголошувати, 
що ті християни, котрі носять меч, 
мають підносити його задля захисту 
Церкви, отримуючи таким чином до-
даткові духовні ласки. Це трапилося 

задовго до Хрестових походів. При-
наймні вже у VIII-IX ст. християнських 
королів закликають стати на захист 
Церкви від лангобардів, норманів та 
сарацинів; смерть у такій боротьбі 
оцінюється дуже високо. Церква не 
забуває і про війну як засіб підтримки 
та захисту суто земної справедливо-
сті. Широко відомими є слова Папи 
Миколая І (†867) про те, що людина, 
котра не готує зброї для захисту себе 
і своєї вітчизни, спокушає Бога.

В окремі моменти історії усві-
домлення того, що війна може мати 
благий характер, переходило межу 
слушності. У IX ст. візантійський ім-
ператор Никифор II Фока вимагав 
від Церкви автоматичного визнання 
святості вояків, що загинули на полі 
бою (не дивлячись на їхні особисті 
якості і, зрештою, на характер самої 
війни). Духовенству вдалося відки-
нути цю вимогу далеко не благоче-
стивого імператора.

На Заході запропонований Авгус-
тином підхід залишався основним 
орієнтиром у морально-богослов-
ській оцінці війни аж до Високого 
Середньовіччя. Він прослідковуєть-
ся у Декреталіях Граціана (середи-
на XII ст.). Далі умови справедливої 
війни формулюються св. Раймундом 
Пеньяфортським (бл.1175-1275) в 
контексті подальшої кодифікації ка-
нонічного права. Тома Аквінський 
лише доповнює ідеї пізньоантично-
го мислителя і викладає християн-
ське бачення справедливої війни у 
систематизованому вигляді.

Йдучи вслід за Августином, Акві-
нат формулює основні умови спра-
ведливої війни: її повинна прова-
дити законна державна влада, має 
існувати належна причина, війна по-
винна випливати зі справедливого 
наміру.

До числа розглянутих Аквінатом 
тем належать питання війни між хри-
стиянами та невірними. Відповіді на 
ці питання озвучуються у ширшій 
перспективі недопустимості того, 
що можна назвати «примусом до 
віри»: «Серед невірних є такі, котрі 
ніколи не приймали віри, наприклад 
язичники і юдеї, і їх не варто при-

мушувати до віри, оскільки повіри-
ти можна лише за власною волею. 
Одначе, наскільки можливо, вірні 
повинні спонукати їх до того, аби 
вони не чинили перепон для віри ні 
богохульством, ні злими вмовлян-
нями, ні, тим паче переслідуванням. 
Через цю причину вірні Христові не-
рідко ведуть війну з невірними – не 
для того, аби примусити їх до віри, 
оскільки і після перемоги і взяття їх у 
полон необхідно залишити їм право 
вільно, якщо вони того забажають, 
прийти до віри» (STh 2-2,10,8).

Таким чином війни з «місіонер-
ською» метою принципово відкида-
ються. Справедлива війна з нехри-
стиянами так чи інакше має бути 
відповіддю на виклики, які невірні 
несуть християнам.

В окремому розділі Тома обґрун-
товує канонічно прописану недо-
пустимість безпосередньої участі 
духовенства у бойових діях. Перша 
тому причина – загальна. Кожен має 
займатися своєю справою і належ-
ним чином виконувати свої обов’яз-

ки. Аби виконувати священицькі 
обов’язки, духовенство має не відво-
лікатися на такі справи, як торгівля 
та воїнська служба. Друга причина 
– сакраментологічна. Аби належним 
чином здійснювати найвище з Та-
їнств – Євхаристію, – священник му-
сить утримуватися від пролиття кро-
ві. Тома пише: «Всі церковні порядки 
спрямовані на служіння біля вівтаря, 
на якому в обрядовому священно-
дійстві представлені страсті Христо-
ві, згідно зі сказаним [у Писанні]: “Вся-
кий раз, коли ви їсте Хліб цей і п’єте 
Чашу цю, смерть Господню звіщаєте, 
аж доки Він прийде” (1 Кр. 11:26). Тому 
їм [духовенству] вартує не стільки 
проливати чужу, скільки бути гото-
вими пролити свою кров за Христа, 
щоби на ділі уподібнитися [Йому] в 
тому, що вони представляють собою 
у своєму служінні. У зв’язку з цим 
[особливим] декретом було встанов-
лено, що ті, які пролили чужу кров, 
нехай і безвинно, звільняються від 
служіння. Але нікому з тих, кому щось 
доручили як обов’язок, не можна ро-
бити те, що позбавляє придатності до 
його виконання. Тому, оскільки війна 
пов’язана з кровопролиттям, для ду-
ховних осіб незаконно брати участь у 
бойових діях» (STh 2-2,40,2).

Можна сказати, що священникам 
заборонено вдаватися до крово-
пролиття тому, що вони мають спра-
ву з Тілом і Кров’ю Христовими, які 
жертвуються Богові під час Літургії. 
Тобто причина недопустимості уча-
сті духовенства у бойових діях не є 
етичною. У щойно цитованому фраг-
менті Аквінат наголошує на справед-
ливості відсторонення священника 
від служіння навіть якщо той пролив 
кров «безвинно», тобто не порушив 
заповіді «Не убий». Провина свя-
щенника у такому випадку полягає 
лиш у тім, що він допустив дії, через 
які не матиме права продовжувати 
своє служіння, і таким чином само-
вільно зрікся власних обов’язків. 
Тома не розглядає участь у війні як 
етичний проступок, якого слід уни-
кати, намагаючись бути досконали-
ми. Він лише виходить із принципу 
«кожному своє». За певних умов 

духовенство навіть має підштовху-
вати вірних до участі у війні. Духов-
ні особи повинні «спонукати інших 
брати участь у справедливих війнах, 
бо самим їм заборонено братися за 
зброю [але] не тому, що це гріхов-
но, а тому, що це не личить їхньому 
сану» (STh 2-2,40,2).

Таким чином вчення про спра-
ведливу війну знаходить у св. Томи 
довершений систематизований ви-
гляд. Аквінат навіть торкається такої 
проблеми як моральна оцінка здійс-
нення засідок. Цю військову хитрість 
він вважає цілком прийнятною, хоч 
наголошує, що все-таки мають існу-
вати правила ведення війни, яких 
недопустимо порушувати.

Автор: Ігор Загребельний - 
керівник АДЦ «Політична теологія», кандидат 
філософських наук, автор книг «Апостольство 

меча. Християнство і застосування сили» 
(2017, 2020), «Міжмор’я: майже втрачений 

шанс» (2019), «Європейські хроніки» (2020).
Джерело: АДЦ «Політична теологія» 

(https://politteo.online/materialy/hrystyyanske-
stavlennya-do-vijny/)

Церква реагувала на це двояко. З одного 
боку, закликала до миру і прощення там, де 
це було доречно і реально. З іншого боку, 
благословляла застосування зброї там, де 
воно було справедливим

Не стало 
Івана Дзюби – 

літературознавця, 
дисидента, 

Героя України

На 91-му році життя помер лі-
тературознавець, дисидент, Герой 
України Іван Дзюба. Про це Радіо 
Свобода повідомив літературоз-
навець, політичний і громадський 
діяч Микола Жулинський.

«Сьогодні вранці уві сні на 91 
році життя відійшов за межі цьо-
го земного світу унікальна людина 
Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить 
багато. Багато – бо це один із лідерів 
національно, духовного відроджен-
ня другої половини ХХ і початку ХХІ 
століття. Передусім Іван Дзюба – це 
інтелектуальний провідник і речник 
українського «шістдесятництва». І 
я сьогодні не можу не згадати слів 
Ліни Костенко, яка сказала, що Іван 
Дзюба – це людина, що завжди мала 
мужність говорити правду», – ска-
зав Микола Жулинський.

Він згадав про те, як Дзюба свого 
часу був відсторонений від друку, 
від участі у літературному і громад-
ському житті багато років, але все ж 
не покинув свою творчість.

За словами Жулинського, Іван 
Дзюба останніми роками мав про-
блеми зі здоров’ям, та все одно 
продовжував працювати і стежити 
за літературним процесом і суспіль-
но-політичним життям.

Іван Дзюба народився 26 липня 
1931 року в селі Миколаївка Во-
лноваського району Донеччини. 
Дисидент радянських часів, Герой 
України, академік НАН України, 
свого часу був міністром культури 
і головою Комітету з Національної 
премії України імені Тараса Шев-
ченка. У 1973 році засуджений до 
п’яти років ув’язнення і п’яти років 
заслання за свою відому працю «Ін-
тернаціоналізм чи русифікація», але 
був «помилуваний».

В листопаді 1992 року став дру-
гим міністром культури незалежної 
України (до 1994 року). В 1999-2005 
роках очолював Комітет з Націо-
нальної премії України імені Тараса 
Шевченка. Один із співзасновників 
Народного руху України і учасників 
ініціативної групи «Першого груд-
ня».

Автор десятків публікацій, книг, 
зокрема про Тараса Шевченка, до-
сліджень про культуру і політику. 
Серед останніх робіт – книга «Чор-
ний романтик: Сергій Жадан».

Джерело: Український Репортер
(https://ukrreporter.com.ua/culture/

pomer-ivan-dzyuba-literaturoznavets-dysydent-
geroj-ukrayiny.html)
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Від редакції: 
Якщо російське суспільство 

має відмінні від путінського режи-
му погляди на війну з Україною, 
то йому час всюди та масово про 
це говорити. Адже якщо не зупи-
нити російського нападу зараз, 
то закінчиться все величезною 
кров’ю з боку обох народів. Різни-
ця полягатиме в тому, що українці 
захищатимуться на своїй землі та 
гинутимуть героями, а московські 
солдати та офіцери будуть “прихо-
дити” додому в цинкових гробах, 
як окупанти! Якщо серед Ваших 
знайомих є росіяни чи ті, хто ма-
ють родичів в Росії - інформуйте їх 
про це. Кровопролиттю поки ще 
можна запобігти. 

Російські соціологічні служби 
не публікують даних, які б 

дозволяли впевнено говорити про 
підтримку російськими грома-
дянами планів війни, постійно 
впроваджуваних державною 
пропагандою. Але про страх перед 
війною судити можна як із соціо-
логії, так і з суспільної активності.

«Левада-центр», що його ро-
сійська влада вважає «іноземним 
агентом», але працювати йому поки 
що дозволяє, регулярно проводить 
заміри страхів росіян. У січні було 
опубліковано свіжі дані. Вони не 
демонструють кардинальних змін 
у зв’язку з черговою військовою 
ескалацією, розпочатою Кремлем 
навколо України рік тому. Однак 
видно важливі тенденції, особливо 
на довшому часовому відтинку.

Істотні зміни у страхах, які відчу-
вають росіяни, сталися 2018 року, 
коли Владімір Путін черговий раз 
переобрався, супроводжуючи це 
анімаціями глобальних ракетних 
ударів і подовженням, усупереч обі-
цянкам, пенсійного віку. Саме тоді з 
40 до 57% зросла кількість росіян, 
які постійно бояться світової війни. 
Торік у березні таких стало 64%, під 
кінець року поменшало до 56%. Це 
багато. В середині 1990-х боялися 
світової війни трохи більш як 50%. 
До мюнхенської промови Владімі-
ра Путіна їх кількість знизилася до 
30%, на 2014 рік повернулася до 
50%, але потім за пару років упала 
до 40%. Кореляція цього страху з 
ескалацією стосовно України, оче-
видно, була.

Інший помітний стрибок 2018 
року: з приблизно 30 до 50% збіль-
шилася кількість росіян, які постій-
но бояться свавілля влади та без-
законня. Показово, що відбулося 
повернення до рівня «буремних 
90-х». До воцаріння Путіна боялися 
свавілля і беззаконня влади понад 
50%. Потім цей страх кардиналь-
но знизився, продемонструвавши 
лише невеликий сплеск 2013-го. У 
2021 році було досягнуто максиму-
му — 58%. На кінець року показник 
знизився до 53%.

Аналогічно поводився страх по-
вернення до масових репресій. У 
2018 році охоплених ним побіль-
шало з 20 до 40%. При цьому з 50 
до 40% знизилася кількість тих, хто 
зовсім цього страху не відчував. У 
2021 році страх повернення до ма-
сових репресій перевищив 50% і 
трохи знизився під кінець року. Не 
те щоб «гайки» в Росії перестали 
«закручувати», але люди до всього 
звикають, а ті, хто не звикає, потра-
пляють у в’язниці або емігрують.

Синхронність руху страхів світо-

вої війни, свавілля влади та повер-
нення до масових репресій (після 
страху за близьких, яким охоплені 
понад 80% росіян, ці страхи займа-
ють три наступні позиції) може свід-
чити про важливу обставину. Хай 
це гіпотеза, але її висловлювали 
окремі соціологи: росіяни можуть 
боятися не просто світової війни, а 
того, що будуть втягнуті в неї внаслі-
док політики своєї влади. Зрештою, 
важко не бачити, що сам же Кремль 
заганяє росіян у «обложену форте-
цю», готуючи її до війни.

Соціальна база протидії війні в 
Росії може бути досить широкою. 
Та навряд чи вона дозволяє споді-
ватися на активний опір суспіль-
ства, якщо війну все-таки розв’яже 
Кремль. Наприкінці січня група 
російських активістів, серед яких 
багато відомих імен, опублікувала 
відозву проти «Партії Війни в ро-
сійському керівництві», що планує 
«можливе вторгнення в Україну». 
Було оголошено збір електронних 
підписів без жорсткої верифіка-
ції. За два тижні петицію підписали 
близько п’яти тисяч людей. У квітні 
минулого року аналогічну пети-
цію було зареєстровано на сайті 
Change.org. На цей час вона зібра-
ла близько 4,5 тисячі підписів. 13 
лютого партія «Яблуко» оголосила 
власний збір підписів проти війни з 
Україною. За кілька днів вона змог-
ла зібрати близько 4,4 тисячі голо-
сів.

Це не багато, навіть із урахуван-
ням знищеної опозиції та макси-
мально «закручених гайок». Для по-
рівняння: петиція проти заборони 
правозахисного товариства «Мемо-
ріал», зареєстрована на Change.org 
у листопаді минулого року, зібрала 
на цей час близько 140 тисяч підпи-
сів. Петиція за відставку глави Чеч-
ні Рамзана Кадирова, який демон-
струє дедалі більше самоуправство, 
за тиждень, з моменту реєстрації 7 
лютого, зібрала на Change.org по-
над 200 тисяч підписів.

Опір російського суспільства 
свавіллю влади зберігається. Але 
не можна сказати, що свавілля сто-
совно України турбує росіян хоча б 
так само, як свавілля стосовно них 
самих, принаймні поки не розпо-
чалася війна і зовнішнє свавілля не 

набуло конкретних внутрішніх про-
явів.

Важливішим політично може ви-
явитися спротив війні в середовищі 
тих, хто повинен її вести. Їхні голоси 
прозвучали ще наприкінці січня.

Імперський реакційний гене-
рал-полковник Леонід Івашов від 
імені Загальноросійського офіцер-
ського зібрання написав «Звернен-
ня до президента і громадян Росій-
ської Федерації «Переддень війни». 
Спочатку текст був розміщений на 
сайті самого офіцерського зібран-
ня і потім розійшовся на цитати. 
Івашов незмінно привертає до себе 
увагу, коли дає коментарі, оскіль-
ки вони асоціюються з поглядами 
геополітично стурбованого істеб-
лішменту російських військових і 
спецслужб.

Відозва Івашова було незвичай-
на своєю антивоєнною спрямовані-
стю. Можливу війну з Україною він 
означив як несправедливу й ката-
строфічну за наслідками для самої 
Росії. Україна, згідно з текстом цієї 
відозви, — не головна загроза Росії. 
Такою є «загроза внутрішнього ха-
рактеру, що виходить із моделі дер-
жави, якості влади та стану суспіль-
ства». Зовнішні загрози є, але вони, 
за оцінкою Івашова, не критичні, не 
загрожують безпосередньо існу-
ванню російської державності.

Леонід Івашов 

Політику чинної влади Росії сто-
совно України Івашов піддав роз-
громній критиці, близькій до розмір-
ковувань російської несистемної 
опозиції. Він обвинуватив російську 
владу в штучній і корисливій підго-
товці до війни з метою «утримати на 
певний час свою антинаціональну 

владу і зберегти награбовані в на-
роду багатства». Але результат вій-
ни виявиться катастрофічним: Росія 
буде «обкладена надзвичайно важ-
кими санкціями, перетвориться в 
ізгоя світової спільноти і, ймовірно, 
буде позбавлена статусу незалеж-
ної держави». Щоб уникнути ката-
строфи, яка насувається на Росію, 
Івашов закликав Путіна не більше й 
не менше як піти у відставку.

Інший важливий текст із росій-
ських армійських середовищ нале-
жить Михайлу Ходарьонку — по-
пулярному військовому оглядачу, 
ексофіцерові середньої ланки Го-
ловного оперативного управління 
Генштабу Росії. Ходарьонок, на від-
міну від Івашова, не лякав катастро-
фою. Але він доводив, що «ніякого 
українського бліцкригу не буде». 
І навіть якщо військової перемо-
ги над Україною вдасться досягти 
через кров та руйнування, Росія 
зіштовхнеться з партизанським 
опором і організованим саботажем 
українського населення проти но-
вої російської влади.

Михайло Ходарьонок

Нічого за ці публікації та наступ-
ні коментарі Івашову й Ходарьонку 
не «прилетіло». Тому можна говори-
ти про санкціоноване вираження 
позиції. Це може бути як імітацією 
розбіжностей у російській владі, 
так і, власне, розбіжностями. Росій-
ська влада за останні кілька місяців 
зіштовхнулася з несподіваною для 
себе ситуацією, коли «меч стра-
ху» був вибитий із російських рук і 
опинився в руках США та їхніх со-
юзників, «залпи Блумбергів» поча-
ли обвалювати російські фондові 
ринки і курс рубля. У такій ситуації 
маневри російських військ побли-
зу українських кордонів втратили 
чималу частку свого гібридного 
сенсу. Можливо, цю думку — тре-
ба змінювати тактику і стратегію — 
від імені російських військових та 
спецслужб і мали донести Івашов із 
Ходарьонком.

Але російські війська скупчені, 
маневри тривають, ризик випадко-
вого початку війни високий. Росій-
ське суспільство, можливо, більше 
стривожене, ніж натхненне держав-
ною пропагандою війни. І все-та-
ки стверджувати, що російська 
суспільна думка — саме те, що здат-
не примусити Кремль розпочати 
деескалацію, навряд чи доводить-
ся. Росіяни бояться великої війни 
й остерігаються, що Кремль її роз-
почне. Це нова обставина, у порів-
нянні з 2014 роком. Але суспільний 
російський опір війні може стати іс-
тотним чинником, тільки якщо вона 
розпочнеться і прогнози, викладені 
Івашовим та Ходарьонком, почнуть 
збуватися.

Фото: Дзеркало Тижня
Автор: Олексій Їжак

Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
international/chi-bojatsja-rosijani-vijni.html)

Чи бояться росіяни 
війни?

