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Українське Телебачення 
у Вас Вдома!

773-751-2320

4905 Old Orchard Ctr.
Suite #710, Skokie

WWW.SCHOOL-FOR-MASSAGE.COM

Ми розмовляємо
вашою мовою

847-673-7595
847-532-5254

4905
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16 років в Чикаго і передмістях!
Працюю з моргечними агентами, 

адвокатами, інспекторами.

Olga Horechko
Реалтор/ Брокер

708-359-7617

Нерухомість – купівля/продаж 

Розмовляю українською, російською, польською

Звертайтеся!  
  Ви в надійних руках!
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АНАЛІТИКА

Паради мумії

На літо 2021 року в Чорному морі 
заплановано міжнародні навчання Sea 
Breeze 2021, до яких буде залучено понад 
30 кораблів, морську піхоту України та США

Марина Олійник, 
Київ. 
Спеціально 
для «Час і Події»

От вже кілька днів довкола 
українських кордонів кружля-

ють чутки, плітки, погані новини 
і російські війська. Світ ніби й 
натякає, що не лишить Україну 
сам-на-сам з ворогом, однак усві-
домлення того, що війна проти 
Росії – загальносвітова пробле-
ма, до світу явно ще не дійшло.

Ще 30 березня головнокоман-
дувач Збройних сил України Руслан 
Хомчак на позачерговому пленар-
ному засіданні Верховної Ради пові-
домив вкрай неприємну новину: 

«Вздовж державного кордону 
України та тимчасово окупованих 
територій України і АР Крим утри-
мується 28 батальйонних тактичних 
груп противника, а саме в Брянській, 
Воронезькій, Ростовській (облас-
тях - ред.) та на території тимчасово 
окупованого Криму. Але останнім 
часом з різних регіонів РФ під вигля-
дом контрольних занять за зимовий 
період навчання, підтримання бойо-
вої готовності та загальної бойової 
готовності до майбутніх спільних 
стратегічних навчань «Запад-2021» 
ЗС РФ здійснюють поступове наро-
щування військ поблизу державного 
кордону України на півночі, на сході 
і на півдні».

4 квітня в окупований Крим Росія 
перекинула 76-у гвардійську десант-
но-штурмову дивізію зі Пскова, бійці 
якої у 2014 році воювали на Сході 
України.

5 квітня канал CNN повідомив, 
що, за даними супутникових знімків, 
Росія активно нарощує військову 
потужність в Арктиці та випробовує 
там новітню зброю.

«Росія реконструює аеродроми 
і радіолокаційні установки радян-
ської епохи, будує нові порти і по-
шуково-рятувальні центри, збільшує 
флот атомних і звичайних кригола-
мів, розширює свою мережу ракет-
них систем протиповітряної і бере-

гової оборони», - заявив телеканалу 
представник Пентагону Томас Кемп-
белл.

6 квітня, на тлі стягування військ 
до українського кордону, в Міно-
борони РФ повідомили про «кон-
трольну перевірку боєготовності 
армії». Мовляв, протягом квітня 
буде проведено 4 048 навчань 
різного масштабу, зокрема – 812 
двосторонніх, на 101 полігоні і 520 
об’єктах навчально-матеріальної 
бази.

Що це? Бряцання м’язами для 
перевірки серйозності намірів но-
вого американського президента чи 
військові паради зварйованої мумії, 
хтозна на що здатної заради під-
тримки політичного рейтингу?

Було би добре, якби то було пер-
ше. Але ж може бути й друге…

Звісно, з іншого боку кордону всі-
ляко подають знаки підтримки.

Ще 20 березня у Чорне море за-
плив уже другий бойовий корабель 
Військово-морських сил США зі 
складу Шостого флоту, що дислоку-
ється в Середземноморському ре-

гіоні. Це – есмінець Thomas Hudner 
(DDG-116) типу Arleigh Burke, що має 
на озброєнні керовані ракети систе-
ми Aegis.

На літо 2021 року в Чорному морі 
заплановано міжнародні навчання 
Sea Breeze 2021, до яких буде залуче-
но понад 30 кораблів, морську піхо-
ту України та США, а також безпілот-
ні авіаційні комплекси Bayraktar TB2.

Але що буде до літа з Чорним мо-
рем – це теж ще окреме питання.

Зовсім нещодавно Туреччина 

згадала про існування так званої 
Конвенції Монтре, підписаної 1936 
року, котра відновила суверенітет 
Туреччини над протоками з Чорного 
в Середземне море. 

Конвенція Монтре зберігає за 
торговими суднами всіх країн сво-
боду проходу через протоку як в 
мирний, так і у воєнний час. А от з 
військовими кораблями – зовсім 
інша справа. 

Для військових кораблів нечор-
номорських держав введено сут-
тєві обмеження. Загальний тоннаж 
військових суден нечорноморських 
держав в Чорному морі не повинен 
перевищувати 30 000 тон (з можли-
вістю підвищення цього мінімуму до 
45 000 тонн у разі збільшення ВМС 
чорноморських країн) з терміном 
перебування не більше 21 доби. У 
разі участі Туреччини у війні, а також 
якщо вона вважатиме, що їй безпо-
середньо загрожує війна, їй надано 
право дозволяти або забороняти 
прохід через протоки будь-яких 
військових кораблів. Під час війни, 
в якій Туреччина не бере участь, 
протоки повинні бути закриті для 
проходу військових суден будь-
якої воюючої держави.

Конвенція давно була застарі-
лою, на що вказує юрист-міжнарод-
ник Борис Бабін:

«Конвенція Монтре мала припи-
нити свою дію... в 1956 році. 

З того часу будь-яка держава-у-
часниця (їх там небагато) може 
не тільки вийти з Конвенції, але й 

офіційно поставити питання про 
припинення дії Конвенції для всіх кра-
їн-учасниць і скликання нової конфе-
ренції про режим проток.

При цьому депозитарієм Конвен-
ції Монтре (тим хто відповідає за 
посвідчення чинності угоди як взага-
лі, так і для окремої країни) є Фран-
ція. 

Це там, де президентом пан 
Макрон, який має величезний кон-
флікт із президентом паном Ердога-
ном та який водночас отримав ціка-
вий скандал про надання доступу до 
кодів французьких підводних човнів 
своєму, скажімо так, дуже близько-
му другу який у своєму житті дуже 
захоплюється сучасним російським 
мистецтвом. 

Структурою, яка має відпові-
дати за контроль над режимом 
проток за Монтре, органом, якому 
мають звітувати країни про стан 
справ у протоках, є ...Ліга Націй. 

Ні, ООН ці повноваження не успад-
кувала.

Отже якщо хтось захоче на ви-
сокому рівні вголос поставити пи-

тання про перспективи Конвенції 
Монтре – то наслідки будуть доволі 
прогнозованими.

Сумними для цієї угоди.
Додам, для повноти картини, що 

крім Конвенції 1936 року статус про-
ток мав би регулюватися Конвенці-
єю ООН з морського права 1982 року. 

Але як раз Туреччина в ній участі 
не бере і жодних обов’язків на себе за 
нею не взяла».

Група турецьких військових на-
писала Ердогану відкритого листа 

на підтримку чинності конвенції – і 
відразу ж ті військові потрапили в 
буцегарню. Військовим найповаж-
нішого віку прокуратура Туреччини 
наполегливо рекомендувала самоа-
рештуватися і прибути в поліцію са-
мостійно. Тобто вже спостерігається 
певний рух довкола тієї угоди, якісь 
підкилимні ігри там вже почалися.

Що буде, якщо Туреччина змінить 
угоду – або ж просто закриє протоки 
у випадку наступу Росії на Україну?...

З одного боку, Туреччина – член 
НАТО. А сам Ердоган, як ми то вже 
неодноразово писали (https://www.
chasipodii.net/article/24304/), любить 
ювелірно тицяти через море дулі су-
сіду-царю. Але ж проблема в тому, 
що ці двоє, цар із султаном, то сва-
ряться, то братаються – султан, схо-
же, один із небагатьох людей у світі, 
котрі можуть собі дозволити і те, й 
інше. Принаймні, до пори – до часу.

От і зараз в них там дуже цікавий 
поворот стосунків.

7 квітня офіційний Вашингтон 
запровадив санкції проти держав-
ної оборонної структури Туреччини 
SSB на підставі Акту протидії про-
тивникам Америки шляхом санкцій 
(CAATSA).

 «Відповідно до CAATSA, держав-
ний секретар визначив, що турецьке 
Управління оборонної індустрії SSB, 
відоме раніше як Підсекретаріат 
оборонної індустрії (SSM), у період 
після 2 серпня 2017 року здійснило 
свідому масштабну операцію з орга-
нізацією, яка входить до складу обо-
ронного/розвідувальних секторів 
уряду РФ або працює від його імені», 
- йдеться в офіційному повідомлен-
ні Державного департаменту США, 
розміщеному у Федеральному реє-
стрі США.

Чи могла така співпраця відбува-
тися без відома Ердогана? Навряд…

Отже, Туреччина то ворогує, то 
співпрацює з РФ.

Франція, як вже зазначив Бабін, 
надала Росії доступ до кодів фран-
цузьких підводних човнів.

Німеччина буквально нещодавно 
виявила, що за часів канцлера Гер-
харда Шредера близько 100 кора-
блів ВМФ Німеччини були обладнані 
навігаційними системами, виробле-
ними такою собі російською компа-
нією «Транзас». А потім Німеччина 
вирішила для певності станцювати 
на граблях ще раз, і встановила си-
стему Navi-Sailor 4000, виробництва 
цієї ж компанії «Транзас», на німець-
ких підводних човнах U 35 (в експлу-
атації з 2015 року) та U 36 (в експлуа-
тації з 2016 року).

Це означає, що у випадку, якщо 
Росія піде на весь світ третьою 
світовою, то підводного флоту у 
Франції і Німеччини не буде…

Що цікаво, що порівняно нещо-
давно цей фокус застосувала та ж 
сама Франція, тільки у іншій війні. 
Під час операції  «Буря у пустелі» 
Саддам Хусейн виявив, що фран-
цузька система ППО не захищає 
навіть від горобців – бо французи її 
відключили. Звісно, генералам, котрі 
купували ту систему, було непере-
ливки, але Хусейна то не врятувало.

Схоже, сумний досвід Хусей-
на Хусейновича нічому не навчив 
Францію – але навчив Росію. 

Лишається питання – чого навчи-
лася з досвіду минулих воєн Амери-
ка?

У двох світових війнах амери-
канці до останнього намагалися не 
втручатися – хоча, ймовірно, їхнє 
втручання могло змінити хід світо-
вої історії. Цього ж разу кораблі і 
військові бази зварйованої мумії пі-
дійшли зовсім близько до Аляски.

Відсидітися явно не вийде.
Але, разом з тим, Штати все ще 

заявляють, що у випадку, якщо Росія 
відновить активний наступ на Украї-
ну, навіть мови не може бути про те, 
щоб «надсилати американських сол-
датів, щоб вони помирали на україн-
ській землі».

«Ми говоримо про санкції, про ле-
тальну зброю для України, ми гово-
римо про дипломатичні кроки, щоб 
зробити для Москви це завдання 
більш складним», - заявив директор 
Центру Євразії Атлантичної ради, по-
сол США в Україні у 2003-2006 роках 
Джон Гербст під час онлайн дискусії 
навколо напрямків політики США 
щодо Росії.

Однак чим далі, тим більше дум-
ка про те, щоб зупинити Росію тільки 
надсиланням зброї Україні та санкці-
ями виглядає наївним мрійництвом.

Російські кораблі вже стоять під 
Аляскою.

Відсидітися на лаві запасних не 
вийде – навіть якщо і не хочеться по-
силати солдат «помирати на україн-
ській землі».

Ukrainian Village, Chicago, IL 60622               Тел.: 773-697-3922
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Nusrat Cho ud hury, 
директор юридичного 
департаменту ACLU 

Illinois

Мораторій на виселення орендарів 
у Іллінойсі, ймовірно, продовжать

Призупинення виселен-
ня орендарів у штаті, ймо-
вірно, буде продовжено 
після рішення CDC запро-
вадити мораторій на висе-
лення до 30 червня.

«Йдеться про їжу, приту-
лок, медичні витрати. Ціни 
на усі ці речі зросли  – на-
томість  заробітну плату 
людей було знижено, або 
вони повністю втратили ро-
боту», – каже Karla Chrobak, 
головний юрист CARPLS.

CARPLS пропонує юри-
дичну допомогу мешкан-
цям округу Cook. Chrobak 
наголошує, що продовжен-
ня мораторію насамперед 
необхідне їхнім клієнтам і 
громаді.

«Безпритульність при-
зведе до зростання кілько-

сті хворих на COVID», – за-
уважила вона. «Я не просто 
кажу про людей, які пере-
їжджають у притулки для 
безхатьків. Йдеться про те, 
що людям доводиться жити 
в одній кімнаті з членами 
сім’ї або друзями».

Як йдеться на сайті 
CARPLS, організація є «най-
більшим постачальником 
безкоштовних юридичних 
послуг в окрузі Cook. Засно-
вана в 1993 році (тоді відо-
ма під назвою Coordinated 
Advice & Referral Program 
for Legal Services), CARPLS 
допомогла понад 800 тис. 
мешканцям із низьким та 
середнім рівнем доходу 
отримати вирішення їхніх 
повсякденних юридичних 
питань».

Мораторій може дати 
орендарям трохи часу, але 
від нього водночас потер-
пають власники нерухомо-
сті. Найбільше постражда-
ли ті власники, які мають 
невеликі будівлі та для яких 
також може бути важко за-
лишитися без доходу.

«Якщо хтось має чотири 
квартири, і у них є один або 
два орендарі, які не платять, 
це стає значною частиною 
їхніх інвестицій», – зазна-
чив Paul Arena, директор 
Illinois Rental Property 
Owners Association.

Він має орендаря, який 
захворів на COVID-19, в 
одному з районів округу 
Winnebago.

«Вона отримала фінан-
сування і станом на гру-

день сплачувала орендну 
плату, але згодом не змогла 
більше сплачувати, тому 
зараз знову відстає з опла-
тою», – розповів він.

Чиновники округу Cook 
закликають як орендарів, 
так і орендодавців зверну-
тися за допомогою. Наразі 
округ приймає заявки до 9 
квітня, а наступного місяця 
очікується додаткова допо-
мога від штату та федераль-
ного уряду.

Щоб отримати допо-
могу для орендарів від 
округу Cook, відвідайте 
https://www.cookcountyil.
g o v / s e r v i c e / c o v i d - 1 9 -
recovery-emergency-rental-
assistance-program або за-
телефонуйте за номером 
877-426-6515.

Поліція реформується, але недостатньо швидко, – 
звіт незалежного спостерігача

Департамент поліції 
Чикаго реформується від-
повідно до вимог феде-
рального законодавства, 
але недостатньо швидко. 
Про це йдеться у доповіді 
незалежного спостерігача, 
яка містить понад 800 сто-
рінок.

З березня до грудня 
2020 року діяльність чи-
казької поліції оцінюва-
ли за 315 категоріями. Як 
йдеться у доповіді, поліція 
відповідає вимогам у 154 
категоріях, тобто майже 
половині вимог. Невідпо-
відність вимогам було ви-
явлено у 120 категоріях, 
а стосовно 41 ще немає 
висновків.

«Я не буду задоволена, 
поки ми не повіримо, що 
ми дійшли до кінця довгої 
подорожі. Ми ще не там, 
але я дуже задоволена 
прогресом, якого досяг де-
партамент», – сказала мер 
Чикаго Лорі Лайтфут.

«Прогрес не відбуваєть-
ся достатньо швидко. Ми 
закликаємо місто відпові-
дально ставитися до цього 
як до чудової можливості 
взаємодіяти з громадами 
для трансформаційних 
змін», – зауважив Nusrat 
Cho ud hury, директор юри-

дичного департаменту 
ACLU Illinois.

ACLU, некомерційна 
недержавна американ-
ська організація, метою 
якої є «захист та охорона 
особистих прав та сво-
бод» громадян, згадала 
про звинувачення поліції 
у жорстокості під час гро-
мадянських заворушень 
минулого літа, а також про 
неодноразові неправо-
мірні, на її думку, рейди, 
які стосувалися, зокрема, 
Anjanette Young. Автор до-
повіді також розкритику-
вала поліцію. 

«CPD продовжувала 
боротися за взаємодію з 
представниками меншин, 
на яких найбільше впли-
ває поліція», – каже Maggie 
Hickey, незалежний спо-
стерігач, яка діяла у рам-
ках мирової угоди.

У CPD визнали, що їм 
ще потрібно попрацювати, 
але наголосили, що поліції 

вдалося досягнути суттє-
вого прогресу та закласти 
фундамент для тривалих 
реформ. За словами очіль-
ників департаменту, полі-
ції вдалося на 221% збіль-
шити дотримання вимог 
протягом вказаного пе-
ріоду. У поліції категорич-
но заперечують, що вони 
недостатньо взаємодіють 
із представниками громад 
меншин.

«Наша увага зосередже-
на не на виставлянні гало-
чок, а на фундаментальних 
змінах, які насправді змі-
нять встановлену практи-
ку тут, у департаменті полі-
ції Чикаго», – заявив Robert 
Boik, колишній директор 
Offi  ce of Constitutional 
Policing and Reform.

За словами автора до-
повіді, справжніми озна-
ками прогресу стануть 
випадки, коли громади по-
бачать результати рефор-
ми у своїх районах.

В окрузі Cook можуть повернути ковідні обмеження 
Цього тижня департа-

мент охорони здоров’я 
Іллінойсу повідомив про 
різке збільшення кіль-
кості нових хворих на 
COVID-19. Йдеться, зокре-
ма, про понад 2800 нових 
підтверджених випадків. 
З них, ймовірно, сотні 
випадків було зареєстро-
вано в окрузі Cook.

Медики побоюються, що 
кількість хворих після Вели-
кодня зростатиме. Очільни-
ки округів попереджають, 
що якщо ця тенденція до 
зростання зберігатиметься, 
то можуть почати діяти нові 
обмеження.

Чиновники працюють 
над тим, аби з’ясувати, що 
є причиною такого різкого 
збільшення кількості хворих. 
Чиновники департаменту 
охорони здоров’я округу 

Cook заявили, що введення 
нових обмежень стосувати-
меться насамперед прове-
дення заходів у приміщеннях, 
таких як відвідування ресто-
ранів і фітнес-клубів. Наразі 
чиновники просять людей 
проводити зібрання на свіжо-
му повітрі, у масках, і зберіга-
ти соціальну дистанцію.

«Лише у нашій юрисдик-
ції, в окрузі Cook, ми зафіксу-
вали понад 600 нових випад-
ків», – зауважила д-р Rachel 
Rubin. «І це означає, що ми 
переживаємо початок черго-
вого спалаху захворювання».

Останні дані свідчать 
про різке збільшення нових 
хворих серед людей, які ма-
ють 20-30 років, а відсоток 
осіб із позитивною реакцією 
майже подвоївся за останні 
тижні.

«Наш загальний відсоток 
осіб із позитивною реакці-

єю, думаю, зараз становить 
близько п’яти, а було до 
трьох. Це – велика пробле-
ма», – наголошує д-р Rubin.

Незважаючи на збіль-
шення обсягів вакцинації, 
збільшення кількості нових 

хворих на ковід змушує чи-
новників округу обміркову-
вати подальші дії.

«Можливо, нам дове-
деться повернути строгі об-
меження за лічені дні. Я не 
обіцяю, що буде так чи інак-

ше», – каже д-р Rubin. «Ми 
повинні точно оцінити, які 
види діяльності та механіз-
ми насправді впливають на 
цей спалах захворювання». 

Насамперед це може оз-
начати повернення обме-
жень для бізнесу.

«Нам потрібно і далі га-
рантувати людям безпеку. Це 
– насправді основне. Якщо 
нам потрібно більше [щоб 
пом’якшити наслідки панде-
мії], то ми переглянемо свою 
позицію стосовно активного 
відпочинку, діяльності рес-
торанів і фітнес-клубів тощо. 
Ми сподіваємось, до того не 
дійде», – додала д-р Rubin.

Наразі працівники охо-
рони здоров’я рекоменду-
ють мешканцям штату яко-
мога більше перебувати на 
відкритому повітрі, продов-
жуючи носити маски та до-
тримуватися дистанції.

За минулі вихідні 
у Чикаго – 

27 поранених 
і 7 вбитих

Одне з вбивств сталося 
близько 1:30 ночі в неділю, 4 
квітня, у результаті конфлік-
ту між 31-річним чоловіком та 
двома іншими людьми. Один з 
опонентів витягнув пістолет і 
вистрілив у 31-річного чоловіка 
14 разів поспіль.

Постраждалого доправили у 
лікарню, проте врятувати його не 
вдалося.

Попередніх вихідних у Чикаго 
було поранено 37 осіб, 4 з них за-
гинули.

Тим часом сім’я 13-річного під-
літка, який загинув від рук чиказь-
кого поліцейського на початку 
минулого тижня під час «зброй-
ного протистояння», найняла ад-
воката і вимагає покарання полі-
цейського.

Adam Toledo із Little Village за-
гинув 29 березня, після ранкового 
сповіщення системи виявлення 
пострілів із вогнепальної зброї, у 
2300 кварталі South Sawyer. Його 
вдалося ідентифікувати минулого 
четверга в офісі медичного екс-
перта округу Cook. 

У Civilian Offi  ce of Police 
Accountability заявили, що опри-
люднять відео та інші матеріали, 
які стосуються інциденту за учас-
тю поліцейського. 

Працівники поліції кажуть, що 
13-річний хлопець був озброє-
ний і втікав від поліцейських, ра-
зом з іншим підозрюваним.

Поліція поділилася фотогра-
фією пістолета, який вона нібито 
знайшла на місці події. Другий 
підозрюваний, 21-річний Ruben 
Roman, звинувачується за опір 
поліції.

За даними Chicago Tribune, з 
1 січня до 31 березня 2021 року 
в Чикаго під час перестрілок по-
страждали 703 людини. Це – на 
184 особи більше, ніж за той же 
період у 2020 році.

Водночас Tribune зазначає, що 
в Чикаго було вбито 134 особи. Це 
– на 28 вбивств більше, ніж було 
скоєно за аналогічний період (з 
січня до березня) у 2020 році.
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Ми страхуємо:

Ваш агент

СТРАХУВАННЯ

У Чикаго відкрилися ще два пункти вакцинації – 
Chicаgo State University та Gallagher Way

Наразі у Gallagher Way здійснюють 
вакцинацію і планують вводити 2000 
доз на день.

Вакцинуватися тільки за попере-
днім записом можуть особи, які нале-
жать до груп 1А, 1В та 1С. До вечора 
неділі, 4 квітня, вже не було жодного 
вільного запису на вакцинацію. Але, 
як очікується, буде оголошено додат-
кові записи. Записатися на вакцинацію 
можна буде на zocdoc.com/vaccine.

За словами місцевих чиновників, 
основну увагу у таких пунктах приді-
ляють малозабезпеченим мешканцям 
Чикаго. Пункт масової вакцинації у 
Gallagher Way, біля Wrigley Field, було 
відкрито завдяки спільним зусиллям 
Advocate Aurora Health, місцевих гро-
мадських організацій та Chicago Cubs.

«Такі центри дають вам доступ до 
цієї вакцини, і роблять її розподіл на-
багато справедливішим», – зауважив 
д-р David Trotter, лікар з невідкладної 
допомоги у медичному центрі Illinois 
Masonic.

Процес вакцинування для Чикаго 
– надзвичайно важливий, оскільки у 
місті спостерігається черговий спалах 
коронавірусу, особливо серед осіб ві-
ком від 18 до 39 років, особливо у пів-
нічній частині міста.

Медики обережно припускають, 
що у Чикаго невдовзі розпочнеться 
четверта хвиля пандемії. 

«Це місце ідеально підходить для 
молодих людей, які приїжджають вак-
цинуватися», – додав д-р Trotter.

Наразі попит на вакцину – набага-
то більший, ніж пропозиція. На пункті 
вакцинації у Gallagher Way пропону-
ють вакцину Pfi zer. Планується, що 
штат Іллінойс і Чикаго невдовзі от-

римають більше одноразових доз 
Johnson & Johnson. 

«Ми всі залежимо від вакцини з 
точки зору кількості записів на вакци-
нування, які ми можемо відкрити, тому 
спробуємо відкрити їх якомога рані-
ше», – зазначила Russ Hinz із Advocate 
Aurora Health.

Пункт вакцинації у кампусі Chi ca go 
State University – це просторе приміщен-
ня, де є багато місця для вакцинування 
великої кількості осіб. У цьому пункті мо-
жуть вакцинуватися малозабезпечені 
представники громад меншин за певни-
ми поштовими індексами. Спочатку вак-
цинація буде доступна лише для тих, хто 
живе в поштових індексах 60617, 60619, 
60620, 60621, 60628, 60633, 60636, 60643, 
60649, 60655 та 60827.

«Більшість осіб за записами вже 
вакцинувалися. Люди швидко приїж-
джали і виїжджали, не було проблем 
із доступом до місця, де проводиться 
вакцинація», – заявив Z. Scott, прези-
дент Chicago State University.

В окрузі Cook минулого тижня усі 
вільні місця для запису місця зникли 
миттєво, і тисячі мешканців вимушені 
чекати наступного запису.

Мешканці округу Cook мо-
жуть записатися за вакцинацію на 
cookcountyil.gov або за телефоном 
833-308-1988, з понеділка до п’ятниці з 
7 до 22 год. Кол-центр працюватиме і в 
неділю, з 8 до 22 год.

Цього тижня вакцинуватися (лише за 
попереднім записом!) можна вакциною 
від Johnson & Johnson у конференц-цен-
трі Tinley Park та вакциною Pfi zer – у 
Community Vaccination Center, Des Plai-
nes Community Vaccination Center, South 
Suburban College і Triton College.

Шановні друзі!
Вітаємо Вас ще раз з великим святом Воскресіння Христового.
Подаємо Вам до відома Звернення Головного Проводу ОУН з приводу 

московського посиленого наступу на Україну. Просимо Вашої уваги.
Закликаємо до консолідації зусиль для відсічі Росії
Провід Організації Українських Націоналістів (бандерівців) із занепоко-

єнням констатує виразне намагання Кремля загострити ескалацію зброй-
ної агресії проти України як шляхом неприхованого нарощення російських 
збройних сил на кордонах з Україною, так і очевидною активізацією промо-
сковської «п’ятої колони» всередині нашої держави.

Москва цілеспрямовано загострює становище на тимчасово окупованих 
територіях, влаштовуючи провокації, наслідками яких є смерті наших захис-
ників.

Метою активізації агресора є посилення тиску на Україну, розпалювання 
внутрішніх конфліктів і непорозумінь та змушення української влади та на-
ших союзників до поступок агресору.

В цих умовах закликаємо українців в Україні та в світі до максимальної 
мобілізації й консолідації зусиль для надання належної відсічі агресорам на 
політичному, інформаційному, дипломатичному і військовому рівнях.

Вимагаємо від відповідних державних органів України зосередити ува-
гу на посиленні обороноздатності держави на кордонах з агресором та 
знешкодження агентури Кремля.

Необхідно закликати міжнародну спільноту до посилення санкцій проти 
московського агресора, виступити однозначно проти порушення терито-
ріальної цілісності України та втручання Москви у внутрішні справи нашої 
держави.

Провід ОУН (б)
Київ, 2-го квітня 2021

Слава Україні!
За ГУ ООЧСУ:

Микола Грицковян голова  Ігор Длябога секретар
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Консервативний рух 
якийсь час тільки 

хворів, але зараз він вже 
перебуває на межі смерті 
й практично спочиває по-
руч із Богом на кладови-
щі американської історії, 
адже якщо немає Бога, то 
немає і консерватизму.

«Весела наука» Фрідрі-
ха Ніцше містить одну з 
найзнаменитіших цитат 
ХІХ століття: «Бог мертвий. 
Бог залишається мертвим. 
І ми вбили його».

У пориві пророчої 
пристрасті Божевільний 
з притчі закликає тих, хто 
вбив Бога, прийняти відпо-
відальність за наслідки та-
кого кричущого вчинку й 
визнати, що вони повинні 
стати подібними на богів, 
аби виправдати це.

Ця узурпація боже-
ственної влади людиною 
і, таким чином, відмова від 
Божого природного по-
рядку проникла у соціаль-
ну уяву Америки, перетво-
ривши те, що колись було 
неможливим щодо люд-
ської ідентичності, на щось 
можливе й навіть обов’яз-
кове. Консерватизм не 
уникнув цього мораль-
ного й екзистенціального 
втручання. Консерватив-
ний рух якийсь час тільки 
хворів, але зараз він уже 
перебуває на межі смерті 
й практично спочиває по-
руч із Богом на кладови-
щі американської історії, 
адже якщо немає Бога, то 
немає і консерватизму.

Причина такого похму-
рого й песимістичного 
твердження – реальність 
того, що основний прин-
цип консерватизму був не 
тільки відкинутий куль-
турою в цілому, але і зра-
джений самими консерва-
торами. Це – не політична 
заява. Ви не знайдете тут 
пошуку винних ні в наці-
оналістичному популізмі, 
ні в трампізмі, ні в прагма-
тичному лібертаріанстві 
або навіть пуританстві 
істеблішменту. Це – всьо-
го лише симптоми, 
передсмертна агонія 
й жалюгідні спроби 
нашкребти останні за-
лишки американської 
свободи, хоча часто і су-
перечливими способами. 
Проблема тут – культур-
но-моральна, і вона – там, 
де колись билося серце 
консерватизму.

Хоча існує безліч прин-
ципів консерватизму (при-
ватна власність, різнома-
нітність людського досвіду 
на противагу зрівнялівці, 
свобода, обмежений уряд 
і обережність при змінах 
системи), всі вони безглузді 
без фундаменту, на якому 
все було побудовано. Фун-
дамент – це те, як Бог ство-
рив природу та людину.

Якщо і є якесь слово, 
яке найкраще відображає 
суть консерватизму, то 
це «порядок» – порядок 
самого існування. У книзі 

«Консервативний розум: 
від Берка до Еліота» Рассел 
Кірк пояснює це тим, що 
перший принцип консер-
ватизму, на якому ґрунту-
ються всі інші, це – «віра 
у трансцендентний поря-
док, або закон природи, 
який керує суспільством 
так само, як і совість. Полі-
тичні проблеми, по суті, є 
релігійними й моральни-
ми проблемами».

Цитуючи Берка, Кірк 
каже, що не дарма консер-
ваторів називають «парті-
єю порядку». Цей порядок 
– не тільки зовнішній, він 
починається з кожної лю-
дини. 