Як російське суспільство реагує 
на військові ігри Кремля 

біля кордонів України
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Про союзи й альянси
У день відкриття Олімпіади в 

Олімпії 4 лютого відбулася 
перша за останні роки очна зу-
стріч президента РФ Владіміра 
Путіна й очільника КНР Сі Цзінь-
піна. Упродовж пандемії обоє 
лідерів ретельно уникали закор-
донних візитів, хоча й не при-
пиняли спілкуватися онлайн

Наслідком зустрічі стало ухва-
лення дуже довгої декларації, яка, 
по суті, виходить далеко за межі 
двосторонніх відносин. У ній за-
пропоновано оцінку майже всіх 
актуальних проблем сучас ності, 
наведено визначення демократії, 
висвітлено спільне бачення сві-
тоустрою та сформульовано основ-
ні принципи глобального співісну-
вання, як їх бачать Москва та Пекін. 
У декларації висвітлено навіть таке 
технічне питання, як утилізація за-
брудненої води на Фукусімській АЕС 
у Японії. Проте чого в цій декларації 
немає, то це згадки про Україну. Тоб-
то між рядків, за доволі цинічними 
твердженнями про щиру турботу 
про мир і добробут у всьому світі, 
Україна проглядається, але чітке ви-
світлення спільного бачення чи не 
найгарячішої проблеми сьогодення 
таки відсутнє.

Є кілька причин цього, але про 
них трохи згодом. Спочатку варто 
зауважити, що загальна тональність 
документа свідчить: Росія й Китай 
оголосили про створення політич-
ного альянсу, який, як заявив на-
передодні саміту в Пекіні Сєрґєй 
Лавров, виходить за межі навіть 
«військово-політичного союзу». Зда-
валося б, навіщо це робити, коли 
Москва й Пекін і так є рушійними 
силами Шанхайської організації 
співробітництва (ШОС), членами не-
формального об’єднання BRICS, до 
якого належать також Бразилія, Ін-
дія й Південна Африка, а відносини 
між ними, за китайською класифіка-
цією рівнів стратегічного співробіт-
ництва, перебувають на самісінькій 
вершині. Складається враження, 
що між США й Великою Британією 
відносини менш стратегічні, ніж між 
Росією та КНР. Усе, звісно, не так, але 
про це іншим разом. Сьогодні важ-
ливо, що саміт 4 лютого стане, найі-
мовірніше, початком виникнення 
нового антизахідного угрупування, 
контури якого формувалися впро-
довж останніх восьми років, після 
окупації Криму й початку війни на 
Сході України.

Про ядро цього альянсу можна 
судити за списком країн, які голо-
сували проти кількох «українських» 
резолюцій Генеральної асамблеї 
ООН. Кількість голосів «проти» 
завжди змінювалася — від 11 до 25 
з приблизно 200, які брали участь 
у голосуваннях. Але основну гру-
пу держав, що підтримують Росію, 
сформовано: це Вірменія, Казахстан, 
Киргизстан, Білорусь, КНДР, Іран, Ве-
несуела, Сирія, Сербія, Куба, Лаос, 
Камбоджа, Нікарагуа, М’янма, Судан 
і Зімбабве. Іноді приєднуються ще 
деякі країни Азії (Філіппіни), Африки 
(Уганда) й Латинської Америки (Бо-
лівія). Але протистояння із Заходом 
— питання більш комплексне, ніж 
підтримка чи не підтримка України, і 
тому до списку проросійської групи 
можна сміливо додати також члена 
ЄС і НАТО Угорщину, а тепер, очевид-
но, й Китай. Треба віддати належне, 
що Піднебесна не голосувала проти 

резолюцій, присвячених нашій дер-
жаві, але на нещодавньому засідан-
ні РБ ООН, скликаному на вимогу 
США у зв’язку з імовірною агресією 
РФ проти України, представник КНР 
відкрито підтримав Росію. Мовляв, у 
всіх бідах Захід, і конкретно США, які 
нав’язують іншим свою волю та влас-
ні моделі демократії. Ця сама теза, 
але у значно розширеному вигляді, 
увійшла й до спільної російсько-ки-
тайської декларації.

Водночас криза навколо України 
окреслила також контури прозахід-
ного альянсу, у якому виявилися і лі-
дери, й аутсайдери. Дії США, Великої 
Британії, Польщі, Латвії, Литви, Ес-
тонії, Чехії, Данії, Швеції, Канади, Ту-
реччини й низки інших держав різко 
контрастували з дивною позицією 
Німеччини та деяких країн, які наче 
є членами «колективного Заходу», 
тобто ЄС і НАТО, й мали б чітко усві-
домлювати важливість нинішнього 
протистояння по лініях Росія — США 
та Росія — НАТО.

Той факт, що у спільній декла-
рації не згадано Україну, є ознакою 
певних суперечностей у «непоруш-
ній» і «безмежній» дружбі РФ і КНР. 
Насправді за мереживом загальних 
слів, якими наповнено документ, 
ховається простий факт: Росія й Ки-
тай мають спільну мету — усунути 
США з позицій світового лідера. Але 
якщо при цьому для КНР потрібен 
мир і комфортні умови для розвитку 
(тільки тоді Пекін зможе й далі наро-
щування ВВП і підвищувати рівень 
життя населення), то Росія залишила 
надію хоч якось конкурувати — і з 
Заходом, і зі Сходом, витрачаючи ве-
личезні ресурси не на економічний 
розвиток і технологічні прориви, а 
на створення й виробництво зброї.

Саме військовий компонент за-
лишається, як і 70 років тому в час 
СРСР, основним інструментом між-
народного впливу Москви. Китаю 
не потрібна війна в Європі, але він 
прагне «розтягнути» увагу й ресур-
си США між Україною й Тайванем, 
який значно більше цікавить КНР, 
ніж усі інші проблеми світу. Бо такою 
є політична мета Сі Цзіньпіна, адже 
Тайвань виробляє майже 70% світо-
вого обсягу мік рочипів, без яких тех-
нологічний прогрес, що його праг-
не Китай, неможливий. Для Пекіна 
Україна — стратегічний партнер, у 
співпраці з яким КНР зацікавлена, 
тому в певних ситуаціях краще змов-
чати. А загалом варто читати заяви 
Китаю в оригіналі. Настав час для 
тонких знавців китайської мови. 

Автор: Сергій Корсунський
Джерело: Український Тиждень

 (https://tyzhden.ua/Columns/50/254308)

Годинник судного дня: 
залишилося 100 секунд

Стрілка на годиннику судного 
дня знову показує 100 се-

кунд до півночі — це вдруге в 
історії вона так близько до два-
надцятої години, тобто до кінця 
світу. Так годинник демонструє 
серйозність загрози, що нависла 
над людством через кліматичні 
зміни, дезінформацію, а також 
через політичні конфлікти й 
атомне озброєння, повідом-
ляє науковий комітет у журналі 
«Bulletin of the Atomic Scientists».

З 1947 року щорічно комітет жур-
налу „Bulletin of the Atomic Scientists« 
(BAS), який заснували Альберт Ай-
нштайн, Робер Оппенгаймер та інші 
фізики, оцінює рівень загрози, що 
нависла над людством, й виражає 
небезпеку через розташування стрі-
лок годинника — годинника судного 
дня. Його стрілка повинна показати, 
наскільки близько людство від того, 
щоб знищити саме себе в конфлікті, 
зброєю чи іншими антропогенними 
технологіями.

Цьогоріч годиннику судного дня 
75 років. 2018 року вперше після 
«холодної війни» його стрілка опи-
нилася на позначці за дві хвилини 
до півночі, але 2020-го вона побила 
навіть цей рекорд, показуючи на 100 
секунд до дванадцятої.

2022 годинник показує все ці ж 
100 секунд до півночі. «Це не озна-
чає, що міжнародна ситуація стабі-
лізувалася — навпаки. Стрілка го-
динника рекордно наблизилася до 
апокаліпсису — моменту, коли наша 
цивілізація може закінчитися. Світ 
залишається в надзвичайно небез-
печному становищі», — констатував 
комітет.

Попри те, що 2021 року відбулися 
певні позитивні зрушення, зокре-
ма в США змінилася влада на менш 
непередбачувану, вона повернула-
ся до Паризьких конвенцій і сіла за 
стіл переговорів щодо ядерної зброї 
з Іраном. «Але цього недостатньо, 
щоби зробити зворотними негатив-
ні тенденції в сфері міжнародної без-
пеки», — сказано в бюлетені.

Один із небезпечних чинників 
— політичні конфлікти між супер-
державами: США, Китаєм, Росією. 
Конфлікт в Україні може стати тією 
іскрою, через яку ситуація спалахне, 
кажуть науковці. Крім того, всі три 
держави продовжують нарощувати 
ядерну могутність: Росія і Китай про-
вели тестування протисупутникових 
ракет, а разом зі США всі троє тесту-
ють гіперзвукові ракети.

Північна Корея ігнорує всі обме-
ження і продовжує створювати ра-
кети середньої і великої дальності, 
Іран і на далі накопичує уран і не 
спішить сідати за стіл переговорів, 

поки з нього не знімуть усі санкції. 
Навіть Індія та Пакистан озброюють-
ся ядерною та звичайною зброєю. 
«Якщо це не зупинити, можуть по-
чатися нові небезпечні перегони оз-
броєнь», — попереджає BAS.

Іншою загрозою годинниковий 
комітет вважає кліматичні зміни. 
Останнім часом, з огляду на необхід-
ність негайних дій, було багато слів, 
але відносно мало вчинків, зауважу-
ють у комітеті. На світовій кліматич-
ній конференції в Ґлазґо багато країн 
посилили національні обмеження 
щодо рівня емісії, однак якраз най-
більші емітенти й надалі пасуть за-
дніх, кажуть у BAS.

Природним попередженням 
науковці вважають пандемію коро-
навірусу. «Те, що світ пережив під 
час цієї пандемії, ніяк не найгірший 
сценарій», — наголошують у комі-
теті. Зауважують, що Covid-19 — це 
не остання біологічна загроза, з ко-
трою нам ще доведеться зіткнутися 
впродовж свого життя. «Ми більше 
не можемо ігнорувати біологічні не-
безпеки. Якщо ж ми на це підемо, то 
хвороби та життя, які вони забира-
ють, перемістять стрілки годинника 
судного дня ще ближче до півночі», 
— сказала Аша M. Джордж (Asha 
M. George) з «Bulletin of the Atomic 
Scientists».

Ще одну загрозу для людства ко-
мітет вбачає у все більшому поши-
ренні дезінформації, розчаруванні 
в демократичних інститутах, у науці. 
«Технології посприяли утворенню 
такого середовища, коли прихиль-
никам теорій змови неможливо 
навести жодного раціонального ар-
гументу й доказу, — сказав Герб Лін 
(Herb Lin) з BAS. — Це призвело до 
розриву загального розуміння того, 
чим є правда». 

На цифровому рівні дійшло до 
того, що кібератаки на інститути, 
підприємства й на інших акторів до-
сягнули нових масштабів. Прикла-
дами науковці називають атаки на 
SolarWinds та Microsoft Exchange, що 
нашкодили мільйонам людей у світі, 
а також програми-шантажисти, що 
за розблокування комп’ютерів ви-
магають мільйони доларів. «Все це 
демонструє глобальний вплив враз-
ливого кіберсвіту», — сказали в BAS.

Загалом науковці закликають усіх 
учасників запобігати діям, що загро-
жують людській цивілізації. «Коли го-
динник показує 100 секунд до півно-
чі, це стосується кожного, — йдеться 
у висновку. — Ситуація небезпечна 
й нестабільна, зараз час діяти».

Автор: Nadja Podbregar
Doomsday Clock: Es bleibt 100 Sekunden vor zwolf 

Джерело: Збруч
 (https://zbruc.eu/node/110640)
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Отримавши диплом про вищу 
освіту, випускник вищого 

навчального закладу має з оп-
тимізмом дивитися в майбутнє, 
адже вірить, що разом із дипло-
мом отримує професійні навички, 
які знадобляться на ринку праці.

Але якби так було завжди, давно 
б канула в минуле інфляція дипломів 
про вищу освіту, а заодно й робота 
таксистами, касирами, продавцями 
магазинів для людей із вищою осві-
тою. Насправді ж частка власників 
дипломів про вищу освіту серед за-
йнятих тими видами діяльності, які 
вищої освіти не потребують, в Украї-
ні становить 34,3%.

Розрив між очікуваннями ринку 
праці від фахівця та тим, чого його на-
вчили в університеті, — річ давно відо-
ма, і це не суто українська проблема. В 
усьому світі такий розрив називають 
«кваліфікаційним», або skills gap. Він 
стає найбільшим розчаруванням для 
випускників і роботодавців. Розчару-
ванням для останніх — бо вони отри-
мують дипломованого фахівця, якого 
ще потрібно навчати. Розчаруванням 
для випускників — бо вищу освіту на-
решті здобуто, але кваліфікаційних на-
вичок відповідного рівня не сформо-
вано, і серед «перспектив» — робота з 
низькою зарплатою, або не за фахом, 
або взагалі — безробіття. В нас у країні 
лише серед тих, хто працює, уражених 
кваліфікаційним розривом — понад 
45%. Це розмір так званої «кваліфіка-
ційної ями».

Що ж це за явище таке — кваліфі-
каційний розрив, і як його подолати?

По-перше, це явище поширене 
навіть у розвинених країнах світу, — 
до 25% працівників мають кваліфіка-
ційний розрив. У країнах, що розви-
ваються, показник вищий — до 60%. 
Шкода від кваліфікаційного розриву 
величезна, — втрата продуктивності 
праці у країнах ОЕСР через кваліфіка-
ційний розрив становить 6%, а світо-
вий ВВП втрачає 5 трлн дол. щорічно.

Якщо зробити припущення, що в 
Україні такий самий кваліфікаційний 
розрив, як у країнах ОЕСР (6%), то 
щорічні втрати ВВП становитимуть 
приблизно 300 млрд грн.

По-друге, кваліфікаційний роз-
рив потребує істотної уваги з боку 

системи вищої освіти. Як свідчать 
опитування роботодавців та між-
народні дослідження, університети 
мають опікуватися формуванням у 
студентів таких навичок: здатність 
вирішувати проблеми (розрив з очі-
куваннями роботодавців становить 
29%); стресостійкість (29%); комуні-
каційні навички (розрив становить 
24%); адаптивність (20%); аналіз да-
них (20%); лідерські якості (19%)

По-третє, варто замислитися 
— де і як формувати затребувані 
на ринку праці навички. 97% сту-
дентів-практикантів вважають, що 
саме практика формує комунікацій-
ні навички, які містяться у списку 
найбільш затребуваних роботодав-
цями. 80%, вважають, що комуніка-
ційні навички можуть бути сформо-
вані в аудиторії університету під час 
навчання. Навички роботи в коман-
ді, на думку 90% практикантів, теж 
формуються завдяки проходженню 
практики, і лише 70% вважають, що 
командної роботи можна навчитися 
в аудиторії університету.

А роботодавці вважають, що шість 
із десяти найактуальніших кваліфіка-
ційних навичок краще формуються 

під час практики, ніж в аудиторії уні-
верситету. До цих навичок належать: 
комунікаційні навички (думка 80% ро-
ботодавців); робота в команді (78%); 
навички вирішення проблем (75%); 
технічні навички (65%); креативність 
(62%); навички особистого спілкуван-
ня з клієнтами (58%). Варто нагадати, 
що перша, друга та третя навички з пе-
реліку вище входять до списку трьох 
основних кваліфікаційних навичок, на 
думку роботодавців у світі.

Отже, не варто сподіватися, що 
університетська аудиторія може 
сформувати в студентів усі затребу-
вані роботодавцями кваліфікацій-
ні навички належного рівня. Тобто 
освітня програма, яка передбачає не-
якісну практику на підприємствах і в 
організаціях, із неефективною систе-
мою оцінювання набутих навичок, не 
може сформувати випускника, конку-
рентоспроможного на ринку праці.

З іншого боку, розв’язання про-
блеми кваліфікаційного розриву ви-
ключно коштом та зусиллями ринку 
праці, тобто роботодавців, — дуже 
складне завдання. В Україні понад 
половину найманих працівників 
(53,3%) були охоплені додатковою 
підготовкою (перепідготовкою) та 
підвищенням кваліфікації, з них усьо-
го 32,4% опитаних навчалися коштом 
підприємства, 18,6% — за власний 
кошт, 2,3% — за рахунок третіх осіб. 
Решта (46,7% респондентів) упро-
довж останніх п’яти років не онов-
лювали професійних компетенцій, не 
проходили такої підготовки, зокрема 
39,8% не отримували такої пропози-
ції, а 6,9% вважають це недоцільним».

Розв’язання проблеми кваліфіка-
ційного розриву має бути комплек-

сним завданням, тобто відбуватися з 
участю як системи вищої освіти, так 
і ринку праці. Розвиток практики ду-
альної освіти, вдосконалення умов 
проходження виробничої практики, 
відхід від «звітного» формалізму та 
дотримання вимог щодо практики 
всіма задіяними учасниками, у т.ч. 
студентами, вдосконалення резуль-
тативних практик залучення студен-
тів до науково-дослідної діяльності 
університетів, розвиток програм 
міжнародного студентського обміну 
— все це потребує спільних зусиль 
зацікавлених осіб. Слід розуміти, що 
в сучасному світі випускник як еру-
дит, котрий чудово володіє виключ-
но предметними знаннями, вже не 
потрібен роботодавцеві. Випускник 
— це не «мобільна енциклопедія», 
адже без відповідних навичок ці 
предметні знання на ринку праці 
імплементувати неможливо.

Тимчасом не слід забувати і про 
те, що формування якісного ви-
пускника, який відповідав би очі-
куванням ринку праці, потребує 
попередніх інвестицій. Ось скільки 
витрачають на одного студента на 
рік різні країни:

Чи легко нашим університетам із 
таким показником генерувати якіс-
ний освітній продукт — випускни-
ка? Чи можна виробляти якісніший 
освітній продукт, якщо обсяги фінан-
сування процесу його виробництва 
в кілька разів поступаються анало-
гічному показникові університетів 
закордонних країн?

Дуже складні, та водночас акту-
альні запитання як для вищої освіти 
України загалом, так і для кожного 
студента зокрема. При цьому абсо-
лютно зрозуміло одне — епосі ма-
сового, неефективного державного 
фінансування вищої освіти слід по-
класти край. «Гроші мають ходити за 
студентом» — це правильна теза, яку 
ввела в обіг держава 2021 року. Але, 
щоб ця теза працювала, тобто могла 
зменшити кваліфікаційний розрив, 
потрібно, аби грошей, які «ходять за 
студентом», було достатньо. Своєю 
чергою, нашим абітурієнтам і їхнім 
батькам, які вибиратимуть заклад ви-
щої освіти та освітню програму, слід 
дуже наполегливо цікавитися умова-
ми проходження практики студента-
ми. Тут зайвих запитань бути не може.

Фото: Дзеркало Тижня
Автор: Олександр Костюк - доктор 

економічних наук, доктор управління 
бізнесом (DBA), професор, головний 

редактор міжнародного наукового журналу 
«Корпоративна власність та контроль», 

директор міжнародного наукового центру з 
корпоративного управління.

Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
EDUCATION/chomu-vipuskniki-universitetiv-ne-

zadovolnjajut-robotodavtsiv.html)

Чому випускники університетів 
не задовольняють роботодавців
Розрив між мріями дипломованих 

«спеціалістів» і реальністю
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УККА був заснований на І-му Кон-
ґресі Американських Українців у 
Вашинґтоні 24 травня 1940 року за 
участі понад 800 делеґатів від 188 
місцевостей. Діяльність УККА спря-
мована на захист права українсько-
го народу на самостійне життя, на 
захист релігійної свободи, культури 
й інших форм національного вияву 
не лише в Україні, але й українських 
меншин поза нею; зокрема, ним 
провадилися акції у справі політв’яз-
нів в Україні й захисту людських 
прав та різні заходи за визнання і 
належне місце української етнічної 
групи у США. Головною акцією УККА 
були, серед інших, заходи проти ре-
патріації українських переміщених 
осіб та переселення їх до Америки. 
З цією метою УККА сприяв створен-
ню Злученого Українського Амери-
канського Допомогового Комітету, 
клопотався за надання права азилю 
воякам УПА й Дивізії «Галичина», 
домагався встановлення урядом 
дипломатичних зв’язків між США й 
Києвом, виступав проти політики 
«непередрішення» Американського 
Комітету визволення народів Росії, 
за проголошення урядом США Тиж-
ня поневолених націй (пізніше УККА 
ініціював щорічні відзначення цього 
Тижня у липні), на захист новітніх ди-
сидентів та правозахисників в Укра-
їні, підтримував зв’язки й інформу-
вав державні органи у Вашинґтоні 
та міжнародні організації, зокрема 
ООН.

10 років поспіль, від 1998-го по 
2008-ий рік, д-р Аскольд Лозин-
ський був Президентом Світового 
Конґресу Українців, який згідно з 
даними Вікіпедії, є неприбутковою 
організацією, позапартійним об’єд-
нанням, міжнародною координаці-
йною надбудовою над українськими 
громадськими організаціями в ді-
яспорі. - СКУ об’єднує 20 млн україн-
ців у 133 країнах світу. Ця організа-
ція була заснована у 1967 році в Ню 
Йорку під назвою «Світовий Конґрес 
Вільних Українців» (СКВУ), у 1993 
році назва була змінена на сучасну 
назву — «Світовий Конґрес Україн-
ців». Прикметно, що якраз за часів 
президентства у СКУ А.Лозинсько-
го, а саме у 2003 році, Конґрес був 
визнаний як неурядова організація 
зі спеціальним консультативним ста-
тусом Економічною та соціальною 
радою Організації Об’єднаних Націй 
(ООН), з цього ж часу став щоквар-
тально виходити «Бюлетень СКУ».

Від 2013 року д-р Аскольд Ло-
зинський є головою Фундації 
Українського Вільного Універси-
тету (ФУВУ), одним із перших очіль-
ників якої був мій приятель св.пам. 
д-р Іван Буртик. Основним завдан-
ням ФУВУ є підтримка української 
незалежної науки й освіти. Згідно з 
оновленим статутом Фундації УВУ, 
- «діяльність Фундації УВУ охоплює: 

збереження української свідомости 
і тотожности, культурної спадщини 
і традиції серед української молоді, 
особливо серед студентів вищих на-
вчальних інституцій у США і за кор-
доном, надання фінансової і мораль-
ної допомоги студентам української 
мови, історії, культури і географії та 
інших предметів про Україну, й ін-
ституцій, які надають таке вихован-
ня; встановити, унапрямлювати і 
підтримувати виховні, харитативні 
і культурні інституції для сприяння 
повищим цілям»... - Завданням же 
інформаційної ділянки Фундації є 
підготовка щорічних пресових зві-
тів про фінансові надходження до 
Фундації; розсилання — двічі на рік 
— святкових карток, виступи в укра-
їномовній пресі, дописи про діяль-
ність Фундації, про успіхи і потреби 
Українського Вільного Університету, 
вислови подяк достойним жертво-
давцям. - На громадському відтин-
ку Фундація УВУ є активним членом 
української громади Ню Йорку, а її 
члени беруть жваву участь у житті 
місцевих українських організацій... - 
Значних успіхів досягла видавнича 
діяльність Фундації. З допомогою 
пожертв від української громад-
ськости на видавничі цілі світ поба-
чили чимало історичних, наукових, 
документальних видань, зокрема, 
«Змагання за Український універси-
тет» Василя Мудрого, «Педагогічна 

спадщина» Григорія Ващенка, «Тво-
ри» Августина Волошина, «Нариси 
історії Маґдебурзького права» Тетя-
ни Гошко, книга документів «Акція 
Вісла» Євгена Місила, «Народовбив-
ство Москви у Вінниці» Олега Рома-
нова, «Галицько-Волинська держа-
ва» О.Купчинського, «Невинно вбиті» 
Олега Романова, «Віра, Надія, Любов. 
Жінки в рядах УПА» М.Панькова, «За 
тебе, свята Україно» Нестора Мизака 
та багато інших.

У Вікіпедії йдеться, що «...На шля-
ху об’єднання світового українства 
Аскольд Лозинський обіймав по-
сади: головного редактора україн-
сько-американського студентського 
часопису — 1971-1974; президента 
Української студентської організа-
ції — 1973-1975; президента Укра-
їнсько-американської молодіжної 
асоціації — 1980-1989; члена Ради 
директорів Організації американ-
ської допомоги у світі — 1981-1985; 
віцепрезидента Українського конґ-
ресового комітету Америки (органі-
зація представляє українців США) — 
1989-1992; президента Українського 
конґресового комітету Америки 
— (1992—2016). Крім того, Аскольд 
Лозинський є членом правління ба-
гатьох українсько-американських та 
світових українських організацій, а 
також професійних асоціацій США. 
Активно об’єднує світову українську 
спільноту за кордоном. З цією метою 

не раз зустрічався з президентами 
США, України, Польщі. Нагородже-
ний орденом України «За заслуги» 
II ступеня та відзнаками організацій 
українців у світі..».

На особливу ж, як на мене, увагу 
заслуговують статті й роздуми д-ра 
Аскольда Лозинського про Голо-
домор ґеноцид українців 1932-33 
років. Так, 08 серпня 2016 року за
підписом «Аскольд Лозинський  – 
колишній голова Світового Кон-
ґресу Українців, юрист», у рубриці 
«Точка зору» Радіо Свобода подало 
його статтю п.н. «Голодомор 1932-
33 років: число жертв. Ще одна 
спроба», в якій її автор, зокрема, пи-
сав: «…якщо ми зважимо на темпи 
зростання між 1926 роком та січнем 
1932 року у розмірі 7,99% (1,33% що-
річно, що є дуже реальним, бо росі-
яни й інші неукраїнці не селилися у 
селі) і застосуємо їх тільки до 1934-
36 років, коли голоду вже не було, 
до чисельності сільського населен-
ня згідно з переписом 1937 року, то 
саме зростання повинно було бути 
753 034. Таким чином, загальне ско-
рочення чисельності сільського на-
селення в Українській РСР – пряме 
і непряме, з січня 1932 року, коли 
голод починає вступати в силу, до 
січня 1937 року, – становило 7 480 
192 осіб. - Документи від січня 1932 
року найкраще ілюструють рух насе-
лення Української РСР на його піку, 
оскільки голод, по суті, почався кіль-
ка місяців потому. Крім того, важли-
во, що, по суті, розглянуто питання 
втрат окремо між сільським і місь-
ким населенням, оскільки селянство 
постраждало найбільше. - Зрештою, 
важливо визнати, що, оскільки по-
станова від 22 січня 1933 року забо-
ронила сільським жителям залишати 
територію Української СРР, загальна 
чисельність населення УСРР не мог-
ла дуже постраждати від зовнішньої 
міграції. - Необхідно наголосити й на 
іншому. - Простіше кажучи, загаль-
ноприйнята мінімальна цифра укра-
їнських жертв голоду 1932-33 років 
в загальній кількості 7 мільйонів під-
тверджується документами. Що ж 
до того, що голод 1932-33 років був 
геноцидом українського селянства, 
то тут немає і найменшого сумніву».

Між іншим, українська версія 
Вікіпедії подає деякі, подекуди, ко-
троверсійні дані про кількість жертв 
ґеноциду супроти української нації: 
«…Кількість людей, які загинули від 
голоду, оцінювалась деякими істо-
риками в 3,941 млн у сільській місце-
вості на території Української ССР... 
та Кубані.., переважну більшість на-
селення якої становили українці, та 
склав 6,122 млн втрат ненародже-
ними… (всього загалом померлих 
з голоду понад сім мільйонів людей 
(переважно українців) на терито-
рії Українській ССР та три мільйони 
українців поза її межами — на Куба-
ні, Північному Кавказі, у Нижньому 
Поволжі, Казахстані….- …Питання 
кількості жертв Голодомору зали-
шається дискусійним до цього часу. 
Українські дослідники Голодомору 
Володимир Сергійчук, Василь Ма-
рочко та ряд інших у своїх працях 
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Продовження. 

Початок  в попередньому номері

Олександр Панченко, 
Лохвиця
Спеціально 
для «Час і Події»

Проф. Володимир Сергійчук (стоїть зправа) та 
голова Фундації УВУ д-р Аскольд Лозинський, 2018 рік.

Cвітлина із сайту  ФУВУ

Промовляє доктор Аскольд Лозинський
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доводять, що внаслідок Голодомору 
загинуло близько 7 млн українців на 
території УССР, та до 3 млн українців 
в інших частинах СССР… Слід зазна-
чити, що під час другої світової вій-
ни серед українців загинуло близь-
ко 8 млн осіб.., тобто, умовно 2 млн 
смертей українців за рік бойових 
дій совєцького союзу. Таким чином, 
у мирний час, за рік між урожаями 
1932 і 33 років, загинуло удвічі біль-
ше українців ніж за рік бойових дій 
під час Другої світової війни…».

Трагічна тема майже суцільних 
українських Голодоморів 1921, 1932-
1933, 1947 років, актів страшного 
ґеноциду супроти української нації, 
які були штучно зорганізовані мос-
ковськими большевиками шляхом 
створення умов для тотального й 
масового убивства й винищення 
голодом, відбувалося не лише по 
всій території тодішньої підсовєць-
кої України, але й на теренах засе-
лених етнічними українцями, - мені, 
уродженцеві полтавських теренів, 
мешканці яких чи не найбільше по-
страждали від Великого Голоду, є 
близькою, болісною й зрозумілою 
на протязі кількох десятків років. - 
Я чи не вперше на Полтавщині, ще 
за совєцьких часів, а саме - 25 квіт-
ня 1989 року, тобто за майже два з 
половиною роки до проголошення 
Незалежности Україною, - виступив 
із закликом через місцеву газету 
про необхідність створення в реґіо-
ні первинних осередків товариства 
«Меморіал», зініціював збирання 
відомостей про поховання та щодо 
складання списків невинноубієн-
них та вшанування жертв, збирання 
свідчень про жахливі наслідки Го-
лодомору ґеноциду супроти укра-
їнської нації та політичних репресій 
тоталітарного московсько-больше-
вицького режиму. Принагідно зга-
дати, що із родини Івана Кузьмича 
Шевченка, батька моєї матері – Ган-
ни (1933-2016), який в часі Другої 
світової війни та по її закінченню 
відбув цілих два полони: спочатку 
– німецький, а згодом - і совєцький, 
- під час Великого Голоду були зака-
товані большевицькими вурдалака-
ми його близькі родичі - Шевченко 
Кузьма Гаврилович, Шевченко Марія 
Кузьмівна, Шевченко Олексій Гаври-
лович, Шевченко Олена Кузьмівна, 
Шевченко Хома Кузьмич, Шевченко 
Явдоха Кузьмівна із натепер зникаю-
чого з мапи України села Сокириха.

Повертаючись до теми україн-
ського Голодомору, у своїй статті 
в часописі американських укра-
їнців «Свобода» (Н.Дж.), ч.52-53 з 
24-31грудня 2021 року у статті п.н. 
«Не применшуймо трагедії свого 
народу» Аскольд С. Лозинський 
переконує читачів, що «…на по-
чатку треба розкрити, що я стою на 
становищі, що від Голодомору 1932-
1933 років загинуло 7-10 мільйонів 
українців. Ніколи у моєму життю я не 
досліджував це число у радянських 
архівах. Я не вважаю себе компетент-
ним, щоб самостійно встановлювати 
число жертв, але вважаю себе здат-
ним на відповідному рівні оцінити 
чи Голодомор був геноцидом. Не 
знаю українського демографа чи іс-
торика у діяспорі, який заперечує, 
що Голодомор був геноцидом, не-
зважаючи на кількість жертв. Мені 
трохи соромно за наш так званий на-
уковий світ. Не знаю іншого народу, 
який у більшій чи меншій мірі сам ак-
тивно працює для історичного при-
меншення найбільшої трагедії свого 
народу…» - І далі: «...Відкидаючи за-
яву колишніх радянських науковців 

(бо перший заявник радянський 
науковець який встановив цифру 
3.5 мільйона ще за СРСР і довго ар-
ґументував, що це не був геноцид) 
і фармерів, закликаю тих, котрі під-
писали, а є фактичними фахівцями, 
або мають претензії до експертизи, 
продовжувати дослідження. Вста-
новлення кількости жертв вимагає 
не тільки історія, але ті жертви, ко-
трих ми досі не обчислили. Деяка 
українська преса вважає, що ця тема 
дуже спірна, і тому відмовляється 
від публікації, задовольняючи себе, 
що тема контроверсійна і є різні по-
гляди. Це надто важлива тема, щоби 
її просто іґнорувати. Іґнорування 
робить кривду жертвам. Досліджуй-
мо, пишімо і публікуймо, бо невинні 
жертви варті того, щоби їх постійно і 
ще довго згадувати…».

Весь час глибоко, можливо, на-
віть на генетичному рівні, в моїй душі 
і серці теплилася надія, що українці, 
як нація, незважаючи на тотальні ре-
пресії, й суцільні голодомори, війни 
та усі негаразди, й цього разу вижи-
вуть. Принагідно мені згадувалися 
справжні й чесні люди правди з чис-

ла інородців, які розповіли світові 
про Голодомор мого народу: як мос-
ковський кореспондент бостонської 
газети «Christian Sciense Monitor» 
Вільям Генрі Чемберлин, автор кни-
жок «Залізна доба Росії» та «Украї-
на: пригнічена нація», автор низки 
статей із описом Голоду в Україні та 
роману «Зима у Москві» Малкольм 
Маґґерідж, й, зрештою – якраз бри-
танський журналіст Ґарет Джоунз, 
що 29 березня 1933 року скликав 
прес-конференцію в Берліні, на якій 
вперше публічно заявив про Голо-
домор українців й став автором по-
над 20 дописів на тему Голомодору, 
але й українці, зокрема, - Улас Сам-
чук, Мілена Рудницька, Митрополит 
Андрей Шептицький, багато менш 
відомих авторів трагічних щоденни-
ків, сумних світлин та болісно-крива-
вих спогадів. Не забув я й про інших 
українських достойників, про тих, 
кого ще мало ще згадують навіть 
під сучасну пору. Це - уродженець 
Лубенщини Федір Павлович Габелко, 
що по війні замешкав у Мельборні, 
письменник Полікарп Порфирович 
Плюйко (Поль Половецький), який 
спочиває на українському цвинтарі 
Савт Бавнд Брук у США, та Микола 
Семенович Міщенко, теперішній го-
лова американської Фундації україн-
ського ґеноциду. Я з далекого дитин-
ства із розповідей бабусі та дідуся 
знав про страшний ґеноцид мого 
народу, правда про який «під совє-
тами» була під суворою забороною, 

і лише зовсім нещодавно дізнався 
про те, що якраз у голодному 1933-
ьому році США встановили… дипло-
матичні відносини з головним орга-
нізатором Голоду большевицьким 
совєцьким союзом. Сита, впевнена, 
ще демократична й «інтеліґентна» 
Европа, знаючи про Великий Голод, 
мовчала й вичікувала. Можливо, 
лише одинокий Йоган Людвіґ Мо-
вінкель, прем’єр-міністр Норвеґії й 
Президент Ради Ліґи Націй, у 1933 
році спробував винести питання ма-
сового винищення українців за наці-
ональною ознакою на розгляд Ради 
Ліґи Націй.

Ми – українці. Ми маємо гордити-
ся, що ми велика, горда, талановита 
й надпотужна нація. Якраз нація, на 
думку Валентина Мороза, «творить 
силове поле землі. Так, те, що в нас 
є від Бога, духовість наша і загальна 
вітальна сила, яка є в усьому всесвіті 
– все це компоненти однієї і тої ж са-
мої сили.... Нація витворюється там, 
де є силове духове поле....». М о є 
силове духове поле – моя улюблена 
й заквітчана Україна, яка, пережив-
ши за минуле століття три страшні 

Голодомори 1921, 1932-33 та 1947 
років, - все ж дала мені життя та нас-
нагу бути українцем, представником 
великої й героїчної нації. Мабуть, 
моя улюблена земля вдихнула в 
мене разом із моєю матір’ю Ганною, 
народженою якраз у голодному 
1933-ому році, яка вже, на жаль, ві-
дійшла у Засвіти, - в мою плоть і кров 
безсмертну та незнищенну безкі-
нечними Голодоморами, українську 
національну душу. Я надзвичайно 
пишаюсь, що я – українець. Мої діти 
– також українці. Я та мої діти завжди 
пам’ятатимемо про страшні трагедії 
усіх большевицьких Голодоморів, 
внаслідок яких були безвинно за-
мордовані московськими зайдами 
мільйони українців, наших єдино-
кровних братів і сестер, які повся-
кчас у той чи інший спосіб чинили 
спротив та боролися проти тоталь-
ного винищення. - А ще Голодомор 
мого народу – це мій безкінечний 
сум, мій невимовний біль, моя осо-
биста кривда й моя персональна 
трагедія. Однак, сьогодні я не лише 
сумую, чи схиляю голову та плачу, 
але й закликаю кожного з українців: 
«Повсякчас борітесь, ніколи не за-
бувайте й не здавайтеся, нікому не 
пробачайте своїх кривд!»… - Про це 
завжди пам’ятаю я, тут на Полтавщи-
ні, про це точно ніколи не забуває й 
нинішній ювіляр Аскольд С.Лозин-
ський в далекому Ню Йорку, закли-
каючи не применшувати трагедії 
нашого народу.

В іншій своїй статті знову ж таки 
в часописі «Свобода» від 14 січня 
2022 року п.н. «Коли вони вже у 
вашій хаті, їх важко позбутися» 
Аскольд С. Лозинський, зокрема, 
пише: «…Треба Заходу серйозно 
зрозуміти, що без серйозного про-
тиставлення москалі розуміють 
це як запрошення, а потім буде, як 
сказав Державний секретар США. 
Головна зброя проти москаля – це 
страх московських маґнатів, почи-
наючи від головного магната – Воло-
димира Путіна, особистих фінансо-
вих втрат. Московська клептократія 
не переймається економічними на-
слідками для населення, бо наро-
дові треба тільки горілки і картоплі. 
Заворушення, навіть коли б воно 
відбулося, буде придушене дуже 
швидко. Чи можлива повна ізоляції 
Москви світовим товариством? До 
цього не долучаться сусідні дер-
жави, які просто бояться Москви. 
Це Білорусь, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизстан, Вірменія. Також Сирія, 
Іран, Китай, В’єтнам, Північна Корея, 
Венесуеля, Куба, деякі держави Аф-
рики, може Індія та інші. Найбільш 
помітна серед них це – Китай з дру-
гою найбільшою економікою у світі. 
Тому, в найкращому випадку, ці пе-
реговори не полагодять справу, а 
тільки відставлять її на якийсь час. 
Потрібно вимагати у час перегово-
рів відведення московських військ 
від кордону з Україною, озброюва-
ти Україну та встановлювати спів-
розмірну до московської кількости 
військ на кордонах членів НАТО та 
Москви. Слабкість чи зволікання не 
віщують перемоги….».