«Консерватори ХХ сто-
ліття стурбовані насампе-
ред відродженням духу та 
характеру – вічною про-
блемою внутрішнього по-
рядку душі, відновленням 
етичного розуміння і релі-
гійного схвалення того, як 
життя повинно бути про-
жите. Це – консерватизм у 
його вищому призначен-
ні».

Ця ідея проходить че-
рез всю американську 
історію. Всі справжні при-
хильники свободи з часів 
Вашингтона, Адамса та 

Джефферсона знали, що 
основа американської 
свободи – у «трансцен-
дентному порядку». Кірк 
пішов ще далі, сказавши: 
«Я можу допустити, що 
якщо не існує вищої сили, 
здатної сформулювати й 
забезпечити дотримання 
морального закону, то не-
має і покарання за будь-які 
дії проти волі творця».

Консерватор – це лю-
дина, яка цінує «головні 
принципи людського іс-
нування». Якщо справжні 
консерватори можуть не 
погоджуватися з приводу 
загальних питань, політич-
них деталей і принципів, то 
вони об’єднуються в «опо-
рі руйнуванню прийнятого 
укладу життя, завдаванню 

шкоди основам грома-
дянського суспільства та 
прагненню людини до ма-
теріального виробництва 
й споживання». І в основі 
всього цього – визнання і 
підпорядкування Божому 
закону про природний і 
моральний порядок.

Кірк пише: «Бог – автор 
нашого місця в існуванні 
порядку на землі, і, на-
правляючи нас за допо-
могою своєї божественної 
тактики, а не нашої волі, 
змусив нас діяти за його 
волею».

Реальна дійсність Бо-
жого контролю над люд-
ською природою, над тим, 
ким ми є насправді, і поря-
док у суспільстві є настіль-
ки невід’ємною частиною 
процвітання людства, що 
ми повинні вживати будь-
яких запобіжних заходів, 
коли розглядаємо тих, 
кого ми можемо прийня-
ти політично і кого може-
мо вітати у середовищі 
консерватизму. Кірк каже: 
«Якщо порядок у нашому 
світі дійсно організований 
відповідно до Божествен-
ної ідеї, то ми повинні бути 
дуже обережними, коли 
намагаємося переробити 

структуру суспільства». 
Зусилля з підтримки соці-
ального порядку, засно-
ваного на Божественному 
порядку, «залежать від 
збереження крихкої рів-
новаги, і так само, як люди, 
які, відмовляючись від цієї 
рівноваги, руйнують себе, 
так і суспільство, яке від-
кидає вантаж тільки з од-
нієї шальки терезів, стає 
розбитим і спустошеним».

Наше суспільство не 
тільки втратило цю рів-
новагу, воно викинуло 
терези, і консерватори 
самі частково відіграли 
роль у своєму політич-
ному знищенні. В основі 
соціального порядку ле-
жить віра в Бога, це Бог 
зробив людину певним 

чином і для певної мети, 
і цей принцип – абсолют-
ний. При цьому, як багато 
консерваторів відкидають 
віру в те, що ми всі створе-
ні Богом за його подобою, 
що ceкcуальна ідентич-
ність визначена Богом і не 
визначається почуттями 
індивідуума та психоло-
гією самовираження, що 
людина, народжена в грі-
ху, не прагнутиме робити 
добро, якщо її не вихову-
вати, що індивідуальна 
справжність – це не про-
сто виражений індивідуа-
лізм, це – стосунки з Богом 
і суспільством, що кожен 
індивідуум і сім’я створені 
за Божою волею, і свобода 
заповідана нам Богом.

Як багато консервато-
рів, навіть якщо вони ча-
стково приймають Боже-
ственний порядок, вітають 
людей, ідеологія і переко-
нання яких протистоять 
цьому порядку, прирікаю-
чи консерватизм на хаос? 
«Великий намет» консер-
ватизму може містити тим-
часові союзи з представ-
никами інших політичних 
поглядів і напрямків для 
досягнення певної мети, 
але коли це стосується 
природи консерватизму 
та його впливу на культу-
ру, то союзництво з пред-
ставниками інших політич-
них поглядів, які прагнуть 
знищити Божественний 
порядок, не тільки неро-
зумне, але і саморуйнів-
не. Консерватори можуть 
дійти до кінця Survivor з 
такими союзниками, але 
коли справжні наміри й 
ідеологічні погляди тих, 
хто приходить до влади, 
будуть спрямовані на ви-
корінення об’єктивної 
істини та Божественного 
порядку, то консерватори 
не проживуть і дня після 
того, коли такі союзники 
встановлять свій безбож-
ний порядок.

Люди, котрі заперечу-
ють Богом створений 
порядок, коли мова 
заходить про людську 
ідентичність, ceкcуаль-
ну орієнтацію та індиві-

дуальність, не можуть бути 
друзями цивілізованого су-
спільства на тривалу пер-
спективу. Вони неодмінно 
зрадять тих, хто досі вірить, 
що Бог править світом. 
Занадто багато консерва-
торів забули про це, коли 
прийняли до своїх лав, у 
свої серця та думки тих, 
хто ненавидить Бога і його 
мораль, – і ця їхня «відкри-
тість» призвела до зради 
консервативних ідеалів і 
прозвучала похоронним 
дзвоном за консерватиз-
мом в Америці.

Автор: Denise McAllister
Джерело: American Thinker 

(https://www.americanthinker.com/
articles/2021/04/the_death_of_

conservatism.html) 

Консерватори самі частково відіграли 
роль у своєму політичному знищенні

Смерть консерватизмуПолітичне майбутнє 
США – в руках 

людей похилого віку
Боротьба за крісло президента США 

на виборах 2020 року нещадно оголила 
одну вельми пікантну особливість аме-
риканської політики – основні позиції 
на політичному Олімпі країни захопили 
й міцно утримують люди віком понад 
70 років. І це – аж ніяк не особливість 
минулих виборів, така ситуація з віком 
існувала і раніше, досить згадати ту ж 
Ненсі Пелосі – спікера Палати пред-
ставників Конгресу США 110-го, 111-го 
і 116-го, а тепер і 117 скликань, якій 26 
березня «стукнув» 81 рік. Президент 
США Джо Байден лише на два роки за 
неї молодший, а тимчасовий голова 
Сенату Чак Грасслі і взагалі відзначає 
цього року своє 88-річчя. Кандидату на 
посаду президента США Берні Сандер-
су, який зійшов із дистанції, було 79 ро-
ків, а Дональду Трампу, котрий програв 
вибори, – «всього лишень» 73. І це – да-
леко не повний список американської 
дорослої політичної еліти – він значно 
ширший.

Перебір, скажімо? У жодному разі, 
просто узурпація влади вузьким ко-
лом осіб, яке передає її з рук в руки 
і, таким чином, перешкоджає появі 
нових політиків. Чинне ж американ-
ське керівництво неодмінно увійде в 
історію як одне з найстаріших в історії 
країни.

Стареча деменція – термін, яким 
експертне співтовариство мало не 
щодня нагороджує нового американ-
ського президента та його оточення. 
Проблеми зі здоров’ям – феєричний 
«підйом із падіннями» Байдена на тра-
пу літака показали, напевно, всі теле-
канали планети, неможливість зв’язно 
відповідати на питання, причому навіть 
за допомогою суфлера, плутанина в 
думках, випадкові фрази та регулярні 
застереження – викликають побоюван-
ня і здивування: як взагалі вийшло так, 
що ці люди прийшли до влади і керу-
ють ядерною наддержавою?!

Звичайно, ставити всіх в один ряд 
неправильно – світ бачив чимало ви-
датних політиків похилого віку. До того 
ж, є точка зору, що такі політики ніби-
то вважаються більш досвідченими, 
мудрішими, встигли до свого поваж-
ного віку зробити кар’єру, заробити 
авторитет, вплив, довіру людей, гроші, 
врешті, і тому можуть дозволити собі 
йти у владу. Тут є раціональне зер-
но, не посперечаєшся, але в сучасній 
Америці ми спостерігаємо зовсім іншу 
ситуацію – своєрідне «рейдерське за-
хоплення» верховної влади, що пере-
дається партією-переможцем від ліде-
ра до лідера. Ні про яку спадкоємність 
поколінь, ясна річ, не йдеться.

Треба зауважити, що багато як де-
мократів, так і республіканців не згод-
ні з таким станом справ, закликаючи 
до оновлення й омолодження лав сво-
їх партій. Але, щоб на політичну сцену 
вийшли молоді кандидати, потрібно 
змінити партійне керівництво, що, з 
позиції сьогоднішнього дня, виглядає 
не просто важким, а неможливим.

До наступних виборів через чотири 
роки, коли чинній команді американ-
ських лідерів прийде пора подумати 
про душу, а не про політику, хтось із 
молодих кандидатів, може, і отримає 
свій шанс, хоча сьогодні і це виглядає 
малоймовірно – боротьба за майбутнє 
президентське крісло вже почалася, і 
молоді на арені наразі не видно.

Автор: Daniel Pike
Джерело: San Francisco Bay Area Independent 

Media Center (Indybay) (https://www.indybay.
org/newsitems/2021/03/31/18841228.php)
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«Воєнна тривога», яку 
Кремль влаштував поб-
лизу кордонів України, 
одної зі своїх цілей досяг-
ла: адміністрація Прези-
дента США Джо Байдена 
визначилася зі своєю 
позицією щодо України 
та конфлікту на Донбасі. 

2  квітня Байден нарешті 
зателефонував Володими-
ру Зеленському та запевнив 
його в непохитній американ-
ській підтримці суверенітету 
та територіальної цілісності 
України перед лицем росій-
ської агресії, що триває на 
Донбасі та Криму. Президент 
США говорив про стратегіч-
не партнерство з Україною і 
заявив про підтримку плану 
Зеленського щодо боротьби 
з корупцією та просування 
реформ, які ґрунтуються на 
демократичних цінностях. 
Байден назвав такі реформи 
осердям євроатлантичних 
прагнень України.

Того ж дня, але ще до 
дзвінка Байдена Зеленсько-
му, прессекретар 
президента Росії 
Дмитро Пєсков 
заявив про  ситу-
ацію, яка «дуже 
лякає», на лінії зітк-
нення на Донбасі 
та про «численні провокації» 
з боку Збройних Сил Укра-
їни. Чи випадковим є цей 
збіг – що заява Пєскова та 
дзвінок відбулися в один 
день? Гадаю, ні. Річ у тім, що 
дзвінку Байдена передував 
інший дзвінок, який 29  бе-
резня зробив голова Об’єд-
наного комітету начальників 
штабів збройних сил США 
генерал Марк Міллі своєму 
російському колезі генера-
лові Валерію Герасимову. 
Звісно, подробиці таких роз-
мов ніколи не розкривають-
ся, хіба що через десятиліття 
– в мемуарах. Але Пентагон, 
коментуючи дзвінок Міллі 
Герасимову, не прихову-
вав, що однією з причин 

цього дзвінка стало зане-
покоєння перекиданням 
російських військ до укра-
їнських кордонів.

Після цього дзвінка Міллі 
31 березня зателефонував 
Головнокомандувачеві ЗСУ 
генералові Руслану Хомча-
ку. Подробиці цієї розмови 
також не розголошуються. 
Але можна припустити, що 
Міллі дав зрозуміти Гераси-
мову, що реакція Америки 
на можливий напад Росії на 
Україну буде максимально 
жорсткою. І, вочевидь, ро-
сійський колега запевнив 
американця, що війни не 
буде, як не буде і подаль-
шого загострення ситуа-
ції на Донбасі та поблизу 
українських кордонів. А 
Міллі потім повідомив цю 
радісну новину Хомчаку. 
Цілком ймовірно, російську 
сторону також поінформу-
вали про майбутній дзві-
нок Байдена Зеленському. 
І Пєскову звеліли востаннє 
навести страх на українську 
та світову громадськість, 

розуміючи, що після дзвінка 
Байдена такої можливості 
вже не буде. Характерно, 
що після дзвінка Міллі Гера-
симову зменшилася також 
активність військ Асада та 
його союзників у Сирії. Пев-
но, начальники російського 
та українського генштабів 
не лише Україну обговорю-
вали.

Дзвінок Байдена, поза 
сумнівом, слугував сигналом 
Берліну та Парижу. До цього 
вони уникали публічно ви-
словлювати стурбованість 
концентрацією російських 
військ поблизу кордонів 
України, можливо, щоб не 
завадити «Північному по-
току-2». Але після дзвінка 

Байдена Зеленському по-
дальше мовчання щодо ро-
сійської загрози Україні для 
Німеччини та Франції є зов-
сім незручним. Виступити 
проти позиції свого голов-
ного союзника, поклавши, 
наприклад, «однакову від-
повідальність» за ескалацію 
напруження на Донбасі на 
обидві сторони конфлікту, 
Макронові та Меркель вже 
не вдасться. Тому у спіль-
ній заяві МЗС Франції та 
Німеччини йдеться про те, 
що вони занепокоєні зрос-
танням кількості порушень 
перемир’я на сході України. 
Як наголошується в заяві, 
«ми уважно стежимо за си-
туацією, зокрема за перемі-
щеннями російських військ, 
і закликаємо всі сторони 
виявляти стриманість та до 
зусиль щодо якнайшвидшої 
деескалації». Водночас ви-
словлюється підтримка су-
веренітету й територіальної 
цілісності України та надія 
на те, що буде усунуто всі пе-
решкоди для роботи Спеці-

альної Моніторингової Місії 
ОБСЄ.

Тон Берліна і Парижа, 
звісно, не такий різкий, як у 
Президента США, але, при-
наймні, Німеччина і Франція 
не ставлять Росію й Україну 
на одну дошку. Можливо, 
Кремль, влаштувавши заго-
стрення навколо України, 
сподівався, що США відре-
агують більш-менш рівно-
віддалено, закликатимуть 
всі сторони конфлікту до 
стриманості. Хоча після того, 
коли американський прези-
дент публічно назвав свого 
російського колегу вбивцею, 
зрозуміло було, що такі надії 
побудовані на піску. А тут 
ще французька сторона за-

явила про свою незгоду з ні-
мецької позицією щодо «Пів-
нічного потоку-2», оскільки 
побоюється реалізації цього 
проєкту, бо він може зумо-
вити посилення залежності 
від Росії. Ймовірно, ця заява 
пов’язана, зокрема, з амери-
канською позицією з цього 
питання. Байден виявився 
настільки ж рішучим про-
тивником «Північного пото-
ку-2», як і його попередник. 
А Франція зараз зацікавле-
на в тому, щоб нормалізація 

відносин США та 
Євросоюзу, що 
значно погірши-
лися за Трампа, 
відбувалася яко-
мога швидше. І 
зближення по-

зицій із Вашингтоном щодо 
спірного газопроводу може 
слугувати цій меті. 

У Києва тепер з’явилася 
реальна надія на деескала-
цію на лінії фронту на Дон-
басі. Також Зеленський буде 
ще вільнішим у своїх діях 
проти Віктора Медведчу-
ка та інших проросійських 
олігархів, та й взагалі про-
ти всіх проросійських сил й 
організацій в Україні. Гадаю, 
не випадково після дзвінка 
Байдена Зеленський запро-
вадив санкції проти «Россот-
рудничества», яке де-факто 
є таким самим придатком 
російських спецслужб, яким 
був його попередник «Союз 
советских обществ дружбы 

с  зарубежными странами» 
(ССОД), та ще 10 російських 
компаній та організацій. Але 
було б дуже погано, якби 
підтримку Америкою Украї-
ни проти російської загрози 
президент України та його 
оточенням сприйняли як 
готовність заплющити очі 
на те, що в Україні буксує 
боротьба з корупцією і ре-
форми системи правосуддя 
та інших інститутів влади. 
Але тут принаймні втішає те, 
що після розмови з Байде-
ном президент Зеленський 
оголосив про запроваджен-
ня санкцій проти кількох 
десятків компаній, зокрема 
російських, та 10 фізичних 
осіб, безпосередньо пов’я-
заних із тіньовими схемами 
на митниці, до того ж, серед 
них такі «королі контрабан-
ди», як Вадим Альперін та 
Володимир Дідух. Водночас 
було звільнено понад 100 
працівників митної служби 
України, зокрема 17 керів-
ників митниць та митних по-
стів. Якщо й надалі боротьба 
з корупцією та тіньовими 
схемами триватиме такими 
темпами, то у нинішнього 
покоління українських гро-
мадян з’явиться шанс дожи-
ти до вступу країни до НАТО 
та Євросоюзу. 

Автор: Борис Соколов
Джерело: «День» 

(https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/
charivnyy-dzvonyk)

 Чарівний дзвінок
В України з’явилася реальна надія 

на деескалацію на лінії фронту на Донбасі

Пентагон не приховував, що однією з причин 
цього дзвінка стало занепокоєння перекиданням 
російських військ до українських кордонів

Фото зі ФБ-сторінки 
U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Захід має рішуче відповісти на провокацію Москви – Welt
Стягування Росією військ на 

кордоні з Україною є безпре-
цедентною провокацією: Москва 
випробовує Захід під керівни-
цтвом нового американського 
президента Джо Байдена.

Про це йдеться у статті в німець-
кому виданні Welt, передає Укрін-
форм.

«Правильною є лише одна відпо-
відь: рішучість. Якщо Захід загалом і 
США зокрема чітко дадуть зрозумі-
ти, що вони не будуть стояти склав-
ши руки при подальшому просуван-
ні, то в Кремлі зрозуміють, що (їхні) 
зусилля та витрати будуть непропо-
рційні подальшому захопленню зем-
лі в Україні», – пише оглядач газети 
Жак Шустер.

Автор підкреслює, що війна не 

відповідає інтересам росіян, «при-
наймні на цей момент».

Але усвідомлення цього не має 
давати на Заході, особливо в Євро-
пі, відчуття, що справи йдуть добре, 
йдеться у статті. Росія продовжува-
тиме намагання розбурхати ситуа-
цію в Україні, східних країнах НАТО, 
країнах Балтії та, можливо, також 
Польщі. Захід повинен реагувати на 
це – як це було в «холодну війну» – 
одночасно стримуванням та сигна-
лами про готовність до реагування.

Як зазначається у статті, стриму-
вання може бути таким: Вашингтон 
погрожує Москві подальшими по-
стачаннями зброї до Києва, якщо 
російські солдати залишаться на 
кордоні. Водночас НАТО має заяви-
ти, що збільшить кількість солдатів 
у «силах швидкого реагування». Ці 

сили призначені для того, щоб бути 
перекинуті на східний фланг НАТО 
протягом декількох днів. До цього 
часу їхня кількість обмежена у 5000 
осіб – занадто мало, щоб захистити 
держави НАТО від нападу Росії.

Після гри м’язами мають роз-
початися переговори в «норманд-
ському форматі», які, на думку авто-
ра статті, «сьогодні повинні були б 
очолити США». Метою переговорів, 
вважає оглядач газети, має стати по-
слаблення нинішньої напруженості, 
щоб розрядити вибуховий потенці-
ал конфлікту в цілому. Це можливо, 
якщо росіяни та українці, а також 
американці та європейці, беручи до 
уваги взаємні потреби, будуть готові 
піти на компроміси.

«Змінити статус-кво можна лише 
за умови його визнання. Це теж було 

правилом холодної війни та політи-
кою розрядки. І не найгіршим», – під-
сумовує автор.

За словами головнокомандувача 
ЗСУ Руслана Хомчака, РФ стягнула 
до українського кордону 28 баталь-
йонних тактичних груп.

Також 4 квітня стало відомо, що 
Російська Федерація перекидає у 
тимчасово окупований Крим 76-ту 
гвардійську десантно-штурмову ди-
візію зі Пскова, бійці якої у 2014 році 
воювали на сході України.

Керівництво НАТО заявило, що 
продовжуватиме підтримувати су-
веренітет і територіальну цілісність 
України.

Реферування статті – Укінформ 
Джерело: Welt (www.welt.de/debatte/kommentare/

article229804203/Ukraine-Konflikt-Westen-muss-
auf-Regeln-des-Kalten-Krieges-setzen.html)
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Пандемія Covid-19 
серйозно вплинула на 

світову економіку, проте 
наслідки для кожної країни 
будуть різними. І поки одні 
підраховують збитки, інші 
готуються до швидкого 
зростання. Зокрема, Поль-
ща, за деякими прогноза-
ми, вже у 2030 році може 
увійти у двадцятку найпо-
тужніших економік світу. 

Для цього є всі умови, зо-
крема й уміле використання 
дешевої робочої сили із су-
сідніх, менш заможних кра-
їн, – як от з України, а також 
легкість відкриття і ведення 
бізнесу. У тому числі й для 
іноземців. Саме тому чима-
ло українців виїжджають до 
Польщі й успішно запуска-
ють власну справу. 

Бізнесова гавань 
для українців

Війна з Росією на Донбасі, 
економічна криза та неефек-
тивність державного апара-
ту змушують чимало наших 
громадян шукати можливо-
стей за кордоном. І більшість 
з них обирає для нового по-
чатку саме Польщу.

Чому? У Польщі стабільна 
ринкова економіка, чітке і 
прозоре законодавство, по-
рівняно з Україною – низьке 
податкове навантаження, 
достатньо ефективна судо-
ва система. Та й географічна 
близькість і незначний куль-
турний і мовний бар’єри 
спрощують вибір.

Пандемія перешкодою не 
стала: наприкінці 2020 року 
в Закладі соціального стра-
хування (ZUS) у Польщі було 
зареєстровано понад 21,5 
тис. іноземців, котрі ведуть 
бізнес у країні – це на майже 
11 відсотків більше, ніж по-
переднього року.

І якщо кілька років тому 
власну справу в Польщі від-
кривали здебільшого гро-
мадяни країн Євросоюзу, то 
зараз серед іноземців-влас-
ників фірм стає дедалі біль-
ше українців. Так, наприкінці 
березня польська щоденна 
газета «Rzeczpospolita», по-
силаючись на дослідження 
агентства зайнятості «Gremi 
Personal» (заснованого ви-

хідцями з України), повідо-
мила, що у лютому 2021 року 
майже четверо з п’яти еко-
номічних іммігрантів з Укра-
їни мали плани або збирали-
ся розпочати власний бізнес 
у Польщі.

«Це означає, що з мину-
лого року група українців, 
які хочуть розпочати влас-
ний бізнес у Польщі, зрос-
ла на третину», – повідом-
ляє «Rzeczpospolita».

Водночас, згідно з дослі-
дженням агентства з працев-
лаштування «EWL», восени 
2019 року понад  27% укра-
їнців, які працюють у Поль-
щі, розглядали можливість 
відкрити власний бізнес у 
цій країні. Серед ключових 
секторів їх цікавила сфера 
послуг чи торгівлі, а також 
культурно-розважальна га-
лузь, будівництво, логістика, 
готельна справа. І хоча ко-
ронавірус зірвав деякі з цих 
планів, зацікавленість до 
відкриття та розвитку влас-
ного бізнесу не зменшилася.

«Цю тенденцію можна по-
бачити в реєстрах ZUS: кіль-

кість українських громадян, 
які ведуть бізнес у Польщі, 
зросла на понад одну п’яту, 
до 5,9 тис. за останній рік», – 
пише «Rzeczpospolita».

На думку експертів 
«Gremi Personal», україн-
ський бізнес у Польщі стає 
більш цивілізованим та упо-
рядкованим. Представник 
агентства Мірка Сергій до-
дає, що українки, які рані-
ше прибирали будинки та 
офіси, тепер самі відкрива-
ють клінінгові компанії. Бу-
дівельники ж з-за східного 
кордону створюють ремонт-
но-будівельні фірми, укла-
дають офіційні контракти та 
виставляють рахунки.

Утім як зазначає 
«Rzeczpospolita», власники 
компаній з більшою части-
ною іноземного капіталу, які 
працюють у Польщі, найчас-
тіше походять з Німеччини, 
Нідерландів та Кіпру. А от 
фірми з підприємцями та ка-
піталом з України, Білорусі, 
Росії чи країн Балтії не пе-
ревищують й 1%, проте їхня 
кількість поступово зростає.

Східноєвропейське 
економічне диво

Попри пандемію, Польща 
швидше за інші європейські 
країни виходить із кризи. 
Так, на думку економістів 
PKO Bank Polski, у 2030 році 
економіка Польщі має шанс 
увійти до двадцятки най-
більших економік світу.

А німецька щоденна газе-
та «Tagesspiegel» стверджує, 
що Вишеградська четвірка 
на чолі із Польщею під час 

пандемії є набагато важливі-
шою для економічної стабі-
лізації Німеччини, ніж Китай.

«Усі говорять про Китай, 
але все ж чотири країни ЄС 
у Східній Європі більш важ-
ливі для стабілізації еконо-
міки Німеччини під час пан-
демії коронавірусу», – пише 
Крістоф фон Маршалл, по-
силаючись на останні дані 
Східного комітету німецької 
економіки (Ost-Ausschuss 
der Deutschen Wirtschaft), у 
виданні від 27 березня. Ав-
тор акцентує: Польща є при-
кладом економічного дива.

«Динаміка економічного 
успіху після демократичного 
повороту в 1989 році і всту-
пу до ЄС у 2004 році відріз-
няє цю країну від усього ре-
гіону. Польща перевершила 
більші країни – Росію, Італію 
та Велику Британію, і з 2020 
року посідає п’яте місце в 
списку найбільших торгових 
партнерів Німеччини. Додат-
кова вартість товарообміну 
сягає 123 млрд євро», – пише 
фон Маршалл, й додає, що 
«Польща є стабілізатором 
німецької економіки під час 
коронавірусної кризи».

Чому так? Тут варто 
пам’ятати, що, на відміну від 
більшості найрозвиненіших 
країн, Польща за останні 
тридцять років зазнала низ-
ки великих криз: російський 
дефолт, стагнація 2001-2002 
років, фінансова криза, кри-
за єврозони тощо. Вони 
мали різний характер, гли-
бину та тривалість. Проте всі 
досить серйозно вплинули 
на польських підприємців.

Нині польські компанії, 
як правило, мають мен-
шу заборгованість і вико-
ристовують більше влас-
ного капіталу, аніж західні. 
Те, що може заблокувати 
розвиток у звичайний час, 
допомагає їм вижити сьо-
годні.

Також працює урядова 
допомога для найбільш по-
страждалих галузей еконо-
міки. Приміром, так званий 
промисловий щит (tarcza 
branżowa) – пакет допомоги 
для підприємців, які найбіль-
ше постраждали від осін-
ньо-зимової хвилі пандемії 
COVID-19. Він надається на 
підставі закону та розпоря-
джень Ради міністрів Поль-
щі.

У березні цього року 
прем’єр-міністр Матеуш 
Моравецький оголосив, що 
продовжив виплати з «про-
мислового щита». Для цього 
уряд виділив додатково 4,5 
млрд злотих.

Вагоме значення для ста-
білізації польської економі-
ки становитиме бюджет ЄС 
на 2021-2027 роки в розмі-
рі понад трильйона євро. 
Польща буде найбільшим 
одержувачем цих коштів. До 
2027 року Варшава може от-

римати 139 млрд євро у ви-
гляді грантів і кредитів.

Новий бюджет ЄС – це, 
перш за все, хороша можли-
вість для підприємців і ор-
ганізацій, які співпрацюють 
з дослідними установами, 
через що ситуація на ринку 
праці має всі шанси швидко 
повернутися до допандеміч-
ного рівня.

Ймовірно, в подальшо-
му кількість тих українців, 
які розпочинатимуть влас-
ну справу у Польщі, дійсно 
зростатиме. І причина тут не 
лише у прозорих правилах 
гри, які є в сусідній із нами 
республіці і яких немає в 
Україні. Ключова причина – 
стрімкий розвиток Польщі, 
яка дедалі ближча до запо-
вітної мети – східноєвропей-
ського регіонального лідер-
ства.

Автор: Станіслав Желіховський, 
кандидат політичних наук, 

провідний фахівець 
Дипломатичної академії України 
імені Геннадія Удовенка при МЗС

Джерело: LB.ua 
(https://lb.ua/world/2021/04/01/ 

481246_biznesmigratsiya_ukraintsi_
masovo.html) 

Бізнес-міграція. 
Українці масово стають 

польськими підприємцями

У Гожуві відкрито магазин українських товарів. Фото: dzerkalo.media

Ірина Примєчаєва разом з чоловіком відкрили магазин «Україночка» 
в центрі Гожува. Фото: dzerkalo.media

З минулого року група українців, 
які хочуть розпочати власний 
бізнес у Польщі, зросла на третину
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Французькі кролики і кури, Іспанська Свинина, 
канадські Качки і Куріпки! Телячі язики і м'ясо 

Медведя, Оленятіна і страусятина ... 

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

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

847-777-1771 

Сотні  екзотичних делікатесів 
зі всього світу!

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

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

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

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

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

 Чавича, Омуль, гірська Форель, Рибець, Щука, 
Горбуша, копчені Креветки, Корюшка, Камбала, Сом, 

Рачки ... Оселедець норвезький з сюрпризом, 
а також бочкова Тюлька!

Тільки у нас Ікра червона з Чавичи!

Ікра червона і ікра Нерки -
від $12.99 / фунт! 

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

Ікра червона Форелі  і горбуші -
від $19.99 / фунт

Ікра Кети і Кижуча - від $19.99 / фунт! 

Ікра червона компанії  "Трайден" -
від $27.99 / фунт

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

Ікра Форелі - від $19.99 / фунт

Ікра чорна більше 30 видів 
на будь-який смак і бюджет 
від $49.99 / фунт! Більше 20 видів сала  - від $4.99 / фунт

Ïðàöþþ íà â³äñòàí³!
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Оприлюднена доповідь 
експертів ВООЗ про 

походження COVID-19 
ніяких сенсацій не містить, 
хоча й намагається мати 
вигляд наукоподібної.

Міжнародна група екс-
пертів, що включає 17 ки-
тайських учених і 17 учених 
з інших країн, вивчала вог-
нища поширення корона-
вірусу в Китаї в період з 14 
січня по 10 лютого цього 
року і спробувала виявити 
походження вірусу за тими 
матеріалами в наукових і 
медичних установах КНР, 
що їх погодилася надати їм  
китайська влада. Експерти 
дійшли висновку, що вірус 
SARS-CoV-2 міг з’явитися на 
оптовому ринку Хуанань 
в Ухані після доправлення 
туди замороженої їжі, яка 
надходить на ринок із 20 
країн. Однак ВООЗ не вва-
жає ринок Уханя вихідною 
точкою поширення вірусу, 
оскільки деякі ранні випад-
ки захворювання інфекцією 
були пов’язані з ринками в 
інших місцях або взагалі не 
були пов’язані з продукто-
вими торговими точками 
і перебували за межами 
Уханя і провінції Хубей. Що-
правда, не зрозуміло, чому 
в цих місцях не було спа-
лахів епідемії, подібних до 
уханьської.

Тут уся хитрість у тому, 
що експерти ВООЗ слухня-
но дотримуються офіційної 
китайської версії (інакше 
їх просто не допустять до 
китайських матеріалів!) 
про те, що коронавірус був 
уперше виявлений у грудні 
2019 року в Ухані. Оскіль-
ки насправді, як мені вже 
неодноразово доводилося 
писати, ковід-19 з’явився 
в Ухані не пізніше липня 
2019 року, то за півроку 
свого непублічного існуван-
ня він, за відсутності будь-
яких карантинних заходів, 
гарантовано встиг поши-
ритися по всіх провінціях 
Китаю. Тому для китайської 
влади і китайських лікарів 
та вчених, які перебувають 
під її повним контролем, не 
становило жодних проблем 

знайти зразки коронавірусу 
з інших провінцій, датова-
ні більш раннім часом, ніж 
грудень 2019 року. Експер-
ти ВООЗ звернули увагу 
на те, що в Ухані в грудні 
було виявлено понад 10 
штамів коронавірусу, що 

вказує на те, що він виник 
не в грудні, а значно рані-
ше, не пізніше жовтня 2019 
року. Тому китайці цілком 
могли надати їм зразки 
коронавірусу з інших про-
вінцій, датовані жовтнем і 
листопадом. Адже головне 
завдання китайської влади 
— це відвернути увагу між-
народної громадськості від 
вірусологічного інституту в 
Ухані, звідки, згідно з деяки-
ми версіями, і витік корона-
вірус.

Експерти ВООЗ визнали 
найбільш вірогідною гіпоте-
зу про те, що кажани стали 
першими носіями вірусу, а 

після цього вірус мутував 
в організмах інших ссавців.  
Коронавірус, на їхню думку, 
швидше за все, передався 
людині через «проміжного 
носія». До таких носіїв екс-
перти зараховують норок, 
панголінів, кроликів, котів, 
єнотоподібних собак, ку-
ниць і борсуків. Цивет, які 
фігурували в початковій 
версії доповіді, з остаточ-
ного тексту прибрали, вка-
завши: «Хоча роль цивет як 
проміжних носіїв у спалаху 
важкого гострого респіра-
торного синдрому (ВГРС) у 
2002-2004 роках була під-
тверджена і спочатку перед-
бачалася роль ящерів пан-
голінів у спалаху COVID-19, 
наступні епідеміологічні та 
епізоотичні дослідження 
не підтвердили внесок цих 
тварин у передачу інфекції 
людині. Можливий проміж-
ний носій SARS-CoV-2 зали-
шається невловимим».

Цей висновок доповіді 
— ключовий. По суті, вче-
ні, запрошені ВООЗ, роз-
писалися у своєму без-

силлі через півтора року 
після фактичного початку 
епідемії хоч найменшою мі-
рою достовірно визначити, 
яким чином ковід-19 пере-
дався від тварин до людини. 
І це цілком природно. Адже 
експертам доводиться до-

тримуватися версії про час 
виявлення коронавірусу, 
постулованої владою КНР.  А 
влада, у свою чергу, зму-
шена надавати експер-
там тільки ті матеріали 
досліджень, які прямо не 
суперечать цій версії. І за 
цими обмеженими мате-
ріалами точний час і місце 
зародження коронавірусу 
встановити в принципі не-
можливо. Але це й потрібно 
китайській владі. Адже її го-
ловне завдання — переко-
нати всіх, що вірус з’явився 
звідки завгодно, тільки не з 
уханьської лабораторії. Тим 
часом елементарне порів-

няння епідемій 2002—2004 
і 2019—2021 років пока-
зує принципову різницю 
поведінки китайської вла-
ди. Коронавірус SARS-CoV, 
що спричинив першу з 
епідемій, мав безперечне 
природне походження. І 
китайські органи охорони 
здоров’я повідомили про 

виникнення епідемії, як тіль-
ки виявили коронавірус, і 
своєчасно попередили весь 
світ про небезпеку. Тоді, 
завдяки вчасно вжитим ка-
рантинним заходам, епіде-
мію швидко вдалося взяти 
під контроль, і вона не мала 
настільки руйнівних наслід-
ків, як нинішня.  У випадку 
ж з ковід-19 Пекіну було 
що приховувати, в даному 
випадку — лабораторне 
походження коронавірусу. 
Приховувати ж його перед-
бачувану передачу від пан-
голінів, цивет або інших тва-
рин не було жодного сенсу. 
Велетенська затримка між 
реальним початком епідемії 
й офіційним оголошенням 
про неї — майже у півроку 
— пояснюється, швидше за 
все, тим, що спочатку кілька 
місяців керівництво ухань-
ської лабораторії прихову-
вало витік від провінційної 
і центральної влади, а потім 

центральна влада ще кілька 
місяців приховувала епіде-
мію від зовнішнього сві-
ту, посилено закуповуючи 
ймовірні засоби боротьби 
з нею. В результаті на той 
момент, коли про пандемію 
ковід-19 стало відомо світу, 
всі карантинні заходи вже 
були багато в чому марни-
ми. Коронавірус встиг по-
ширитися не тільки по всьо-
му Китаю, але і в низці інших 
країн.  У Росії влада була 
поінформована про поча-
ток епідемії в своїй країні 
вже в листопаді 2019 року, 
але теж не поспішала поді-
литися цим знанням з усім 

світом і зі своїм народом, а 
воліла під завісою епідемії 
провести конституційну ре-
форму щодо увічнення вла-
ди Путіна.

Експерти ВООЗ не змогли 
встановити, коли корона-
вірус почав поширюватися 
серед людей. Вони навіть не 
змогли знайти прямих під-

тверджень версії, згідно з 
якою вірус поширювався за 
два місяці до перших масш-
табних спалахів, тобто в ли-
стопаді-грудні 2019 року. 
Існуючі ж версії виникнення 
коронавірусу вчені ранжи-
рували наступним чином:

1. Передача людям від 
кажанів через посередника 
— найбільш імовірно;

2. Передача людям без-
посередньо від кажанів — 
можливо;

3. Вірус передався людям 
через заморожені продукти 
— малоймовірно;

4. Витік коронавірусу з 
лабораторії в Ухані — вкрай 
малоймовірно.

Насправді остання вер-
сія якраз і є правильною. 
Але визнати її основною і 
тим більше єдиною реаль-
ною ВООЗ ніяк не може. І 
справа не лише у величез-
ній залежності Всесвітньої 
організації охорони здо-

ров’я від Китаю. У зв’язку 
з цією залежністю новий 
держсекретар США Ентоні 
Блінкен звинуватив авторів 
доповіді ВООЗ у політизо-
ваності і заявив, що «Пекін 
допомагав її писати». А 14 
держав (Австралія, Вели-
кобританія, Данія, Ізраїль, 
Канада, Литва, Латвія, Нор-
вегія, Словенія, США, Чехія, 
Естонія, Південна Корея і 
Японія) виступили зі спеці-
альною заявою про допо-
відь ВООЗ, де висловили 
«загальну занепокоєність» 
тим, що  дослідження «силь-
но затягували, а у експертів 
не було доступу до повного 
обсягу інформації і до зібра-
них зразків». Характерно, 
що серед тих країн, котрі не 
підписав заяву, — Франція, 
Німеччина, Голландія та інші 
найбагатші члени Євросо-
юзу. Вони явно не хочуть 
сваритися з Китаєм.  Але і 
підписанти на чолі зі США 
не ризикують звинувати-
ти Китай у лабораторно-
му витоку коронавірусу. 
Адже якщо такий витік буде 
доведено і визнано офіцій-
но на міжнародному рівні, 
то Китай може стати об’єк-
том міжнародних багатомі-
льярдних позовів, які він, 
ясна річ, задовольняти не 
буде.

І це найбільш руйнівним 
чином вплине на всю систе-
му міжнародних відносин, 
як політичних, так і торго-
во-економічних. А виклю-
чати з них такого гіганта, як 
Китай, ніхто не збирається. 
Ось і озвучує КНР відверто 
брехливу інформацію, на 
зразок того, що в один із 
днів наприкінці березня в 
країні було виявлено лише 
8 нових носіїв коронавірусу, 
і всі ці випадки — привізні. 
А ВООЗ вдає, що вірить на-

скрізь брехливій китайській 
статистиці, та й статистиці 
низки інших країн, зокрема 
африканських, про кількість 
інфікованих та померлих від 
коронавірусу. Більш того, 
чиновники ВООЗ вимагають 
від усіх країн світу, щоб вони 
неухильно виконували її ре-
комендації. Але як можна 
виконувати рекомендації 
організації, яка має хибні 
уявлення про масштаби та 
географію поширення пан-
демії, представляючи кар-
тину в світовому масштабі 
більш райдужною, ніж вона 
є насправді! Крім того, ВООЗ 
фактично не має жодного 
стосунку ні до виробництва, 
ні до поширення вакцин, 
про що держави воліють до-
мовлятися безпосередньо.

Автор: Борис Соколов
Джерело: «День» (https://day.kyiv.
ua/uk/article/cuspilstvo/tuman-ne-

rozsiyuyetsya) 

Туман не розсіюється

У Росії влада була поінформована 
про початок епідемії в своїй країні 
вже в листопаді 2019 року

Якщо витік вірусу з лабораторії буде доведено, то 
Китай стане об’єктом міжнародних багатомільярдних 
позовів. І це найбільш руйнівним чином вплине 
на всю систему міжнародних відносин
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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

РЕКЛАМА - МЕДИЦИНА
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Фото: АА

Чи всидить Нікол Пашинян у своєму кріслі
Прем’єр-міністр Вір-

менії Нікол Пашинян 
оголосив, що у квітні 
подасть у відставку зі 
своєї посади. Але ця заява 
не задовольнила частину 
опозиції, що протестує, і 
не припинила протестів. 
Річ  у тім, що йдеться суто 
про технічну відставку, 
що має на меті відкрити 
шлях до позачергових 
парламентських виборів. 

Як заявив Пашинян на 
зустрічі з мешканцями Ар-
мавірської області, відстав-
ка — це суть формальний 
крок, зроблений «не задля 
того, щоб піти, а щоб відбу-
лися позачергові вибори». 
Згідно з вірменським зако-
нодавством, вибори при-
значать, якщо парламент 
двічі не обере прем’єра піс-
ля відставки чинного очіль-
ника уряду. У цьому разі 
Пашинян продовжить вико-
нувати обов’язки прем’єра 
аж до проведення виборів, 
у чому він і запевнив вибор-
ців. Оскільки у партії Паши-
няна «Мій крок» у парла-
менті переважна більшість 
депутатів (на минулих ви-
борах вона здобула 70,43% 
голосів), ймовірність того, 
що опозиційні партії, навіть 
залучаючи на свій бік мож-
ливих перебіжчиків з лав 
правлячої партії, зможуть 
затвердити нового прем’є-
ра замість Пашиняна, дорів-
нює нулю. Щоправда, Нікол 
оголосив, що «покірно пе-
редасть владу» в разі пораз-
ки на виборах. Але сам він 
переконаний, що поразки 
не буде. І для цього має всі 
підстави.

Звісно, після програшу 
Вірменії у Другій карабась-
кій війні популярність Па-
шиняна значно знизилася, 
хоча він у розгромі вірмен-
ської армії не був винен. 
Однак, згідно з даними соці-
ологічних опитувань, наразі 
чинного прем’єр-міністра 
Вірменії підтримує майже 
половина респондентів, 
при цьому жоден з опози-
ційних лідерів не може і 
близько зрівнятися з ним 
за популярністю. Опи-
тування, що його 15-17 
лютого провела теле-
фоном компанія MPG 
/ Gallup International 
за участю 801 респон-
дента по всій території 
Вірменії, засвідчило, 
що Пашинян має найвищий 
позитивний рейтинг з-по-
міх усіх політиків Вірменії 
— 2,8 з 5 балів, що приблиз-
но відповідає рівню довіри 
45,0%. На другому місці — 
чинний президент Вірменії 
Армен Саргсян — 2,3 бала 
і 32,5%. Далі йдуть голова 

партії «Процвітаюча Вірме-
нія» Гагік Царукян — 2,2 
бала і 30,0%, експрезидент 
Вірменії Роберт Кочарян 
— 2,0 і 25,0%, голова партії 
«Освічена Вірменія» Едмон 
Марукян — 1,8 і 20,0%, екс-
президент і експрем’єр Ві-
рменії, голова Республікан-
ської партії Вірменії Серж 
Саргсян, повалений 2018 
року в результаті очоленої 
Пашиняном революції, — 
1,7 і 17,5%, експрезидент Ві-
рменії, голова Вірменського 
національного конгресу 
Левон Тер-Петросян — 1,7 
і 17,5%, експрем’єр Вірме-
нії, кандидат у прем’єри від 
«Руху порятунку Батьківщи-
ни» та низки інших опозиці-
йних партій Вазген Манукян 
— 1,6 і 15,0%, голова бюро 
партії «Дашнакцутюн» Іш-
хан Сагателян — 1,6 і 15,0% і 
15,0% та голова партії «Бать-
ківщина» Артур Ванецян — 
1,5 і 12,5%.

Чинний президент Ві-
рменії Армен Саргсян у 
парламентських виборах, 

звісно, участі не братиме. А 
всіх лідерів опозиції Паши-
нян значно перевершує за 
популярністю. Зокрема, Ваз-
ген Манукян, якого значна 
частина опозиції висуває як 
альтернативу Пашінянові, 
поступається йому за попу-
лярністю майже вдвічі. За 
цих умов партія Пашиняна 
має великі шанси зберегти в 
новому парламенті нехай не 
конституційну, але просту 
більшість. Усі опозиційні 

партії об’єднує тільки праг-
нення усунути Пашиняна і 
оголосити недійсною уго-
ду про припинення Другої 
Карабаської війни. В решті 
аспектів вони не є  менш 
ворожими одне до одного, 
ніж до правлячої партії, і за 
всіма основними лідера-

ми опозиції тягнеться дов-
гий шлейф звинувачень у 
корупції. Окрім того, в разі 
приходу до влади опозиції і 
розриву мирної угоди з Баку 
практично неминучим стає 
захоплення Азербайджаном 
решти Нагірного Карабаху. 
Адже для відновлення війни 
з Азербайджаном Вірменія 
не має жодних ресурсів — ні 
людських, ні матеріальних, 
ні дипломатичних. І біль-
шість виборців насправді 
нової війни не хочуть.

Водночас Пашінянові 
фактично вдалося розко-
лоти опозицію, домовив-
шись із лідером найбільшої 
опозиційної партії Гагіком 
Царукяном про проведен-
ня дострокових виборів 20 
червня (з огляду на це мож-
на припустити, що відстав-
ка Пашиняна відбудеться 
з таким розрахунком, щоб 
до 20 квітня провалилося 
дві спроби обрати нового 
прем’єра і вибори можна 
було провести рівно через 
два місяці, як того вимагає 
законодавство). Царукян 
розраховує, що його партія 
в результаті виборів значно 
збільшить своє представни-
цтво в парламенті і або ста-
не головною опозиційною 
партією, або партнером Па-
шиняна за правлячою коалі-
цією (останнє є малоймовір-
ним). За цей час опозиційні 
виступи так і не стали справ-
ді масовими і не поширили-
ся на молодь — найбільш 
соціально і політично актив-
ну частину населення Вірме-
нії, тільки за підтримки якої і 
могла б відбутися справжня 
революція.

Також Пашинянові вда-
лося здобути важливу вну-
трішньополітичну перемо-

гу – усунення начальника 
Генштабу Збройних Сил Ві-
рменії Оніка Гаспарян, який 
відкрито виступив проти 
нього і якого підтримав 
увесь генералітет, і заміни 
його на генерал-лейтенанта 
Артака Давтяна, попередни-
ка Гаспаряна на цій посаді. 

Раніше, 2018 року, він також 
був призначений начальни-
ком Генштабу з ініціативи Па-
шиняна. За деякими повідо-
мленнями, ціною лояльності 
генералітету до Пашиняна 
стала обіцянка прем’єра не 
створювати комісію з розслі-
дування дій командування 
під час Другої карабаської 
війни. Якщо ця інформація 
є правдивою, то жодної ре-
форми армії Вірменії поки 
що не передбачається. Утім, 
Пашінянові зараз немає сен-
су з нею поспішати. Нова вій-
на Азербайджану і Вірменії 
навряд чи відбудеться най-
ближчими десятиліттями, а 
військова реформа, навіть 
якщо розпочати її зараз, на-
вряд чи завершиться в пе-
ріод перебування Пашиняна 
при владі.

І провал демаршу ге-
нералів проти чинного 
прем’єра ще раз доводить 
одну непорушну істину — 
бонапартів народжують пе-
реможні, а не розбиті армії. 
Після поразки авторитет 
вірменської армії в суспіль-
стві значно знизився, і вона 
не зможе суттєво вплинути 
на результат дострокових 
виборів. Пашинянові ж, у 
разі перемоги, доведеться 
продовжити маневрува-
ти між Росією і Заходом. І 
Кремль, який не зацікав-
лений у відновленні вірме-
но-азербайджанської війни, 
вже підтримав Пашиняна. 
Прессекретар Володимира 
Путіна Дмитро Пєсков за-
явив, що оскільки Пашинян 
«залишиться виконувачем 
обов’язків» прем’єра, його 
рішення про дострокові ви-
бори «не потребує негайної 
розмови» з президентом 
Росії. Зауважу, що розмова 

з Путіним перед вибо-
рами радше знизила 
б, ніж підвищила рей-
тинг Пашиняна. Так 
само Захід не зацікав-
лений у тому, щоб він 
пішов з посади. Тому 
шанси партії ниніш-

нього прем’єра Вірменії на 
перемогу на виборах є до-
сить великими.

Автор: Борис Соколов
Джерело: «День» 

(https://day.kyiv.ua/uk/article/den-
planety/chy-vsydyt-nikol-pashynyan-u-

svoyemu-krisli) 

Після програшу Вірменії у Другій 
карабаській війні популярність Пашиняна 
значно знизилася, хоча він у розгромі 
вірменської армії не був винен

За всіма основними лідерами 
опозиції тягнеться довгий шлейф 
звинувачень у корупції

Фото – www.primeminister.am 

В Ірані десятьом 
чиновникам 

висунули 
обвинувачення 
у причетності до 

збиття літака МАУ
Прокуратура Ірану висуну-

ла обвинувачення проти деся-
тьох посадових осіб у зв’язку 
зі збиттям пасажирського лі-
така «Міжнародних авіаліній 
України» у січні 2020 року.

Про це повідомляє АР.
«…Було висунуто обвину-

вальний акт у справі про укра-
їнський літак, проведено сер-
йозне й точне розслідування, 
і висунуто обвинувальні акти 
щодо 10 винних осіб», – йдеть-
ся у заяві військового проку-
рора Голамаббаса Торкі.

Імена вищезазначених осіб 
та інші деталі не оприлюдни-
ли.

Нагадаємо, іранський ор-
ган цивільної авіації 17 бе-
резня оприлюднив остаточ-
ний звіт щодо катастрофи 
українського пасажирсько-
го літака у січні 2020 року. У 
документі зазначається, що 

причиною рішення збити лі-
так була помилка оператора 
протиповітряної оборони, 
який визначив літак як «во-
рожий об’єкт».

Міністр закордонних справ 
України Дмитро Кулеба назвав 
звіт Ірану спробою приховати 
справжні причини авіаката-
строфи, а його заступник Єв-
геній Єнін заявив, що Україна 
вимагатиме розгляду на Раді 
ICAO оприлюдненого Іраном 
звіту щодо катастрофи літака 
МАУ, а також відновлення та 
продовження іранською сто-
роною технічного розсліду-
вання.

Літак авіакомпанії «Між-
народні авіалінії України», 
що виконував рейс PS-752 за 
маршрутом Тегеран-Київ, за-
знав катастрофи в Ірані 8 січня 
2020 року. На борту перебу-
вали громадяни шести країн: 
Ірану, Канади, України, Швеції, 
Афганістану та Великої Брита-
нії. Всі 176 людей, які були в 
літаку, загинули, серед них 11 
українців.

Іранська влада після кіль-
кох днів заперечень визна-
ла, що літак був збитий зе-
нітно-ракетним комплексом 
протиповітряної оборони.

20 лютого 2021 року в Ірані 
заявили про завершення роз-
слідування у справі про ката-
строфу українського літака 
над Тегераном.
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

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

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

Декомпресія

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

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

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

РЕКЛАМА

www.chabanlaw.com

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

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

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

Автомобільні аварії
• Personal Injury / Травми / 

Медичні помилки 
• Керування автомобілем у 

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

За повідомленням Радіо 
«Свобода», російський 

журналіст і телеведучий 
Володимир Познер 1 квіт-
ня полетів із Тбілісі після 
стихійної акції протесту, 
яка пройшла біля готе-
лю, де він зупинився. 

Акція почалася ввечері 
31 березня в центрі Тбілісі. 
Біля будівлі готелю сталися 
сутички між співробітника-
ми поліції і демонстрантами. 
Протестувальникам вдало-
ся відключити будівлю від 
електропостачання. Поліція 
«живим щитом» стримувала 
учасників акції. Прихильники 
опозиції вимагали від влади 
витурити Володимира Поз-
нера з Грузії, тому що він, за 
їхніми словами, не визнає те-
риторіальну цілісність країни.

На жаль, це повідомлен-
ня тільки затуманює реаль-
ну ситуацію. Адже Радіо 
«Свобода» останнім ча-
сом чомусь демонструє 
небуденну толерантність 
до путінського режиму 
та його прислужників. От 
і тут: інформація про Поз-
нера не стільки інформує, 

скільки дезінформує загал. 
Найперше, з наукової точки 
зору Володимир Познер не 
є журналістом – він є пропа-
гандистом, тобто людиною, 
яка викривлює реальність в 
інтересах кремлівського ре-
жиму та намагається показа-
ти його оптимальним й ефек-
тивним. І не лише цей режим, 
а білоруський. Ось що він у 
прямому ефірі «Эха Москвы» 
наприкінці березня заявив 
про Лукашенка: «Я із задово-
ленням візьму у вас інтерв’ю. 
Можу приїхати до Мінська, 
якщо хочете. Або коли будете 
в Москві. Програма «Познер» 
для вас відкрита широко, 
так би мовити, з розкритими 
обіймами. Із задоволенням. 
Так що майте на увазі». Чи 
потрібні коментарі? А ось що 
він сказав про Навального та 
його отруєння: «Я бачу Олек-
сія Навального як людину 
малоцікаву… Ну, безпорадна 
людина... Уявити собі, що з 
мовчазної згоди, не кажучи 
про формальний наказ з боку 
Путіна його отруїти, я в це не 
вірю просто. Мені здається, 
це неможливо». І взагалі: Пу-
тін – це уособлення порятун-
ку Росії, бо наступний режим 
буде набагато гіршим, навіть 
профашистським (наче не 
Путін перетворив Російську 
Федерацію на де-факто уні-
тарну державу неототалітар-
ного штибу)…

А ось заява Познера про 
Крим й Україну: «Крим ніко-

ли не був Україною, а те, що 
Хрущов у 1954 році «з боду-
на», як вважає дехто, подару-
вав Крим Україні у зв’язку з 
300-річчям входження Украї-
ни до складу Російської Імпе-
рії, але так він міг подарувати 
і Узбекистан – це не мало зна-
чення, тому що був СРСР, і в 
своїх страшних снах Хрущов, 
звичайно, не міг уявити собі, 
що не буде СРСР... Так що Путін 
увійде в історію, як людина, 
яка повернула цю територію, 
і це треба мати на увазі». Поз-
нер бреше на рівні Геббельса: 
не Хрущов «подарував» Крим, 
а Малєнков із Ворошиловим, 
оскільки треба було рятувати 
від голоду завезене на півост-
рів з Росії населення, а для 

цього потрібні були україн-
ські ресурси, як матеріальні, 
так і людські (керівники ЦК 
КПУ, до речі, протестували 
проти такої передачі, бо на 
економіку республіки лягав 
важкий тягар).

Друга брехня у цьому по-
відомленні «Радіо «Свобода» 
– що маніфестація відбулася 
біля готелю, де він зупинився. 
Не просто зупинився, а й гу-
ляв на свій день народження 
у ресторації зі своїм москов-
ським ескортом (майже пів-
сотні осіб), попри карантин. 
Як він зміг це зробити, буде 
сказано далі.

Третя неправда – що 
Познер заперечував тери-
торіальну цілісність Грузії 
«за словами опозиції». На-
справді невизнання цієї ці-
лісності задокументоване в 
Інтернеті – як у відео, так і в 
текстах, де Познер вислов-
люється в тому сенсі, що гру-
зини у всьому самі винні, по-
гано ставлячись до абхазців, 
і резюмує: «Абхазія ніколи не 
повернеться до Грузії». То як, 
це слова Володимира Позне-
ра – чи то слова грузинської 
опозиції?

Але все це меркне у по-
рівнянні з тим, як увесь цей 
«рейд Познера на Тбілісі» 
відбувався. Виявляється, 
Познер орендував чартер з 
Москви в Тбілісі і вивіз туди 
близько 50 осіб. Прямі рейси 
до Тбілісі Росія заборонила. 
Проте для Познера зробили 

виняток (цікаво, хто має таку 
владу в Москві?). Крім того, в 
Грузії діє комендантська го-
дина (з 21.00 за місцевим ча-
сом), а для її порушників вста-
новлений чималий штраф. 
Але у Тбілісі всю московську 
гоп-компанію забезпечили 
перепустками на кшталт тих, 
які є у лікарів і працівників 
екстрених служб. І вся ця ту-
совка вільно проносилася ву-
лицями грузинської столиці в 
супроводі авто з блимавками, 
вільно кочувала з ресторану 
до ресторану. Хто надав По-
знеру таку можливість? Без 
дуже високих покровителів 
він не міг усе це робити, чи 
не так? Без покровителів, які 
зразу стають на коліна перед 

забаганками Кремля 
та його протеже…

Холуйський ха-
рактер чинного уря-
ду Грузії фактично 
підтвердив прем’єр 
Іраклій Гарібашвілі, 
повідомивши, що 
Познер не порушив 

закону, приїхавши в Грузію 
за документами (тримайтеся 
з стільці!) громадянина США. 
Які документи пред’явили 
члени ватаги «познерівців», 
Гарібашвілі не сказав. На 
додачу, грузинські журна-
лісти розкопали, що Познер 
пред’явив сертифікат про 
вакцинацію від COVID-19, 
яcна річ, зовсім не російської 
вакциною. Крім того, за сло-
вами прем’єра, російського 
пропагандиста оштрафували 
за порушення карантинних 
заходів. Сам же Познер за-
явив «РИА Новости», що ані 
його, ані його гостей ні за 
що не штрафували. Цікаво, 
хто з цих двох, м’яко кажучи, 
дезінформує людей? А ще 
очільник уряду Грузії засудив 
дії протестувальників, які, на 
його думку, завдають шкоди 
іміджу країни. Так, завдають. 
Але іміджу не країни, а вла-
ди, яка лиже чоботи окупан-
тів і холуїв Кремля з числа 
високопоставлених пропа-
гандистів.

Вимушено повернувшись 
до Москви, Познер заявив, 
що, мовляв, «ті люди, які вла-
штували цей шабаш, не варті 
уваги. Забагато честі». Що ж, 
Гітлер і Сталін, Геббельс і Жда-
нов теж колись говорили про 
честь…

Автор: Сергій Грабовський
Джерело: «День» (https://day.kyiv.ua/

uk/blog/polityka/kazus-poznera-varto-
prydyvytysya-uvazhnishe) 

Радіо «Свобода» останнім часом чомусь 
демонструє небуденну толерантність до 
путінського режиму та його прислужників. 
Інформація про Познера не стільки 
інформує, скільки дезінформує загал

Коли Англія вважає 
себе «зразком» 

pacової інтеграції
Складена на замов-

лення уряду Бориса 
Джонсона доповідь 
про pacову та етнічну 
нерівність викликала 
хвилю обурення з боку 
антиpacистських ак-
тивістів й асоціацій.

Після від’їзду до Амери-
ки Гаррі та Меган розпали-
ли багаття полеміки про 
pacизм у Великобританії. 
Під час своєї телевізійної 
сповіді принц і його аме-
риканська дружина засу-
дили pacизм у британській 
королівській сім’ї та пресі. 
Понад те, у всьому коро-
лівстві. Їхні заяви породи-
ли палкі суперечки, яким 
лише сприяли минулорічні 
демонстрації Blасk Lives 
Matter (BLM).

На фоні вирування при-
стpacтей у США через за-
гибель Джорджа Флойда 
уряд Бориса Джонсона 
вирішив замовити допо-
відь про pacову та етнічну 
нерівність. Її нещодавно 
було опубліковано і скла-
дено у позитивних тонах. 
Як вважає комісія, яка є 
автором доповіді, Вели-
кобританія може служити 
«зразком для інших країн 
з переважно білим насе-
ленням». У доповіді визна-
ється існування проблем, 
але підкреслюється, що 
соціальна нерівність, «яку 
деякі списують на pacову 
дискримінацію, насправді 
переважно не пов’язана з 
pacизмом». Відзначається, 
зокрема, прогрес в освітній 
сфері. Так, всупереч стере-
отипам, діти різних етніч-
них груп вчаться у школі не 
гірше за білих. Винятком є 
лише чорношкірі родом із 
Карибських островів. 

Борис Джонсон дослу-
хався до рекомендацій і 
заявив, що рішуче налаш-
тований «виправити нерів-
ність всюди, де вона існує». 
Як би там не було, доповідь 
викликала різку критику 
антиpacистських активістів 
й асоціацій. Справа в тому, 
що вона визнає існуван-
ня pacизму, але заперечує 
його «системний» харак-
тер. «Ніхто не заперечує 
існування pacизму, але по-
няття «державний pacизм» 
може використовуватися 
безпідставно», – заявив 
голова комісії Тоні Сьюелл 
(Tony Sewell). На його дум-
ку, pacизм часто стає про-
стим поясненням, яке лише 
затушовує справжні про-
блеми і не сприяє їхньому 
вирішенню.