І насамкінець. – Український вче-
ний-правник, член Закордонних Ча-
стин ОУН д-р Борис Вітошинський, 
стаття про якого авторства Асколь-
да С. Лозинського, була поміщена 
ч.42 часопису «Свобода» (Н.Дж., 
ЗСА) від 22 жовтня 2021-го року, - у 
своїй праці п.н. «Дмитро Донцов», 
що була оприлюднена майже пів-
століття тому в часописі «Клич Нації» 
за травень 1973-го року, зокрема, 
писав: «…Так, як частина сучасни-
ків Т.Шевченка його не розуміла, як 
не розуміли численні земляки Лесі 
Українки, як не вміли доцінити Івана 
Франка, – так само цілі десятиріччя 
Донцов був в перехресному вогні не 
тільки ворогів українського народу, 
але і тих його земляків, що не розу-
міли, бо не могли, з огляду на свою 
іншу психічну структуру («свинопа-
сів»-рабів), лицарського світогляду 
Донцова. - Проминуть роки, десяти-
річчя, сторіччя. По нас, сучасниках 
Дмитра Донцова, не остане й сліду, 
пропадуть сьогоднішні політичні 
угрупування, згинуть сучасні поле-
міки і спори. Але житиме українська 
нація своїм многогранним життям...». 
- З вірою у світле й надійне майбуття 
української нації десятиліттями на-
тхненно працює й д-р знаменитий 
український громадський діяч та 
правник Аскольд Лозинський.

Думається, що до таких діячів як 
д-р Аскольд Лозинський, який на 
початку цьогорічного лютого відзна-
чає свої 70 років, можна з впевнені-
стю віднести й такі слова професора 
д-ра Бориса Вітошинського: «...укра-
їнський визвольний рух, наша наці-
ональна революція є міцна та незни-
щима саме завдяки таким ідеалістам 
і жертовним борцям...»

Олександр Панченко, 
доктор права, приват-доцент Українського 

Вільного Університету (Мюнхен), - 
адвокат з міста Лохвиці Полтавської області

Д-р Аскольд Лозинський (зліва) в часі презентації книг д-ра Івана 
Буртика (в центрі) та д-ра Олександра Панченка (з справа), 

Нью-Йорк, 15 травня 2016 року
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Відносно далекій від нас Кенії 
простіше отримати допомогу 

від Європи, ніж Україні. Зокрема, 
якщо йдеться про сферу захисту 
тварин. Чому так? Про це нам 
розповіла відома зоозахисниця, 
співзасновниця притулку для 
ведмедів «Біла скеля», головна 
зоологиня Київського зоологіч-
ного парку Марина ШКВИРЯ. 

Нещодавно вона з чоловіком, 
співзасновником «Білої скелі» та зо-
ологом Єгором Яковлєвим, поверну-
лася з мандрівки Кенією. Деталями 
своєї подорожі пані Марина ділила-
ся у фейсбуці, викладаючи фото сло-
ненят, гієн, бегемотів, представників 
місцевих племен. Усі ці знімки мають 
свою передісторію, певні смисло-
ві наповнення та навіть уроки для 
України. Адже представників кеній-
ської фауни доводиться рятувати 
часом і в нас. На загал ми маємо чи-
мало спільних з Кенією зоопроблем, 
при цьому – є й чому повчитися у 
кенійців. Що саме можемо запози-
чити – далі у розмові з Мариною 
Шквирею.

– Пані Марино, розкажіть для 
початку, як ви опинилися в Кенії, 
мені так здалося, що це були якісь 
навчально-робочі візити, чи я по-
миляюся?

– Я взагалі люблю Африку, і це моя 
друга подорож за схожим маршру-
том до Кенії. Тобто це був приватний 
візит. Звичайно, як люди професій-
но зацікавлені, як біологи, зоологи, 
як люди, які розвивають свій бла-
годійний фонд захисту тварин та 
утримують притулок для ведмедів, 
передусім ми шукали можливості 
поспілкуватися з колегами і загалом 
подивитися на стандартні туристич-
ні локації з точки зору вчених, хотіли 
роззнайомитися з тамтешньою сфе-
рою реабілітації та захисту природи.

– Що такого побачили, чого 
немає в нас у системі зоозахисту, 
як загалом ця система працює, 
які риси схожі та відмінні? І з чим 
вдалося, власне, познайомитися у 
ході цього візиту?

– Кенія дуже молода країна, якщо 
говорити про її незалежність. У цієї 
країни складна історія. Звісно, як і 
в нас, є багато проблем політичних, 
економічних. Це країна із постколо-
ніальними проблемами та специ-
фічними зв’язками з іншим світом. 
Головна відмінність між нами та Ке-
нією, хоча ми досить схожі за еконо-
мічними та навіть менталітетними 
ознаками, у тому, що кенійці вже 
усвідомили, у чому цінність дикої 
природи, їхніх тварин, екосистем, які 
ще збереглися. Це те, що в Україні ще 
недооцінюють, вважаючи, що краще 
щось заробити за пів року, видобу-
ваючи пісок чи вирубуючи дерева. 
Кенія вже розуміє це сама. Звісно, 
люди, які живуть за межею бідності, 
часто провокують поширення бра-
коньєрства. Але пересічний кенієць 

розуміє, що природа Кенії – це те, 
чого немає в багатьох інших країнах, 
що це їхня цінність і їхня економічна 
гарантія, що в країни буде майбутнє. 
Це типова різниця між нами та Кені-
єю.

На відміну від ПАР, у Кенії трошки 
слабше працює туристична галузь, 
менша кількість приватних фондів 
та притулків. Також тут трішки мен-
ша підтримка так званого західного 
світу, та при цьому вони самі приді-
ляють багато уваги цим питанням. 
Під час спілкування з місцевими ко-
легами ми чули, що у їхніх головних 
національних парках основні орієн-
тири – це збереження екосистеми. 
Наприклад, національний парк Ма-
саї-Мара чи озеро Накуру – це ті збе-
режені оази, де можна побачити ту ж 
«велику п’ятірку Африки» (буйвола, 
слона, носорога, лева та леопарда), 
фауну, місцеве населення, зустріти 
багато туристів із різних країн, по-
бачити, як вони до цього ставляться. 
Для нас було цікаво спостерігати, як 
ставляться місцеві, масаї та інші пле-
мена, гіди до збереження природи. 
Бо коли є спокуса заробити, гарним 
ставленням можуть і пожертвува-
ти. Як приклад – нам зустрічалися 
гіди, котрі заради вдалої фотографії 
тварини готові були на все, навіть 
потурбувати звіра. Але особисто 
нам пощастило. Ми для себе навіть 
відзначили, наскільки делікатно та 
професійно працюють люди, котрі 
розуміють, що це дика природа, що 
тут не можна надмірно втручатися: 
якщо є можливість – то зробимо фо-
тографію, а ні – то ні. Тобто нам не 
доводилося робити зауваження. Із 
цього висновок – або це справді ро-
зуміння усієї проблематики, або гіди 
зрозуміли, хто ми і за що вболіваємо.

– Серед місць, які нам вдалося від-
відати, – це притулок Шелдріка для 
слонів. Це дуже відомий у світі про-
єкт, який колись почався із малень-
кої приватної садиби, ще в колоні-
альний період. Тоді одна родина 
просто підбирала дитинчат-сиріт, 
вирощувала їх, лікувала, намагалася 
повернути у дику природу, а зараз 
це величезний траст, який працює за 
різними напрямами. Тут можна по-
бачити сам реабілітаційний центр, 
де слоненят, маленьких жирафів, но-

сорогів рятують, лікують, вчать жити 
у дикій природі, а потім випускають 
на волю. Притулок має власний авіа-
патруль, який може транспортувати 
постраждалих тварин. Варто зазна-
чати, що йдеться про складні види, 
великі за розмірами, важкі, небез-
печні для людини. Ці тварини потре-
бують специфічної ветеринарної до-
помоги. І полетіти кудись та дістати 
слоненя з бетонної криниці, надати 
йому першу медичну допомогу, за-
вантажити в літак і привезти до Най-
робі за тисячі кілометрів від місця 
порятунку – це справді круто! Також 
траст дуже активно залучений до 
боротьби з браконьєрством, співп-
рацює з місцевою рейнджерською 
службою охорони, з кінологічними 
патрулями, його фахівці знімають 
браконьєрські пастки, допомагають 
відшукувати браконьєрів. Тобто це 
такий тренд, який є і багатьох країнах 
– комплексно підходити до вирішен-
ня проблеми. Не просто врятувати 
одну тваринку, а взагалі допомагати 

людям, які живуть у цій країні, співіс-
нувати з дикими тваринами.

Було дуже цікаво спілкуватися, 
ставити запитання, іноді болючі, як 
для людей, які займаються цими ж 
проблемами в Україні. Ми навіть ви-
рішили підтримати притулок і взяли 
під опіку слоненя. Це досить доступ-
но будь-якій людині. Ми маємо схо-
жу програму в притулку «Біла скеля» 
– просто робите внесок і водночас 
відчуваєте співзв’язок з цією твари-
ною, отримуєте новини про неї.

– Розкажіть про слоненятко, 
яке ви взяли під опіку, й чому воно 
опинилося у притулку? І поясніть, 
чи в Кенії є подібні проблеми, як і в 
нас, оскільки існують реабіліта-
ційні центри, значить, є люди, які 
ініціюють, так би мовити, їхнє 
створення?

– Зазвичай спрацьовують ан-
тропогенні чинники. Приміром, 
потрапляють до реабцентру сло-
ненятка поранені або у разі, якщо 
браконьєри вбили їхню матір, або 
слоненя потрапило в так звану ан-
тропогенну пастку, наприклад, десь 
заплуталося, впало в криницю тощо. 
Є, звичайно, і природні причини. 
Банально – хижаки вбили матір або 
через пожежу слоненя відстало від 
групи. І тут виникає непросте пи-
тання. Бо не завжди можна втруча-
тися у цей природний добір зі свої-
ми людськими емоціями. Бо перше 
слоненятко, яке ми брали під опіку 
у цьому фонді, потрапило до нього 
12 років тому. Кілька разів намага-
лися повернути цю слониху у дику 
природу. Щоразу слони виганяли її і 
залишали помирати. Тому останні 12 
років вона поверталася і жила в ре-

абілітаційному центрі. Зрештою, по-
мерла від хвороби – були якісь про-
блеми із печінкою. Тобто є чинники, 
які природа сама регулює.

Друге слоненятко – Налеку – ще 
досить молоде. Слони, як і люди, 
довго дорослішають. Вона ще вчить-
ся, ходить зі старшими братами, 
якщо все буде добре, то згодом її 
відправлять в один із національних 
парків, де вона буде далі вчитися ра-
зом із сформованою групою підліт-
ків. Це все відбувається у супроводі 
кіперів упродовж кількох років. По-
тім піде на волю. А далі – як природа 
дозволить. Це складна робота, тому 
що вона потребує дотримання про-
токолів, певного прагматизму, на 
емоціях доброти до тваринок дале-
ко не просунешся.

Є ще цікавий момент – зазвичай 
притулки, реабілітаційні центри пра-
цюють в Африці з місцевою фауною. 
За рахунок того, що вона досить 

«Треба усвідомити 
цінність дикої природи»

Цю істину вже зрозуміли кенійці. 
Як африканський досвід може 

допомогти захисту тварин в Україні?
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приваблива, екзотична, нам дово-
диться в Україні постійно працювати 
з їхньою ж фауною. Окрім ведмедів 
та вовків, на жаль, постійно нашим 
притулкам доводиться рятувати ле-
вів, леопардів чи гепардів. У Європі 
це справді проблема. Цих тварин ви-
лучають із природи, аби розмножу-
вати в неволі, продавати дитинчат 
та задовольняти попит людей, які 
хочуть сфотографуватися з левенят-
ком, завести собі леопарда у квар-
тирі. Усі ці тварини, звичайно, довго 
не живуть, усього кілька місяців чи 
декілька років. І знову та знову вини-
кає попит, усім потрібні нові малень-
кі тварини, аби на них заробляти.

– Яка система цих центрів та 
притулків у Кенії, бо в Україні їх 
можна перерахувати на пальцях 
рук, про що ви нам неодноразово 
розповідали? Хто їх створює, як 
вони між собою співпрацюють?

– Є притулки, що підтримуються 
державою, вони існують при націо-
нальних парках. Але у більшості ви-
падків сфера реабілітації – приватна. 
Є люди, які просто не можуть бути 
осторонь, створюють якийсь про-
єкт, пояснюють, що вони роблять, 
та очікують на підтримку спонсорів. 
Кенійцям, можна вважати, трішки по-
щастило, тому що за всі роки перебу-
вання в Африці британців, французів, 
німців тепер ці держави відчувають 
певну відповідальність за Кенію й, за-
звичай, більше знають про Кенію, ніж 
про Україну. Тому більше довіряють 
тим проєктам, які працюють там. І ви-
ходить, що тамтешні проєкти отриму-
ють чимало матеріальної, фінансової, 
медійної допомоги з боку західного 
світу. З Україною важче. Начебто про-
блема корупції у нас така сама, як у 
Кенії, але нам ще важче працювати 
із Заходом. Це бачимо на прикладі 
великої кількості технічних деталей 
на краундфандингових платформах, 
до нас висувається багато обмежень, 
щоб працювати з грантами, фонда-
ми чи фізичними особами. І це якраз 
мінус для України. Нам важче тільки 
тому, що ми лише починаємо цей 
шлях. І коли ти приїздиш в Кенію, ба-
чиш ці всі переваги, розумієш, що це 
твоє майбутнє, тільки до цього треба 
ще 20 – 30 років. Але певний опти-
мізм все ж є.

– А чи порівнювали ви кенійське 
та наше законодавство щодо 
захисту прав тварин? Чи вважа-
ються кенійські закони хороши-
ми, чи так, як і в нас, є моменти, 
які треба вдосконалювати?

– Звичайно, є також багато про-
блем із законодавством у Кенії. Наші 
закони іноді навіть красивіше напи-
сані на папері, ніж будь-чиї інші. Але 
питання в регулюванні. Контроль за 
дотриманням законів у кенійців на-
багато кращий. Приміром, для всіх 

африканських країн, де є носороги, 
існує проблема з їхнім збереженням. 
Охороняти носорога – це не про-
сто патрулювати територію, це іно-
ді справжні військові зіткнення. Це 
не просто браконьєри, які ходять з 
однією рушницею, це добре озбро-
єні люди, з військовими навичками 
і для яких не проблема вистрілити в 
рейнджера. З іншого боку, держава, 
приватні меценати теж утримують 
армію, військову групу, яка охоро-
няє носорогів. У національних пар-
ках працює окрема охорона саме 
для носорогів. Ці фахівці постійно 
відслідковують, де перебувають тва-
рини. І це іноді зручно для туристів, 
бо якщо автомобіль із гідом бачить 

рейнджера з охорони носорогів, за-
питує – де? І той точно скаже, що он 
там можна побачити цих тварин.

– Які тоді порушення прав тва-
рин трапляються найчастіше, 
через що змушені працювати ці 
притулки та центри, бо в нас це 
фотографування з дикими тва-
ринами, утримання ведмежат у 
готелях чи ресторанах, у кліт-
ках? Як людина в Кенії експлуатує 
диких тварин на свою користь?

– Ми бачили в дикій природі зе-
бру, в якої була дуже скалічена шия. 
Було зрозуміло, що вона потрапила 
у сталеву петлю, що і в Україні дуже 
поширено. Швидше за все, її вряту-
вали рейнджери. Але сліди від трав-
ми залишилися назавжди. І в цьому 
можна бачити теж проблему. Я вже 
згадувала антропогенні чинники, 
сталеві пастки, браконьєрство. Та, 
як і в Україні, – люди хочуть контакту 
з дикою природою. Завжди є ті, хто 
хоче торгувати левенятами, утриму-
вати гієну як ручну тварину, хтось 
намагається створювати псевдопри-
тулки, на які ведуться туристи, осо-
бливо зі Східної Європи. Звичайно, 
це більша проблема для Південної 
Африки, де створюють цілі левині 
ферми. Тут тварин масово виро-
щують для деривативів, тобто щоб 
продавати їх, коли вони підростуть, 
як частини тіла. Вони ідуть на ринки 
Азії, Китаю, частково і США для так 
званої нетрадиційної медицини. І це 
величезний кривавий бізнес, в яко-
го обіг – мільярди доларів. І до цьо-
го залучають туристів. Їх заманюють 
у так званий sanctuary (притулок), 
тут дозволяють з молодими левами 
гратися, розповідаючи, що тварини 
потім підуть у природу. Але у два 
роки настають дні забою. Тобто це 
як бійня для корів, тільки для левів. 
Тому якщо хтось вам десь дозволяє 
контакт із дикими тваринами, треба 

дуже чітко розуміти і ставити пра-
вильні питання, аби не підтримати 
саме такий бізнес.

У Кенії цього менше, але теж є 
місця, де вам можуть дозволити кон-
тактувати з тваринами. При цьому є 
й позитивні практики, до прикладу, 
місця розмноження жирафів, де доз-
воляють згодувати жменю гранул 
тварині. Жирафи живуть серед при-
роди, на волі, але можуть підійти до 
мосту, на якому стоять люди. Якщо ж 
вам дозволяють цілий день фотогра-
фуватися з левеням, то це вже три-
вожний сигнал.

– Як долучаються до порятун-
ку тварин тамтешні активісти 
чи волонтери, бо в нас часто іні-
ціюють спецоперацію з порятун-
ку ведмежати чи мавпочки фак-
тично пересічні громадяни, які 
помітили, що десь є таке жахливе 
утримання тварини?

– Така ініціативність досить силь-
на. Але плюс цієї країни у тому, що 
значно краще працюють служби, 
які відповідають за захист тварин, 
зокрема їхня екоінспекція. Ці служ-
би працюють, а не просто роблять 
відписки, як в Україні. Якщо людина 
в селі побачила слоненя в криниці, 
вона знає, кому зателефонувати. І 
точно знає, що офіційна служба зро-
бить все можливе, щоб цю пробле-
му вирішити. Не факт, що тварину 
можна буде врятувати, але вони від-
реагують, приймуть певне рішення, 
заберуть на себе вирішення цієї про-

блеми. У нас люди справді хочуть 
допомогти, але іноді роблять гірше, 
вилучаючи тварину з природи, коли 
цього не варто робити, утримую-
чи потім її у неадекватних умовах. І 
це вже не порятунок, а просто наші 
людські капризи. Дикі тварини – це 
все ж таки специфіка, небезпека, 
інфекційні ризики, загрози травму-
вання. Якщо в Україні активісти сто-
ять перед вибором – пройти повз 
або самому із цим розбиратися, то в 
Кенії люди знають, до кого звернути-
ся. І це звернення у більшості випад-
ків буде вирішено.

– Якщо підсумувати все поба-
чене, проаналізоване, розкладене 
вже вами на полички, що б ви ра-
дили: чому ми могли б повчитися 
у кенійців – і пересічні громадяни, 
і держава, щоб поліпшувати за-
хист тварин у себе?

– Передусім маємо зрозуміти, що 
ніхто за нас цього не зробить. Якщо 
ми не будемо цінувати те, що є в нас 
навколо, прийде хтось інший та оці-
нить не так, як нам сподобається. Так 
чи інакше тварини та природа – це 
завжди ресурс. Завжди виграє якась 
бізнес-ідея, а не стратегічна думка 
зберегти щось на майбутнє. Звичай-

но, треба більше уваги приділяти 
заповіданню територій, підтримці 
сфери реабілітації. І необов’язково 
розвитком реабілітації тварин має 
займатися держава, у більшості кра-
їн світу це справа приватна. Держа-
ва має забезпечити місце для дикої 
природи, аби був природний добір і 
ніхто туди не втручався. А ті проєкти, 
які ініціюють громадяни, варто під-
тримувати або хоча б не заважати.

– І коли наступного разу до Аф-
рики – за новими враженнями та 
досвідом?