Пристpacті напружено 
до межі. У всій країні три-
ває хвиля «ідеологічної 
чистки» минулого, нерід-
ко від «вантажу минулого» 
позбавляються, виходячи з 
принципів, які свідчать про 
глибоке невігластво. Під 

ударом опинилися мисте-
цтво, література та навіть 
музика. Daily Telegraph по-
відомила, що престижний 
Оксфордський універси-
тет має намір змінити свої 
програми музикознавства, 
які приділяють занадто ба-
гато уваги європейській 
білій музиці, й недостатньо 
– творам із решти світу. Та-
кож наголошується, що ви-
кладання музики «занадто 
пов’язане з колоніальним 
періодом», і це нібито ста-
ло причиною страждань 
у «кольорових» студентів 
(що не належать до білої 
pacи). Зокрема, пропону-
ється відмовитися від ви-
вчення творчості компози-
торів на кшталт Шуберта, 
замінивши його уроками 
чужого фольклору або аф-
риканської музики.  

Не вщухає і полювання 
на пам’ятники, які «обра-
жають» все тих же «кольо-
рових». Під прицілом все, 
що так чи інакше пов’яза-
не з колоніальним мину-
лим Великобританії. У січні 
з Сіті прибрали дві статуї 
політиків, які збагатили-
ся у період работоргівлі. 
У муніципалітетах і коро-
лівських колекціях прово-
дять інвентаризацію, щоб 
знайти й усунути потен-
ційно образливі об’єкти. 
Підприємства приносять 
вибачення або відкупову-
ються субсидіями для ан-
тиpacистських асоціацій. 
Іноді полювання на обра-
зливе минуле набуваає аб-
солютно безглуздого ви-
гляду, як було, наприклад, 
із пам’ятником Черчиллю 
біля Вестмінстера, який 
назвали «pacистським». 
Це було занадто для його 
шанувальника та біографа 
Бориса Джонсона, який 
заявив, що не можна «пе-
реписувати й цензурувати 
минуле». Крім того, на по-
чатку року уряд затвердив 
нові правила, за якими 
прибрати пам’ятник або 
статую можна лише після 
отримання дозволу влади 
й після консультацій із міс-
цевими мешканцями.

Більшість людей не за-
перечують необхідність бо-
ротьби з pacизмом, але ви-
словлюють тривогу щодо 
зацикленого на «політиці 
pacової ідентичності» ра-
дикального активізму. Ре-
зультати такого активізму 
часто прямо протилежні 
бажаним. Він зовсім не 
сприяє зменшенню не-
рівності, а лише розділяє 
суспільство й приховує 
справжні соціальні про-
блеми, для вирішення яких 
потрібно щось більше, ніж 
гучні гасла.

Автор: Арно Де Ла Гранж 
(Arnaud De La Grange)

Джерело: Le Figaro 

Фото: pozneronline.ru
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У боротьбі за 80 гектарів за-
повідної землі активісти 

розраховують на дію нового 
рішення Великої Палати, котре 
захищає особливо цінні землі.

23 лютого Велика Палата Вер-
ховного суду почала розглядати, як 
кажуть активісти, непросту справу, 
яка може вплинути на долю цінних 
столичних земель, зокрема, Жуко-
вого острова. Нагадаємо, 3 грудня 
2020 року Київський апеляційний 
суд ухвалив постанову у справі 
№752/3093/19, якою залишив вимо-
ги Офісу Генерального прокурора 
України щодо повернення незакон-
но набутих земель природно-за-
повідного фонду без задоволення. 
Мотивація колегії суддів — сплив 
термін пред’явлення позовної вимо-
ги. Таке рішення фактично постави-
ло крапку на багаторічній боротьбі 
прокуратури за відновлення запо-
відного статусу земель заказника, 
що опинилися у приватній власно-
сті.

Із 2015 року прокурори 
відвойовували заповідні гектари

Боротьба була справді тривалою. 
Бо ще у 2007 році Київрада прийняла 
рішення № 355/3189 «Про передачу 
земельних ділянок обслуговуючому 
кооперативу житловому кооперати-
ву «КОТМІСТ» для житлової забудови 
на 21-ому км Столичного шосе у Го-
лосіївському районі м. Києва». Ішло-
ся про передачу у приватні руки май-
же 80 гектарів заповідних територій. 
«Острів Жуків» — це ландшафтний 
заказник місцевого значення. На цій 
території зводив маєток соратник 
експрезидента Віктора Януковича 
— Юрій Іванющенко. Журналісти на-
зивали маєток «Межигір’я-2». Із 2015 
року прокуратура почала повернен-
ня незаконно приватизованих запо-
відних земель.

До речі, раніше журналісти про-
грами «Bigus.info» розповідали про 
ще один проєкт забудови на Жуко-
вому острові. Ішлося про два палаци 
з басейнами, власними причалами 
та елітною закритою базою відпо-
чинку.

Але грудневе рішення апеляцій-
ної інстанції унеможливлювало по-
дальшу битву за Жуків острів. Однак 
нещодавно з’явилась нова правова 
позиція Великої Палати Верховного 
суду, яка сформулювала висновки 
у низці судових справ щодо термі-
нів давності. Тепер це не має зна-
чення, якщо ідеться про особливо 
цінні землі, які є власністю усього 
українського народу. Тобто позови 
про повернення незаконно прива-
тизованої землі, що є особливо цін-
ними територіями, можна подавати 

будь-коли, терміни давності до уваги 
не беруться. Зауважмо, справу щодо 
Жукового острова закрили якраз 
через сплив терміну пред’явлення 
позову. 

«...Касаційний господарський 
суд висловив правову позицію про 
те, що зайняття земельної ділянки 
лісогосподарського призначення 
з порушенням положень Земель-
ного кодексу України та Лісового 
кодексу України треба розглядати 
не як пов’язане з позбавленням во-
лодіння порушення права власності 
держави чи відповідної територі-
альної громади, і позовну вимогу 
про зобов’я зання повернути таку 
ділянку слід вважати негаторним 
позовом, який можна заявити впро-
довж всього часу тривання пору-
шення прав її законного власника», 
— ідеться у тексті ухвали.

На заваді — другорядна 
судова справа

Така позиція могла б врятува-
ти чимало незаконно присвоєних 
земельних ділянок, що були при-
бережними зонами, зеленими те-
риторіями тощо. Але на прикладі 
другорядної справи Велика Палата 
може відступити від напрацьованої 
нової практики.

Так, невдовзі Велика Палата роз-
глядатиме справу N359/3373/16-ц 
(деталь ніше з нею можна ознайоми-
тися на ресурсі verdi ctum.li gazakon.
net/docu ment/89903483). Ще у червні 
2018 року прокуратура Київсь кої об-
ласті у позові до Верховного суду ви-
магала визнати недійсними рішення 
Щасливської сільської ради, прийня-
ті у 2013 році, які затверджували про-

єкти землеустрою щодо зміни цільо-
вого призначення земельних ділянок 
з «ведення особистого селянського 
господарства» на «під будівництво 
готельно-ресторанного комплексу та 
обслуговування автотранспорту». Іш-
лося про земельні ділянки, право ко-
ристування якими належало ДП «Бо-
риспільський лісгосп». Як зазначали 
у позові прокурори, право зміни ці-
льового призначення цих ділянок  
належить Кабміну, а не Щасливській 
сільській раді.

«Крім того, органи лісового 
господарства не надавали згоду на 
переведення лісових земель до не-
лісових для використання у цілях, 
не пов’язаних з веденням лісово-

го господарства, — аргументувати 
прокурори. — Власники земельних 
ділянок, які незаконно приватизу-
вали ці об’єкти нерухомого майна, 
не мали права відчужувати земель-
ні ділянки та змінювати їхнє цільове 
призначення». 

Незважаючи на такі аргументи, 
Верховний суд відмовив прокура-
турі у задоволенні позову — через 
терміни давності. Тепер у справі 
щодо Щасливської сільської ради, 
котру розглядатиме Велика пала-
та як остання інстанція, судді якраз 
просять відступити від свого попе-
реднього правового висновку щодо 
термінів давності. 

«Донедавна низку судових справ 
щодо особливо цінних земель, у 
тому числі за позовами прокурату-
ри, відхиляли та відмовляли у роз-
гляді саме через терміни давності, 
— зазначає голова ГО «Екозагін» Ми-
хайло Погребиський. — Проте Ве-
лика Палата випрацювала позицію, 
що терміни давності не беруться 
до уваги. І Верховний суд все ж таки 
вимушений притримуватись пози-
ції, що терміни давності до уваги 
не беруться. Справа щодо Щаслив-
ської сільської ради — це комбіна-
ція, коли взяли зовсім другорядну 
справу, на якій можуть напрацювати 
іншу судову практику — відступу від 
нового правового висновку Верхов-
ної Палати. Якщо Велика Палата не 
змінить свій правовий висновок, є 
шанси втримати всі важливі справи 
на рівні Верховного суду».  

«День» буде стежити за розвит-
ком ситуації.

Автор: Інна Лиховид
Джерело: «День» 

(https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/
vryatuvaty-zhukiv-ostriv)

Довідка «Дня»
Жуків острів розташований в Голосіївському районі, на правому березі 

Дніпра, між островами Коник і Водників (з останнім з’єднаний дамбою). До 
нього ведуть два шляхи: автомобільний і пішохідний.

Жуків острів — ареал проживання багатьох представників флори і фа-
уни, занесених до Червоної книги України, зокрема — білохвостого ор-
лана і сірої куріпки. Рідкісних рослин налічується близько 120 видів, риб 
— понад 30 видів. На острові можна побачити перелітних птахів і різних 
ссавців: видру і ондатру, бобра і єнотоподібного собаку, ласку і кам’яну 
куницю.

Жуків острів з давніх пір служив мисливськими угіддями для київських 
князів, а потім — пасовищами, що належали Києво-Печерській Лаврі. Назва 
місцевості не має стосунку ні до комах, ні до прізвищ відомих людей. Своє 
ім’я Жуків острів отримав від маленької річки Жуковки, яка впадає в Дніпро. У 
народі і річку, і острів називають просто Жучка. Це – одна з найбільших запо-
відних зон Києва, значима для всієї Європи, де зусиллями екологів збережена 
незаймана природа.

ПРОБЛЕМА

Врятувати Жуків острів

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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Венедіктова - про справи щодо Медведчука:
«Проєктів підозр наразі немає»

Кримінальні проваджен-
ня, де фігурує прізвище 

народного депутата Вік-
тора Медведчука, будуть 
доведені до логічного 
завершення, за наявності 
підстав буде підготова-
но відповідні підозри.

Як передає Укрінформ, 
про це в інтерв'ю «Інтер-
факс-Україна» заявила ге-
неральний прокурор Ірина 
Венедіктова.

«У нас є багато прова-
джень, в яких фігурує це 
прізвище (Медведчук - ред.). 
Думаю, що ми говоримо не 
про конкретні прізвища, а 
про перехід в інший проце-
суальний статус – коли свід-
ки стають підозрюваними. 
Декілька проваджень, які є, 
відкривалися за абсолютно 
різними заявами. Своє логіч-
не продовження і закінчення 
вони знайдуть. На сьогод-
нішній день матеріали, які 
були би проєктами підозр, 
мені не надавалися. ...Поди-
вимося, які матеріали буде 
зібрано слідством за всіма 
провадженнями, оцінимо 

якість цих матеріалів, їх об-
ґрунтованість, і потім вже 
буде ставитися питання по 
проєкту підозри», - сказала 
Венедіктова.

Зараз, за її словами, йде 
слідство.

«Слідство дуже активно 
працює в різних напрямках. 
Зокрема, щодо мережі авто-
заправок за фактами мож-
ливого незаконного пере-
міщення нафтопродуктів із 
РФ поза митним контролем 
і з ухиленням від сплати по-
датків. Також щодо діяльно-
сті «Українського вибору», 
де трьом учасникам гро-
мадського руху вже пові-

домлено про підозру через 
сприяння окупації Криму», 
- сказала Венедіктова.

Як повідомлялося, РНБО 
на засіданні 19 лютого ухва-
лила рішення про застосу-
вання санкцій до 19 юридич-
них та восьми фізичних осіб, 
серед яких – народний депу-
тат від ОПЗЖ Віктор Медвед-
чук і його дружина Оксана 
Марченко. Обмеження вве-
ли у зв'язку з розслідуван-
ням СБУ щодо фінансування 
тероризму.

Санкції передбачають 
блокування їх активів, об-
меження торгових операцій 
тощо.

ДБР продовжило слідство щодо податківця, 
який зливав дані з держтаємницею

Досудове слідство у справі під-
полковника ДФС, який, за даними 
слідства, копіював та передавав чле-
нам терористичної організації «ДНР» 
інформацію, яка містить держтаєм-
ницю, продовжене на 3 місяці.

Про це на брифінгу повідомила 
речниця Державного бюро розслі-
дувань Ольга Чиканова, повідомляє 
кореспондент Укрінформу.

«Наразі триває активна фаза до-
судового розслідування. Слідчі ДБР 
провели низку обшуків, у ході яких 
було вилучено докази, що підтвер-
джують злочинну діяльність подат-
ківця. 31 березня цього року один з 
перших заступників генерального 
прокурора України виніс постанову 
про продовження терміну досудо-
вого розслідування у кримінальному 
провадженні до 3 місяців», - сказала 
речниця ДБР.

Чиканова пояснила, що підста-
вою для цього була необхідність 
проведення експертиз комп'ютерної 
техніки, яка вилучалася під час обшу-
ків.

Наразі слідчі ДБР готують клопо-
тання про продовження терміну дії 
обраного запобіжного заходу підо-
зрюваному.

За її словами, у підозрі прописано, 
що чоловік передавав інформацію з 
2019 року, і правоохоронці дослід-
жують обставини і можливої переда-
чі даних фігурантом і до цього часу.

Речниця ДБР розповіла, що поса-
довець ДФС передавав цю інформа-
цію з використанням електронних 
скриньок, які постійно змінювалася.

Чиканова уточнила, що слідство 
встановлює різні мотиви і версії, але 
основною версією розглядається 
особистий мотив громадянина.

«Члени його сім'ї, його близькі 
родичі проживають на окупованій 
території, і для того, щоб сприяти для 
(надання - пед.) спеціальних префе-
ренцій родичам, він співпрацював з 

представниками окупаційної влади», 
- поінформувала вона.

Досудове розслідування триває, 
слідство встановлює можливо при-
четних осіб - як працівників ДФС, так 
і інших працівників правоохоронних 
органів.

Громадянину загрожує до 15 ро-
ків позбавлення волі із конфіскацією 
майна.

За словами Чиканової, викрили 
цей злочин слідчі ДБР, внутрішня 
безпека ДФС за процесуальним ке-
рівництвом Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, 22 лютого у 
ДБР повідомили, що правоохоронці 
викрили підполковника Головного 
управління Державної фіскальної 
служби, який передава секретні дані 
«ДНР».

Зокрема, було встановлено, що 
посадовець протягом тривалого часу 
несанкціоновано копіював та переда-
вав членам терористичної організації 
«ДНР» інформацію, яка оброблюється 
в автоматизованих системах відом-
ства і містить державну таємницю.

Ця інформація, як уточнили у ДБР, 
стосувалась відомостей щодо пра-
цівників правоохоронних та розві-
дувальних органів України; прове-
дення зазначеними організаціями 
закупівлі; стану виконання держав-
ного оборонного замовлення; іншої 
стратегічно важливої інформації для 
держави в умовах війни.

Правоохоронці затримали чоло-
віка 20 лютого за місцем проживання 
у Києві, провели низку обшуків в ході 
яких вилучено докази, що підтвер-
джують злочинну діяльність подат-
ківця.

21 лютого 2021 року працівни-
ку ДФС повідомлено про підозру у 
сприянні діяльності терористичної 
організації, несанкціонованому копі-
ювання інформації і замаху на розго-
лошення державної таємниці (ч. 2 ст. 
15, ч. 1 ст. 328 ККУ).

НАБУ викрило на хабарі у $100 тисяч 
брата глави Окружного адмінсуду Вовка

НАБУ і САП викрили «на гарячому» 
двох адвокатів, які обіцяли за $100 ти-
сяч та через голову Окружного адмін-
суду Києва вирішити питання з одним 
із суддів ОАСК про позитивне рішення 
у справі за позовом суб'єкта господа-
рювання.

Про це повідомляє пресслужба На-
ціонального антикорупційного бюро у 
Фейсбуці. 

«Детективи НАБУ здійснюють об-
шуки у приміщенні суду та за місцем 
проживання адвокатів», - йдеться в по-
відомленні.

Також у НАБУ заявили, що один із 
цих адвокатів «є близьким родичем го-
лови ОАСК».

«Наразі це вся інформація, яку ми 
можемо розголосити з огляду на таєм-
ницю слідства», - додали в НАБУ.

В Офісі генпрокурора уточнили, що 
одного з цих адвокатів затримано у 
порядку ст. 208 КПК (щодо затримання 
уповноваженою службовою особою). 
Вирішується питання про затримання 
іншого адвоката, повідомлення обом 
про підозру та обрання запобіжних за-
ходів. 

Як повідомив у Телеграмі член наг-
лядової ради «Укрзалізниці» Сергій 
Лещенко, на хабарі затримали рідного 
брата глави Окружного адміністратив-
ного суду Києва Павла Вовка.

«НАБУ затримало рідного брата гла-
ви Окружного суду Києва Павла Вовка 
при отриманні 100 тисяч доларів. За 
попередньою версією, гроші призна-
чалися самому Павлу Вовку. У примі-
щенні Окружного суду Києва НАБУ 
проводить слідчі дії», - написав він. 

Раніше у вівторок, 6 квітня, голова 
ОАСК Павло Вовк заявив, що НАБУ зно-
ву проводить обшуки в Окружному ад-
міністративному суді Києва.

Торік у липні детективи НАБУ також 
проводили обшуки в приміщеннях Ок-
ружного адміністративного суду Києва 
і Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені 

підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його 
заступнику та ще п'яти суддям цього 
суду, а також на той момент голові Дер-
жавної судової адміністрації Зеновію 
Холоднюку.

За версією слідства, ці особи дія-
ли в рамках злочинної організації на 
чолі з головою ОАСК, яка мала на меті 
захоплення державної влади шляхом 
встановлення контролю над Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів, Ви-
щою радою правосуддя і створення 
штучних перешкод в їх роботі.

НАБУ оголосило в розшук п'ять суд-
дів ОАСК, серед яких – голова ОАСК 
Павло Вовк, і два члени Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів.

15 серпня 2020 року генпрокурор 
Ірина Венедиктова підписала подання 
до Вищої ради правосуддя про тимча-
сове відсторонення від посади голови 
Окружного адміністративного суду Ки-
єва Павла Вовка та його колег, однак 1 
вересня ВСП повернув його без роз-
гляду.

Своєю чергою НАБУ неодноразово 
викликало Вовка і суддів для участі в 
процесуальних діях. Також Вовку вру-
чали повістку про виклик до Вищого 
антикорупційний суду, але той не з’яв-
лявся.

15 січня ВАКС задовольнив клопо-
тання Національного антикорупцій-
ного бюро та САП і продовжив розслі-
дування справи про так звані плівки 
ОАСК на два місяці - до 17 березня.

Три замахи на Стерненка 
об'єднали в одну справу й 

передали для розслідування у СБУ
Як передає Укрінформ, 

про це повідомила генпро-
курор Ірина Венедіктова. 

«Для мене справа Стер-
ненка дуже важлива, тому 
що траєкторія руху цього 
кримінального проваджен-
ня двостороння - сам Стер-
ненко був у статусі підозрю-
ваного, а пізніше отримав 
вирок суду, але що слідство 
думає про тих, хто скоював 
злочин щодо самого Стер-
ненка? Відмовчуватися я не 
дозволю. Наразі на моєму 
особистому контролі буде 
провадження з розсліду-
вання посягань на Стер-
ненка. Ми подивимося, на-
скільки можна прискорити 
процес пошуку замовників, 
організаторів переслідуван-
ня, замахів на Стерненка», - 
сказала Венедіктова.

Вона додала, що три кри-
мінальні провадження сто-
совно замахів на Стерненка 
об'єднані в одне й передані 
для розслідування до СБУ.

«Було три провадження в 
Одеській обласній прокура-
турі. Наразі вони об’єднані 

в одне і передані до іншого 
органу досудового розслі-
дування – СБУ. Зараз мені 
доповідають раз на три дні, 
що відбувається у цій спра-
ві», - сказала Венедіктова.

За її словами, прокурату-
ра зі свого боку зробить все, 
щоб довести до суду обви-
нувальний акт щодо осіб, які 
діяли проти Стерненка.

23 лютого Приморський 
райсуд Одеси визнав Сергія 
Стерненка та Руслана Дем-
чука винними у викраденні 
жителя Лиманського райо-
ну Сергія Щербича, розбої 
та незаконному зберіган-
ні вогнепальної зброї. Суд 
призначив Стерненку і Дем-
чуку покарання у вигляді 7 
років і 3 місяців позбавлен-
ня волі з конфіскацією поло-
вини майна.

До оскарження вироку 
їм обрали запобіжний захід 
- тримання під вартою.

Стерненко заперечує 
свою причетність до ви-
крадення і наполягає на 
політичній умотивованості 
справи.

Фото – НАБУ
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28-31 березня спільна 
команда із шести студентів 
від Українського католи-
цького університету та 
Національного універ-
ситету «Києво-Могилян-
ська академія» вперше 
представляла українські 
університети на світовій 
конференції «Національна 
Модель Організації Об’єд-
наних Націй» у Нью-Йор-
ку (США). Напрацьовані 
проєкти резолюцій  україн-
ських делегатів було успіш-
но прийнято, і невдовзі їх 
передадуть на розгляд від-
повідним комітетам ООН. 

Впродовж 4 днів універ-
ситетські команди з понад 
130 країн світу імітували 
засідання 23 комітетів Ор-
ганізації Об’єднаних Націй. 
На конференції українським 
студентам випала нагода 
представляти маленьку 
азійську державу Бруней 
Даруссалам, що розташова-
на у Південно-Східній Азії, 
на кордоні з Малайзією. Для 
студентів УКУ-НаУКМА ця 
держава стала викликом і 
водночас цікавим завдан-
ням з кількох причин: іслам-
ська культура, абсолютна 
конституційна монархія – 
султанат, населення 465 тис. 
осіб (2020 CIA Factbook), а 
ВВП на душу населення є од-
ним із найвищих у світі.

«Досі жодна українська 
університетська команда 
не брала участі у світовій 
конференції «Національна 
модель Організації Об’єдна-
них Націй». Участь нашої ко-
манди мала певну місію – від-
крити NMUN для українських 
університетів, а також від-
крити Україну для світової 
спільноти NMUN. І це вражає 
та надихає усіх нас. Наша 
команда стала однією з 
найкращих серед команд-де-
легацій, які брали участь у 
світовій Моделі ООН. Ми от-
римали неймовірні резуль-
тати, адже усі напрацьовані 
нашими делегатами проєк-
ти резолюцій прийнято ме-
тодом акламації (одностай-
но)», – розповідає Галина 
Процик, тренерка команди 
від УКУ, викладачка кафедри 
політичних наук, керівниця 
відділу міжнародних акаде-
мічних зв’язків.

За результатами про-
дуктивної роботи студентів 
УКУ-НаУКМА у своїх коміте-
тах, делегації Бруней Дарус-
саламу було присуджено 
особливу відзнаку «Високо-
достойна делегація». Лише 
22 команди були удостоєні 
цієї нагороди за відмінне 
знання процедурних пра-
вил, активний захист інте-
ресів своєї країни, диплома-
тичну і виважену взаємодію 
з іншими членами делегації. 

Окрім прийняття резо-
люцій української команди, 
студентка 4-го курсу бака-
лаврської програми «Ети-
ка-Політика-Економіка» Фа-
культету суспільних наук УКУ 
Катерина Подгорська здобу-
ла нагороду «Position paper 
award» за найкращий у ко-
мітеті позиційний документ, 
що ілюструє глибокі знання 

тем засідань, виважену і чіт-
ку позицію країни щодо цієї 
теми, а також пропонує пев-
ний напрямок дій для ефек-
тивного вирішення сучасних 
глобальних проблем. 

«Наприкінці конферен-
ції я, як і всі, була вже трохи 
втомлена, адже складно 
впродовж кількох днів з пів 
п’ятої до опівночі бути на 
онлайн-зв’язку. Коли ого-
лосили, що прийняли наші 
напрацювання, я зраділа, і 
розслабилась, подумавши 
«ми зробили все, що могли». 
А вже коли почула про свою 
нагороду, то сприйняла це 
як додатковий бонус, отри-
мати який не сподівалася», 
– згадує Катерина Подгор-
ська.

Хороші результати на 
конференції є також добрим 
показником для універси-
тетського клубу Модель 
ООН УКУ, адже це можли-
вість заявити про себе як ор-
ганізацію і знайти партнерів 
серед інших світових клубів.

«Тепер ми можемо об’єд-
нувати свої команди і надалі 
брати участь в проєкті по-
парно, як це було з УКУ і Киє-
во-Могилянською академією. 
До того ж, думаю, що наші 
досягнення є великою моти-
вацією для решти учасників 
клубу. Ми хочемо докласти 
всіх зусиль, щоб передати 
свій досвід, підготувати 
нову команду, яка б могла на-
ступного разу взяти участь 
у схожій конференції, споді-
ваюся, вже офлайн», – додає 
Катерина Подгорська.

Марія Панченко, сту-
дентка 1 курсу спеціальності 
«Право» Факультету правни-
чих наук Національного уні-
верситету «Києво-Могилян-
ська академія», розповідає, 
що взяла участь у підготовці 

до конференції, тому що для 
неї є болючими українські 
питання в контексті міжна-
родних відносин: «Я цікав-
люся саме дипломатични-
ми методами вирішення 
конфліктів і розв’язання 
важливих для суспільства 
проблем, адже, як на мене, 
це єдиний спосіб досягти ба-
жаного результату. Модель 

ООН дуже допомагає розви-
нути в собі навички перемо-
вин, співпраці й публічного 
оприлюднення позиції так, 
щоб отримати підтримку 
міжнародної спільноти. Для 
мене є дуже цінним досвід, 
отриманий саме на всесвіт-
ній моделі, де присутні люди 
з усіх куточків планети з 
найрізноманітнішим досві-
дом». 

Впродовж чотирьох днів 
робочих засідань українські 
студенти працювали над 
спільними резолюціями ра-
зом із 1350-ма іншими деле-
гатами усього світу.  

«Резолюція – це основний 
документ, який має прийня-
ти комітет як результат 
роботи над певним питан-
ням. Вона складається з двох 
частин, що разом станов-
лять єдине ціле. У першій за-
значають той досвід, який 
уже був здобутий міжнарод-
ною спільнотою, наголошу-
ють на мотивації опрацю-
вання саме цього питання і 
звертають увагу на важливі 
деталі. А в другій частині 
пропонують конкретні кро-
ки вдосконалення рішень і 

розв’язання проблеми. Я пра-
цювала у першому коміте-
ті Генеральної Асамблеї над 
темою «Незаконна торгівля 
дрібною зброєю у всіх її аспек-
тах». Ми зосередили нашу 
увагу найбільше на освіті й 
безпеці жінок і дітей» – ді-
литься Марія Панченко.

Додамо, що участь в між-
народній конференції Мо-
делі ООН стала можливою 
завдяки співпраці з   універ-
ситетом MacEwan (Канада) 
та Українським центром 
ресурсів і розвитку (URDC). 
Для українських студентів 
вони відкрили цей шлях ще 
у 2019 році. Саме з того часу 
розпочалась підготовка ко-
манд. Особливу підтримку у 
цьому проєкті надавали д-р 
Чалдінс Менса, професор 
кафедри політичних наук 
Універсиету МакЮвена, пані 
Лариса Гайдук, директорка 
Українського центру ресур-
сів та розвитку, а також ка-
надські студенти-учасники 
Клубу ООН МакЮвен.

Разом із канадськими сту-
дентами вдалося провести 5 
віртуальних тренінгових се-
сій, спільну канадсько-укра-
їнську літню тренінгову про-
граму у Києві, всеукраїнську 
літню онлайн-школу Націо-
нальної моделі ООН  для 11 
українських університетів, 
а також взяти участь у регі-
ональній моделі ООН, яка 
відбулася у м. Ерфурт (Німеч-
чина), організувати спільне 
міжнародне онлайн нав-
чання (COIL) в межах курсу 

«Міжнародні організації та 
глобальне управління», під 
час якого студенти здавали 
іспит у вигляді Моделі ООН. 
У результаті такого інтенсиву 
в обох університетах були 
засновані перші студентські 
ООН клуби.

Делегатами від України 
від команди УКУ на конфе-
ренції були:

1.Катерина Подгорська, 
голова студентської делега-
ції УКУ, студентка 4-го курсу 
бакалаврської програми 
«Етика-Політика-Економіка» 
Факультету суспільних наук, 
співзасновниця клубу Мо-
дель ООН УКУ I MUN UCU, 
комунікаційна менеджерка 
Львівської освітньої фунда-
ції.

2. Ілля Петрик, студент 
4-го курсу бакалаврської 
програми Етика-Політика-Е-
кономіка, Факультету су-
спільних наук, співзасновник 
клубу Модель ООН УКУ, спів-
засновник ГО «Зелена Ко-
робка».

3. Ольга Толмачова, сту-
дентка 1-го  курсу програми 
Богослов’я  Філософсько-бо-
гословського факультету, 
членкиня клубу Модель 
ООН УКУ.

А також троє студентів із 
Національного університету 
«Києво-Могилянська акаде-
мія»: Євангеліна Ткаленко, 
Христина Гай і Марія Пан-
ченко.

Довідка 
Національна модель 

ООН   є найдавнішою най-
більшою міжуніверситет-
ською моделлю ООН у світі, 
яка щороку збирає понад 
6000 студентів-делегатів із 
понад 130 країн світу, щоб 
разом розвивати дух між-
національної співпраці, яка 
скерована на поширення 
поваги до цінностей гло-
бального громадянства, 
демократичних принципів, 
основних прав і свобод лю-
дини, а також спільного по-
долання глобальних викли-
ків та загроз.

Підготувала Діана Мотрук, 
пресслужба УКУ

Університетська команда від УКУ та НаУКМА 
вперше взяла участь у світовій конференції 

«Національна модель ООН» і отримала нагороду



ЧАС І ПОДІЇ
#14 I 04.7.202120 ПАМ'ЯТЬ

Загиблі Герої…
Бойові втрати Української армії на Сході за лютий 
2021 року. На жаль, перелік – не остаточний…

Назарій Поліщук
Назарій Іва-

нович Поліщук 
народився 18 
жовтня 1996 року 
у селі Вотилівка, 
Лисянського ра-
йону, Черкаської 
області, у багато-
дітній родині.

2014 року за-
кінчив 11 класів 
Вотилівської за-
гальноосвітньої 
школи, після чого 
вступив до Лисян-
ського професій-
ного аграрного 
ліцею, у якому от-
римав фахи «трак-
торист-машиніст 
с/г виробництва» 

та «слюсар-ремонтник».
Ще зі шкільних років Назарій був дуже 

здібним учнем. Він був активним та уважним, ніко-
ли не відмовляв товаришам у допомозі. Не за ро-
ками самостійний і розсудливий, він водночас був 
скромним, не мав звички вихвалятися, був відкри-
тим до спілкування, через що у нього було багато 
друзів. Захоплювався спортом, брав участь у всіх 
шкільних і районних змаганнях, мріяв стати вчите-
лем фізичної культури.

2014 року Назарій Іванович одружився, проте 
сімейне життя не склалося, й за рік подружжя роз-
лучилося, але у нього з’явилася донечка, якій зараз 
шість років.

20 квітня 2017 року призваний за контрактом 
Лисянським РВК Черкаської області. Після проход-
ження навчання у 169-му навчальному центрі «Дес-
на» проходив службу у 28-й ОМБр з осені 2017-го. 
Мав за плечима три ротації у зону бойових дій, во-
ював біля Гранітного та Новомихайлівки.

Чоловік був на «ти» з військовою технікою, тямив 
у найдрібніших нюансах, не пасував перед проявом 
ініціативи, його ніколи не лякали будь-які труднощі. 
У вересні та жовтні минулого року він брав участь 
у військових навчаннях Combined Resolve XIV, що 
відбувалися на базі НАТО у Німеччині.

Старший солдат, старший механік-водій 1-го від-
ділення 2-го взводу 6-ї роти 2-го батальйону 28-ї ок-
ремої механізованої бригади.

Загинув 6 лютого, о 16:55, в районі населеного 
пункту Новомихайлівка, Мар’їнського району, До-
нецької області, від смертельних поранень, не су-
місних з життям, які отримав через підрив на неві-
домому вибуховому пристрої під час висування на 
взводний опорний пункт. 

Похований 9 лютого у рідному селі. У нього зали-
шилися батьки, троє братів, сестра та донька.

Посмертно нагороджений почесною нагородою 
«За заслуги перед Черкащиною».

Владислав Лященко
Владислав Павлович 

Лященко народився 16 
травня 1996 року у Гор-
лівці. З 2014 року меш-
кав у місті Кілія, Одеської 
області.

26 жовтня 2020 року 
призваний за контрак-
том Кілійським РТЦК та 
СП Одеської області.

Солдат, стрілець-по-
мічник гранатометни-
ка 2-го батальйону 28-ї 
окремої механізованої 
бригади.

Загинув 11 люто-
го о 20:45 в районі 
села Новомихайлівка, 
Мар’їнського району, 
Донецької області, від 
смертельного кульового 
поранення, яке отримав 

під час обстрілу 
нашого взвод-

ного опорного пункту 
найманцями РФ зі стрі-
лецької зброї.

Похований 15 лютого 
у Кілії. У нього залишила-
ся мати.

Дмитро Власенко

Дмитро Леонідо-
вич Власенко народився 19 
серпня 1992 року у селі Гру-
шівка, Первомайського райо-
ну,  Миколаївської області. 

Закінчивши 9 класів сіль-
ської школи, вступив до Мигі-

ївського аграрного технікуму, 
у якому отримав фах «зоотех-
нік». Працював у сфері охоро-
ни.

До лав морських піхотин-
ців Дмитро Леонідович при-
йшов 2017 року, брав участь 
у бойових діях на Приазов-
ському напрямку, після закін-
чення терміну дії контракту 
знову підписав його з тим са-
мим підрозділом.

За спогадами друзів, Дми-
тро був хорошою та вельми 
спокійною людиною, дуже 
полюбляв грати у футбол (або 
на шкільному стадіоні, або 
біля військової частини на 
краю села), самотужки зби-
рав та організовував коман-
ди, знаходив серед молоді 
однодумців, які теж марили 

грою. Тренував дитячу ко-
манду. Також займався фізич-
ним саморозвитком, часто 
влаштовуючи пробіжки у рід-
ному селі.

Старший матрос, старший 
стрілець 2-го відділення 2-го 
взводу десантно-штурмової 
роти 503-го окремого баталь-
йону морської піхоти.

Загинув 2 лютого в районі 
селища Шуми,  Бахмутського 
району,  Донецької області 
через смертельне кульове 
поранення, завдане снайпе-
ром найманців РФ. Помер за 
годину після поранення, яке 
виявилося несумісним з жит-
тям.

Похований 4 лютого у Гру-
шівці. У нього залишилися 
батьки. 

Олександр Глушко
Олександр Вікторович 

Глушко народився 11 листо-
пада 1984 року у селі Рунів-
щина, Полтавської області. З 
2007 року мешкав у Полтаві. 

Закінчивши 11 класів сіль-
ської школи, у вересні 2002 
року вступив до Полтавсько-
го комерційного технікуму, 
де у 2006 році здобув квалі-
фікацію «технік-технолог» за 
фахом «кулінар». Під час нав-
чання його було призвано на 
строкову, яку він проходив у 
2003-2004 роках. Після техні-
куму Олександр Вікторович 
майже три роки пропрацю-
вав в органах Державної кри-
мінально-виконавчої служби, 
також працював охоронцем 
на різних підприємствах, ван-
тажником та оператором на 
Божківському комбікормово-
му заводі.

Згодом він поїхав на заро-
бітки до Польщі, де у нього 
все складалося добре, про-
те він відчував серцем, що 
то було «не його». Не заради 
тієї роботи він мав марнувати 
безцінний час свого життя. 
Його завжди приваблювали 

місця, де або є військові, або 
відбуваються бойові дії. Отже, 
він повернувся додому, а че-
рез деякий час, після спільної 
сімейної наради, вирішив іти 
до лав Збройних Сил України, 
до підрозділу, у якому вже на 
той час служив брат дружини.

Це була мужня, щира та рі-
шуча людина, весела та спов-
нена оптимізму. Він вірив, 
що нічого не робиться дар-
ма, ніщо не є марним. Олек-
сандр мріяв повернутися 
додому та придбати власний 
будиночок, на подвір’ї якого 
планував збудувати лазню 
та альтанку. Мрійливо казав 
рідним, що влітку будуть сма-
жити м’ясо, і взимку – також, 
тільки ще й з відвідуванням 
лазні.

23 січня 2019 року він під-
писав із ЗСУ контракт, а 8 лю-
того був зарахований до лав 
свого підрозділу.

Солдат, водій-електрик 
інженерно-саперного взво-
ду 5-ї батальйонно-тактичної 
групи 81-ї окремої аеромо-
більної бригади. Відкоман-
дирований для виконання 

бойових завдань у 
зоні ООС у складі 

59-ї ОМПБр.
Загинув 11 лютого, близь-

ко 9:15, в районі селища 
міського типу Зайцеве, Бах-
мутського району, Донецької 
області, через смертельне 
кульове поранення, завдане 
снайпером найманців РФ.

Поховали Олександра 
Глушка 13 лютого у рідному 
селі, біля могили батька. У 
нього залишилися мати, се-
стра, дружина та двоє дітей.

Олексій Подвезенний
Олексій Геннадійович Под-

везенний народився 5 червня 
1997 року у селі Красний Дер-
кул, Станично-Луганського ра-
йону, Луганської області.

27 листопада 2019 року при-
званий за контрактом Біловод-
ським РВК Луганської області. 
Одразу був переведений до 169-
го навчального центру «Десна», 
у якому опанував фах «кулемет-
ник», а з 2 березня 2020 року пе-
ребував у лавах свого підрозді-
лу. 

Солдат, заступник командира 
бойової машини – навідник-опе-
ратор 3-го відділення 3-го взво-
ду 6-ї роти 2-го батальйону 28-ї 
окремої механізованої бригади.

Загинув 6 лютого, о 16:55, 
в районі населеного пункту 
Новомихайлівка, Мар’їн-
ського району, Донецької 
області, від смертельних 
поранень, несумісних з 
життям, які отримав через 
підрив на невідомому вибу-
ховому пристрої під час ви-
сування на взводний опор-
ний пункт. 

Похований 10 лютого у 
Красному Деркулі. У нього 
залишилися батьки та се-
стра.

Посмертно нагородже-
ний почесною нагородою 
«За заслуги перед Луганщи-
ною».

Автор: Ян Осока
Джерело: «Цензор.НЕТ» (https://censor.net/ua/r3250027)
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Продовження на стор. 23

Колись я взяв до каталогу цитату зі щоденника 
Кафки: «Я усвідомлюю межі, в яких працюю, 
але навіть там є життя». І це головне

Мирослава Степчук, Львів. 
Спеціально для «Час і Події»

Художник Сергій Гай 
добре знаний поза 

межами України, зокрема 
– й в Америці. Виставки, 
співпраця з галереями, 
знакові знайомства, 
різного плану пригоди 
пов’язують його зі Спо-
лученими Штатами. 

Візитівка Гая – жанро-
вість: портрет, ню, вершни-
ки, натюрморт. Його стиль 
–  своєрідне перетікання 
грецької античності у нео-
експресіонізм і – навпаки. 
Про живопис як закодовану 
абетку,  мистецтво у різних 
проявах, про життя і очіку-
вання від нього наша розмо-
ва із митцем, філософом, ін-
телектуалом – Сергієм Гаєм. 

– Сергію, ім’я художника 
впізнають за «почерком», 
а в самому «почерку» про-
читується психологічний 
портрет митця. Ваші 
контури, форми, кольори 
натякають на сильну на-
туру з лідерськими амбіці-
ями. Що скажете на це?

– Хочеться бути оригі-
нальним, але, напевно, не 
буду. Пам’ятаю, коли малень-
ким мене закривали вдома, 
я заходив у мамину кімнату. 
Біля дзеркала лежали її при-
краси. Я їх брав, вилазив на 
підвіконня і скликав дітей, 
викидаючи їм через вікно ті 
прикраси. Мені була потріб-
на аудиторія. І це певний час 
привертало до мене увагу. 
Потім я виріс, реалізувався, 
і вже таких екстра-
вагантних заходів 
для отримання ува-
ги і визнання не по-
требую. Час від часу 
мене таки запису-
ють в лідери. Я дуже 
люблю людей, маю багато 
друзів. У нашому товаристві 
люди різних професії, віком 
від 40 до 80 років. Стосунки 
у всіх паритетні, і кожен сам 
визначає, хто для кого авто-
ритет. 

– Інфлюенсери, лідери 
– ці поняття стійко асо-
ціюються з політичними 
явищами. Ви особисто за-
політизований?

– Ой, політик я поганий. 
Почав цікавитись політикою 
у 2004 році. Поїхали з друзя-
ми до Києва на Помаранче-
ву революцію, і ось відтоді 
я почав виявляти трошечки 
свою громадянську позицію. 
Загалом, політика – це не мої 
пріоритети. Це історія заро-
бляння грошей. До речі, усі 

знають, що в мене безсоння. 
Коли ж розмова заходить 
про політику, я відразу заси-
наюJ. 

– Про заробляння гро-
шей є й інші історії. На-
приклад, свого часу фран-
цузький колекціонер 
Дю ран-Рю ель забезпечив 
фінансову незалежність 
Моне і Піссарро. Ви та-
кож мали досвід грошової 
опіки, що в принципі було 
прецедентом для України.

–  Так. Я двічі був у коман-
дах на тривалій стипендії. 
Мав певну фінансову опіку 
від свого друга Сергія Гусов-
ського впродовж шести ро-
ків. Значно пізніше прочитав 
у статті про психологію, що 
не можна друзям переходи-
ти у формат ділових стосун-
ків, бо дружба обов’язково 
постраждає. Так воно й тра-
пилось у нашому із Сергієм 

випадку. Богу дякувати, нам 
вистачило сил і розуміння 
відновити стосунки. Що-
правда, минуло чимало часу. 

В якийсь момент я зрозумів 
доцільність жорстких обме-
жень договору, який уклав 
колись з Гусовським, і дуже 
йому за все вдячний. Також  
працював два роки з гале-
ристкою Тетяною Міроно-
вою. Потім почалась криза, і 
ці проєкти закінчились.

– Чим більше спонсор-
ських фінансів, тим менше 
творчої свободи?

– Так, дещо в тому є. Ти ж 
маєш відповідати на чиїсь 
очікування. Хоча у будь-яко-
му випадку робота – це 
відповідність якимось очі-
куванням. Навіть якщо ти 
найнезалежніший, то все 
одно: або працюєш на епа-
таж і привертаєш увагу, або 
зробив, плюнув, розвернув-
ся, сховався за кут і дивиш-
ся на реакцію. Або ти щиро 
працюєш, але все одно му-
сиш коригувати свою працю 
на певні очікування. 

– Сьогодні з інтернет-
ре сурсами доволі просто 
рекламувати і продавати 
свої роботи. А як художни-
ки, зокрема ви, виживали в 
дрімучі часи перебудови?

– Хто пережив 90-ті, того 
вже нічим не налякаєш. Тоді 
всі вийшли продавати на 
базар, а це був кримінал. Я 

теж став комерсантом, по-
чав торгувати з поляками. 
За години дві міг заробити 
місячну зарплату. До речі, ін-

телігенти, з якими я 
дружив, казали, що 
художник не може 
бути комерсантом, 
бо от не може. Мис-
тецтво – це інша 
матерія, це святе, і 

так далі. Я, напевно, один з 
перших у тому товаристві 

знімав ореол святості з мис-
тецтва. Досі вважаю, що це 
нормально – продаєш і жи-
веш з того.  От що я робив 
для свого становлення як ху-
дожника у ті ж 90-і. Я вигадав 
певну схему. Вона була дуже 
легкою  –  малював портре-
тики простенькі і здавав у 

салон в центрі Львова. Вони 
там швидко і добре продава-
лися. Звичайно, щось добре і 
просто зроблене має згодом 
багато послідовників. Потім 
з тими портретиками піш-
ла ціла пошесть. Загалом у 
Львові є кілька художників, 
які дають «центральні паке-
ти» ідей, і потім видно, хто 
під кого творить.   

– Зараз ваші портрети 
– цілі лабіринти художньої 
техніки і виражальних за-
собів.

– То лише спочатку я до-
сить просто ставився до 
портретистики. Згодом ство-
рення портрету у моєму 
розумінні стало такими собі 
археологічними розкопка-
ми. Ніби ти викопуєш якийсь 
артефакт із землі, ось, на-
приклад, грецького бога. 
Він же такий покоцаний, об-
лізлий, без чітких рис. Саме 
в цій його древності,  істо-
ричності – велика цінність. 
Це стосується також ікон. 
До речі, греки робили уні-
версальний портрет, а вже 
римляни зробили з нього 
конкретний. Мені ближчі 
греки, тому що малювати  
людей такими, якими я їх 
знаю, ніколи не буду. Це бо-
лісно. Людина у процесі жит-
тя змінюється дуже швидко і 
не тільки ззовні, але й по суті 
свого наповнення. За кілька 
років ти вже будеш іншим, і 
залишиться така щемлива 
туга, що ти вже зовсім інша 
людина.  

– Ню у вашому виконан-
ні ніби відверте, а водно-
час таке делікатне, наче 
легкі доторки.

– Коли у 1996 році я опи-
нився в Гарварді з вистав-
кою, ми відвідували дім, де 
колись жив Набоков. Влас-
не «Лоліта» Набокова під-
казала мені життєвий план 
до успіху. Вирішив робити 
мистецтво, як робили На-

боков і Бальтазар Клоссов-
ські – щиро і на найвищому 
професійному рівні.  У мене 
був спочатку цей емоційний 
поштовх – побачити вродли-
ву дівчину і перекласти цю 
красу на мову шифру, якою і 

Сергій Гай: 
«Мистецтво – це єдина 

категорія, яка би не мала 
апелювати словом «сучасне»

Якщо намальовано щиро, то обов’язково 
присутній Бог – і те, за що платять гроші» 

У київській майстерні

З Сергієм Гусовським

Зліва направо; Микола Волга, Сергій Гай, 
Alla Rogers, Іван Твердун
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є живопис зі своєю абеткою. 
Зараз працюю з американ-
цями, які не сприймають від-
критої еротики. Коли дивиш-
ся на мої оголені фігури, там 
же ж нема того першого ім-
пульсу еротичного, тобто він 
досить завуальований. Там є 
мова живопису, навіть якби 
розкласти все на абстрактні 
фрагменти, вона б все одно 
звучала. 

– Сергію, портрет чи 
оголена натура знайдуть-
ся серед робіт чи не кожно-
го художника, а от верш-
ники – специфічна тема. 
Чому ви обрали людей з 
кіньми?

– Знаєте, колись я робив в 
Українському інституті Аме-
рики в Нью-Йорку виставку, 
і там був відомий американ-
ський меценат на прізвище 
Пінто. Він у мене купив одну 
оголену фігуру, подивився 
моїх вершників і каже: «Мені 
подобаються твої жінки, а 
от вершники… що, в тебе є 
якась конюшня?»  Я так тро-
шечки образився і сказав: 
«Знаєте, якби я спав з кіньми, 
може б я їх ще краще малю-
вав»J. Це, знову ж таки, по-
тужні імпульси. Коли я бачу 
вершника, чомусь у мене аж 
тіло терпне. Людина на коні, 
вона може бути оголена, як 
в Петрова-Водкіна, чи одяг-
нена, їхати тобі назустріч, чи 
просто сидіти на коні боком 
чи задом, у будь-якому ва-
ріанті. Якщо аналізувати, то 
людина і кінь – це як прибор-
кування стихії. Або знайдеш 
з нею спільну мову, або вона 
все одно залишиться но-
ровливою. Кінь сам по собі 
мене майже не бентежить, 
хоча я часом малюю і коней, 
і просто конячі голови. На-
дихаюсь, знову ж таки, куль-
турною спадщиною греків, 
зокрема – уламками  рельє-
фів коней з музею Акрополя.

– Перейдемо від прибор-
кування стихії до певної 
романтики і замилування. 
Ще один ваш жанр – на-
тюрморт. 

– Ніколи не малюю кві-
ти як такі. Не ставлю перед 
собою якийсь вазонок і 
змальовую. Мене це не ці-
кавить. Саме в натюрморті 
демонструю найбільше свої 
живописні риси. Починаю-
чи з кольорових плямочок, 
я все це розгортаю у цільну 
картинку, потім зводжу до 
якогось такого  образу  уні-
версальної квітки. У цьому 
якраз є моє розуміння і най-
глибший досвід, якого я на-
був як художник. 

– Ви себе свідомо по-
ставили у жанрові рамки. 
Повірити не можу, що не 
хотіли з них вийти. От зі-
знавайтесь, щось малює-
те тихцемJ?

– Таки малюю. Це аб-
стракції на великих форма-
тах, називаю їх «мої вправи». 
Роблю це собі для кайфу, не 
дуже комусь показую. Не те, 
що боюся бути осміяним, 
але знаю, скільки вже цього 
зроблено, і які там монстри 
стоять. Єдина родзинка «аб-
стракцій Гая» в тому, що це 
моя робота і моє бачення. З  
приводу того, чи хочу щось 
нове робити… Ви собі не 
уявляєте, скільки можливо-
стей ще є в таких не дуже 
помітних для стороннього 
погляду речах, скільки ще є 
можливих ходів. Це як шахи. 
Життя – безкінечна гра. Ко-
лись я взяв до каталогу ци-
тату зі щоденника Кафки: 
«Я усвідомлюю межі, в яких 
працюю, але навіть  там є 
життя». І це головне.  

– Нещодавно ви отри-
мали Спеціальну прези-
дентську відзнаку ХІІ Фло-
рентійської бієнале...

– Почну з того, що я нена-

виджу конкурси і все, що з 
ними пов’язано. Знаю, що за 
тим стоять люди і, як прави-
ло, судді. Зазвичай, це таке 
дилетанство  найпаскудні-
шого рівня, профанація. У 
Флоренції опинився, завдя-
ки своїй доньці і її галереї 
STH Gallery, вони виграли 
гранд. Жодного разу не по-
давав своєї кандидатури. 
По-перше, я не балувана 
галя в тих конкурсах, не ба-
гато їх виграв. По-друге, пси-
хіка у мене вже не дитяча, 
вона добре загартована. Не 
переймаюсь  духом супер-
ництва.

– Хочете запевнити, 
що ви не амбітний? 

– Колись розмовляв в 
Америці з викладачем Гар-
вардського університету, 
вихідцем зі Львова, і запи-
тав його, чи він амбітний. Він 
каже: «Ні, я зовсім не амбітна 
людина». Мене це дуже зди-
вувало, бо був у тому віці, 
коли амбіції розривають. 
Згодом усе одно приходиш 
до якоїсь віри, бо це вже 
інший етап. Треба бути ам-
бітним у свій час, по-іншому 
ти не виживеш. Я зараз абсо-
лютно не амбітний, і поясню 
чому – це такі вікові мета-
морфози. От скільки таких 
«Гаїв» народжується десь 
щодня? Я щасливий тим, що 
зумів стати добрим худож-
ником. Зупинив свої амбіції 
на тому, щоб дати собі і своїм 
найближчим  людям можли-
вість легше дихати, зуміти 
прожити це життя цікавіше, 
побачити світ.

– Якось ви сказали про 
сучасне мистецтво щось 
на кшталт «король го-
лий». Мене це здивувало, 
і цікаво почути ваше ши-
рше трактування цього 
відомого вислову щодо 
сontemporary art.

– Давайте я вам скажу 
одразу, що поняття «сучасно-
го мистецтва» немає. Мисте-
цтво – це єдина  категорія, яка 
би не мала апелювати словом 
«сучасне». Якщо брати прера-
фаелітів чи художників доби 
Відродження – це поза межа-
ми часу. Якщо все зроблене 
щиро, якщо це зроблено про-
фесійно, там обов’язково при-
сутній Бог. Обов’язково при-
сутнє те, за що платять гроші. 

Якщо людина має ці дві скла-
дових, то виходить космос. 
Ті речі живуть поза часом і 
вони завжди є  сучасні, конку-
рентні. Ніцше колись сказав, 
що людина є тим, хто оцінює. 
Мати сміливість і мати очі для 
того, щоби визначити, що є 
зерно, що є полова, – у тому 
полягає задання людини. 

– Саме про це «Доскона-
лий злочин» і «Змова мис-
тецтва» Бодріяра. Але 
ж створення так званих 
си мулякрів, віртуального 
ар ту – творчість інтелек-
ту, і це важко заперечити.

– Я щиро вважаю, що 
інтелект і мистецтво – не 
обв’язково тотожні поняття.  
Інтелект допомагає вижити 
в цьому світі, він допомагає 
гарно продати роботи. Але, 
якщо ми візьмемо наївних 
художників, там же ж взага-
лі не йдеться про інтелект. 

Ось тут і є такий основний 
ключик, що мистецтво та ін-
телект – різні штуки. Інтелект 
є продуктом обмеженим, а 
там, де людина вмикає щось 
більше, де працює інтуїція, – 
це падіння в невідомість. Те, 
чим ви не володієте. Сальва-
дор Далі казав: «Якщо ти зна-
єш, що намалюєш, то навіщо 
це малювати?»

– Сергію, ви мені дуже 
імпонуєте ще й тому, що 
є затятим читачем. Нон-
фікшн, мемуари відомих 
особистостей, а особливо 
любовне листування пись-
менників – потужні джере-
ла для ідей та натхнення. 
Коли очікувати книжку 
про вас? 

– Наразі я пишу корот-
кі історії, швидше, формат 
щоденника, щоби зачепи-
тися за це життя, тому що 
ми кожну мить втрачаємо 
його. Це такий вектор, стрі-
лочка, куди рухатись далі. 
Олександр Бородай писав 
вірші-скиглики, у в мене 
також скиглики, але прозо-

ві. Така собі можливість не 
зникнути в болоті вічності 
для себе самого, і це дає 
мені найбільше сил. Я маю 
те, що писав від руки з 18 
років, хоча частина запи-
сів десь розгубилися. Мама 
майже перед смертю роз-
повіла мені, що коли я мав 
рочків шість, то сказав, що 
вони будуть мною пишати-
ся. Це було дивно мені, тому 
що невідомо, звідки взяли-
ся такі думки. Може, колись 
буде зроблено й книжку. 
Покладаюся в цьому питан-
ні на мою доньку, вона мис-
тецтвознавець за освітою 
і арт-менеджер, викладає 
арт-менеджмент.  Думаю, 
вона могла би це зробити.

– Сергій Гай – успішна 
реалізована людина. Ви 
багато зробили, маєте ще 
чимало планів, а чи є від-
чуття цілковитого задо-
волення життям? 

– Я сентиментальний по 
своїй суті і пишу про це час 
від часу, але мало хто мені 
вірить. Я достатньо маю і на-
віть, може, незаслужено це 
маю. Проте від самого життя 
сподівався чогось більшого. 
Скільки начитався про ньо-
го, а воно закінчиться, і от 
собі думаю, якби мені ска-
зали: «Заради чого ти ще тут 
топчешся на цьому світі?» Я б 
відповів, що не був десь там 
на Піренеях чи в інших ці-
кавих місцях. Хоч екзистен-
ційно розумію, якщо ти був 
в одному європейському 
місті,  тобі вже не треба відві-
дувати 20 чи й більше інших. 
Ти там бачиш все: всі стилі, 
всі епохи. Все одно хотілось 
би значно більше всього по-
бачити. Ми дуже багато до 
пандемії подорожували, і це 
перетворилось на роботу 
–  постійно транспорт, літа-
ки, втома. Тепер залишилась 
туга за тим часом та споді-
вання, що світ повернеться 
до нормального існування 
– і ми знову будемо мандру-
вати.  

Фото – з особистого архіву 
Сергія Гая

Вершник

З дружиною-художницею Наталкою Заставною-Гай

Виставка в Українському Інституті Америки. 
З Walter Hoydysh. Hью-Йорк

Пленер в Святогорську
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Владика Євстратій Зоря, 
попри свою посаду 

заступника голови Управ-
ління зовнішніх церков-
них зв’язків, у минулому 
– речник ліквідованої 
УПЦ КП, залишається го-
лосом об’єднаної авто-
кефальної церкви.

Цей голос пояснює, ін-
формує, попереджає, але 
нема жодного сумніву, що 
всі сигнали, які владика над-
силає спільноті вірних, кліру, 
владі та суспільству, форму-
ються у глибокому зв’язку із 
реальністю та знанням інте-
ресів і настроїв пастви. За рік 
пандемії питань до церков-
ної ієрархії накопичилося. 
А тут ще й візит української 
делегації в Константинополь 
підігрів інтерес, тож ми вирі-
шили обговорити із влади-
кою і духовні, й міжнародні 
справи.

- Владико, ви нещодавно 
повернулися зі Стамбулу, 
де були присутні на інтро-
нізації владики Еммануїла 
на Халкидонську кафедру. 
Як вас приймали на Фана-
рі? Як ставилися інші вла-
дики? Про що ви говорили 
із Його Всесвятістю?

- Митрополит Еммануїл 
був обраний на Халкидон-
ську митрополію під час 
попереднього засідання 
синоду і, відповідно, перей-
шов з Парижа на служіння 
до Стамбула, тому що те-
риторіально Халкидонська 
митрополія розташована в 
азійській частині Стамбула. 
Це – історична кафедра від 
давніх часів й одна з тих, які 
збереглися в складі Констан-
тинопольського патріархату 
на території Туреччини про-
тягом ХХ століття. Ми знаємо 
про ті драматичні історичні 
події, які пережила ця Цер-
ква у минулому столітті у 
зв’язку зі змінами, що відбу-
лися в самій Туреччині, й у 
відносинах між Туреччиною 
й Грецією.

Безперечно, що вже по-
над два роки, з того часу, як 
було надано Томос, ми має-
мо добрі налагоджені відно-
сини зі Вселенським патріар-
хатом, Першим Престолом у 

православному світі. І тому 
маємо можливість і для офі-
ційної взаємодії, і просто 
для братнього спілкування. 
І те, що офіційна делегація, 
офіційне представництво 
від Блаженнішого митропо-
лита Епіфанія і Православ-
ної церкви України було 
запрошене на інтронізацію 
митрополита Еммануїла на 
Халкидонську кафедру, що, 
за традицією, залишається 
другою за честю кафедрою 
у Вселенському патріарха-
ті, а також на святкування 
Дня торжества православ’я, 
бо це святкування, власне, і 
було встановлене в Констан-
тинополі після перемоги над 
єрессю іконоборства, – все 
це підкреслило духовний 
євхаристійний зв’язок між 
церквами. Тому що участь 
у цьому богослужінні брав 
також митрополит Гвінеї з 
Олександрійського патрі-
архату, який представляє 
Олександрійського патріар-
ха в Афінах, владика Геор-
гій. І таким чином було ще 
раз підкреслено: Українська 
церква є повноцінна Автоке-
фальна православна церква, 
яка на рівних бере участь у 
духовному, літургійному, бо-
гослужбовому житті Вселен-
ського православ’я.

- Ви обговорювали ві-
зит Його Всесвятості до 
України?

- Так. Під час зустрічі, яка 
у нас була зі Вселенським 
патріархом, ми зачепили цю 
тему. Патріарх, як уже нео-
дноразово говорив, з раді-
стю очікує на цю можливість, 
щоби приїхати до 
України. Безперечно, 
що розклад і плани 
цього візиту будуть 
зрозумілі пізніше, і 
ми цю роботу вже 
розпочали для того, 
щоби спланувати заходи, які 
будуть під час цього візиту. 
Очевидно, що є рамка, – це є 
святкування З0-ліття віднов-
лення Незалежності України, 
і до цієї дати ми пов’язуємо і 
час візиту, але всі інші деталі 
ми будемо опрацьовувати, 
беручи до уваги й те, як буде 
розвиватися ситуація з пан-
демією. Хоча сподіваємося, 

що вже до серпня-місяця си-
туація буде значно кращою, 
ніж є зараз.

- Те, що владика Емма-
нуїл зараз отримав іншу 
кафедру, означає, що у нас 
буде інший комунікатор зі 
Вселенським патріарха-
том?

- З мого спілкування зі 
Вселенським патріархом 
та безпосередньо з ми-
трополитом Еммануїлом я 
зрозумів, що владика зали-
шається тією особою, тим 
ієрархом, який має довіру 
та відповідні повноваження 
від Вселенського патріарха 
комунікувати, взаємодіяти 
з Православною церквою 
України. І взагалі не тільки 
з Православною церквою 
України, – власне, і обран-
ня митрополита Еммануїла 
на Халкидонську кафедру, 
найпочеснішу серед інших 
кафедр Вселенського патрі-
архату, супроводжувалося з 
патріархату визнанням ви-
датних заслуг цього ієрарха 
в його різноманітних сферах 
діяльності. Тому що він, ок-
рім обов’язків митрополита 
Вселенського патріархату 
в Франції, також протягом 
багатьох років був одним із 
основних церковних дипло-
матів Вселенського патріар-
хату. За дорученням патріар-
ха та синоду він виконував 
різні місії, представляв па-
тріарха, очолюючи делегації 
чи беручи участь у делегаці-
ях, взаємодіючи як з іншими 
помісними православними 
церквами, так і в численних 
християнських екуменічних 
контактах, а також у діалозі з 
іншими релігіями – з мусуль-
манами, юдеями.