– Останнього разу я там була 12 
років тому, мені сподобалося моні-
торити динаміку певних проєктів, 
побачити, як вони пережили ковідні 
часи, тобто кожні 5-10 років звіряти, 
а що ж змінилося.

– Прогрес бачите?
– І регрес також. Адже ковідні 

часи (із суворими карантинними об-
меженнями) були непростими для 
національних парків, коли знизила-
ся кількість туристів, а відповідно – 
коштів. Племінні групи починають 
голодувати, бо теж виживають за ра-
хунок туристів. І втрачається спро-
можність нормально охороняти те-
риторію. А це все економіка. Звісно, 
було б найкраще взагалі не пускати 
туристів до нацпарків. Але без цьо-
го бюджет жодної країни не потягне 
охорону природи. І треба йти на ці 
компроміси. Тому коли ви хочете по-
їхати в якусь екзотичну країну, тро-
шки погугліть чи подумайте, якщо 
хочете побачити слона, порівняйте, 
чи їхати у центр прокату, чи поруч є 
реабілітаційний центр, де можна по-
бачити і дізнатися більше, отримати 
теж класні фотографії, але при цьому 
не бути причиною експлуатації сло-
нів. А навпаки – допомогти чомусь 
хорошому. Я не засуджую нікого, усе 
досить індивідуально на рівні люди-
ни та суспільства. Але треба трохи 
думати над тим, що ти робиш. Тоді 
буде менше помилок, більше усві-
домлення наших вчинків.

Україна тут не виняток. У нас ще 
не все втрачено. У нас є величезні 
природні території, цінні види, хи-
жаки – це ж перлина української фа-
уни (ведмеді, вовки, рисі, шакали). І 
це не те, що заважає побудувати но-
вий Буковель, а те, що може навпа-
ки зробити економічний прибуток у 
подальшому, в ту ж туристичну інф-
раструктуру. Наприклад, мої коле-
ги у європейській робочій групі по 
хижаках готують рекомендації, як 
влаштувати вовчий туризм. Тобто як 
туристам показати сліди вовків у ди-
кій природі, дати можливість їх по-
чути і при цьому не потурбувати тва-
рин тощо. Тож не треба винаходити 
велосипед, треба просто думати.

Фото надані Мариною ШКВИРЕЮ
Автор: Інна ЛИХОВИД, 
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«Пересічний кенієць розуміє: природа – 
це гарантія, що в країни буде майбутнє»



ЧАС І ПОДІЇ
#8 I 02.23.202230 ІСТОРІЯ

Свято від Фробішера та плімутських братів

Америка, США – країна мрій, 
еміграції та втечі, багатого 

бізнесу й успішності, іноді вона 
ввижається в снах як деякий 
Еден. Особливо, для представ-
ників країн третього світу, де 
часто нема змоги ні втілити мрії, 
ні розпочати успішну кар’єру, 
ані абияк облаштувати життя 
та добробут власної родини. 

Якось ми з донькою переглядали 
історичний фільм про ранню, щойно 
колонізовану британцями Америку. 
Дівчинка сказала: «Я в шоці! Невже 
американці колись жили так тяжко?» 
Але правда в тому, що з нічого ніщо 
не виникає. США постають із контра-
банди та війни. А що поштовхом до 
появи нової незалежної країни мрій, 
яка через кілька сторіч володітиме 
світовою гегемонією стало звичайне 
«чаювання» Не звичайне, звісно, а 
Бостонське чаювання. Подія, яка по-
слугувала початком американській 
революції, і є символічною в амери-
канській історії.

По тому, як, колонізувавши, бри-
танці та решта Європи пізнали смак 
правдивого чаю, його імпортува-
ли зі східних областей Індії. 1698-
го парламент надав англійській 
Ост-Індській компанії монополію на 
постачання чаю до Великої Британії. 
Однак і метою придушення конку-
ренції у північноамериканських ко-
лоніях парламент 1721-го ухвалив 
закон, який вимагав купувати чай 
тільки у Великій Британії. Достав-
ка чаю, утім, аж до ХХ сторіччя була 
справою не з дешевих.

Напруження між Британією та її 
північноамериканськими колоніями 
зросло в 1760-ті, коли британський 
парламент задля збільшення при-
бутків уперше намагався ввести по-
даток у колоніях. Мешканці колоній 
виступили проти цього, аргументу-
ючи свої дії британською конститу-
цією, за якою піддані британської 
корони можуть оподатковуватися 
тільки своїм представництвом у пар-

ламенті. Оскільки ж такого представ-
ництва не було, колоністи не могли 
оподатковуватися. Вони бойкотува-
ли акт про гербовий збір 1765 року 
та відповідний британський закон 
1767-го. У відповідь на ці дії, 1773-го 
британський уряд видав «Чайний за-
кон», дозволивши Ост-Індській ком-
панії продавати чай до північноа-
мериканських колоній напряму, без 
«будь-яких митних зборів» у Великій 
Британії, зі значно нижчим амери-
канським митом.

Численні колоністи, особливо ба-
гаті контрабандисти, були обурені 
такими діями великої компанії, яка 
мала солідне лобі та вплив на парла-
мент. Це спричинило чайні погроми 
у Філадельфії та Нью-Йорку. Та саме 
події у Бостоні стали вирішальни-
ми. Бостонці розцінили вибіркову 
відміну податків як наступну спро-
бу Великої Британії зупинити рух за 
незалежність у колоніях. Політик та 
публіцист із Бостона Самюел Адамс 
та його побратими закликали замов-

ників чаю в Ост-Індській компанії та 
торгових посередників призупини-
ти свою діяльність. Склади, крамни-
ці та навіть будинки, які не підтрима-
ли заколот, були піддані погромам і 
нападам.

Першим із багатьох кораблів 
із чаєм Ост-Індської компанії, що 
прибули до Бостонської гавані на-
прикінці 1773-го, був «Дартмут». 
Спалахнув конфлікт між портовою 
адміністрацією та членами револю-
ційного товариства Адамса «Сини 
свободи». Самюел Адамс і його од-
нодумці швидко зібрали кілька ве-
лелюдних мітингів, закликаючи не 
тільки до непокори парламенту та 
загребущій Ост-Індської компанії, а 
й англійському губернаторові Тома-
сові Хадчинсону. Останній наполя-
гав на розвантаженні корабля. Але 
мітинг-майдан 16 грудня 1773 року, 
в якому взяли участь понад п’ять ти-
сяч бостонців, ухвалив: чай має бути 
знищений. Власник та капітан судна 
«Дартмут» погодилися з тим, що чай 
має повернутися до британських ос-
тровів. Ті самі обіцянки були отрима-
ні від власників двох інших кораблів 
«Елеонор» та «Бівер». Але губерна-
тор Хадчинсон наказав заблокувати 
гавань і не допустити відплиття не-
розвантажених кораблів, адже ко-
роль Георг III був надзвичайно роз-
гніваним.

У четвер, 16 грудня 1773-го, за 
день до розвантаження, капітан Роч 
попросив губернатора Хадчинсона 
дозволити кораблям відпливти без 
розвантаження, на що отримав від-
мову. Самюел Адамс звернувся до 
натовпу: «Це зібрання не може зро-
бити більше, ніж врятувати країну!» 
Незабаром група «Синів свободи» 
в національних костюмах індіанців, 

озброєні сокирами та кийками, на 
чолі з Гриффіном Варфом, прокра-
лися на борт трьох британських су-
ден. Трюми швидко та ефективно 
були спустошені. За борт викинули 
45 тонн чаю вартістю 1,87 мільйона 
доларів США у перерахунку на ціни 
теперішнього часу. Утім, крім чаю, не 
було завдано жодних збитків, нічого 
не вкрадено. Деякі місцеві жителі 
спробували зібрати чайне листя у 
воді, але пізніше чай було визнано 
зіпсованим. Четвертий корабель 
Ост-Індської компанії не постраждав 
лише тому, що прямував до Провін-
стауна. У його трюмі вціліли всі 58 
ящиків чаю та були доставлені до 
Бостона.

Бостонське чаювання спричини-
ло кризу. На Хадчинсона тиснули з 
Лондона з вимогою в найкоротший 
термін розшукати та покарати «Си-
нів свободи». У лютому 1775 Брита-
нія видала рішення, що скасовувало 
податок з будь-якої британської ко-
лонії, яка сумлінно захищає Британ-
ську Імперію та утримує її офіцерів. 
Та в самій Британії ті політики, які 
співчували колоніям, наразилися на 
критику. Прем’єр-міністр лорд Норт 
заявив: «Незалежно від того, як все 
завершиться, ми маємо ризикнути, 
інакше все закінчено». Уряд вважав, 
що такі дії не можуть залишатися 
безкарними, й оголосив бостон-
ський порт закритим і запровадив 
так звані «нестерпні закони». Управ-
ління колонією Массачусетс, до 
складу якої входив Бостон, передали 
головнокомандувачу королівських 
військ в Америці генералові Гейджу, 
а через рік надійшло британське 
підкріплення на чолі з командиром 
Вільямом Гоу.

Тим часом у колоніях Бенджамін 
Франклін заявив, що увесь знище-
ний чай має бути оплачений, всі 70 
000 фунтів. Роберт Мюррей разом 
із іншими торговцями вирушили до 
лорда Норта з цією пропозицією, 
але отримали відмову. Чимало коло-
ністів на знак солідарності відмовля-
лися від вживання чаю, замінюючи 
його настоянкою з листя малини та 
іншими трав’яними напоями, а та-
кож кавою. Американці, втім, були 
сповнені натхнення з приводу того, 
що сталося, і це спонукало їх на акції 
непокори. За свободу та незалеж-
ність виступили 30 колоній. Отак 
Бостонське чаювання стало одним із 
каталізаторів Війни за незалежність 
США.

В історії ж Бостонське чаюван-
ня увійшло як символ нескореного 
духу та боротьби за свободу.

Автор: Гнат Зінзівер
Джерело: Український Інтерес (https://uain.

press/articles/yak-amerykanski-majdanery-
chayem-more-zavaryuvaly-1132139)

Бостонське чаювання
Як американські майданери 

чаєм море заварювали

Цьогоріч українці зможуть побачити меч гетьмана Петра Сагайдачного
Меч Петра Сагайдачного привезуть в Украї-

ну для експонування до вшанування 400-річчя 
смерті українського гетьмана. Всі охочі зможуть 
подивитись на пам’ятку вже цього року. Про це 
домовився Олександр Ткаченко, міністр культури 
та інформаційної політики України, під час візиту 
до Каунасу, Литва.

«Після успіху з експонуванням Конституції Пи-
липа Орлика, продовжуємо цю успішну практику. 
Важливо, щоб українці наживо могли побачити 
безцінні для історії України пам’ятки. Рішення про 
привезення меча Петра Сагайдачного в Україну 
вже усно погодив міністр культури та національ-
ної спадщини Польщі Пьотр Глінський. Попереду 
організація цього процесу», – повідомив Олек-
сандр Ткаченко.

У Каунасі вдалось домовитись про принципо-
ву річ – започаткування культурних маршрутів 
Польщі, Литви та України. Робоча група буде ство-
рена вже цього року. Також Олександр Ткаченко 
запросив міністрів Польщі та Литви до України, 
щоб вперше провести зустріч у межах Люблін-
ського трикутника.

Наразі меч Петра Сагайдачного знаходиться у 
зброярні Вавельського королівського замку, що в 
Кракові. Його в 1621 році майбутній король Речі 
Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив 
Сагайдачному за перемогу з турками під Хотином.

Нагадаємо, до 30-річчя Незалежності України 
у 2021 році до України вперше прибув оригінал 
латиномовної Конституції Пилипа Орлика.
Інформація Міністерства культури та інформаційної політики.
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Українська громада Параґваю – учасниця святкування 
400-річчя міста Енкарнаціон,  11 лютого 2015 р.

Відновлення пам’ятника 1000-ліття Хрещення України, 2021 р. 

Український хор після Літургії в латинському монастирі, 2014 р.

Юрій Атаманюк, Львів
Спеціально для «Час і Події» 

З власного досвіду знаю, що про 
існування держави Параґвай в 

Україні знають дуже мало. Дех-
то чув про таку країну і знає, що 
десь за океаном і на цьому знан-
ня закінчуються. Попри це, у цій 
віддаленій заокеанській країні 
проживає активна українська 
діаспора, котра плекає рідну мову 
і культуру своїх предків. Понад 
90 % українців народилися в 
Параґваї і більшість з них розмов-
ляє українською мовою і дотри-
мується українських традицій. 

Параґвай досить гуманно відно-
ситься до інших народів, які там про-
живають. До речі, Параґвай – єдина 
країна Південної Америки, котра 
послуговується двома державними 
мовами: іспанською та мовою міс-
цевого народу – ґуарані. Дев’яносто 
відсотків населення країни розмов-
ляє на ґуарані, з них 45% говорить 
виключно на ґуарані, натомість 45% 
– ґуарані та іспанською, і тільки 6 % 
володіють виключно іспанською.

Про життя та громадську діяль-
ність українців у Параґваї в інтерв’ю 
кореспондента газети «Час і Події» 
Юрія Атаманюка з колишнім за-
ступником Товариства «Просвіта» у 
Параґваї, а нині завідувачем україн-
ською бібліотекою паном Антоном 
Шостаком.

Антон Шостак з дружиною 
Марією (зліва) і сестрою Ольгою

– Пане Антоне, коли і з яких 
причин українці почали поселяти-
ся в Параґваї? 

– Перша хвиля українців прибу-
ла у Параґвай в 1920-1926 роках. 
Це були перші десять родин, котрі 
переїхали з Арґентини. Вони на чов-
нах переплили широку річку Парану 
і звернулися до місцевого уряду з 
проханням, щоб той надав їм землю 
для обробітку. Уряд надав кожній 
родині по десять гектарів землі під 
мінімальну виплату. З цього момен-
ту почала розвиватися українська 
громада в Параґваї.

В 1930 році уряд Параґваю звер-
нувся до імміґраційних компаній з 
проханням направити людей, котрі 
б освоїли і обробляли землю, яка 
повністю була покрита тропічним 
лісом. Умова була наступна: іммі-
ґранти повинні бути білої раси, мати 
досвід землеробства і зобов’язані 
відпрацювати щонайменше десять 
років на землі. Компанії звернулися 
до країн східної Європи і підписали 
договір з Польщею, яка була зацікав-
лена направити людей з окупованих 
територій, зокрема з України та Біло-
русі. Оскільки люди мали дуже мало 
землі вдома, тому пристали на цю 
пропозицію і виїхали до Параґваю. 

В 1930-х-1939-х роках до Пара-
ґваю прибуло понад 30.000 осіб. 
Більшість із них – українці, білоруси, 

чехи і поляки. В 1939 році ця імміґра-
ція припинилася у зв’язку з почат-
ком ІІ Світової війни.

– Чи відомо, скільки українців 
проживає в Параґваї? З яких регіо-
нів України приїхали? Чи змінилася 
чисельність за останніх 50 років?

– Зараз є приблизно 15 000 укра-
їнців. Майже всі вони народжені в 
Параґваї. Тих, котрі прибули сюди ще 
дітьми, залишилося одини-
ці. Правда, їх чисельність 
змінилася в 1960-х роках. 
Тоді багато українців виїха-
ло з Параґваю через склад-
ні економічні обставини.

– В яких реґіонах Пара-
ґваю зосереджене розсе-
лення українців?

– Всі імміґранти посели-
лися в департаменті Ітапуа, 
що на півдні країни на межі 
з Арґентиною. 

– Чи українці Параґваю 
об’єднані в громадські ор-
ганізації?

– Так. В 1939 році було 
засноване Товариство 
«Просвіта», яке об’єднує 
всіх українців країни. Пер-
шим головою «Просвіти» був Іван 
Палатинський (обраний 4 травня 
1939 року), зараз головує Андрій Ба-
ранський.

Також є церковні організації – 
православні, греко-католицькі і 
євангелистські. 

– Яким видом професійної ді-
яльності займаються українці в 
Параґваї?

– Більшість займаються земле-
робством і комерційними справами. 
Також серед українців є багато інже-
нерів, лікарів, архітекторів, адвока-

тів та інших професій.
– Чи були або зараз є в Параґваї 

українські школи або курси україн-
ської мови?

– Раніше були, а зараз переважно 
є курси української мови при цер-
квах, де також навчають катехизації. 

– Чи українці Параґваю видава-
ли свої газети, журнали? Чи, може, 
мають українські сайти?

– В Параґваї не було і немає пе-
ріодичних видань українською мо-
вою. Правда, після певних подій 
видавали різні бюлетені, і то іспан-
ською мовою. В 2001 році доктор 
Роберто Зуб видав книжку «Земля, 
праця і релігія» іспанською мовою. 
У своїй книжці автор описав пере-
життя слов’янських емігрантів, а 
передусім українських. Також були 
різні дописи про українську грома-
ду в Параґваї в закордонних видан-
нях. Є написана «Історія Товариства 
«Просвіта» в Параґваї». Історію гре-

ко-католицької церкви у Параґваї 
написав отець Володимир Пелипов. 
Історії з особистого життя, іспан-
ською мовою, написали Степан Ху-
дик, доктор Роберто Зуб, Володимир 
Ладан. Професорка місцевого като-
лицького університету пані Тереза 
Знаковська видала збірку власних 
віршів іспанською мовою «Querida 
Patria». Збірка була перекладена 
українською «Рідна Батьківщина» та 
ґуаранською («Tetá Rayhupára»). По-
чесне консульство України має свій 
вебсайт за посиланням: consulado@
consulucra.org.py. В соціальній мере-
жі Facebook також є сторінка: «iglesia 
ortodoxa ucraniana de fram». 

– Чи є в Параґваї українські 
співочі і танцювальні ансамблі? 

– Майже в кожному містечку Па-
раґваю, де проживають українці, є 
українські ансамблі. На базі това-
риства «Просвіта» є танцювальний 
ансамбль «Вітерець». Варто згадати 
про відомий серед українців ан-
самбль «Калина», що в місті і одно-
іменному муніципалітеті Фрам в за-
хідній частині департаменту Ітапуа 
на півдні Параґваю.

– Цікаво, українці проводять 
спільно українські свята, напри-
клад Різдво чи Великдень? Чи роз-
писують писанки?

– Віруючі Греко-католицької цер-
кви святкують за новим стилем, а 
православні – за старим. Святкуємо 
Різдво, колядуємо і щедруємо. В час 
Великого посту розписуємо писан-

ки, а на Великдень свя-
тимо паску. Святкуємо 
також державні свята, 
зокрема День Незалеж-
ності. 

– На вашій сторінці 
в соцмережі Facebook 
бачу українців у виши-
ванках. Ви їх самі ви-
шиваєте чи купуєте в 
Україні?

– В більшості виши-
вають самі українці, в 
тому числі і моя дру-
жина. Також навчилися 
навіть деякі параґвайці. 

– Як задовільняєте 
свої релігійні потре-
би? Чи маєте свої хра-
ми? 

– Від самого початку приїзду до Па-
раґваю українці збиралися у приват-
них хатах на спільну молитву. Також 
обговорювали там громадські спра-
ви. Згодом з Арґентини приїхав пра-
вославний священик Тихон Гнатюк, 
котрий відрікся від російської цер-
кви і став служити українцям. У 1948 
році до нас приїхав греко-католиць-
кий священик отець Іван Буґера, а до 
євангелистів приїхав їх пастор. Зараз 
православна церква має 7 храмів і 
один монастир. Все це обслуговують 
три священики. Греко-католицька 
церква має 10 храмів, які обслуговує 
один священик і 3 катехитки. Вони 
також мають свій дім і каплицю, де 
приймають студентів і пенсіонерів. 
Євангелисти мають 4 церкви і трьох 
пастирів.  Служби правляться україн-
ською та іспанською мовами.