Переконаний, що його 
дипломатична діяльність 
буде лише посилена, і його 
обрання на Халкидонську 
митрополію підтверджує 
ту довіру, яку виявляє йому 
Вселенський патріарх. Від-
так нема жодних підстав 
говорити про якісь зміни в 
контактах між Православ-
ною церквою України і Все-
ленським патріархатом.

Якраз сьогодні (25 берез-
ня), коли ми спілкуємося, за 
новим календарем є свято 
Благовіщення, і цього дня 
також відбувається руко-
положення у Вселенському 
патріархаті. Бо було офіцій-
но повідомлено, що буде 
хіротонія диякона Григорія, 
який був заступником се-
кретаря Священного сино-

ду, а на останньому засіданні 
був обраний головним чи 
генеральним секретарем, 
грецькою мовою архіграма-
тевсом Священного синоду 
Вселенського патріархату. І 
сьогодні – саме його свяще-
нича хіротонія, яку звершує 
Вселенський патріарх. А ми 
знаємо, що отець Григорій 
був не тільки активно долу-
чений до підготовки та про-
ведення Об’єднавчого собо-
ру в грудні 2018 року, але й 
надалі він неодноразово пе-
ребував у складі офіційних 
делегацій в Україні. І також є 
одним із тих, хто обізнаний 
з українським церковним 
питанням і вже на новій по-
саді генерального секретаря 
Священного синоду, а це є 
одна з важливих посад, одна 
з основних посад у структурі 
патріаршого двору, – пере-
конаний, що в його особі ми 
будемо мати людину, слу-
жителя церкви, який добре 
обізнаний з українським пи-
танням, з українською про-
блематикою і таким чином 
буде враховувати цей досвід 
у своїй праці. І це є безпереч-
ний плюс.

- Владико, якщо це уза-
гальнювати цивільною 
мовою… Я зрозуміла, що 
досвід грецького кліру у 
вирішенні питання україн-
ської автокефалії робить 
їх мало не «спецназом» у 
Вселенській патріархії. 
Це накладає на нашу цер-
кву особливу відповідаль-
ність. Але чи не викликає 
побоювань у Його Всесвя-
тості активність Москви 
щодо намагань скликати 
нову нараду, знову «пого-
ворити» про українське 
питання. Чи це просто 
пропагандистський шум 
Москви, чи не буде цих усіх 
подій?

- Позиція Вселенського 
патріарха і Матері-церкви 
є незмінною. Вона була не-
одноразово виголошена, 
озвучена і в заявах самого 
Патріарха, і чинних ієрар-
хів, які на це уповноважені. 
Томос Православної церкви 

України є доконаним фак-
том. І він не може підлягати 
якомусь повторному обго-
воренню, дискутуванню й 
т.  д. Вселенський патріархат 
протягом понад двох десяти-
літь давав усі можливості Ро-
сійській православній церкві 
діяти у розв’язанні україн-
ського церковного питання. 
Знаємо, що 20 років тому в 

Цюріху відбувалися пере-
говори, де було залучено з 
одного боку Вселенський 
патріархат, з іншого – Росій-
ську церкву, якраз особисто 
тодішній голова відділу цер-
ковних зв’язків митрополит 
Кирил очолював делегацію, і 
там були представлені укра-
їнські церкви: Київський 
патріархат й Українська ав-
токефальна православна 
церква. У Російської церкви 
була можливість неоднора-
зово в рамках цього проце-
су висловити свою позицію, 
дати свої конструктивні дум-
ки щодо того, яким чином 
українське церковне питан-
ня може бути розв’язане.

Але всі добре знають, яку 
позицію мала і має Росій-
ська православна церква: 
тільки так, як було понад 
300 років, тільки підпоряд-
кування Української церкви 
Російській церкві. І власне 
таку масну крапку патріарх 
Кирил поставив під час сво-
го ювілею 70-ліття в Москві, 
кілька років тому, коли на 
урочистому зібранні він ска-
зав: ніколи Російська право-
славна церква не погодиться 
на автокефалію Української 
православної церкви. Тому 
що для неї Київ – це «те саме, 
що Мцхета для грузинів чи 
Печ – для сербів». Тобто він 
фактично підтвердив те, про 
що ми говорили протягом 
багатьох років: що ніякі вну-
трішні підстави, тобто згода 
чи незгода єпископату, кліру 
чи мирян, готовність-него-
товність української церкви 
до автокефалії, як і каноніч-
ні питання і все інше, на що 
Москва роками, десятиліт-
тями посилалася, відмовля-
ючи в праві на автокефалію, 
– насправді все це не важли-
во. Бо важлива лише думка 
самої Москви, яку озвучив 
патріарх Кирил: «Ми не мо-
жемо погодитися з автоке-
фалією Української церкви 
тому, що така є наша позиція. 
Ми вважаємо, що це – наша 
частина, це є наш центр, це 
є наша святиня, Київ – Мати 
міст руських, і це є частина 

російської церков-
ної й державної істо-
рії». Все.

Після того, коли 
остаточно вони по-
казали, що ніякої 
конструктивної по-

зиції в українському цер-
ковному питанні від них 
очікувати нема підстав, Все-
ленський патріархат у 2018-
му році розпочав процес 
проголошення автокефалії 
й надання Томосу, а згаду-
ваний вами митрополит Ем-
мануїл, у складі чи на чолі 
делегації, відвідав усі пра-
вославні церкви, зокрема, й 

Євстратій Зоря, ієрарх Православної церкви України:

«Заперечувати Томос – це 
ставити під сумнів автокефалію 

10 з 15 православних церков»

Вселенський патріархат протягом понад двох 
десятиліть давав усі можливості РПЦ діяти у 
розв’язанні українського церковного питання
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Російську православну цер-
кву. Всіх було проінформо-
вано про те, що цей процес 
відбувається. І якби Москва 
мала якісь конструктивні 
пропозиції, то вона могла би 
їх висловити.

- Москва мала всі мож-
ливості обговорювати як 
українське церковне пи-
тання зокрема, так і пи-
тання способу і порядку 
проголошення й надання 
автокефалії загалом, про-
тягом дуже тривалого 
часу.

- І Москва сама відмови-
лася від того, щоби питання 
про автокефалію розгляда-
лося на Всеправославному 
соборі, вона наполягала на 
тому, щоб це питання було 
виключене з порядку ден-
ного. Москва зірвала можли-
вість під час Всеправослав-
ного собору розглянути це 
питання, вона намагалася 
зірвати сам Всеправослав-
ний собор. І тепер апелю-
вати до Всеправославного 
обговорення, до Всеправо-
славного вияснення цього 
питання – це є лицемірство. 
Вселенський патріарх у ли-
сті-відповіді Архієпископу 
Албанському зазначив: якби 
ми зараз скликали зібран-
ня Всеправославне, то єди-
не, в чому ми би знайшли 
погодження, це те, що ми 
між собою не згідні. Москва 
запропонувала хоч якусь 
конструктивну думку, кон-
структивний план, який би 
враховував, що Томос є, і він 
не був скасований? Ні, не 
запропонувала нічого. Що 
вони хочуть? Вони ж хочуть 
дискутувати Томос. А що 
означає дискутувати Томос 
– ставити під сумнів Томос? 
Це ж ставити під сумнів по-
рядок набуття визнаної ав-
токефалії, порядок всепра-
вославного проголошення 
автокефалії всіх тих поміс-
них церков, які стали автоке-
фальними після епохи Все-
ленських соборів. А таких 
церков зараз є десять.

- Так, заперечувати 
Томос – це заперечувати 
Диптих, більшу частину 
Диптиха.

- Заперечувати Томос, за-
перечувати право Вселен-
ського патріарха надавати 
Томос про автокефалію, – це 
заперечувати статус-кво і 
ставити під сумнів автоке-
фалію 10 з 15 православних 
церков. Лише Константино-
польський патріархат, Олек-
сандрійський, Антіохійський 
та Єрусалимський і Церква 
Кіпру були утверджені як ав-
токефальні церкви у час Все-
ленських соборів. Всі інші, 
зокрема Російська церква, 
отримали цей статус і були 
включені в Диптихи завдяки 
актам Вселенського патріар-
ха. Тому ставити під сумнів 
цей порядок – це ставити під 
сумнів порядок, який є в ці-
лому православ’ї.

Наступний момент. Згід-
но з Томосом, Православна 
церква України має не тіль-
ки обов’язки, але й права. І 
одним з невід’ємних прав є 

– бути присутніми та брати 
участь у всіх Всеправослав-
них заходах. І тому ніяка 
нарада, ніяке зібрання не 
може бути визнане як Все-
православне, якщо до ньо-
го не запрошена і не має 
можливості взяти в ньому 
участь Православна цер-
ква України, як 15-а в Дип-
тиху православна церква. 
Не кажучи вже про те, що 
зібрання будь-яке Всепра-
вославне, яке збирається не 
Вселенським патріархом, є 
незаконним і є порушенням 
канонічного порядку. І тому, 
якщо Москва ініціює якесь 
зібрання, а ми бачили одне 
таке зібрання вже, яке нама-
галися провести і яке ніяких 
корисних плодів не дало, – 
то це лише намагання далі 
ігнорувати реальність і пра-
цювати на розділення пра-
вослав’я.

- Церква і коронавірус. 
Ясно, що пандемія змі-
нила церкву, з’явилися 
онлайн-богослужіння. Але, 
по-вашому, церква готова 
до третьої хвилі, до того, 
що відбувається зараз, 
коли ситуація погіршу-
ється і буде погіршувати-
ся, на жаль?

- Безперечно, що рік тому 
ні суспільство, ні держава, ні 
медична сфера, ні тим біль-
ше церква – в повноті не 
були готові до такої масш-

табної пандемії з такими 
довготривалими наслідка-
ми. І тому лише поступово, 
набуваючи досвіду, всі стали 
більш-менш розуміти ситу-
ацію, і розуміти, що лише 
одними обмежувальними 
методами, ізоляцією, про-
блеми вирішити неможливо. 
Пандемія триває довше, ніж 
будь-яке суспільство здатне 
було би витримати режим 
ізолювання і з економічної 
точки зору, й з точки зору 
психологічної.

Тому нам потрібно вчити-
ся жити в умовах, коли три-
ває пандемія, не вдаючись 
до крайнощів. З одного боку 
– не впадаючи в паніку і не 
зупиняючи власне самого 
життя, з іншого – не легкова-
жачи ризиками.

Як я бачу з досвіду в нашій 
церкві, ми змогли, наскільки 
це взагалі можливо в цих 
обставинах, знайти «золоту 
середину» між тим, що цер-
ква продовжує виконувати 
свою місію, яка стає особли-
во актуальною, й убезпечен-
ням людей від ризиків. У цих 
важких умовах люди потре-
бують підтримки і молитви, 
участі в таїнствах церкви. 
Потребують слова, яке цер-
ква промовляє, щоб наста-
новити, укріпити, спрямува-
ти або застерегти. Я бачу, що 
і священнослужителі, й вірні 
нашої церкви в цілому свідо-
мо ставляться до нинішніх 
небезпек. Я бачу, що прак-

тично всі, хто приходить до 
храму, стоїть на богослужін-
ні в масках, дотримується 
необхідної дистанції. Вшану-
вання святинь відбувається 
через поклоніння, а не через 
цілування.

- Так. У нас уже не при-
кладаються до ікон і не ці-
лують Чашу чи хрест.

- Так, це вимушена, але 
необхідна зміна. І також від-
повіддю на виклик був той 
спосіб причастя, який стали 
використовувати для мирян 
– традиційний, давній спо-
сіб Причастя, який, власне, 
використовується церквою 
для священнослужителів 
у час Великого Посту. Мені 
здається, що з усіх можливих 
відповідей це була найкра-

ща відповідь на ризики, які 
несе пандемія, з урахуван-
ням того, що ми не маємо 
жодного права ставити під 
сумнів святість і благодат-
ність самого таїнства Євха-
ристії. Протягом пандемії й 
лікарі, й медична сфера, спе-
ціалісти, накопичили досвід, 
який дозволяє їм давати 
якісніші, кращі рекомендації, 
актуальніші щодо того, яким 
чином ми маємо поводитися 
з тими, хто є хворий, хто по-
требує духовної підтримки, 
перебуваючи, зокрема, і в 
лікарнях.

- Причащають наші 
священники інфікованих?

- Безперечно, але знов-та-
ки – з повним дотриманням 
тих приписів, які є, тому що 
вони й самі не повинні на-
разитися на небезпеку і тим 
більше – не стати джерелом 
небезпеки для інших. Ми мо-
жемо і повинні використо-
вувати такі форми подання 
таїнств, які будуть і ґрунтува-
тися на давній традиції, і мак-
симально враховувати мож-
ливі ризики захворювання, 
однак не будуть ставити під 
сумнів сутність таїнств. Бо 
ми знаємо настанову Спаси-
теля: «Субота для людини, а 
не людина для суботи».

- А як щодо сповіді 
«онлайн»?

- З моєї точки зору, яка 
зумовлена як догматичним 
вченням, так і практикою, 
сповідь як таїнство – не 

повинна здійснюватися 
«онлайн». Це є таїнство, яке 
передбачає особисте спілку-
вання духівника та грішника, 
що кається, і це спілкування 
повинне бути цілком конфі-
денційним, без можливості 
втручання будь-кого сто-
роннього. Жоден засіб дис-
танційної комунікації не дає 
гарантії, що в це спілкування 
ніхто не втрутиться. Тому я 
вважаю за можливе прово-
дити «онлайн» духовне спіл-
кування, розмови, зокрема 
щодо гріхів та покаяння – 
але саме таїнство повинне 
відбуватися лише особисто.

Треба також відзначити, 
що покаяння відбувається 
не лише під час таїнства – у 
щоденних вечірніх молит-

вах, наприклад, ми маємо 
сповідання гріхів. Тому лю-
дина, яка відчуває потребу 
в покаянні, може і повинна 
відкрити своє серце перед 
Богом на всякому місці, де 
вона зараз перебуває, і знай-
ти можливість взяти особи-
сту участь у таїнстві при пер-
шій же для цього нагоді.

- Владико, чи не треба 
нам зробити пропаганду 
масок та дезінфекції яко-
юсь частиною пастир-
ської бесіди, навіть публіч-
ної проповіді?

- Це – складне питання 
для обговорення. Почнемо 
з того, що ми всі добре зна-
ємо з досвіду цілого року всі 
плюси й всі недоліки самої 
маски як захисного меха-
нізму. І тому повинен бути 
зважений підхід, бо маска 
не повинна сприйматися 
людьми ані як ознака паніки 
чи якогось зла, тому що є, зо-
крема, й серед вірян, такі, які 
категорично налаштовані 
проти масок, і вважають, що 
це є взагалі якесь безглуздя 
в духовному плані, зневага 
до святинь і т. д., і т. ін. 

З іншого боку, є й ті, які, 
здається, на самі маски, на 
саму дезінфекцію поклада-
ють всю свою надію. І тут, 
певною мірою, крайності 
сходяться. Тому, власне, цер-
ква не повинна підмінювати 
собою якісь інші суспільні 
інституції, зокрема, й інсти-
туції, які відповідають за охо-
рону здоров’я. Кожен пови-
нен діяти у своїй сфері. Адже 
погодьтеся, було би дивно, 
якби Міністерство охорони 

здоров’я стало закликати 
проводити молебні чи інші 
церковні заходи. У духовній, 
церковній сфері Церква дає 
поради й настанови, а у ме-
дичній – медики. Кожен несе 
відповідальність за свою 
справу, але ми всі разом дба-
ємо про благо суспільства.

Саме так і наша церква, 
й інші церкви та релігійні 
організації про це говори-
ли у зв’язку з кампанією 
вакцинації. Бо ж не справа 
церкви давати сертифікацію 
вакцинам чи займатися про-
пагандою вакцинації, нада-
вати припис, що ви повинні, 
зобов’язані вакцинуватися. 
Але справа церкви – засвід-
чити моральну оцінку, що 
вакцинація не є жодним чи-
ном порушенням якихось 
релігійних норм, правил. 
Що відповідно до традицій 
усіх тих церков і релігійних 
організацій, які входять у 
Всеукраїнську раду церков 
і релігійних організацій, 
коли людина вакцинується, 
вона не порушує приписів 
і настанов свого віроспо-
відання, – бо це теж дуже 
важливо. Адже є таке ціле 
спрямування пропаганди, 
яке якраз підриває довіру до 
вакцинації з точки зору того, 
що це нібито є порушенням 
якихось релігійних норм і 
правил.

- У Росії у фундамен-
талістів є кілька теорій 
змов, що, мовляв, через 
вакцину вживляється чип, 
вживляється ДНК біса, 
вакцина зроблена на абор-
тивному матеріалі...

- Вакцинація, як про-
цедура, не є порушенням 
релігійних норм і правил. 
Але ми ж розуміємо, що не 
може церква, вона не має 
просто таких інструментів, 
компетенції і, відповідно, 
повноважень – давати оцін-
ку якості процедури вакци-
нації, конкретної вакцини 
чи конкретного випадку. Це 
є компетенція органів охо-
рони здоров’я, держави і 
т.  д., і тому, розрізняючи ці 
компетенції, ми і можемо 
діяти спільно, ефективно, й 
допомагати одне одному в 
розв’язанні проблем. Те ж 
можна, повертаючись до по-
чатку питання, сказати й про 
маски. Церква від початку 
сказала, що потрібно дотри-
муватися тих рекомендацій, 
які органи охорони здоров’я 
надають для збереження на-
шого здоров’я. Якщо вони 
рекомендують носити ма-
ски, то ми повинні їх носити. 
Але це не означає, що маска 
чи дезінфекція є панацеєю, і 
вони самі можуть врятувати 
нас від пандемії, і винятково 
на них чи на вакцинацію тре-
ба покладати свою надію.

Очевидно, що це – не 
так, тому що і маски носи-
ли, й вакцинація почалася, 
а проблема залишається 
складною, хоча знову ж таки 
– ми не можемо сказати, на-
скільки вона була б гіршою і 
складнішою, якби і таких за-

Апелювати до Всеправославного 
обговорення українського 
питання – це є лицемірство
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ходів безпеки не було вжи-
то. Ми бачили рік тому, коли 
деякі церкви відверто ігно-
рували цю небезпеку, коли 
вже закликала і держава, й 
інші конфесії дотримуватися 
відповідних правил – а вони 
їх ігнорували.

- Владико, у мене пи-
тання такого духовного 
плану. Коли я спостерігаю 
за подіями в Російській 
православній церкві, як 
вони пресують та аре-
штовують власних фун-
даменталістів, тому що 
ті виступили проти па-
тріарха Кирила в Серед-
ньоуральському монас-
тирі, коли арештовують 
монахинь, коли кажуть, 
що там були злочинці, 
хоча, можливо, ці злочинці 
давно покаялися, так, але 
вони виявили їх тільки, 
коли ігумен монастиря по-
чав протестувати, коли 
я бачу те, що на півночі 
вимирають цілі народно-
сті, а православної церкви 
там немає, там самогуб-
ство на потоці, мене по-
стійно переслідує думка: 
«О, Господи, як добре, що 
це все не з нами!» Чи це не 
є фарисейством – таке 
ставлення, що ми струси-
ли порох з власного взут-
тя щодо цієї РПЦ, зв’язків 
з РПЦ. Але щось у тому не 
те з духовної точки зору в 
наших почуттях?

- Безперечно, що з духов-
ної точки зору ми не повинні 
мати таких почуттів, бачачи 
біди наших братів за вірою. 
Ми не повинні забувати слів 
Божественного Одкровен-
ня, Священного писання 
про єдине тіло Церкви Хри-
стової. Так, організаційно, з 
юрисдикційної точки зору, 
як структури помісних цер-
ков, ми є окремими. Якщо 
церкву розглядати як кора-
бель, то структура помісних 
церков є переборки в кора-
блі. В нормальному стані пе-
реборки в кораблі не пере-
шкоджають ні пересуванню, 
ні функціонуванню самого 
корабля, але коли корабель 
пошкоджується, коли є ри-
зик потоплення, тоді пере-
борки перекривають, аби 
проблема, яка виникла в од-
ній частині корабля, не стала 
згубною для всього корабля. 
І ось тому – так, є межі між 
автокефальними церквами, 
зокрема між Російською та 
Українською, вони дозво-
ляють нам уникати певних 
проблем і тих спокус, які, 
на жаль, стали надзвичайно 
актуальними для Російської 
православної церкви. Але 
водночас ми не маємо за-
бувати, що ми, як Церква, є 
єдина Христова Церква, про 
яку сказано, що глава її Го-
сподь Ісус Христос. Не варто 
тішитися, що занепад право-
славної церкви в Росії – оче-
видний, попри всі ті фанфа-
ри щодо її відродження, що 
в реальності вона вже втра-
тила вплив на суспільство, 
свій авторитет у суспільстві 
як структура. Багато з тих, 
хто є православними вірую-

чими і серед мирян, і серед 
духовенства, залишаються 
такими не завдяки тому, що 
адміністративна структу-
ра Московської патріархії 
створює їм для цього добрі 
умови, а всупереч цьому. 
Яскравий приклад, який за-
раз перед очима всіх, – це 
протодиякон Андрій Кура-
єв, який був символом ро-
сійського релігійного від-
родження 1990-х – початку 
2000 років, і чим ця вся істо-
рія обертається зараз.

- Поговорімо про отця 
Андрія Кураєва.

- Завершуючи думку. 
Коли ми дивимося на ці всі 
проблеми, про які говори-
те, і про інші проблеми, то 
як християни ми повинні не 
радіти, що ми маємо відо-
кремленість від них через 
те, що ми є інша помісна ав-
токефальна церква. А ми по-
винні співчувати їм, і коли 
є можливість – навіть про-
сити у Бога в молитві, щоб 
Господь їх позбавив від 
тих спокус, від того хибно-
го шляху, який для них об-
рали, на жаль, ті, котрі є за-
раз їхніми провідниками.

Повертаючись до питан-
ня щодо отця Андрія Кура-
єва. Він особисто для мене, 
як, думаю, й для багатьох 
православних, хто зростав 
у 1990-х роках - на почат-
ку 2000-х років, його книги, 
його лекції, особливо того 
часу, були важливим джере-
лом пізнання православної 
віри, розуміння православ-
ної віри, розуміння історії, 
розуміння догматів. Але з 
часом, коли він із богослова 
став більше перетворювати-
ся на публіциста та політика, 
його талант богословський 
усе зменшувався й зменшу-
вався. Про кожну людину 
можна говорити, що вона не 
є чорно-білою, а тим більше 
про людину таку публічно 
відому, яка завжди себе по-
зиціонувала і позиціонує як 
особу з певним протестом 
проти загального настрою. 
Він був таким і у 1980-х ро-
ках, коли, будучи студен-
том факультету наукового 
атеїзму Московського дер-
жавного університету, став 
вірянином. Він був таким 
в 1990-х роках, на початку 
2000-х, коли багато хто ба-
чив духовне відродження 
суто в зовнішній стороні: 
що треба відбудувати храм, 
треба призначити батюшку, 
щоб він звершував богослу-
жіння, – і на цьому все, оце 
вже є духовне відродження. 
А він багато працював, щоб 
наповнити зовнішні форми 
церковного життя багатим 
внутрішнім змістом і розу-
мінням цього внутрішнього 
змісту. Він і зараз є таким 
певним виразником протес-
ту. Але водночас я прекрас-
но пам’ятаю його дуже тісну 
й своєрідну співпрацю з пу-
тінськими байкерами, яких 
очолює так званий «Хірург», і 
його виступи на зльотах цих 
байкерів у Криму. А ми знає-
мо, чим ця справа закінчила-
ся. Я добре пам’ятаю, як він 

активно працював над при-
веденням митрополита Ки-
рила до патріаршої влади, і 
його знамениті слова «патрі-
арх Кіріл – пора прівикать».

Я добре пам’ятаю місце 
з його опису відвідин Ми-
хайлівського монастиря. 
Якось так склалося, що я тоді 
звершував богослужіння, 
коли отець Андрій зайшов 
до храму, і от коли я звершу-
вав кадіння, він демонстра-
тивно стояв, як стовп, і ніяк 
не реагував – не хрестився, 
не кланявся. Тобто, жодним 
чином не реагував на бо-
гослужіння. А потім в одній 
своїй книжці написав про 
своє враження, що нібито 
він якусь бісівську присут-
ність відчув, що розписи 
Михайлівського монастиря 
– це «святі з наркотичними 
очима», і що він змушений 
був ледь не втікати, як з міс-

ця «бісівської присутності», 
з Михайлівського собору. 
Я думаю, що з часом і сам 
отець Андрій переоцінив 
деякі свої вислови й заяви. 
Але він – плоть від плоті 
російської церкви і росій-
ського православ’я з усіма 
його досягненнями і з усіма 
його проблемами. Єдине, 
що можу побажати йому – 
успіху, щоб він, хто є прикла-
дом для багатьох, зумів і сам 
знайти кращий шлях для Ро-
сійської церкви, і показати 
цей шлях для інших.

- Наш найбільший фрік 
Московського патріар-
хату Лука із Запоріжжя 
проголосив урочисту ана-
фему, він чи його диякон, 
митрополиту Епіфанію. 
Чи Його Блаженство про 
це знає, і як він зреагував 
на те, що людина так 
святкує торжество пра-
вослав’я – прокльонами?

- Митрополит про це знає 
і зреагував з гумором, влас-
не так само, як і я зреагував 
з гумором. Мені от, гортаючи 
стрічку Фейсбука, так випа-
ло, що я поруч побачив ві-
део з цією анафемою і зобра-
ження тих плакатів, якими 
завішали вулиці, з закли-
ком митрополита Онуфрія, 
що «піст – це час для про-
щення». У мене оце все так 
склалося в думку, як можна 
коротко описати позицію 
Московського патріархату: 
«Піст – це час для прощення 
і прокльонів».

Є такий історичний анек-
дот, я думаю, що він має, без-
перечно, якусь основу, хоча, 
можливо, і не був таким у 
деталях, – про відвідини ца-
рем Миколаєм І військового 
Микільського собору в Ки-
єві на Печерську. Зараз на 
цьому місці частково – ко-
лишній Палац піонерів, а ча-
стково побудували сучасну 
висотку біля площі Слави. 
Так ось там стояв цей со-
бор, збудований гетьманом 
Мазепою. І коли імператор 
відвідував цей собор, то він 
запитав настоятеля: скажіть, 
будь-ласка, чи правда, що 
цей собор був побудований 
колишнім гетьманом-зрад-
ником Мазепою. Священ-
ник відповів, що так, ваша 
величносте, це – правда. А 
він запитав: скажіть, а ви за 
нього, як про будівничого 
цього храму, молитесь? Мо-

лимося, ваша величносте 
– була відповідь. Але ж він 
підданий церквою анафемі. 
Так ви його й анафематству-
єте? Священник відповів: 
так. Імператор здивувався: 
так ви що – і молитеся, й 
анафематствуєте? Так, ваша 
величносте – і молимося, й 
анафематствуємо.

Ось такий одночасний 
заклик і до прощення, і до 
прокльонів – це десь така, 
не хотів би вживати безпо-
середньо медичного термі-
ну…

- Місцева шизофренія?
- Не хотів би вживати 

медичного терміну, але ви-
користаю інший – роздвоє-
ність, коли одночасно готові 
й виявляти якісь християн-
ські почуття, і проклинати 
зовсім із таким комсомоль-
ським запалом. Хоча треба 
зрозуміти, що це не є фено-
мен, який характерний тіль-
ки для таких діячів, як Лука 
Коваленко.

В Євангелії є приклад 
того, як Господь зі своїми 
учнями проходили через 
самарянське село, прямую-
чи до Єрусалима, і самаряни 
не хотіли їм надати ніякої 
допомоги через те, що бачи-
ли – юдеї йдуть на свято до 
Єрусалима. Ми знаємо про 
той релігійний конфлікт чи 
суперечку, яка була між юде-
ями та самарянами, і про що 
дуже добре відомо з історії 
розмови спасителя з жін-
кою-самарянкою. І тоді учні 

сказали Спасителю: Господи, 
чи хочеш, щоб ми, як Ілля, 
звели на них вогонь з неба. 
На що Спаситель їм відпо-
вів: не знаєте, якого ви духа. 
Так ось, мені здається, те, що 
зробив Лука Коваленко в не-
ділю Торжества православ’я, 
– це якраз від того духа, який 
панував в учнів, що хотіли на 
самарянське село звести во-
гонь, а Господь сказав, що ви 
самі не знаєте, який це дух. 
Але точно не Христовий, не 
Святий.

- Що ми можемо про-
тиставити цим хресним 
ходам, які вони роблять, 
тим публічним звернен-
ням, де вони залучають 
буквально стареньких жі-
нок ходити вулицями Киє-
ва, щоб не визнавати Пра-
вославну церкву України?

- Треба ставитися, з одно-
го боку, з гумором, а з іншого 
боку – з відповідальністю. Те, 
що потребує реакції, це тре-
ба робити. Бо, безперечно, 
ми бачили, до чого можуть 
призводити от такі нібито 
релігійні заходи. Що ста-
лося з Кримом, що сталося 
з частиною Донбасу. І тому, з 
церковної точки зору, ми по-
винні викривати неправду. 
Але, якщо за цим стоїть щось 
більше, якщо, – а я впевне-
ний, що є ті ляльководи, які 
смикають за ці ниточки, си-
дячи в Москві, – якщо це стає 
відомим, то це вже питання 
до держави – яким чином 
реагувати, щоб ці ниточки 
були обрізані. Держава не 
може людей віддавати під 
суд за їхні власні переконан-
ня. Але якщо вони вчиняють 
дії, особливо у співпраці з 
російськими спецслужба-
ми, з країною-агресором, 
спрямовані на підрив нашої 
держави, нашого суспіль-
ства, підрив миру в Україні, 
то, безперечно, що це має 
зовсім іншу кваліфікацію і 
повинно отримувати реак-
цію з боку тих, хто народом 
і законом наділені відповід-
ними правами. Ми бачимо, 
що в останні місяці держава 
стала досить активно в цьо-
му напрямку діяти. Ми ба-
чимо це і на прикладі санк-
цій, і на прикладі багатьох 
інших дій. І я хотів би лише 
нагадати, що секретар Ради 
національної безпеки і обо-
рони пан Данілов в одному 
зі своїх інтерв’ю досить від-
верто говорив про те, що 
середовище Московського 
патріархату та структура 
Московського патріархату 
в Україні також використо-
вуються для дестабілізації 
ситуації в нашій державі. 
Сподіваюся, що ті, кому це 
належить, роблять свою ро-
боту, і всі ці заходи промос-
ковські, всі ці заклики в дусі 
«рускаво міра» не приведуть 
до чогось гіршого.

Автор: Лана Самохвалова, Київ
Фото Павла Багмута, Олени 

Худякової та Даниїла Шамкіна
Джерело: «Укрінформ» (https://www.
ukrinform.ua/rubric-society/3221729-

evstratij-zora-ierarh-pravoslavnoi-
cerkvi-ukraini.html)
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Павло Резвой, нащадок відомого аристократичного роду, у віці 65 
років в 2004 році на одномісному веслярському човні Marion Lviv 

перетнув Атлантичний океан, беручи участь у регаті Лондонського 
клубу океанських веслярів. Його ім’я внесли до Книги рекордів Гі-
несса як найстаршої людини, що здійснила плавання через океан. 

За 61 день Павло Резвой подо-
лав 5500 кілометрів. Вже через рік 
чоловік пройшов на веслах через 
Індійський океан та отримав новий 
титул – найшвидший весляр, який 
його перетнув. Ця морська подорож 
тривала 67 днів. Павло Резвой став 
третьою людиною у світі, яка подо-
лала океан на веслах, і другою, яка 
за своє життя подолала два океани.

– Діти завжди яскраво мріють 
про те, ким хочуть стати у до-
рослому житті. Ким Ви бачили 
себе у дитинстві?

– Як не дивно, мріяв стати біоло-
гом. Мій дід по батьку за фахом був 
біологом, ми мали дуже дружні сто-
сунки. Я навіть рік провчився на бі-
ологічному факультеті Львівського 
університету. Це був розпал «лисен-
ківщини» (адміністративне переслі-
дування вчених та науковців за їхні 
«політично некоректні» наукові по-
гляди), мені стало огидно – і я пішов 
служити в армію.

– За освітою Ви – геолог. Це по-
кликання чи, можливо, продовжу-
вали сімейну династію?

– Після служби в армії я справ-
ді вирішив продовжити сімейну 
династію геологів та вступив на ге-
ологічний факультет Львівського 
університету. Вчитися було цікаво. 
Геологія – багатогранна. Ніколи не 
шкодував про вибір спеціальності.

– Свого часу Ви брали участь в 
геологорозвідувальних експедиці-
ях в Центральній Азії на Памір та 
Туркменістанський хребет. Цій 
роботі віддали 30 років життя, 
розкажіть, будь ласка, про неї. 

– Я займався створенням геоло-
гічних карт масштабу 1:25 000 і 1:50 
000. Це коли в 1 сантиметрі карти 

розміщено 250 або 500 ме-
трів відстані. Роботи по ви-
вченню місцевості велися на 
висоті від 2500 метрів до 7000 
метрів. Працювали ми більше 
на ентузіазмі. Платили нам, 
щиро кажучи, дуже мало.

Ми стикалися з проблемами 
транспортування, недостатнього 
забезпечення продуктами та від-

сутністю спорядження. Підійматись 
доводилось практично до висоти 7 
тисяч метрів над рівнем океану. В ос-
танні роки нас підвозив гелікоптер, 
але на найвищі точки він доправити 
нас не міг, тож робили це самотужки. 
Словом, сумувати не доводилося.

– Ви шукали золото в Гані. Зву-
чить дуже екзотично…

– Африка – моя дитяча мрія. 
Крокодили, бегемоти, жирафи, сло-
ни… Робота у Гані вбила Африку 
мого дитинства та лікаря Айболита 
(популярного персонажа радян-
ських мультфільмів). 26 мільйонів 
ганців з’їли усе живе: усіх тварин, 
яких можна піймати та вполювати. 
А золото, спитаєте ви? Золото до-
бували в Гані 200 років – і до нашо-
го прибуття шукати там вже було 
нічого.

Дніпропетровська компанія, яка 
нас найняла, зрозумівши це, так і по-
кинула у Гані, не заплативши за 4 мі-
сяці роботи. Зворотні квитки на літак 
у нас були, але потрібно було якось 
вижити 1,5 місяця. Ми робили вилаз-
ки в джунглі та збирали коріння, ним 
харчувалися. Так і виживали.

– У 65 років перетнути Атлан-
тичний океан – що спонукало Вас 
у такому солідному віці кинути 
виклик спочатку цьому, а згодом 
Індійському?

Перш за все, мною керувала при-
родна цікавість. Як виглядає океан з 
борта маленького човна? Як я себе 
буду відчувати в такій близькості до 
безмежної водної стихії та її мешкан-
ців? Перетнувши Атлантику, я збаг-
нув, що мені було неймовірно цікаво 
та добре.

Тому продовжив свої мандри, пе-
репливши Карибське море до Куби 
та Ямайки. Через рік мені випала 
нагода перейти через Індійський 
океан. Коли мій син Федір Резвой, 
допливши до Кокосових островів, 
відмовився від подальшого плаван-
ня через травму, я без найменших 
вагань замінив його в подорожі. Вва-
жаю, що мені шалено пощастило. 

– Що було найважчим під час по-
дорожі Атлантичним океаном?

– У мене були дві серйозні не-
справності під час переходу, через 
які мене могли зняти з маршруту. 
Спочатку «здох» мій супутниковий 
телефон. Але керівники регати ба-
чили, що я впевнено та наполегливо 
рухаюся до острова Барбадос, тому 
зі змагань мене не зняли. Згодом у 
мене зламалося кермо – я втратив 
можливість керувати човном. Тут 
мене знову ж таки могли зняти зі 
змагань. Страх того, що плавання 
зупинять, змусив мене продемон-
струвати винахідливість: за два дні 
з підручних засобів я зробив подобу 
керма, з яким і дійшов до Барбадосу.

– А як же Ви давали собі раду під 
час шторму?

– Тоді заходив до себе в каюту, 
закривав люк та чекав. У мене штор-
ми були по чотири дні щонайбільше. 
Але я, наче мавпа, призвичаївся та за 
будь-якого шторму варив собі каву. 
Примус тримав ногами, каструлю в 
руках. І рибу смажив за будь-якої по-

годи, використовуючи банку 
з-під болгарського лечо.

– Як Ви харчувалися у ман-
дрівці?

– Питання харчування в автоном-
ному плаванні вирішив ще задовго 
до самої мандрівки. Це сублімовані 
продукти для альпіністів, морські 
сухарі, консерви, кава, чай, звичай-
но ж – рибалка та хороший газовий 
примус. З собою я брав запас прісної 
води та закріпляв його до човна у 
вигляді баласту. А також використо-
вував електроопріснювач для того, 
аби отримати прісну воду.

– Найяскравіші моменти Ваших 
морських подорожей – які вони?

– В Атлантиці пройшов через ста-
до китів – це було справді захопливе 
видовище. У Карибському морі аме-
риканська берегова охорона довго 
літала наді мною спочатку на літаку, 
потім на гелікоптері. Врешті-решт, до 
мене підійшов корабель берегової 
охорони, з якого до на борт висадив-
ся офіцер. Капітан охорони переко-
нався, що я не везу наркотики з Ве-
несуели, тоді ми мирно розійшлися, 
потиснувши один одному руки.

– Пане Павле, що б Ви порадили 
тим читачам, які мріють виру-
шити у захопливі мандри, але не 
наважуються цього зробити?

– Думаю, що рішучих людей, які б 
хотіли переплисти океан на весляр-
ському човні, у нас достатньо. Але 
одної рішучості замало для такої 
подорожі, потрібні достатньо великі 
кошти. Мені в цьому сенсі поталани-
ло. Майже всі ті плавзасоби, які я ви-
користовував, отримав від товари-
ства англійських гребців. Індійський 
океан я переплив завдяки тому, що 
син Федір знайшов інвесторів, про-
вів усі підготовчі роботи, але через 
травму сам плисти не зміг.

Розмовляла Христина Полубічко
Джерело: журнал «Егоїст» 

(https://egoistmagaz.in.ua/zahoplenia/rezvoi/)

В Атлантиці пройшов через 
стадо китів – це було справді 
захопливе видовище

Львівський мореплавець Павло Резвой:

«Рішучих людей, які б хотіли 
переплисти океан на веслярському 
човні, у нас достатньо»
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Закінчення. 
Початок  в №№12,13

Ів затято змагався із по-
вітряними течіями і, як міг, 
скеровував кулю –  земля 
стрімко наближалася. Якщо 
і вдасться посадити цю пе-
кельну штукенцію, то посад-
ка ї х чекає зовсім не м’яка. 
Напружене очікування тис-
ло на вуха, Ка важко сковт-
нула, щоб прогнати гострий 
біль, а вже за мить забула 
про нього зовсім –  потуж-
ний  порив вітру підхопив 
ї хній  літальний  апарат і по-
жбурив у зовсім іншому на-
прямку –  до скелястих круч. 

–  Ка, слухай  сюди, нас 
несе на каміння, ми просто 
не зможемо там приземли-
тися. Попереду озеро, куля 
летить доволі низько. І у нас 
є шанс врятуватися, якщо 
стрибнемо у воду. 

Ка дивилася на Іва, і в її 
очах він бачив страх та не-
довіру. Він і сам розумів, що 
вимагає забагато. 

–  Але я не впевнена, що 
вмію плавати. І Лія навряд чи 
вміє. 

–  Я вас витягну, –  пообіцяв 
Ів, сподіваючись, що не пере-
оцінює свої  сили. Він і справді 
раніше плавав –  двічі. 

Куля летіла швидше, аніж 
того хотілося б Іву, але остан-
нім часом життя варіантами 
не балує. 

–  І ще… Нам треба роз-
дягнутися, –  Ка та Лія диви-
лися на нього, як на навіже-
ного. –  Роздягненим легше 
буде виплисти, бо мокрий 
одяг тягтиме на дно, осо-
бливо важкі кожухи. До того 
ж, нас чекатиме сухий одяг, 
коли виберемося на берег. 

Ка не могла не погоди-
тись, що аргументи досить 
розумні, тож не гаючи часу, 
зняла кожух, а слідом інший 
одяг. Ів чемно відвернувся –  
в надії приховати зрадниць-
кий рум’янець. 

Лія слухняно зняла 
най важчі речі і чоботи, ли-
шившись у білизні і панчо-
хах. 

–  Бр-р-р. Холодно... 
–  Готуй теся!.. 
Ів відкрив дверцята гон-

доли і чекав, поки долетять 
до озера. Одяг викинули 
раніше, щоб не намок. Він 
давав останні настанови: 
набрати побільше повітря, 
не відкривати рота у воді, 
активно працювати руками і 
ногами –  і в жодному разі не 
панікувати: буде дуже холод-
но. Мелькнула думка, що, 
можливо, простіше здатися. 
Лягти тут усім разом, обій ня-
тися і… все. 

–  Пора. 
Ка стрибнула першою, 

одразу ж за нею –  Ів із Лією 
на руках. «Поможи нам, Го-
споди!»

Розділ 39
Коли Ів почув, як різко 

перервався крик Ка, всере-
дині все стиснулося і зав-
мерло. Що він накоїв? Та в 
цю мить він відчув крижані 
голки, що лезом проникали 
в кожну клітину тіла, подих 
перехопило, він міцніше 

притис Лію, і над головою 
зімкнулися хвилі.

Він відчував, як шалено 
пручається дівчинка, як у 
паніці намагається й ого від-
штовхнути, але Ів тримав ї ї , 
мов у залізних лещатах. Рап-
том тіло застигло в спазмі, від 
нестерпного болю хотілося 
сховатися, перестати боро-
тися, розслабитися, і лише 
гострі нігті Лії , що вчепили-
ся й ому в шию у надлюд-
ській хватці, привели й ого 
до тями. Сильними рухами 
Ів почав виштовхувати їх 
обох на поверхню води, по-
думки благаючи Бога, аби Ка 
була жива. Озеро виявилося 
неглибоким, Ів жадібно ков-
тав повітря і не припиняв ру-
хати кінцівками, щоб позбу-
тися заціпеніння від холоду. 

–  Ка?
За кілька метрів від себе 

почув гучні хаотичні сплески. 
Чоловік, міцно тримаючи 
Лію, поспішив туди –  і саме 
вчасно. Ка то виринала, то 
знову пропадала під водою, і 
перерви дедалі довшали.

–  Ліє, сонце, –  Ів ледь во-
рушив замерзлими побіліли-
ми губами, –  зараз ти маєш 
якомога міцніше триматися 
за мене, і ми разом врятуємо 
Ка. Ми ж не можемо ї ї  поки-
нути, правда?

Лія дивилася на нього, 
не розуміючи, що він хоче. Ї ї  
губи тремтіли, а зуби вистуку-
вали чечітку, але все ж кволо 
кивнула. Ів із полегшенням 
відчув, як ї ї  руки міцно вхо-
пили й ого за шию, і відпустив 
дівчинку. Натомість швидко 
потягнув за волосся Ка. Вона 
не дихала.

Ів ніколи не вважав себе 
гарним плавцем, але тієї миті 
плив, як справжній  кит. Силь-
ними ривками наближався 
до берега і лиш молився, аби 
встигнути. Й ого серце так від-
чай душно калатало, що на-
віть холод відійшов на задній 
план. За хвилину, яка здалася 
й ому вічністю, вони видряпа-
лися на берег.

–  Ліє, знімай  із себе увесь 
мокрий одяг, швидше! 

Дівчинка загальмовано, 
але зняла із себе холодні лахи. 

Ів із надією почав реаніма-
цію. Дякувати Богові, перед 
кожним походом інструктор 
проводив лекції  щодо надан-
ня першої  допомоги. 

Із невеликим зусиллям 
відкрив дівчині рота й  вида-
лив водорості, які встигли там 
знай ти собі прихисток. Знову 
і знову натискав на грудну 
клітку, періодично вдихаючи 
повітря дівчині у рота. Не спу-
скав очей  із грудей , намагаю-
чись вловити хоча б який сь 
рух. Він не відчував гарячих 
сліз, що котилися обличчям, 
не стримавши емоцій , занад-
то сильно натиснув на грудну 
клітку –  і тихий  хрускіт роз-
різав нічну тишу. Наче тріс-
нула тонка крига під ногою 

–  і вже вода виривається на 
свободу. Ка голосно вдихну-
ла. Відчай душно кашляючи, 
замахала руками, немов усе 
ще намагалася виплисти. Ів 
витер обличчя від обпікаю-
чих солоних патьоків. 

Він обережно поклав ї ї  
на бік і повернувся до Лії , ді-
вчинка лежала у позі ембріо-
на на землі із заплющеними 
очима. Ів із полегшенням по-
мітив, що повіки ще тремтять. 

–  Ка, –  він звернувся яко-
мога лагідніше, але водночас 
і дуже серй озно. –  Ми не мо-
жемо тут лежати, якщо ще 
бодай на мить залишимось, 
то просто замерзнемо. Лія... 
–  він не закінчив фразу, але 
вона й сама розуміла. Відпо-
відальність за дитяче життя 
додала сил. 

–  Тепер біжімо! 
Ка недовірливо глянула 

на чоловіка. 
–  Треба розігнати кров і 

швидше знай ти одяг. 
Він побіг першим, трима-

ючи Лію на руках, і з ней мо-
вірним полегшенням почув 
позад себе кволе тупотіння. 
Щойно відшукали свої  речі, 
відразу ж кинулися одягати-
ся, забувши про сором‘язли-
вість чи незручність. Лія так і 
не отямилася. Ретельно уку-
тану, Ів притиснув дівчинку 
до себе і поніс, куди очі див-
ляться. 

Вони мали й ти далі, незва-
жаючи ні на що. Знай ти якесь 
укриття. Знай ти ї жу, тепло 
і безпечне місце. Й ти далі, 
просто щоб жити. 

Попереду височіли не-
приступні гори, а позаду ї х 
переслідували міські мис-
ливські собаки. Вони й шли 
дні і шукали прихисток ноча-
ми. Лія скоро оговталася, але 
жах пережитого не відпускав, 
часто ночами біля багаття, по 
черзі вартуючи, Ів та Ка помі-
чали, як вона налякана здри-
гається уві сні. 

Ів як міг підтримував 
бой овий  настрій  своєї  коман-
ди, але з часом і сам почав за-
непадати духом. Як вони змо-
жуть вижити у лісі взимку? 

Після безкінечного блу-
кання лісом, коли дні зміша-
лися з ночами й  ніхто не знав, 
де саме вони знаходяться, 
перед ї хніми очима з’явилася 
малопомітна низина. Там сто-
яли хати. 

Ка відчувала на щоках га-
рячі дотики сліз, а Ів дивився 
на маленьке поселення і бла-
гав усіх святих, щоб ї м дали 
прихисток.

Розділ 40
–  Май… Все, не можу 

більше…
Ві біг, і ноги й ого ледь 

тримали, у роті пересохло, 
неначе в пустелі. Хлопець 
переривчасто хекав, мов пес, 
і лише намагався не випусти-
ти з виду жовту спину Май ки. 
Вони відступали. Тікали, зда-

ється, вже не один день, але 
насправді прой шло не біль-
ше дванадцяти годин.

Спочатку все йшло за пла-
ном: мисливці під’ї хали до 
Дрімучого Лісу і Ві із захватом 
спостерігав, як один за одним 
підлітають у повітрі вороги 
від вітального дотику струму. 
Але ті виявилися не повними 
йолопами і скоро скупчили-
ся осторонь на нараду.

Май ка переможно по-
сміхалася. Ще б пак! Печерні 
селюки дали відсіч міським 
профі, але вираз ї ї  обличчя 
швидко змінився. Вона з не-
довірою дивилася, як чолові-
ки швидко посідали в автівки 
і пої хали геть від селища.

–  Ю-ху, здається, вони зро-
зуміли, що ми ї м не по зубах! 
Це виявилося, навіть, легше, 
ніж я собі уявляв –  слабаки, 
–  підморгнув Ві Майці.

–  Не думаю.
Вона швидко застукотіла 

клавішами і ввела одну за од-
ною команди, відправляючи 
дронів в різних напрямках, 
щоб простежити рух напад-
ників. Перші трансляції не 
показували нічого, окрім 
лісових хащів, спокійних та 
безпечних, втім, скоро один 
із «шпигунів» знайшов мис-
ливців. 

Ві закляк, не відриваючи 
погляду, він дивився, як сол-
дати дістають із автівки щось 
схоже на гармату. Хлопець 
глянув на Май ку, але та вже 
зірвалася з місця й  побігла 
геть. Вона шукала Ковша, до-
рогою попереджаючи свої х 
односельців:

–  Тікай те, хутчіш! До лі-
сової  криївки. У нас ціляться 
гарматами.

Тут і там почулися схви-
льовані крики. Налякані діти 
почали плакати і кричати. 
Батьки, не менш настраха-
ні, намагалися ї х заспокої ти, 
але й самі піддалися паніці, 
селище охопив хаос, не ро-
зуміючи, як краще вчинити, 
вони витратили дорогоцінні 
хвилини дарма.

Перший  снаряд поці-
лив прямісінько в огорожу 
ближче до нападників, крики 
болю прорізали повітря но-
жем, та не всі це чули. Вибух 
позбавив слуху тих, хто був 
поруч. Ві ошаліло дивився 
на світ, який в одну секунду 
затягло чорним пилом. З вух 
точилася тонка цівка крові, 
в голові нестерпно гуло, а 
він не міг відвести очей  від 
розірваного тіла чоловіка, 
який ще вчора сидів із ним за 
одним столом. 

Чиясь рука грубо й ого 
струсонула і потягла подалі 
звідти. Май ка, єдина, котра 
здогадалася хоча б трохи 
прикрити вуха, зараз силомі-
ць тягнула хлопця до виходу 
із селища. Багато хто вибрав-
ся, але були і ті, що не вибе-
руться ніколи. 

Ві притулився до волого-

го стовбура старої тополі, що 
стовбичила посеред заростів 
одинокою чужачкою, точно 
як він із Майкою, які б мали 
зараз сидіти в будинку, підки-
дати дрова в піч і сперечати-
ся щодо того, який комп’ютер 
важливіший для історії люд-
ства. Натомість, вони втіка-
ють, носяться між деревами 
та кущами, сподіваючись за-
плутати переслідувачів, але, 
в глибині душі хлопець розу-
мів, що знай ти ї х буде спра-
вою кількох днів. Він вже мав 
змогу оцінити всю професій -
ність мисливців. 

–  Май ... –  хлопець на-
стільки захекався, що лед-
ве ворушив язиком. –  Я не 
можу більше. 

Знесилений  упав на зем-
лю, відчуваючи бай дужість 
до всього: 

–  Я не можу більше тіка-
ти, –  прошепотів Ві. 

Він дивився на небо і на-
магався там прочитати свою 
долю. Чи, може, просто хотів 
запам’ятати безмежно кра-
сиву картинку, як останнє, 
що бачить у своєму житті? 

Поруч важко опустила-
ся Май ка, мовчки дивилася 
прямо перед собою, і Ві пер-
ший порушив мовчанку: 

–  Я зрозумію, якщо ти 
побіжиш далі, вони гнати-
муться за мною і ти можеш 
врятуватися. Повернешся 
до звичного життя і забудеш 
про все, як про страшний 
сон. Це не твоя війна... 

–  Уже моя, –  вона взяла 
Ві за руку і зустрілася з ним 
поглядом, сповненим болю 
та скорботи, очі блищали 
від сліз. –  Ківш був там. Сто-
яв біля тієї  стіни. 

Ві не знав, що сказати, ще 
не винай шли таких слів, які 
б зменшили біль втрати. Він 
обій няв її за плечі, заспоко-
юючи судоми жалю, який 
хотів вирватися назовні лю-
тим криком, і тихо шепотів: 

–  Нічого. Поплач. Стане 
легше. 

Май ка не відповідала. 
Вони були удвох. Люди роз-
біглися, хто куди, намагаю-
чись врятуватися, і їй не хо-
тілося думати, що всі мертві, 
що односельці не змогли 
сховатися і мисливці вило-
вили усіх її рідних та друзів. 
Вона до болю стискала ще-
лепи і подумки обіцяла по-
мститися, вона знайде своїх 
людей і разом вони зможуть 
дати відсіч монстрам, які 
зруй нували ї хній  світ. 

Ві зі стогоном підвівся. 
–  Треба й ти далі. 
Майка запитливо глянула 

на нього. 
–  Ти ж казав, що більше не 

тікатимеш. 
–  А я тепер і не тікаю, –  

раптом всміхнувся хлопець, 
наче в цій  ситуації  взагалі 
можна усміхатися. –  Я тепер 
виживаю, щоб організувати 
герой ський  загін і навішати 
копняків отим сучим синам. 
Нехай  це буде схоже, як го-
лою сракою на ї жака сісти, 
але хоча б повітря ї м точно 
зіпсуємо. 

Лавка продажу дітей
Анна Софіна

Продовження на стор. 29
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Сама того не очікуючи, 
Май ка щиро розсміялася, 
притягла до себе збентежено-
го Ві і палко поцілувала. Рап-
товий поцілунок надав обом 
нових сил, і вони продовжили 
мандрівку, не біжучи стрімго-
лов у невідомість, а ретельно 
обдумуючи, що робити далі. 
Захоплені свої ми планами і 
одне одним, вони не почули, 
як тихенько просвистів над 
головами дрон. 

Парочка далі й шла лісом, 
а переслідувачам лишилося 
кілька кроків, щоб наздогна-
ти жертв. 

–  Як гадаєш, нам удасться 
втекти від них? –  Май ка за-
думливо глянула на Ві. 

–  Сподіваюся. Навкруги 
все тихо, ніхто не знає, в якій  
стороні нас шукати, та й  ми 
не такі дурні, щоб лишати по-
зад себе чіткі сліди, –  він обе-
режно повернув гілку на міс-
це, щоб бува, не зламати і не 
лишити підказку мисливцям. 
–  До того ж, я не маю планів 
здаватися нелюдам. 

–  Ой , ну що ти зробиш 
проти справжньої  армії ? –  
засміялася Май ка. 

–  Я? –  Ві розправив плечі 
і гонорово мовив: –  Та ти зна-
єш, який  я страшний  у гніві? Я 
–  звір! Я –  лютий , я скажений , 
я-а- а-а!.. –  хлопець закричав 
так пронизливо, що Май ка на 
мить отетеріла, відстороне-
но спостерігала, як хлюпоче 
кров з ноги, заляпуючи зем-
лю багряною рідиною. 

–  Ведмежа пастка, дідько! 
Майка кинулася до Ві і 

спробувала розтягнути дуги, 
хоча і знала, що то марна 
справа, пастки розраховані 
на великих хижаків, а вона 
таки слабша за ведмедя. 

–  Але хто, чорт забирай , ї х 
тут лишив? 

–  Дозвольте відрекомен-
дуватися, –  пролунав позаду 
глузливий  жіночий голос. –  Я 
Джульєтта, а це мій  Ромео, 
–  жінка кивнула у бік чолові-
ка, що тримав ї х на мушці. –  І 
повірте, у наших п’єсах теж 
завжди всі вмирають. 

Жінка тихо і доволі мото-
рошно засміялася, чоловік 
слухняно підтримав ї ї  ліни-
вою посмішкою. З всього 
видно, що такий  жарт вони 
кажуть не вперше. Символіч-
ний  девіз. 

–  Всі, окрім нас, звісно! А 
тепер перей дімо до справи: 
де вони? –  за одну секунду 
ї ї  голос став холоднішим за 
арктичну кригу, а в примру-
жених очах з’явилися гнівні 
іскри. 

–  Уявлення не маю, про 
що ви, –  із неабияким зусил-
лям триматися гідно мовив 
Ві. 

Чоловік, не промовивши 
ні слова, вистрілив хлопцю в 
другу ногу. Обличчя Майки 
посіріло: Ві зламаною ляль-
кою гепнувся на землю, і 
крик рознісся лісом, несучи у 
собі весь біль, на який здатна 
людина. 

–  Я питаю ще раз: де вони? 
Тепер жінка дивилася на 

Май ку і ясно давала зрозумі-

ти, що смерть може бути лег-
кою, а може бути ну ду-у-уже 
болісною. 

–  Хочеш, Ромео тиць-
не палицею в ногу твоєму 
другові? Здається, він там 
звіром назвався? Не бої ться 
болю? Пропоную перевірити 
хлопця на чесність. 

–  Не треба, –  Май ка нена-
виділа себе, але і промовчати 
не змогла. –  Вони полетіли. 

Дівчина понуро опустила 
плечі. Хотілося лише сподіва-
тись, що Ів та дівчата ї ї  зрозу-
міють. 

–  Я схожа на ідіотку? –  
жінка підняла одну брову і 
повернула голову до напар-
ника. 

–  Стривай те, я кажу прав-
ду. Ми змай стрували повітря-
ну кулю, ще раніше, але не 
випробовували, можливо, 
вони давно мертві, –  їй хоті-
лося хоча б якось уберегти 
себе і ї х від лихої  долі.

Жінка по-пташиному схи-
лила голову і кілька хвилин 
пронизливим поглядом ви-
вчала дівчину. 

–  Добре! Ми перевіримо. 
І спокій но пішла геть. 

Май ка полегшено зітхнула і 
кинулася до Ві, коли почула 
огидний  голос: 

–  Простріли і ї й  ногу, не-
хай лісові мешканці поласу-
ють свіжиною. Ми ж не звірі 
якісь. 

Тишу лісу прорізав ще 
один гучний постріл. Май ка 
закричала, до кінця не вірила, 
що гострий біль справжній, 
що їй не ввижається і що події 
останніх днів, то не страшний 
сон. Дівчина давилася слізь-
ми, допоки не прий шло бла-
гословенне забуття. Два са-
мотніх тіла, стікаючи кров’ю, 
лежали посеред бай дужого 
лісу і не чули, як зовсім поруч 
лунко тріснула гілка, мов ще 
один влучний постріл. 

–  Швидше, допоможіть ї м! 
Дівчинко моя люба, –  шор-
сткі долоні обіймали Май ку. 

На обличчі з‘явилася гри-
маса усмішки, дівчина роз-
слабилася, готова йти до того 
світу, бо ж там її зустрічає 
Ківш. 

–  Ми в раю? –  Ледь чутно 
запитала вона. 

–  Вибачай, крихітко, та 
мушу тебе засмутити. Ми досі 
товчемося у пеклі, як не жаль 
то говорити, але зараз ти від-
чуєш правдивість моїх слів 
сповна. Доку, діставай  кулю. 

Май ка думала, що макси-
мального болю вже зазнала, 
але як же вона помилялася! 
Рятівне забуття ніяк не при-
ходило, вона судомно зати-
скала паличку між зубами і 
стискала кулаки, не відчува-
ючи сліз і холоду. Всеохоплю-
ючий, різкий біль пронизав 
струмом усе тіло, вона кволо 
глянула на Ві і заздрісно по-
мітила: щасливчик, досі не 
прий шов до тями. 

Ківш із чоловіками під-
хопили Май ку, поклали на 
нашвидкуруч зібрані ноші Ві 
і пішли на захід. У голові ро-
ї лося мільй он запитань, але 
вони могли почекати. Всі, ок-
рім одного: 

–  Куля ще в повітрі? 

Ківш мовчав. Спеціаль-
ний годинник на й ого руці по-
казував місцезнаходження 
ї хніх дронів, схожий маячок 
Май ка поставила на кулю. 

–  Ні. 
Вона чекала на продов-

ження, хоч і боялася й ого по-
чути.

–  Судячи з усього, куля 
приземлилася на скелястих 
хребтах. 

Май ка відчула, як забракло 
повітря, немов у горлі застря-
гла гігантська снігова грудка. 
На хребтах неможливо при-
землитися. Лише розбитися. 

–  Невже вони мертві?.. 
Ї й  ніхто не відповів. Що 

тут скажеш, тим паче, коли 
питань і так вистачає.

Розділ 41
Ка вий шла з будиночка і 

замилувалася насиченими 
барвами весни. Навкруги 
все буяло, зелень тріпотіла й  
виблискувала на сонці, а по-
вітря пронизане солодким 
духмяним цвітінням дерев, 
немовби обіцяло щастя та 
спокій. Жінка обережно по-
терла поясницю.

–  Як же достобіса важко 
ходити вагітною...