– Чи контактуєте зі своїми 
співвітчизниками з України? Чи 
зараз допомагає вам Україна?  

– Зараз переважно за допомогою 
інтернету. З 2002 року в Параґваї є 
Почесний консул України Андрій 
Троцюк. Не пригадую, щоб нам чи-
мось допомагала Україна, проте на-
явність Почесного консульства має 
велике значення для нас. 

Рідне слово 
в далекому Параґваї
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Коли мова заходить про україн-
ську народну ляльку, біль-

шість одразу уявляють оберегову 
ляльку-«мотанку». Однак насправ-
ді вона не має нічого спільною 
з народною лялькою-іграшкою, 
що її виготовляли в українських 
родинах для забавляння дітей. 
Адже для того, щоб заспокоїти 
дитину, часу було обмаль, від-
так бабусі чи матері брали пер-
ше, що було під руками: хустки, 
рушники, природні матеріали. 

Лише на Поділлі можна виокре-
мити щонайменше п’ять видів ля-
льок за їхнім функціональним при-
значенням: це лялька-»жованка» 
(«кукла»), лялька-»немовля», ляль-
ка-»малюк»; лялька для сюжетно-ро-
льових ігор та обрядові ляльки. Їх 
дослідила і детально описала у сво-
їй праці «Українські народні ляль-
ки Поділля» завідувачка навчаль-
но-наукової лабораторії з етнології 
Вінницького педуніверситету імені 
Михайла Коцюбинського, етнограф 
і краєзнавець Тетяна ПІРУС.

Видання, яке побачило світ ми-
нулого року, стало результатом її ба-
гаторічних досліджень і свого роду 
застереженням для тих, хто намага-
ється привнести в українську куль-
туру нетипові ляльки, котрі не лише 
не відображають народні традиції, а 
й створені радше як наслідок сучас-

них впливів, маркетингу та намаган-
ня окремих аматорів підзаробити.

Якими були ляльки 
100 і більше років тому

Ідея дослідити народні ляльки-і-
грашки Поділля у Тетяни Пірус з’я-
вилася із власних родинних історій. 
Щоб дослідити цей вид народної 
творчості, вона започаткувала два 
спецкурси в педагогічному універ-
ситеті. Студенти привозили на за-
няття народні ляльки-іграшки, які 
були виготовлені їхніми матерями, 
бабусями чи прабабусями. Часто не 
лише розповідали про техніку, а й 
ділилися цікавими спогадами про 
народну традиційну ляльку в їхній 
родині, дарували ляльки до лабора-
торії. Завдяки їхній ініціативі фонд 
навчально-наукової лабораторії з 
етнології Поділля педуніверситету 
поповнився майже сотнею народ-
них ляльок із різних куточків Віннич-
чини й навіть з-за її меж. На основі 
отриманої колекції, створеної літ-
німи подолянками, Тетяна Пірус ще 

2010 року розробила класифікацію 
народних ляльок Поділля і ввела в 
науковий обіг термін «подільська 
народна лялька-іграшка».

«Моя класифікація стосується 
суто ляльок-іграшок і не має нічого 
спільного з новомодними оберего-
вими «мотанками». Вона базується 
на народних традиціях, які піджив-
лені спогадами літніх подолянок. 
Кожна лялька має стислий опис (так 
би мовити, призначення) та місце її 
побутування, — розповідає дослід-
ниця. — Відтак, на основі зібраних 
матеріалів, вдалося виокремити чо-
тири види ляльок-іграшок. Перший 
— це «жованка», «кукла» або, як на-
зивали в народі, «квач». Її використо-
вували для годування немовлят, 
коли мати хворіла чи була відсутня. 
Другий вид — це коли дитина вже 
намагалася самостійно сидіти і до 
того часу, коли вчилася ходити, ка-
зали: «Півроку-нівроку й півроку до 

року», — тоді такій дитині, щоб її за-
бавити, дуже швидко робили ляль-
ку-немовля. Її давали дитині й каза-
ли: не плач, бо лялька плакатиме. І 
це була така собі складова народної 
педагогіки, позаяк увага дитини пе-
реходила на ляльку і вона заспоко-
ювалася.

З трьох років, коли в дитини по-
чинало формуватися поняття «я сам, 
я сама», вже потрібно було робити 
ляльку, котра залучала б дитину до 

процесу виготовлення, тобто для 
співучасті. Такі ляльки називають 
«малюками».

А четвертий вид ляльок робили, 
коли дитина перебувала в дошкіль-
ному віці. І головна мета полягала 
в тому, щоб підготувати дитину до 
спілкування з ровесниками, до ко-
лективу. Ляльки для сюжетно-рольо-
вих ігор були з руками і ногами, їм 
малювали обличчя, часто усміхнене. 
Часом обличчя вишивали чи наши-
вали ґудзики або намистинки. При-
мітним є те, що дитина, котра в цьо-
му віці гралася ляльками, не мала 

проблем у підготовці до нового ко-
лективу і швидко знаходила контакт 
з іншими дітьми. Але якщо дитина не 
мала в дитинстві періоду гри з ляль-
ками, то в подальшому могла шукати 
собі заняття, які були небезпечними. 
Часом і зараз можна побачити, як 
діти носять з собою до школи ляль-
ку чи яку-небудь іншу іграшку. І це 
абсолютно нормально, бо лялька — 
їхній друг, з котрим вони говорять, 

котрому жаліються і розповідають 
про свої переживання. Взагалі гра з 
лялькою важить дуже багато у ста-
новленні дитини та її психологічно-
му здоров’ї».

З чого і як робили ляльки
Ляльки-«жованки» для немовлят 

виготовляли таким чином: у шма-
ток конопляного полотна клали пе-
режований кусень хліба, часом до-
даючи туди трохи цукру, замотували 
його й міцно обв’язували одним із 
кінців цього ж шматка полотна. 
Таку «куклу» робила мати і давала її 
для смоктання, коли дитина була 
голодна чи плакала. Ляльок-немов-
лят робили швидко, бо треба було 
заспокоїти дитину, тому брали шма-
ток тканини (однотонного світло-
го чи білого кольору), на середину 
клали згорнуту із різних клаптиків 
кульку або часом — картоплинку. 
Зав’язували вузлом. Отже, йдеться 
про вузлову ляльку. Утворювалися 
«голівка» і «тулуб». Нижню частину 
шматка тканини підгинали й обгор-
тали навколо «тулуба», формуючи 
«сповите немовля». Коли дитина 
брала інший, більший шматок ткани-
ни і самостійно замотувала ним «не-
мовля», то така лялька-»малюк» була 
вже результатом її творчості. Часом 
дитині допомагали в цьому процесі 
дорослі чи старші діти. Від розмірів 

тканини залежали розміри ляльки. Її 
можна було швидко зробити і швид-
ко розібрати, коли вже не було в ній 
потреби. Цей процес займав часу 
менше, ніж хвилина. І це був геніаль-
ний народний винахід, відзначає Те-
тяна Пірус. Якось на одній презента-
ції вона показала, як швидко можна 
зробити ляльку-немовля. Вклалася 
у 20 секунд, та телевізійники кілька 
разів просили повторити, щоб роз-
кадрувати цей процес і детально по-
яснити всі етапи.

«Розповідаючи про народну 
ляльку, потрібно зважати на її кон-
струкцію, дизайн, тобто внутрішню 
будову, в якій стільки незвичного, 
а ще більше фантазії, — продовжує 
Тетяна Пірус. — У всі пори року мож-
на було робити ляльки із кукурудзи. 
Наприклад, до десяти різних видів: 
коли молода кукурудза, коли стиглий 
качан, коли ручки й ніжки прив’язу-
ють із гілочок, коли використовують 
основу кукурудзи — качан, який 
одягають. У моїй приватній колекції 
є лялька із села Стодульців Жмерин-
ського району. Вона настільки цікава 
й оригінальна, що коли я виступала 
на Других читаннях Марка Грушев-
ського в Києві й показала її, то здиву-
вала зал. Унікальність ляльки в тому, 
що вона зроблена із листя кукурудзи, 
але має «руки», які рухаються. Або 
ще лялька із осоки на ім’я Пилип, що 
її так назвала авторка, бабуся одного 
зі студентів. Часом вироби із природ-
них матеріалів комбінували з ткани-
ною. Але з яким смаком! Наприклад, 
лялька могла бути із сіна, але вбрана 
у вишиту сорочку і строкату спідни-
цю, що дуже пасувало до образу. Та 
найбільше в колекції шитих ляльок. 
Їхньою характерною особливістю є 
обличчя — очі, ніс, неодмінно усміш-
ка. Такі ляльки використовували для 

Iз тканини, соломи 
й кукурудзи

Яка особливість народної ляльки-іграшки 
Поділля і чому вона була невід’ємним 

атрибутом «домашньої академії»

Тетяна Пірус досліджує саме народні ляльки-
іграшки, які мають бекграунд, згадувані у 
творах українських письменників, спогадах 
літніх людей, тобто мають докази існування

Нетипові ляльки не лише не відображають 
народні традиції, а створені радше як 
наслідок сучасних впливів, маркетингу та 
намагання окремих аматорів підзаробити
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Греко Католицька Церква 
Уведення у Храм Пресвятої 

Богородиці в місті  Енкарнаціон

– Чи співпрацюєте з іншими 
українськими громадами, зокре-
ма в сусідній Бразилії чи Арґенти-
ні?

– Раніше до Параґваю приїжджа-
ло багато українських особистостей 
з Арґентини, Бразилії, США, Канади 
і останніми роками з України. Зараз, 
на жаль, не ведеться спільної гро-
мадської роботи. 

– Чи приїжджають до вас з 
України співаки, громадські діячі, 
представники влади?

– Приїжджають і співаки, і депу-
тати Верховної Ради України, і пред-
ставники влади. Відвідували нас 
також Єпископи Православної і Гре-
ко-католицької церков. Був також 
Блаженної пам’яті Любомир Гузар, 
котрий в 1970-х роках мав парафію 
в містечку Кармен дель Парана. Не-
щодавно у нас побував блаженні-
ший Святослав Шевчук.  

– Чи приїжджають українці на 
постійне місце проживання в Па-
раґвай за останніх 30 років, тоб-
то часу Незалежності України?

– За цей час приїхало, може, де-
сять родин, але невдовзі виїхали, бо 
важко було вижити економічно. 

– Як параґвайці відносяться до 
інших народів, котрі мешкають у 

їх країні? Чи можуть українці від-
крито задовольняти свої куль-
турні потреби? 

– Параґвай завжди приймав чу-
жинців як своїх і ніколи не заборо-
няв розвивати свою культуру.

– А яка їх позиція стосовно ни-
нішніх подій в Україні? 

– Параґвайці підтримують Укра-
їну. Параґвай один із перших країн 
Південної Америки визнав Незалеж-
ність України і признав Голодомор 

як геноцид проти українського на-
роду. Також засудив окупацію Криму 
і війну на Донбасі.

– Ви народилися і все життя 
прожили в Параґваї серед іншо-
мовного народу, проте добре во-
лодієте українською мовою. Чи 
важко було її вивчати?

– Не володію досконало. Швид-
ше – це проста розмовна мова, якою 
всі тут говорили. Варто зазначити, 
що українці, котрі приїхали до Па-
раґваю, не всі були грамотними. Я 
навчився рідної мови від батьків. Їм 
було важко розмовляти іспанською, 
тому в сім’ї була тільки українська. 
Також відвідував навчання в рідній 
школі. Тоді вони ще існували. Ще 30-
40 років тому українська мова тут 
була у широкому вжитку, а зараз все 
менше і менше. Асиміляція зробила 
свою справу.  

Пам’ятник жертвам Голодомору 
в місті Енк

– Чи передали Ви знання рідної 
мови своїм дітям та онукам?

– Старався передати. Поки були 
малими, то досить добре спілкува-
лися українською, а згодом, з певних 
причин, призабули.  

– Чи побували в Україні – на зем-
лі своїх предків?

– На жаль, мені так і не вдалося 
побувати в Україні. Були там мої брат 
і сестра. 

Довідка
Антон Шостак народився 17 

травня 1950 року (записаний 15 
березня 1951 року) в колонії Ал-
борада департаменту Ітапуа в 
Параґваї. Батьки пана Антона емі-
грували в 1939 році з Радехівщи-
ни Львівської області. Одружений 
з Марією Веретко, батьки котрої 
походять з Івано-Франківщини. 
Мають сина Ґустава-Ігора, доньку 
Ірину-Орисю і п’ятеро онуків. 

Тривалий час пан Антон був се-
кретарем і заступником голови То-
вариства «Просвіта». Тепер завідує 
українською бібліотекою, а також 
понад десять років вибирають го-
ловою річних загальних зборів.
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Антон Шостак з дружиною Марією 
та донькою Іриною-Орисею

ЦЕ ЦІКАВО! / ДІАСПОРА

сюжетно-рольової гри. Для кожного 
виду ляльок-іграшок характерний 
свій внутрішній дизайн: чи це беруть 
«тулуб-мішечок», до якого пришива-
ють «ручки» й «ніжки», чи це хресто-
подібна основа конструкції. Ми на 
Поділлі маємо більш ніж десять видів 
дизайну, і це абсолютно різні ляльки».

Як вберегти традиційну 
народну ляльку-іграшку

Тетяна Пірус кілька разів у роз-
мові наголошує, що досліджує саме 
народні ляльки-іграшки, які мають 
бекграунд, згадувані у творах укра-
їнських письменників, спогадах літ-
ніх людей, тобто мають докази свого 
існування. Широке використання 
ляльки-«мотанки» як оберегу нази-
ває штучним копіюванням. Відтак ра-
дить майстрам називати речі своїми 
іменами й не плутати народну ляль-
ку-іграшку із сувенірною чи автор-
ською, які, безумовно, також мають 
право на життя і на власну історію.

«На сьогодні в Україні є чимало ля-
льок — це розкішні авторські роботи, 
сувенірні та інтер’єрні ляльки. Що ж 
до ляльки-«мотанки», то це не тради-
ційна назва — такого слова у нас ра-
ніше не вживали, вживали «лялька» 
чи «кукла», але точно не «мотанка». 
Цей вид створюють певні умільці, але 
це радше маркетинговий маневр, 

який з народною лялькою-іграшкою 
нічого спільного не має, — відзна-
чає дослідниця. — От, до прикладу, 
кажуть, що треба зробити ляльки-»-
мотанки»-»нерозлучники» і подару-
вати молодятам на весілля, де була 
б одна рука на двох. І якщо ви пода-
руєте, то вони житимуть щасливо. За-
питання: що це? Де описано таку тра-
дицію? Хто про неї колись читав чи 
чув? Найгірше те, що часто майстри 
використовують російське видання 
«Кукольный сундучок», звідки запо-
зичують не просто терміни, а й копі-
юють окремі роботи з авторськими 
додаваннями елементів. Скажімо, у 
нас в народній творчості є лялька-не-
мовля, а вони «мотанці» дають назву 
«пєлєнашка» чи ще якусь, наприклад 
— «зєрновушка». І це при тому, що у 
нас особливе ставлення до зерна: ні-
хто не робитиме ляльку із зерна й ка-
затиме, що вона рік має стояти, осо-
бливо ті, хто пережив голод, і не раз. 
Тому я радила б майстрам, котрі виго-
товляють такі вироби на продаж, на-
зивати речі своїми іменами, бо рано 
чи пізно стане відомо, що «мотанки», 
особливо з хрестами, переплетення-
ми ниток на обличчі, — це далеко не 
подільська етнокультурна традиція. 
Такі вузлові ляльки виготовляли на 
Північному Кавказі, в Середній Азії, 
в окремих районах Поволжя, Афри-

ки й використовували навіть у по-
ховальних обрядах та ритуалах, які 
достеменно не вивчені й не описані. 
Відтак це питання потребує ретель-
ного дослідження».

Чому лялька й сьогодні 
залишається важливою 
в «домашній академії»

Власне, щоб уберегти народну 
ляльку-іграшку від чужої етнокуль-
турної експансії й витіснення її із укра-
їнської історичної пам’яті, Тетяна Пі-
рус 2020 року видала книгу-альманах 
«Українські народні ляльки Поділля». 
У ній вона детально розповідає про 
цей вид народної педагогіки, який був 
неодмінною складовою в «домашній 
академії». А ще дає відповіді на запи-
тання: якими були ляльки-іграшки, 
хто ними грався, коли їх виготовляли, 
для кого і для чого. Дослідниця на-
водить на думку про збереження на-
родної ляльки-іграшки, збереження 
іграшкової культури, яка проросла у 
внуках та правнуках і не втрачена на 
сьогодні. Часом ще можна побачити, 
як родини, відпочиваючи на приро-
ді, починають майструвати для своїх 
дітей ляльки із різнотрав’я чи на бе-
резі озера ліплять їх із глини. Вміння 
формувати іграшкову культуру зако-
довано в забутих традиціях, а «розко-
дувати» їх можна розмовами та спіл-
куванням у родинному колі.

«Коли я збирала матеріал для 
книги, то не лише систематизувала, 
хто, коли й де, в якому селі виготов-
ляв цю ляльку, а й побачила наочно, 
яким чином народна традиційна 
лялька єднає в сім’ї людей: бабусю, 
матір, доньку та онучку, — каже Те-
тяна Пірус. — Ви не уявляєте, які 
душевні історії розповідали наші 
студенти після того, як звернулися 
до своїх бабусь з проханням вигото-
вити ляльку. Для одних ставало від-
криттям, якою цікавою співрозмов-
ницею може бути їхня бабуся. Для 
других — як вона весело ділилася 
своїми спогадами, які дивовижні іс-
торії виринали в її пам’яті. Така спі-
вучасть зміцнює родину і об’єднує 
довкола особистих історій. Тоді ви-
являється: який чудовий у мене тато, 
яка творча мама, яка неймовірна й 
цікава бабуся. Сьогодні народна тра-
диція, до якої повертаються, збага-
чується тим, що її не забувають, а на-
впаки, відновлюють і примножують. 
А лялька — це народна педагогіка, 
яка пояснює традицію передання 
народної мудрості. І велике щастя, 
що вона збереглася до наших днів».

Автор: Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, 
Джерело: «День» (https://day.kyiv.ua/uk/

article/cuspilstvo/iz-tkanyny-solomy-y-kukurudzy)
Фото надано автором
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Науковці з’ясували, які гени 
контролюють три основні 

схеми людського відбитка паль-
ця – дуги, завитки й петлі. Згідно 
з отриманими результатами, 
принаймні 43 генетичні ділянки 
залучені до формування папіляр-
ного візерунка на кінчиках наших 
пальців. На відміну від попередніх 
припущень, ці гени відповіда-
ють не за структуру шкіри, а за 
розвиток кінцівки. Це пояснює, 
чому папілярний візерунок тісно 
пов’язаний з пропорціями руки.

Відбиток нашого пальця унікаль-
ний з багатьох причин. Адже запади-
ни й борозенки епідермісу на кінчи-
ках пальців трапляються переважно 
в приматів й унікальні в кожного. Іс-
нують основні типи візерунка – дуги, 
завитки й петлі, проте в кожного 
вони проявляються по-різному. Зо-
крема через це в криміналістиці від-
битки пальців використовують для 
ідентифікації.

Проте чим зумовлена унікаль-
ність папілярного візерунка? Відо-
мо, що він формується вже в мате-
риному лоні. Приблизно з третього 
місяця вагітності вже ясно, чи боро-
зенки на пальцях зародка вигнуться 
в дуги, завитки чи петлі.

«Проте які механізми прихову-
ються за формуванням і виникнен-

ням відбитка пальця, досі залиша-
лося більшою мірою невідомо», 
– пояснив Цзінсі Лі (Jinxi Li) з Фудан-
ського університету (Китай) та його 
колеги. Шукаючи визначальні для 
наших відбитків пальців гени, ко-
манда вчених здійснила загально-
геномне порівняльне дослідження 
для загалом 23 000 людей з різних 
груп населення. При цьому вчені 
шукали, з якими ділянками геному 
може корелювати кожна з трьох ос-
новних схем папілярного візерунка.

Результати: в геномі китайців 
вчені ідентифікували загалом 43 
місця, що тісно пов’язані з папі-
лярним візерунком людей різного 
походження. 12 цих генетичних ва-
ріацій можна було погрупувати на 
так звані шаблони – дуже подібні 
зазвичай відбитки трьох середніх 
пальців. «Це вперше розповідає 
про генетичну основу кореляції, 
яку так довго шукали», – сказав Лі та 
його колеги.  

Така велика кількість залучених 
генів підтверджує також, що люд-
ський відбиток пальця ґрунтуєть-
ся на складній взаємодії багатьох 
генетичних чинників. Кожен окре-
мий ген при цьому має незначний 
вплив – лише в поєднанні виникає 
індивідуальний візерунок. “Тож на 

основі даних про геном неможливо 
передбачити індивідуальний відби-
ток пальця людини”, – наголошують 
науковці.

Три основні схеми – завитки, 
петлі й дуги – формують певні гени, 
повідомили Лі та його команда. Для 
гена EVI1 учені змогли це навіть про-
демонструвати експериментально: 
якщо у мишей цей ген зазнавав змін, 
змінювалася також і схема підняття 
епідермісу на їхніх шкірі. У людей 
ген EVI1 на ранніх стадіях ембріо-
нального розвитку впливає на шкіру 
на кінчиках пальців рук і ніг, а також 
на подушку сполучної тканини, що 
позначає пізнішу форму папілярно-
го візерунка.

Раніше припускали, що утворен-
ням відбитка пальців керують пере-
дусім гени шкірної структури. Проте 
EVI1 та більшість інших зараз іденти-
фікованих генів залучені до значно 
суттєвішого процесу – росту кінці-
вок. Тобто вже перед утворенням 
шкіри закладається основна схема 
нашого відбитка на пальцях рук і ніг.

Проте відбитки та ріст пальців 

пов’язані не тільки генетично – іс-
нують також кореляції в пропорці-
ях пальців, з’ясували науковці. Так 
люди зі схемою завиток на кінчиках 
пальців мають довші кінцеві фалан-
ги на середньому й безіменному 
пальцях. На мізинцях ця кореляція 
ще помітніша: “Люди з завитками на 
обох мізинцях мають в середньо-
му на 1,32 міліметра довші мізинці, 
ніж люди без завитків”, – сказав Лі та 
його колеги.

«Це ще один приклад плейо-
тропії – феномена, коли той же ген 
впливає на одразу кілька різних оз-
нак», – пояснила співавторка Сія Ван 
(Sijia Wang) з Інституту харчування та 
здоров’я в Шанхаї. Гени, що керують 
ростом і пропорціями рук й пальців, 
визначають також схему відбитка 
пальців. Як саме ці гени працюють і 
чому при цьому на кінчиках пальців 
формують завитки, петлі або дуги, 
залишається нез’ясованим.

Фото: Збруч
Автор: Nadja Podbregar 

“Genbasis unserer Fingerabdr cke”,
Джерело: Збруч (https://zbruc.eu/node/109944)

Наближається ера 
штучних комах?

Науковці з Брістольського 
університету (Сполучене 

Королівство) розробили неве-
ликих дронів, здатних літати, 
по-комашиному махаючи крила-
ми. Досягнення стало можливим 
завдяки використанню безпре-
цедентного електромеханічно-
го принципу приведення 
в рух мініатюрних крил, 
для якого не потрібна 
традиційна трансмісія.

Завдяки унікальній розроб-
ці британських вчених, описа-
ній у журналі Science Robotics, 
у майбутньому, можливо, по-
являться мініатюрні дрони, які 
дзижчатимуть і літатимуть як 
комахи. Такі пристрої можуть 
мати безліч цивільних та вій-
ськових застосувань. Зокрема, 
їх можна буде використовува-
ти для моніторингу навколиш-
нього середовища та прове-
дення пошуково-рятувальних робіт.

Намагаючись створити мініатюр-
них дронів, які б літали по-комаши-
ному, інженери використовували 
шестірні та інші складні механічні 
пристрої для руху крил вгору-вниз. 

Це додавало системам надмірної 
складності та маси, що впливало на 
їхні динамічні якості.

Надихаючись бджолами та ін-
шими комахами, робототехніки 
Брістольського університету під ке-
рівництвом професора Джонатана 
Россітера створили штучну м’язову 

систему, яку назвали блискавко-
вим активатором з рідинним по-
силенням (Liquid-amplifi ed Zipping 
Actuator, LAZA). Завдяки LAZA дрон 
може махати крилами без шесте-
рень та інших обертових механізмів.

LAZA значно спрощує механізм 
змахування крилами, що потенційно 

дозволяє зменшити дрона до 
розмірів комахи. Як вказують 
науковці, обладнаний LAZA 
робот має більшу потужність, 
ніж комаха тієї ж ваги, і може 
літати зі швидкістю до 18 дов-
жин свого тіла за секунду. 
Крім того, LAZA забезпечує 
стабільний політ протягом 
мільйона змахувальних ци-
клів, що дозволяє виконувати 
тривалі перельоти.

Вчені очікують, що техно-
логія LAZA у майбутньому 
стане основою появи мініа-
тюрних дронів, які літатимуть 
«по-комашиному». За слова-

ми Тіма Хелпса, одного з її провід-
них розробників, «LAZA дозволяє 
прикласти електростатичну силу 
безпосередньо до крила, не вико-
ристовуючи при цьому складну та 
неефективну трансмісію. Як наслі-

док, ми отримуємо вищу продук-
тивність та простіший дизайн. Це 
відкриває двері новому поколінню 
мініатюрних літальних апаратів, які 
можна буде застосовувати, зокрема, 
для інспекції морських вітряних тур-
бін».

А професор Россітер вказує, що 
«створення мініатюрних дронів – це 
величезна, дуже складна і актуальна 
технічна проблема. LAZA – важли-
вий крок до появи «штучних комах», 
здатних виконувати цілий спектр 
завдань, починаючи від запилення 
рослин і до пошуку людей у зруйно-
ваних будинках».  

Відео польоту: https://www.youtube.com/
watch?v=2QWoAXX9FWI
Оригінал дослідження:

Tim Helps, Christian Romero, Majid Taghavi, Andrew 
T. Conn, Jonathan Rossiter 

Liquid-amplified zipping actuators for micro-air 
vehicles with transmission-free flapping

Фото: Збруч
Джерело: Збруч (https://zbruc.eu/node/110368)

Три основні схеми людських відбитків пальців

Генетичне підґрунтя відбитка пальців
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Ні для кого не таємниця, що 
регулярні заняття спортом 

підтримують тіло в тонусі, підви-
щують витривалість, знімають 
нервове напруження, покращують 
мозкову активність та настрій . 
Американські вчені ще в 1970-
х виявили явище, яке назвали 
«ей форією бігуна», та вивели 
нову «ендорфінну» теорію. 

Ендорфіни, або «гормони ща-
стя» — це гормони гіпофізу, які й  
відповідають за надзвичай но під-
несений  настрій . Протягом років 
науковці не могли підтвердити 
цю теорію експериментальним 
шляхом. Лише у 2008-му, з поя-
вою сучасних методів сканування 
мозку, група вчених із Німеччини 
остаточно підтвердила, що «ей фо-
рія бігуна» — результат складних 
біохімічних процесів в організмі, а 
саме вибуху ендорфінів. Але доки 
деякі люди не можуть подолати 
свої внутрішні бар’єри, щоб по-
чати регулярні тренування, для 
інших спорт стає центральною 
та домінантною частиною життя. 
Фізичні навантаження, як прави-
ло, корисні, але в певний момент 
вони можуть стати небезпечними. 
Як у випадку нарко- чи алкозалеж-
ності, організм може також розви-
нути залежність і від спорту. Най-
частіше до залежності призводять 

такі його види, які вдосконалюють 
витривалість — біг, плавання, їзда 
на велосипеді тощо, але також бо-
дибілдинг та екстремальні заняття 
нерідко спонукають до крайнощів.

Спортивна залежність, як і за-
лежність від азартних ігор, — це 
поведінковий розлад. Багато екс-
пертів описують її як соціальне 
явище: продуктивність стала важ-
ливою цінністю в сучасному су-
спільстві, і спортивні досягнення 
допомагають людям виділитися 
з натовпу, отримати визнання та 
похвалу від тренерів чи друзів або 
навіть віртуально, за допомогою 
фітнес-трекера. Доктор та профе-
сор спортивної психології з уні-
верситету Галле-Віттенберг Олівер 
Столл вважає фактор компенсації 
вирішальним: «Часто люди займа-
ються спортом, тому що щось в 
іншому житті не відповідає їхнім 
бажанням, не працює так, як хо-
тілося б. А спорт ніби розв’язує 
проблему». Проте психіатри засте-
рігають від стигматизації, щоб не 
називати кожного бігуна на довгі 
дистанції залежним, та на-
голошують, що залежність 
— це хвороба, а саме пси-
хічний розлад, який суттєво 
впливає на життя людини та 
її оточення.

Спортивна залежність схожа 
за симптомами на інші залежно-
сті: постраждалому необхідно 
регулярно отримувати свій «до-
пінг», щоб залишатися спокійним 
та задоволеним. Він більше не 
тренується суто заради здоров’я 
чи радості, натомість відчуває 
внутрішній примус. Та оскільки 
організм звикає до регулярних 
тренувань, «спортозалежним» до-
водиться постійно збільшувати 
обсяг тренувань, тобто тренува-

тися довше, частіше та інтенсивні-
ше, щоб досягти бажаного ефекту. 
Надмірні фізичні навантаження 
нерідко призводять до того, що 
організм більше не може віднов-
люватися й імунна система стає 

слабкою. Через відсутність 
фаз регенерації м’язи та су-
хожилля перенапружують-
ся й пошкоджуються, імо-
вірність травм стає вищою. 
«Ігнорування фізичних сиг-
налів, таких як біль, — го-
ловна ознака спортивної 

залежності, — повідомляє спор-
тивна психологиня Хайко Зімайнц 
з Університету Ерланген-Нюрн-
берг. — В окремих випадках може 
статися навіть так, що постраж-
далі, бігаючи, буквально стира-
ють п’яти до кісток. Проте прояви 
спортивної залежності дуже інди-
відуальні».

Науковці розрізняють первин-
ну та вторинну спортивну залеж-
ність. У разі первинної залежності 
спорт сам собою ставиться вище 
всього, але при цьому ознаки 
психологічного розладу відсутні. 
У разі вторинної залежності над-
мірні тренування поєднується з 
іншими розладами, найчастіше 
— психічними захворюваннями, 
наприклад, розладами харчової 
поведінки, як-от анорексія чи бу-
лімія. Спорт використовується як 
інструмент для досягнення голов-
ної цілі — схуднення. Однак ви-
знають й особливий вид анорексії 
— так звану атлетичну анорексію 
(anorexia athletica), або м’язовий 
дисморфізм, при якому хворі — 

переважно молоді чоловіки — 
інтенсивно займаються нарощу-
ванням м’язів через прагнення до 
ідеального тіла.

Найчастіше спортивна залеж-
ність вторинна, і постраждалі не 
завжди легко її усвідомлюють. Але 
є певні ознаки, на які варто звер-
тати увагу. Наприклад, якщо спорт, 
який раніше був джерелом щастя, 
тепер викликає відчуття тиску. По-
страждалі більше не здатні кон-
тролювати, як часто та як довго 

вони тренуються. Радість від спор-
ту перетворюється на безрадісний 
примус. Такі люди нерідко година-
ми вимагають від свого тіла макси-
мальної фізичної працездатності. 
Життя крутиться тільки навколо 
спорту: тренування вранці, в обід, 
увечері та, якщо потрібно, навіть 
уночі. Симптоми синдрому відмі-
ни, які засновані на дефіциті ней-
ромедіатора дофаміну, також сиг-
налізують про те, що щось пішло 
не так. Вони проявляються, коли 
людина деякий час не займаєть-
ся спортом, у формі неспокою та 
дратівливості, головного болю 
або болю в животі, депресії та по-

чуття провини, а також розладів 
сну та шлунково-кишкових скарг. 
Ці перші ознаки можуть ще більше 
посилитися, якщо не задовольни-
ти бажання займатися фізични-
ми вправами. «Заняття спортом 
стають компульсивним актом, від 
якого постраждалі стають дедалі 
більше залежними, в результаті 
чого сім’я, друзі, робота тощо від-
ходять на другий план. У групі ри-
зику — люди, які невпевнені в собі 
та схильні до перфекціонізму», — 
пояснює психологиня Зімайнц.

Саме такий приклад — 39-ти-
річний інженер-механік Роберт 
зі Штутгарту. Він розповідає, що 
й досі не може ментально дозво-

лити собі піти на пляж чи в 
басейн через дискомфортні 
відчуття, пов’язані зі сприй-
няттям власного тіла. Попри 
атлетичну фігуру, він все 
одно не вважає свою фізич-

ну форму досконалою. Сьогодні 
він уже понад два роки не вживає 
стероїдів та проходить психоте-
рапію. Але зізнається, що не впев-
нений стовідсотково, що знову не 
зірветься. «У це важко повірити, 
але я ковтав пігулки проти раку 
молочних залоз як льодяники за-
для профілактики гінекомастії. І 
це все одно мене не зупиняло. Я 
завжди прагнув ідеалу. У всьому. 
Звісно, і моє тіло мало бути ідеаль-
ним», — говорить Роберт.

Анаболічні стероїди — це штуч-
но вироблені «копії» чоловічого 
статевого гормону тестостерону, 
які збільшують виробництво білків 
в організмі, що, своєю чергою, ді-
ють як будівельні блоки для м’язо-
вих клітин, кісток та інших тканин. 
Споживання анаболічних стеро-
їдів викликає величезні стрибки 
напруження, які іноді важко кон-
тролювати, та підвищену ейфорію. 
У більшості споживачів виникає 
відчуття, що немає ваги, яку вони 
не можуть підняти, немає відста-
ні, яку вони не можуть пробігти. 
Під час приймання гормонів під-
вищується також агресивність, 
з’являються надзвичайна впев-
неність у собі та дуже сильний 
статевий потяг. Неправильне вве-
дення стероїдів великими голка-
ми часто призводить до великих 
синців. Легко можуть утворитися 
виразки. Анаболічні стероїди та-
кож діють на сальні залози шкіри 
й нерідко спричиняють розви-
ток важких акне. Оскільки вели-
кі м’язи мають велику потребу в 
кисні, часто виникають і проблеми 
з диханням. Анаболіки посилю-
ють відчуття голоду й підвищують 
сприйнятливість до інфекцій. На 
додаток до цих побічних ефектів 
існує також високий ризик психо-
логічної залежності. Постраждалі 
поступово піддаються примусу 
тренувати свої м’язи дедалі біль-
ше. Попри надмірну м’язову масу, 
вони сприймають себе недостат-
ньо натренованими.

Без професійної допомоги 
спортозалежним часто важко зла-
мати нав’язливі моделі поведінки. 
Але в тих, хто звертається до пси-
хотерапевта, є всі шанси подолати 
спортивну залежність. Головне, як 
у випадку будь-якого іншого пси-

хологічного розладу, усвідомити 
проблему та її шкідливі наслідки.

Ми справді живемо в суспільстві 
високої продуктивності, й інколи 
здається, що сенс життя полягає в 
постійному процесі самооптиміза-
ції з недосяжною метою. І ця думка 
не зникає в спортивному залі чи на 
біговій доріжці. Інколи доводиться 
ніби виправдовуватися, якщо ти 
не займаєшся спортом. Дехто при-
пускає, що є зв’язок між загальним 
трендом на здоровий образ життя 
та появою спортивної залежності. 
Але поки що не вистачає наукової 
бази для більш точного виявлення 
причин цієї проблеми. Одне мож-
на сказати напевно: як правило, 
професійні спортсмени не залеж-
ні, й навряд чи атлет із вторинною 
спортивною залежністю з’явиться 
на п’єдесталі пошани. Хоча такі ат-
лети й займаються спортом, але 
справжнім тренуванням це наз-
вати не можна, тому що вони не 
дотримуються плану занять, нех-
тують регенерацією та збалансова-
ним харчуванням. Займатися спор-
том, щоб залишатися здоровим і 
відчувати себе у формі, правильно 
та важливо. Але спорт вимагає дис-
ципліни, інакше в підсумку він при-
несе більше шкоди, ніж користі. 

Автор: Ксенія Фукс
Джерело: Український Тиждень

 (https://tyzhden.ua/Science/254150)

Коли спорт убиває

Як фізичні тренування можуть 
перетворитися на залежність?

Як у випадку нарко- чи 
алкозалежності, організм 
може також розвинути 
залежність і від спорту

Найчастіше до залежності призводять такі 
види спорту, які удосконалюють витривалість 
— біг, плавання, їзда на велосипеді тощо

Бодибілдинг та екстремальні 
заняття також нерідко 
спонукають до крайнощів



ЧАС І ПОДІЇ
#8 I 02.23.202236 СПОРТ

На національному стадіоні 
«Пташине гніздо» столи-

ці Китаю пройшла урочиста 
церемонія закінчення XXIV 
зимової Олімпіади-2022.

Державний прапор України на 
церемонії закриття під час «Параду 
націй» несла олімпійська чемпіон-
ка-2014 біатлоністка Олена Білосюк.

Президент МОК Томас Бах оголо-
сив Олімпійські ігри в Пекіні закри-
тими, подякувавши господарям за 
хорошу організацію. Характерно, що 
Пекін став першим містом, яке при-
йняло і літню, і зимову Олімпіади. 
Ігри-2022 проходили не лише у сто-
лиці Китаю, а й у містах Чжанцзякоу 
та Яньціні.

Глава Міжнародного олімпій-
ського комітету у своїй промові та-
кож підтримав атлетів, які не змогли 
взяти участі у змаганнях через пан-
демію коронавірусу. «Ми розділяємо 
олімпійський дух з усіма атлетами, 
які через пандемію не змогли здійс-
нити свою мрію. Якщо ми хочемо 
остаточно перемогти пандемію, то 
маємо бути швидшими, маємо праг-
нути піднятися вище і маємо бути 
сильнішими» - сказав Бах.

Наступні XXV зимові Олімпійські 
Ігри пройдуть з 6-го по 22 лютого 
2026 року в італійських містах Мілан 
та Кортіна-д`Ампеццо.

З 4-го по 20 лютого понад 4 тисячі 
спортсменів з 95-ти країн виступи-
ли на Олімпіаді-2022 у 15-ти видах 
спорту і розіграли 109 комплектів 
нагород, передає Укрінформ.

На «білих» Іграх у Пекіні упер-
ше пройшли олімпійські змагання 
у жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), 
чоловічому та жіночому біг-ей-
рі (сноуборд), змішаній естафеті у 
шорт-треку, а також жіночих оди-
ночних заїздах у бобслеї.

Загалом нашу країну в Пекі-
ні представляли 45 атлетів у 12-ти 
спортивних дисциплінах: біатлоні, 
бобслеї, гірськолижному спорті, 
лижному двоборстві, лижних гонках, 
санному спорті, скелетоні, сноубор-
дингу, стрибках на лижах з трамплі-
на, фігурному катанні, фристайлі та 
шорт-треку.

За підсумками змагань «білих» 
Ігор-2022 збірна України з одним 
«сріблом» фристайліста Олександра 
Абраменка у лижній акробатиці по-
сіла 25-те місце у загальнокоманд-
ному заліку серед 91-ї країни світу.

Лідером же загальнокомандного 
заліку стали норвежці (16 золотих, 
8 срібних та 13 бронзових нагород). 
Другою була збірна Німеччини (12-
10-5), треті - китайці (9-4-2), четверті 
- американці (8-9-7), п’яті - шведи (8-
5-5), шості - нідерландці (8-5-4).

Україна в Пекіні-2022: 
Абраменко знову один за всіх

Наші спортсмени повертаються 
із зимової Олімпіади з однією медал-
лю.

Зимова Олімпіада-2022 заверше-
на і час підбивати підсумки. Насам-
перед поглянемо на цифри. У Пекіні 
Україну представляли 45 спортсме-
нів у 12 спортивних дисциплінах, які 

завоювали одну медаль та посіли 
25-е місце у загальному заліку.

Єдина наша нагорода – це «срі-
бло» Олександра Абраменка у лиж-
ній акробатиці у фрістайлі. Це третя 
зимова Олімпіада в історії і друга по-
спіль, яку Україна закінчує з однією 
нагородою. Таке було в Нагано-98 і 
Пхьончхані-2018 (також медаль ви-
грав Абраменко). Скажімо так, одна 
медаль це краще ніж нічого. З Солт-
Лейк-Сіті-2002 та Ванкувера-2010 
Україна поверталася взагалі без на-
город.

У загальнокомандному медаль-
ному заліку Україна посіла 25-е міс-
це. Вище ми були лише двічі: у Ліл-
лехаммері-94 (13-е місце, дві медалі 
– «золото» і «бронза») та Нагано-98 
(18-е місце, одне «срібло»).  

Фрістайл: клас Абраменка, 
великі надії на Окіпнюка

Срібна медаль Олександра Абра-
менка сталася всупереч багатьом 
обставинам. Після «золота» в Пхьон-
чхані українець увесь час боровся з 
травмами і браком мотивації. Однак, 
до Ігор-2022 він підійшов у відмінній 
формі, хоч і зізнався, що недостат-
ньо підготував свій найскладніший 
стрибок. У суперфіналі Абраменко 
трохи помилився на приземленні і 
недобрав балів, але його конкурен-
ти також стрибали неідеально. Тож 
у підсумку «срібло», яке важить не 
менше «золота» Пхьончхану.

Зазначимо, що Ігри в Пекіні були 
для Абраменка п’ятими в кар’єрі. Він 
став найтитулованішим українським 
спортсменом в історії зимових Олім-
піад і першим, хто взяв нагороди 
на двох турнірах поспіль. В активі 
Олександра «золото» та «срібло» і 
він випередив біатлоністку Віту Се-
меренко, яка перемагала в естафеті 
та вигравала «бронзу» у спринті на 
Олімпіаді-2014.

Дев’ятим у фіналі акробатики став 
23-річний Олександр Окіпнюк. Якби 
судді не притримали його оцінки, то 
і він вийшов би до медальних стриб-

ків. Саме Окіпнюка можна назвати 
головним і фактично єдиним прори-
вом серед українських спортсменів 
в Пекіні-2022.  

Загалом, уся збірна України (а це 
ще Дмитро Котовський, Ольга По-
люк і Анастасія Новосад) є найбільш 
конкурентоспроможною в зимових 
видах спорту. Не дарма головний 
тренер збірної Енвер Аблаєв був 
дуже засмучений, коли українці не 
змогли виступити у командному 
турнірі через позитивні тести на ко-
ронавірус. За словами Аблаєва, там 
Україна могла реально боротися за 
«золото».  

Біатлон: Джима і Підручний 
в топі, карантин Білосюк 
і неготова Семеренко

Головний для України зимовий 
вид спорту – біатлон – ось уже дві 
Олімпіади поспіль не дає нагород. 
Востаннє наші біатлоністки підніма-
лися на подіум Ігор у 2014-му році 
у Сочі. У Пекіні-2022 найкращий ре-
зультат у біатлоні – 7-е місце у жіно-
чій естафеті та 7-е місце Юлії Джими 
у мас-старті. На Олімпіаду Джима 
приїхала у топ-формі і могла навіть 
заїхати у медалі, якби ідеально ви-
конала стрільбу в спринті (8-е місце), 
індивідуальній гонці (10-е місце) і на 
етапі в естафеті.  

В актив повинна записати собі 
Олімпіаду Анастасія Меркушина, яка 
відмінно пробігла свій етап в еста-
феті і цілком пристойно виступила 
у спринті (24-е місце) і гонці пере-
слідування. Меркушину викликали 
в Пекін з резерву і її форма – ознака 
високого професіоналізму. На своє-
му рівні виступила Ірина Петренко 
(11-е місце в індивідуальній гонці). 
На більше були здатні Дар’я Блашко 
і Олена Білосюк, якби не позитивні 
тести і карантин.

На жаль, лише наприкінці Ігор 
президент ФБУ Володимир Бринзак 
визнав, що потрапляння в команду 
нашої титулованої Валі Семеренко 
стало помилкою. Китайське висо-
когір’я їй абсолютно не підходило 

через проблеми з диханням, але фе-
дерація наполягла на її виступах. В 
результаті маємо провал в змішаній 
естафеті, коли Семеренко знищила 
наші шанси ще на першому етапі.

Щодо чоловічої збірної, то немає 
жодних претензій до Дмитра Під-
ручного (13-е місце в спринті і гонці 
переслідування) та Артема Прими 
(15-е місце в спринті і 18-е місце в 
гонці переслідування). В естафеті 
наші біатлоністи фінішували 9-ми, 
зважаючи на рівень конкуренції, це 

гідний результат. Для Богдана Цим-
бала і Антона Дудченка змагання в 
Пекіні-2022 повинні стати великим 
досвідом і кроком вперед.

«Туристи», аутсайдери і допінгісти
В усіх інших видах спорту наші 

учасники Олімпіади-2022 лише під-
твердили статус аутсайдерів. Жод-
ного сюрпризу зі знаком плюс не 
сталося. Натомість розчарувань 
було багато.

Скажімо, від нашого скелетоні-
ста Владислава Гераскевича чекали 
потрапляння в першу десятку, але 
він посів у підсумку лише 18-е міс-
це. Так, увесь світ його запам’ятає 
через плакат No war in Ukraine, але 
спортивні успіхи також ніхто не від-
міняв. Успішна на найвищому рівні 
сноубордистка Аннамарі Данча не 
пробилася в паралельному слаломі 
навіть до 1/8 фіналу. Щоправда, у неї 
звичне виправдання для цих Ігор – 
хаос з тестами на ковід.

Решту наших олімпійців деякі ЗМІ 
обізвали «спортивними туристами». 
Навряд, чи їм варто ображатися, 
якщо дивитися на рівень результа-
тів. Між ними і елітою – прірва. Втім, 
навіть і за таких обставин варто по-
хвалити нашого гірськолижника 
Івана Ковбаснюка (14-й в комбіна-
ції) і двоєборця Дмитра Мазурчука 
(32-й за сумою змагань на великому 
трампліні і гонкою на 10 км).

Натомість, хто найбільше розча-
рувань, то це наші «жертви» заборо-
нених речовин.  Одразу дві україн-
ські спортсменки на Олімпіаді-2022 
були усунуті від змагань за допінг. 
Лижниця Валентина Камінська і май-
стер бобслею Лідія Гунько. Остання 
є першою українкою в історії, яка 
виступала на Олімпіаді у цьому виді 
спорту. І от тобі маєш. Звісно, наша 
сторона заперечує свідоме вживан-
ня допінгу, але репутації державі все 
одно завдано великої шкоди.

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

rubric-sports/)

У Пекіні офіційно 
завершилася 

Олімпіада-2022
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Робота
Сімейна пара запрошує поміч-
ницю для прибирання та при-
готування їжі. Графік роботи та 
оплата за домовленістю. Будь 
ласка дзвоніть 773-355-8798

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

Родина у Glenview шукає до-

могосподарку/няню з про-

живанням - 3 дні на тиждень 

(четвер, п’ятниця, субота). Вік 

дітей 7 та 9. Дуже хороша ро-

бота для чиєїсь бабусі, яка до-

помагає зі своїми онуками. 

847-338-9779

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

ЗАМОВЛЕННЯ  ОГОЛОШЕНЬ В РУБРИЦІ 
"CLASSIFIED"  ГАЗЕТІ  "ЧАС І ПОДІЇ"

Ціна одного слова
жирним шрифтом
Розмір Бізнес Картка

50 ц
75 ц
$20/за

випуск

Виписуйте чеки на "Mediator, Inc"

Для замовлення оголошення
телефонуйте: 773 - 697 - 3922

eurobestcare@gmail.com773 - 707 - 0018 

Ми відкрили новий офіс неподалік Української околиці! 
1032 N. Ashland Avenue, Chicago, IL 60622

• Робота на неповний робочий  
 день або з проживанням.
• Хороша оплата, стабільні   
 робочі години та відмінні   
 клієнти.
• Багато доступних вакансій   
 для чоловіків і жінок.
• Приходьте в наш офіс і ми   
 знайдемо для вас відмінну   
 роботу у хороших клієнтів!

Áóò³ê "Mira  Couture"  øóêàº  êðàâö³â Áóò³ê "Mira  Couture"  øóêàº  êðàâö³â
ТРЕБА БУТИ  УВАЖНИМ  ДО  ДЕТАЛЕЙ  

І  ШВИДКО ВЧИТИСЯ

Знаходиться на  Gold Coast, Чикаго. 
Поряд із зупинками громадського транспорту. 

Òåëåôîíóéòå 

312 - 860 - 2616

Розмовляємо англійською, українською, польською, 
іспанською, французькою та російською мовами.
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Овен
Овнів навряд чи влаштує швидкість по-

дій цього тижня. Ви не здатні на неї вплину-
ти, як немає також у вашого зодіакального 
знака права контролювати настрій оточу-
ючих. Якщо відчуєте, що світ складається 
лише з негативних людей, краще зараз від-
мовитись від будь-яких контактів. Зрештою, 
ви, дорогі Овни, настільки самодостатні, що 
й наодинці вам нудно не буде.

Астрологічна картина кінця цього тиж-
ня має на увазі несподіване натхнення чи 
потужні імпульси до творчості. Це найкра-
ще, що ви можете зробити. Гарний настрій 
остаточно відновиться, думки впорядку-
ються, можуть з’явитися цікаві ідеї про те, 
в який бік спрямувати життєвий вектор. Го-
ловне не сидіти склавши руки.

Козеріг
Успіх цього тижня сам біжить до рук Козе-

рогам. Вам лише потрібно проявити підпри-
ємливість і вправність. Навчіться читати між 
рядками інформацію, отриману під час кож-
ного діалогу, правильно розшифровуйте під-
казки Всесвіту. Багато залежить і від того, який 
емоційний настрій буде для вас переважним. 
Дорогі Козероги, не забувайте, що людина, на-
лаштована на оптимізм, завжди досягає значно 
більшого.

Друга половина тижня – чудовий момент 
для любовних реформ. Спробуйте усунути іс-
нуючі розбіжності у шлюбі. Самотні Козероги 
можуть піти на зближення зі своєю давньою 
пасією або з людиною, недавнє знайомство з 
якою сталося в одній із соціальних мереж.

Телець
Гороскоп не радить Тельцям втручатися у по-

дії початку тижня, якщо відчуваєте, що до кінця 
не розумієте суть того, що відбувається. Відсто-
ронитися буде нелегко, однак, будучи погано 
поінформованими, ви можете прийняти непра-
вильне рішення, чим, зрештою, створите нові 
проблеми, як для себе, так і для своїх близьких.

З кожним днем впевненість у собі типових 
представників знаку Зодіаку Телець зростатиме. 
Особиста чарівність, гострий розум та розви-
нений інтелект привернуть увагу інших людей. 
Дорогі Тельці, активніше використовуйте цей 
час. Можна спробувати розпочати новий роман, 
переконати у своїй правоті незговірливого парт-
нера по шлюбу, знайти компроміс у спілкуванні 
зі старшим чи молодшим поколінням близьких 
людей.

Водолій
Цей тиждень закликає Водоліїв до бо-

ротьби за незалежність. І нехай ця бороть-
ба зосередиться в домашніх стінах, вам 
вона від цього не стане менш значущою. 
Чим зрозуміліше оголосіть домочадцям 
про свої бажання і наміри, тим менше у 
них залишиться шансів переконати вас у 
зворотному. Єдине, де слід утриматися від 
суперництва — це любовна сфера. Дорогі 
Водолії, тут куди найкращі результати при-
несе чуйний підхід до близької людини. 
Тим, хто наразі не знайшов супутника жит-
тя, рекомендується відкритися для вірту-
ального діалогу. Людина, яка з’явиться у ва-
шій долі у цей період, трохи пізніше займе у 
ній міцне місце.

Близнюки
Цей тиждень сприятливий для виконання 

різноманітних господарських справ. Близ-
нюкам також варто трохи переглянути мате-
ріальний аспект, наприклад, оптимізувавши 
свої витрати. Націлитися, дорогі Близнюки, 
слід лише на те, що відбувається у житті. Якщо 
спробуєте втрутитися в долю когось іншого 
(нехай навіть найближчої людини), нічим хо-
рошим це не закінчиться.

Гороскоп радить провести кінець тижня, 
усуваючи по черзі кожну з відкладених про-
блем. Процес піде набагато швидше, якщо 
знайдете відповідних союзників. Не намагай-
теся маніпулювати, щоб мотивувати людей до 
спільної роботи. Це типова брехня, яка рано 
чи пізно виявиться. А союзників ви можете 
знайти і без цього.

Риби
Астрологічна ситуація цього тижня від-

криває перед Рибами привабливі перспек-
тиви. Не кидайтеся з вогню в полум’я. Коли є 
кілька варіантів розвитку подій, слід віддати 
перевагу тому з них, який максимально ком-
фортний не тільки для вас, але і для вашого 
близького кола.

Дорогі Риби, не слід забувати про себе. У 
другій половині цього тижня багато хто з вас 
помітить, що енергетичний потенціал зни-
зився. Якщо це дійсно так, то ця вказівка, щоб 
ви трохи знизили життєвий темп, проаналі-
зували пройдений шлях, знайшли час для 
відпочинку. Подумайте, можливо вампіром, 
що краде вашу енергію, є одна з шкідливих 
звичок?

Діва
Астрологічна картина тижня 

для Дів виглядає досить насиче-
но. За бажання ви здатні досяг-
ти успіху, але він своєю чер-
гою матиме на увазі великі 
вкладення сил, нервів і часу. 
Що посієш — те й пожнеш, 
це, дорогі Діви, для всіх 
життєвих сфер. Помилко-
во вважати, що нелояльна 
критика на адресу близь-
кої людини не породить 
образ і суперечностей.

Кінець цього тижня, 
певно, змусить перегляну-
ти якісь цінності. Гороскоп 
не виключає, що Діви будуть 
змушені вирватися зі світу 
фантазій та мрій, щоб усунути 
побутову поломку, взяти участь 
у житті близького родича або роз-
почати виправлення недавньої по-
милки. Вам вдасться це здійснити.

Скорпіон
Тиждень змусить Скорпіонів серйозно зайнятися осо-

бистими стосунками. Тим, хто має сім’ю, слід максимально зосе-
редитися на потребах близьких людей. Дорогі Скорпіони, не від-
мовляйтеся від альтруїзму. Ймовірно, тільки забувши про себе, ви 
зможете нормалізувати ситуацію.

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 відкрити дру-
ге дихання. Ще одним джерелом натхнення для багатьох можуть 
стати творчість, спорт, інтелектуальні завдання.

Лев
Гороскоп на цей тиждень закликає Левів брати в усьому, що відбува-

ється, найжвавішу участь. Стояти осторонь або замовчувати особисте ба-
чення тієї чи іншої ситуації означає добровільно віддати шанс на успіх ко-
мусь іншому. Не можна виключати, що при найближчому розгляді стане 
зрозумілим, що ваші ідеї та плани опонентів не суперечать, а доповнюють 
один одного.

Дорогі Леви, в цей період бажано вірити тільки інформації з надійних 
джерел. Тим, хто нещодавно розпочав любовний роман, не слід бра-

ти до уваги те, що пишуть або говорять про другу половинку. 
Спостерігайте та думайте самостійно.

Рак
Будь-які незавершені справи цього тижня для Раків неприйнятні. 

Намагайтеся довести до логічної точки кожне таке питання. Від цього 
багато в чому залежить ваше майбутнє. Загалом же астрологічна об-
становка цього тижня для Раків є досить сприятливою. Успіх перед-
бачається і в ході особистих справ, і у фінансових починаннях.

Найактивніше озвучуйте свої побажання на адресу близьких лю-
дей. Дорогі Раки, все, що коїться у вас у голові, відомо лише вам, але 
не оточуючим. Якщо чітко сформулювати і правильно до-
нести думку, вона обов’язково знайде прибічників 
(зокрема у віртуальному просторі).

Терези
Рівень життєвих сил Терезів на цьому 

тижні буде достатнім для того, щоб вико-
нати безліч справ. Якщо правильно роз-

поділити вільний час, вдасться пара-
лельно допомогти комусь із близьких 
людей. Ймовірно вам, дорогі Терези, 
доведеться вести себе філософськи 
або педагогічно. Далеко не завжди 
ваші слова незмінно доходитимуть 
до адресата. Це важливо врахува-
ти та виправити. У другій половині 
тижня очікується нестабільність у 
справах. Довгострокові плани слід 
перенести на наступний період. 
Почніть виправлення ситуації з дріб-

них чи другорядних завдань. Актив-
ніше використовуйте допомогу тих, 

хто сам запропонує участь та підтрим-
ку. Таке партнерство, крім практичних 

результатів, добре вплине на настрій за-
галом. Важливо відчувати підтримку інших 

людей, незалежно від вашого рівня самодо-
статності.

Стрілець
Стрільцям цього тижня не доведеться боротися із проблемами. 

Гороскоп свідчить про те, що творчий потенціал представників вашого зо-
діакального знака істотно зросте. Це, своєю чергою, стане мотивом відкри-
вати нові сторони в добре знайомих речах. Не треба вкладати сили у щось 
одне. Дійте відразу за декількома напрямками.

Наприкінці тижня Стрільцям не бажано тікати від розв’язання питань в 
особистих стосунках. Чим чіткіше і ясніше буде відповідь, тим нижче ймо-
вірність ревнощів, образ і недомовленості. Дорогі Стрільці, по можливості 
уникайте людей, які ставляться із заздрістю до ваших успіхів. Спілкування з 
ними буде токсичним і явно не сприятиме позитивному настрою.

ОвОООООООООООООООООООООООО ні
н

о- Г
ь

о- Ц

ГоГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ ро

Рі

Будь

Аст

Тиж ільцяццццццццццццццццццццццц м

УсУУУУУУУУУУУУ піх ЦеЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ й АсА тр

ГОРОСКОП



ЧАС І ПОДІЇ
#8 I 02.23.2022 39CLASSIFIED – ОГОЛОШЕННЯ

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

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



ЧАС І ПОДІЇ
#8 I 02.23.202240 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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