–  Що, кохана?
–  Та ні, нічого важливого, 

просто я стала буркотливою 
огрядною жіночкою.

–  Для мене ти най гарніша 
у світі, особливо з милим ка-
вунчиком поперед себе, –  Ів 
легенько обій няв дружину. 
Останні місяці й ого життя на-
гадували казку.

Селяни виявилися мили-
ми і привітними. Для ман-
дрівників знай шлася порож-
ня хатина, де вони поступово 
наводили лад. Люди ї м усіля-
ко допомагали і підтримува-
ли, навчали премудрощів по-
заміського життя і ділилися 
провізією. Лія нарешті бави-
лася з однолітками і не при-
ховувала свого щастя. Вона 
мала власну ватагу і частень-
ко з хитрою посмішкою роз-
повідала, що у них є справжні 
секрети і свої дорослі справи.

Ів навіть почувався мо-
лодшим та жвавішим.

Ка виношувала ї хню спіль-
ну дитину. Виявилося, при-
чина безпліддя крилася у 
ліках, що їх в обов’язковому 
порядку прий мали всі меш-
канки міста. Ще одна брехня 
Оди. І, хоча справи міста ї х 
мало хвилювали і здавали-
ся дуже далекими, інколи Ів 
відчував неабиякий сором. В 
такі моменти він рубав дро-
ва, аби виплеснути лють і за 
фізичною втомою прихова-
ти сором перед містянами, 
адже вони просто втекли, 
залишили одівців сам на сам 
з брехнею міста, не викрили 
дітопродажну варварську 
махінацію. 

–  Ка... –  вона повернула го-
лову в й ого бік, очікуючи, що 
він хоче сказати. –  Катерина? 
Ми давно не підвладні місь-
ким правилам. Може, варто 
позбутися наших «кличок»?

–  Ка-те-ри-на, –  жінка 
повільно, смакуючи кожен 
склад, промовила нове ім’я. 
–  Воно таке таємниче. 

–  Як і ти сама, –  Ів обе-
режно пригорнув ї ї  до себе і 
з насолодою вдихнув аромат 
волосся. Вона пахла сонцем. 
Й ого сонцем. 

–  Тоді ти будеш… гм… 
Іваном? Як у давніх герої чних 
повістях. 

–  М-м-м, –  пробурмотів Ів 
і лукаво підморгнув дружині, 
–  то я твій герой ? Вимагаю 
почестей  і знак слави! 

Ка засміялася і стиха про-
мовила: 

–  Віддати тобі належні по-
честі я зможу, коли Лія засне. 
А от щодо знаків... Як гадаєш, 
це може вважатися твої м зна-
ком слави? –  вона тицьнула 
собі в живіт. 

Новоназваний Іван-Ів 
лише зашарівся і ствердно 
кивнув. 

–  А як щодо Лії ? 
–  Тобто? 
–  Ми залишимо їй це ім’я? 
–  Гадаю, так. Вона ней -

мовірна, незалежно від того, 
коротке ім’я чи довге, в ній  є 
щось особливе. 

Чоловік із дружиною ди-
вилися на подвір’я, де грала-
ся Лія з подружкою. Дівчинка 
привітно помахала ї м рукою, 
і батьки одразу ж махнули у 
відповідь. Вони щиро цінува-
ли одне одного, і ніщо не мог-
ло ї х розлучити. Життя лише 
починається. 

***
Минув рік. 
Місто Ода 
–  Ну, давай , жеребчику, 

зробімо це. 
–  Що ти верзеш? –  пирс-

нув юнак. 
–  Я думала, вас таке заво-

дить, –  красуня відкопилила 
нижню губу. Спробуй-но зро-
зумій чоловічу натуру. 

–  Ой , ні. Повір, всі оті «же-
ребчики» лише відволікають, 
давай так, просто, без слів, 
–  і щоб продемонструвати, 
що він має на увазі, хлопець 
притулився до неї в палкому 
цілунку. 

Дівчина манірно від-
штовхнула й ого, та потім сама 
ж пригорнулася ближче. 
Вони обій малися, стискали 
одне одного, серця шалено 
калатали, і ноги ледь втри-
мували їх у вертикальному 
положенні. Ох, як же він цьо-
го чекав –  відтягнутися на 
повну у свої й  новій  квартирі. 
Хлопці завтра слиною захли-
нуться від й ого розповідей , 
він їм доведе, що не бовдур і 
не тюхтій-підкаблуник. 

–  Ти надзвичай на, –  про-
шепотів він на вухо щасли-
виці, перебираючи пальця-
ми вигадливе плетіння на 
голові. Як там ї ї  звати? Ві, То, 
Рі? А, біс із ним, аби скоріше 
скинула трусики. Юнак зно-
ву втиснув ї ї  в стіну і відчув, 
як всередині нього все па-
шить від напруження. Час 
випустити пару, він хвацько 
вильнув стегнами вперед 
до дівчини –  стіна за ними 
зникла. Парочка, не очікую-
чи нічого подібного, болісно 
гепнулася на підлогу. Таємна 
кімната? 

Злегка мигаючи, увімкну-
лося світло. Дещо спантели-

чені, але зацікавлені, вони 
роздивлялися приміщення. 
Враз дівчина швидко підхо-
пилася і позадкувала до ви-
ходу. 

–  Це що?.. –  Її голос трем-
тів, очі вирячилися, точні-
сінько, як у корови, –  здоро-
венні і тупі. 

Парубок не втримав гри-
масу огиди. 

–  Що ж, крихітко, піс-
ля того, що ти побачила, я 
змушений тебе вбити, –  се-
рй озно промовив хлопець і 
удавано вистрілив пальцем, 
копіюючи героїв з кіно. 

Дівчина дременула так, 
що аж портьєра на вікні ко-
лихнулася. Хлопець зайшов-
ся реготом, ото дуреписько 
й ому трапилося, жартів не 
розуміє. 

Він продовжив з цікаві-
стю вивчати, що ж за таємни-
ці ховалися за стіною. Пово-
лі зморшка на лобі ставала 
глибшою, а в очах не лиши-
лося й  тіні сміху. З усього ви-
ходить, що не так він уже й  
жартував. Юнак відкрив теку 
і швидко пробіг очима пер-
ший  аркуш. Краплина поту 
стекла зі щоки і приземли-
лася прямісінько на слово 
«вбита». 

Він тримав у руках спога-
ди маніяка і вбивці, хлопець 
гидливо відкинув теку, і ар-
куші розлетілися кімнатою. 

Він відчув себе загнаним 
звіром. Стрімким кроком 
прой шов на кухню, жадіб-
ними ковтками випив цілу 
кварту води, витер долонею 
мокрі вуста і поглянув у бік 
таємної  кімнати. Його хви-
лювало не тільки питання, 
що робити далі, а ще й ціл-
ком логічне: чи випадково 
його поселили саме в цю 
квартиру? Він згадав огидні 
пики на роботі, які постійно 
глузували з нього і обзивали 
немічним, через те, що одна 
нога була коротшою, і йому 
доводилося носити спеці-
альне взуття, щоб не кульга-
ти. 

Юнак повернувся до та-
ємної кімнати, зібрав докупи 
аркуші, сів на теплу підлогу 
і, не поспішаючи, почав ви-
вчати чужі записи. На ранок 
бажання тікати безслідно 
випарувалося, натомість 
з‘явилося солодке відчуття 
переваги над іншими. 

–  Ох, побачення перерва-
лося, якось не по-джентль-
менськи це… Я й ду до тебе, 
–  юнак злегка посміхнув-
ся. І грець із ним, що ім’я не 
пам’ятаю, але ж мережа знає 
все. Розкаже і про це! 

«Місто Ода перестало 
бути спокій ним і безпечним 
місцем, сьогодні зранку на 
головній площі знайдено 
труп молодої дівчини, за 
попередньою інформаці-
єю, –  працівниці технічного 
відділу «Деусвульт Компані». 
Поліція обіцяє тримати нас 
в курсі подій і зовсім скоро 
притягти до відповідаль-
ності винного. Але, на всяк 
випадок, залишайтеся вечо-
рами вдома і бережіть себе 
та своїх близьких. Ваша без-
пека у ваших руках!»
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В Україні започаткували 
Кубок захисників України з футболу

На Центральному стадіоні в 
місті Вишневе, що під Києвом, 

з дотриманням всіх карантинних 
вимог та обмежень, відбулися 
щорічні загальні збори капітанів 
та керівників команд Всеукраїнсь-
кої футбольної Ліги учасників АТО. 

Традиційно з 2015 року перед по-
чатком кожного сезону чемпіонату 
України з футболу серед команд Ліги 
учасників АТО на Кубок Героїв АТО, 
колектив Федерації футболу учас-
ників АТО, як незмінний організатор 
змагань серед учасників бойових дій 
в Україні, під егідою Всеукраїнського 
об'єднання учасників АТО «УКРАЇН-
ЦІ-РАЗОМ!», збираються разом щоб 
погодити та затвердити регламент 
чемпіонату України та низку інших 
важливих питань, пов'язаних з про-
веденням всеукраїнських змагань.

Цього року ці збори мали ще 
більш важливе значення, адже на 
них був створений ще один всеукра-
їнський турнір для учасників бойо-
вих дій та ветеранів АТО/ООС - Кубок 
Захисників України. 

64 команди з 98 команд Всеукра-
їнської футбольної Ліги учасників АТО 
будуть цього року виборювати між 
собою ще один трофей у форматі мат-
чів плей-офф: 1/32 фіналу, 1/16 фіналу, 
1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу та фі-
нал. Ці змагання будуть проходити з 
17 квітня по 24 серпня, паралельно з 
матчами чемпіонату України з футбо-
лу серед команд Ліги учасників АТО, 
який стартує з 10 квітня в 42 містах по 
всій Україні, з дотриманням всіх ка-
рантинних вимог та обмежень. Фінал 
першого Кубка Захисників України 
відбудеться 24 серпня, в День Неза-
лежності України, в місті Одеса, на ста-
діоні ФК «Чорноморець». 

Також загальними зборами була 
підтримана ініціатива президента 
Федерації футболу учасників АТО 
Руслана Руденка затвердити Почес-
ним президентом цієї всеукраїн-
ської ветеранської спільноти Героя 
України, генерал-майора Збройних 
Сил України Ігоря Гордійчука. Рі-
шення щодо цього питання було 
прийнято одноголосно всіма при-
сутніми на зборах.

Після цього, легкою рукою, вже 
Почесного президента Федерації 
футболу учасників АТО, Героя Укра-
їни Ігоря Гордійчука було проведе-
но відкрите «сліпе» жеребкування 
64 команд учасників 1/32 фіналу 
першого Кубка Захисників України. 
Шістдесят чотири команди були роз-
ділені на вісім дивізіонів по вісім ко-
манд в кожному відповідно до тери-
торіального принципу.

Дивізіон Схід 1
1) Полтава АТО - Кривбас АТО 

(Кривий Ріг)
2) Дніпро АТО (Гвардійське, Дні-

пропетровщина) - Ветерани АТО Дні-
пра (Дніпро)

3) Меркурій (Харків) - Кремінь 
АТО (Кременчук)

4) Слобожанщина (Харків) - Схід 
НГУ (Харків)

Дивізіон Схід 2
1) Патріот ЗСУ (Краматорськ) - До-

нОВК ЗСУ (Маріуполь)
2) Центр НГУ (Дніпро) - Рятуваль-

ник ДСНС (Маріуполь)
3) Січова Дружина (Вільнянськ, За-

порізька область) - Слов'янськ АТО

4) Українці Разом (Велика Ново-
сілка, Донецька область) - Гепард 
НГУ (Запоріжжя)

Дивізіон Північ
1) Купол 95 ЗСУ (Житомир) - Ура-

ган ЗСУ (Суми)
2) Іванків АТО (Київська область) - 

Калібр НГУ (Шостка, Сумська область)
3) Старт АТО (Чернігів) - ФК 18 ЗСУ 

(Полтава)
4) Десна ЗСУ (Чернігівська об-

ласть) - Зіньків АТО, Українці Разом! 
(Полтавська область)

Дивізіон Київ
1) SB-TEAM ЦУ СБУ - Київський 

Авангард ЗСУ
2) Рятувальник ДСНСУ - Мериді-

ан-ВІТІ ЗСУ
3) Київ 12 - Миротворець
4) Сфінкс-Легенда ЗСУ - AQUILA СБУ

Дивізіон Центр 1
1) Побратим (Бровари, Київська 

область) - Прикордонник ДПСУ (Київ)
2) Арсенал ЗСУ (Житомирщина) - 

27 Бригада НГУ (Київ)
3) Кропивницький АТО - Прези-

дентський полк ЗСУ (Київ)
4) Черкаські Козаки (Черкаси) - 

Ірпінь АТО (Київська область)

Дивізіон Центр 2
1) Поділля НГУ (Вінниця) - При-

кордонник ДПСУ (Могилів-Поділь-
ський, Вінницька область)

2) Авіатор ЗСУ (Старокостянтинів, 
Хмельницька область) - Поділля АТО 
(Хмельницький)

3) Фортеця ЗСУ (Кам'янець-По-
дільський, Хмельницька область) - 
Умань АТО (Черкаська область)

4) Темп ЗСУ (Шепетівка, Хмель-
ницька область) - Ягуар НГУ (Кали-
нівка, Вінницька область)

Дивізіон Захід
1) Івано-Франківськ АТО - Терно-

піль АТО
2) Українці Разом (Львів) - Гоща 

АТО (Рівненська область)
3) Прикордонник Поділля, НацА-

кадемія ДПСУ (Хмельницький) - Во-
линь АТО (Луцьк)

4) Спартак АТО (Івано-Фран-
ківськ) - Звягель АТО (Новоград-Во-
линський, Житомирська область)

Дивізіон Південь
1) Фрегат ВМС ЗСУ (Одеса) - Ми-

колаїв АТО
2) Південь ЗСУ (Одеса) - Херсон АТО
3) Одеса АТО - Вознесенськ АТО 

НГУ (Миколаївська область)
4) Авіатор ЗСУ (Херсон) - Півден-

на Пальміра НГУ (Одеса)

Матчі 1/32 фіналу Кубка Захисни-
ка України відбудуться 17-18 квітня в 
тридцяти двох містах України.

Після жеребкування Почесний 
президент Федерації футболу учас-
ників АТО, Герой України Ігор Гор-
дійчук подякував побратимам за 
довіру та від ветеранської спільно-
ти зробив відкрите звернення до 
президента України Володимира 
Зеленського, щоб він підтримав такі 
важливі заходи для захисників Укра-
їни на державному рівні, як Верхов-
ний Головнокомандувач. Також були 
звернення до Міністра у справах ве-
теранів України та Міністра молоді 
та спорту України, щоб вони всіляко 
підтримали такі змагання, як най-
масштабнішу програму спортивної 
реабілітації захисників України. Ок-
ремо також звернулися до прези-
дента Української асоціації футболу 
Андрія Павелка, щоб було продов-
жено договір про співпрацю між 
Мінветеранів, ФФУ АТО та УАФ, який 
було підписано у 2019 році щодо 
співпраці та розвитку футболу серед 
захисників України на 2021 рік.

Всеукраїнська футбольна Ліга 
учасників АТО – це не лише фут-
больні змагання, а наймасштабніша 
в Україні програма психологічної та 
фізкультурно-спортивної реабіліта-
ції учасників бойових дій, яка прохо-
дить із 2015 року.

Учасники розповідають, що ос-
новна їхня мотивація – не перемога. 
Це вже стало своєрідною традицією, 
форматом згуртування ветеранів, 
залучення їх до футбольних змагань, 
промоцією цього виду спорту і здо-
рового способу життя, вшануван-
ням героїв АТО та вдосконалення 
військово-патріотичного виховання 
дітей та молоді.

Організатором та засновником 
цих змагань, як і чемпіонату України 
серед команд Ліги учасників АТО на 
Кубок Героїв АТО, змагань на Кубок 
Об’єднаних Сил та Суперкубок Геро-
їв АТО України, а також співорганіза-
тором чемпіонату Європи з футболу 
серед ветеранів війни, уже тради-
ційно виступила Федерація футболу 
учасників АТО під егідою Всеукра-
їнського об’єднання учасників АТО 
«Українці-Разом!».

Додаткова інформація – на 
офіційних сайтах Федерації фут-
болу учасників АТО www.football.
ukrazom.org та Всеукраїнського 
об'єднання учасників АТО «Україн-
ці-Разом!» www.ukrazom.org.

Джерело: «Укрінформ» (https://www.ukrinform.
ua/rubric-sports/3221558-v-ukraini-zapocatkuvali-

kubok-zahisnikiv-ukraini-z-futbolu.html) 

До Міжнародного 
дня спорту 
українські 

дипломати планують 
пробігти 958 км

Таким чином вони планують взя-
ти участь у флешмобі «Добіжи до 
Криму». Про це повідомляє Мініс-
терство закордонних справ України 
у Facebook. 

«6 квітня у всьому світі відзнача-
ють Міжнародний день спорту на 
благо розвитку та миру. Останні два 
роки під час пандемії COVID-19 цей 
день набуває особливого значення. 
Лише разом ми зможемо подолати 
будь-які виклики. І саме спорт постій-
но вчить та допомагає нам долати всі 
перешкоди, об’єднує та надихає, під-
тримує та робить нас сильнішими», - 
ідеться у повідомленні

У МЗС України наголошують, що 
точно знають, наскільки потужною 
силою є спорт і як можна використо-
вувати його, щоб демонструвати та 
доносити важливі дипломатичні сиг-
нали.

«Нещодавно Kateryna Bilotil та 
Volodymyr Dzhydzhora ініціювали 
флешмоб «Добіжи до Криму». Разом 
з колегами-дипломатами з усього 
світу вони поставили собі за мету 
разом пробігти 958 км - саме така 
відстань від Києва до Керчі - і вко-
тре нагадати, що #КримЦеУкраїна. 
Пам’ятаймо, ми всі - одна команда і 
саме разом ми досягнемо будь-якої 
мети!», - заявили дипломати.

Світоліна 
оголосила про 
свої заручини

Перша ракетка України Еліна Сві-
толіна і її колега по тенісному цеху 
Гаель Монфіс повідомили в соцме-
режах про свої заручини.

При цьому українка показала 
шикарну обручку, яку подарував їй 
француз, - перстень від ювелірного 
дому Graff  з діамантом смарагдового 
огранювання на 5,5 каратів.

Як зазначають, для створення об-
ручок представник родини Граффів 
особисто відбирає камені бездоган-
ного походження.

Світоліна і Монфіс почали зустрі-
чатися у січні 2019 року.

Бех-Романчук 
номіновано на 

звання найкращої 
легкоатлетки 

Європи в березні
Українську стрибунку в довжину 

Марину Бех-Романчук включено до 
кола претенденток на звання най-
кращої легкоатлетки Європи в бе-
резні.

У квартет претенденток на індиві-
дуальну нагороду також потрапили 
бельгійка Нафіссату Тіам, яка висту-
пає в багатоборстві, нідерландка 
Надін Віссер, що спеціалізується на 
спринтерських дистанціях з бар'єра-
ми, а також  спринтерка Айла дель 
Понте зі Швейцарії.

У березні Бех-Романчук виграла 
«золото» на чемпіонаті Європи з лег-
кої атлетики у закритому приміщен-
ні з найкращим результатом сезону 
у світі - 6,92 м.



ЧАС І ПОДІЇ
#14 I 04.7.2021 31СПОРТ

Як і чому збірна ускладнила 
собі відбір на ЧС-2022

Збірна України двічі 
зіграла в нічию на НСК 

«Олімпійський» проти 
Фінляндії й Казахстану. 
В чому причина ситуа-
ції – і чи можна ставити 
хрест на боротьбі за 
перше місце в групі?

Не забиваєш ти…
Збірна України підходи-

ла до матчів проти слабших 
на папері збірних Фінляндії 
й Казахстану після геро-
їчної нічиєї з чемпіонами 
світу. Здавалося, все йде за 
планом, і далі нам просто 
залишилося обіграти двох 
аутсайдерів на своєму полі. 
Проблема була лише в тому, 
що задля перемоги треба 
забивати, а з цим, виявило-
ся, у нас проблеми.

В обох матчах наші збір-
ники продемонстрували 
жах ливу реалізацію: 46 уда-
рів по воротах за дві гри (13 
в площину воріт) і лише два 
забитих м’ячі. Марнотрат-
ство в лінії нападу можна 
пояснити лише нефартом і 
психологічним та фізичним 
виснаженням після Франції 
(інтенсивні 90 хвилин за-
хисту) і Фінляндії (вилучен-
ня на останніх хвилинах і 

втрачена перемога). Збірна 
України дозволяла собі не-
типово багато технічного 
браку на всіх ділянках поля, 
а особливо – в лінії нападу.

«Ми створюємо момен-
ти, не реалізовуємо їх і доз-
воляємо супернику контра-
такувати. В перерві сказав 
хлопцям, що нам потрібно 
реалізовувати свої момен-
ти, щоб не поплатитися за 
реалізацію. Нам потрібно 
«закривати» ігри ще в пер-
шому таймі», - сказав після 
гри з Казахстаном головний 
тренер збірної України.

Відсутність чіткої 
структури й зміна тактики

Збірна України розпочи-
нала обидва матчі з різним 
тактичним розташуванням 
гравців. Проти Фінляндії 
команда Шевченка грала за 

схемою 5-4-1, щоб нівелю-
вати атакувальний потен-
ціал суперника. Здавалося 
б, все йшло за планом: ми 
тримали ворота на замку 
і змогли забити. Все пере-
креслила жахлива помилка 
Миколенка в захисті і пе-
нальті. Бущан не виручив – 
1:1.

«Загалом ми провели 
хороший матч, який пока-
зав, що така формація, яку 
ми застосували сьогодні, 
теж працює. Сьогоднішній 

результат буде уроком для 
нас», - заявив Андрій Шев-
ченко після матчу з Фінлян-
дією.

Головну команду й тре-
нера нещадно критикували 
після матчу з фінами, і зміна 
тактики напрошувалася. Гра 
в п’ять захисників проти аут-
сайдера виглядала б не най-
краще. Як наслідок, на матч 
з Казахстаном ми вийшли 
з двома чистими форвар-
дами (Мораєс і Яремчук) і 
грали за схемою 4-4-2. Ос-
новною проблемою зали-
шилася реалізація. Попри 
це, якщо брати глобально, 
збірна України виглядала 
слабко в організації гри й не 
діяла системно. Атаки часто 
гальмували під час перехо-
ду з оборони в атаку. Три дні 
на підготовку до матчу – мі-
зер для награвання тактики.

«Судячи з цих матчів, я 

можу зробити висновок, 
що ми здали в деяких ас-
пектах гри. Це, насамперед, 
стосується концентрації й 
організації гри. Футболісти 
не можуть дозволяти собі 
втрачати позицію», - підсу-
мував Андрій Шевченко.

Кадрові втрати
Збірна України підхо-

дила до матчів відбору на 
чемпіонат світу з некритич-
ними (пам’ятаємо Іспанію і 
Німеччину), але відчутними 
кадровими втратами. Ко-
манді не змогли допомогти 
найкращий бомбардир з 
чинних гравців Андрій Яр-
моленко, Віктор Циганков 
і Артем Бесєдін. Відсутність 
перших двох нівелювала 
можливість звично застосо-
вувати гру з фланговими на-
падниками. З опцій у Шев-
ченка залишалися Зубков, 
який не відзначається ста-
більністю в матчах за збірну, 
і Коноплянка, який суттєво 
розгубив ігровий тонус і 
травмувався напередодні 
гри з Казахстаном.

Шанси є, права на 
помилку немає

Враховуючи рівень на-
ших суперників у групі, 
варто не розраховувати на 
легке життя в наступних 
матчах відбору. Щонай-
менше чотири команди в 
групі претендуватимуть на 
кваліфікацію до фінальної 
частини ЧС-2022 (Франція, 
Фінляндія, Боснія й Україна, 
звісно). Після трьох нічиїх 
поспіль у нас немає права 
на помилку. Потрібно брати 
максимум очок у всіх мож-
ливих матчах. Після гри з 
казахами, головний тренер 
збірної України Андрій Шев-
ченко впевнено зазначив, 
що має план, як все випра-
вити і знає, куди варто руха-
тися. 

Автор: Віталій Ткачук, Київ
Джерело: «Укрінформ» 

(https://www.ukrinform.ua/rubric-
sports/3219447-ak-i-comu-zbirna-

uskladnila-sobi-vidbir-na-cs2022.html)

Збірна України виглядала слабко в 
організації гри й не діяла системно

Олена Підгрушна: «Біатлонний 
сезон був нестандартним»

Досвідчена українська бі-
атлоністка Олена Підргушна 
поділилася думками про ми-
нулий змагальний сезон.

«Сезон видався досить 
цікавим, нестандартним. З 
одного боку, 
він був склад-
ним, адже ми 
не могли під 
час сезону по-
їхати додому, 
а з іншого – це 
були нові ви-
клики. Ми ви-
тримали такий 
довгий промі-
жок часу без 
п о в е р н е н н я 
в Україну, при 
цьому підтри-
муючи позитивний мікроклі-
мат. Звичайно, намагалися 
показати максимально до-
брий результат. Найкращі 
спогади пов'язані з етапами, 

на яких була хороша фізична 
форма, коли були красиві фі-
ніші, хороша стрільба. Насам-
перед запам'ятався Контіо-
лахті, де спринти я пробігла 
досить швидко, фактично за 

часом лідерів 
– програш 
був зовсім 
н е в е л и к и й . 
Звичайно, хо-
роші спогади 
пов'язані з 
медаллю чем-
піонату світу, 
хоча і з неве-
ликим гірким 
присмаком, 
але, все ж 
таки, це пози-
тив. Крім того, 

були й інші естафети, де я на 
фініші боролася з лідерами, 
для мене це теж великий по-
зитив», - розповіла Підгруш-
на виданню Biathlon.com.ua. 

Плей-офф УХЛ: «Сокіл» втретє 
обіграв «Кременчук»   

В українській хокейній 
лізі (УХЛ) триває плей-офф. 
В третьому півфінальному 
матчі (серія до 4-х перемог) 
«Сокіл» (Київ) переміг на 
своєму льоду «Кременчук» 
2:1. про це повідомляє Укрін-
форм.

Шайби закидали: Оленда-

ренко, Павленко – «Сокіл»; 
Тютченко – «Кременчук». 
«Сокіл» попереду в серії 3:0. 

Зазначимо, в третьому 
півфінальному матчі (серія 
до 4-х перемог) «Донбас» пе-
реміг на чужому льоду «Дні-
про» (Херсон) 8:4. «Донбас» 
попереду в серії 3:0.

Луческу визнали найкращим 
тренером 20 туру УПЛ

Наставник футболістів 
київського «Динамо» Мір-
ча Луческу став найкращим 
тренером 20-го туру чемпі-
онату України серед клубів 
Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє прес-
служба УПЛ.

«Всеукраїнське об'єд-
нання тренерів з футболу 
підкреслює, що, перемігши 
«Олександрію» (2:1), «Ди-
намо» зберігає відрив від 
найближчого переслідува-
ча у сім очок. Це була п'ята 
поспіль перемога киян в 

чемпіонаті. У складній ігро-
вій ситуації (скасовано гол, 
обстріляно каркас воріт) 
Луческу зумів переламати 
хід гри. Удев'яте в чемпіонаті 
гравець, якого він випускає 

на заміну (цього разу Жер-
сон Родрігес) відзначається 
голом. Це - найкращий тре-
нерський показник за «Джо-
керами» у сезоні зі суттєвим 
відривом», - зазначається у 
повідомленні.

У наступному турі чемпіо-
нату України «Динамо» зіграє 
10 квітня з «Дніпром-1».

Фото – Biathlon.com.ua

Фото зі сайту УХЛ

Фото – fcdynamo.kiev.ua
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У позі, в якій шия нахиле-
на, руки витягнуті впе-

ред, а спина згорблена, пра-
цюють майже всі м’язи шиї 
та верхнього відділу спини. 
Коли вони довго напружені, 
не відпочивають, м’язи по-
волі вичерпують свої енер-
гетичні запаси. Через це 
починаються болі у шиї та 
спині у ще вчора, здавалося 
б, здорової молодої люди-
ни. Як запобігти та зарадити 
проблемі – радять експерти.

Біда на наші спини
У повсякденному житті ми 

найчастіше навіть не помічає-
мо, коли шкодимо своїй спи-
ні. От хоча б сутулість – така 
дрібниця, а рано чи пізно дає 
про себе знати у вигляді втоми, 
апатії, поганого самопочуття 
і навіть болю. І то лише симп-
томи великої проблеми. М’язи 
спини звикають до неправиль-
ного стану і слабшають, не 
можуть підтримувати в пра-
вильному положенні хребет і 
спазмуються. А далі будь-який 
різкий рух може призвести 
до утворення міжхребцевої 
грижі, защемлення нерва або 
розтягування зв’язок. Також 
навантаження на хребет вихо-
дить нерівномірне, за рахунок 
чого порушується кровообіг 
не тільки в районі спини, а й по 
всьому організму.

Крім усього іншого, де-
формований хребет чинить 
негативний вплив на всі вну-
трішні органи. За рахунок 
цього можуть порушуватися 
травлення і робота серце-
во-судинної системи. А через 
порушення кровотоку мозок 
не отримує достатню кіль-
кість потрібних речовин для 
нормальної роботи. Це може 
привести до головного болю, 
запаморочень і поганого на-
строю. Не обов’язково бути 
професійним спортсменом, 
щоб травмами заробити біль 
у спині. Сидяча робота та па-
сивний спосіб життя можуть 
бути причиною виникнення 
серйозних порушень спини й 
хребта та призвести до таких 
захворювань як сколіоз, осте-
охондроз, радикуліт. На щастя, 
болю в спині можна запобігти 
та полікуватися вдома, якщо 
дотримуватись правильних 
рекомендацій і не лінуватись 
робити спеціальні вправи.

Цілющий масаж
Масаж розігріває шкіру, 

підшкірну жирову клітковину 
і м‘язи, які розслабляються й 
позбавляються від одвічних 
спазмів, крім того – активує 
кровотік та лімфотік у необ-
хідній ділянці, а отже, там по-
кращуються обмінні процеси, 
тобто клітини відновлюються, 
токсини з них виводяться, а 
поживні речовини надходять.

«Найефективніший вид 
масажу від болю у шиї та 
спині – це класичний масаж 
спини з пропрацюванням 
найбільш зажатих болючих 
волоконець у м‘язах, так зва-
них «тригерних точок», – роз-
повідає сертифікований май-
стер масажу Ольга Йовенко. 
– Ефект від масажу триває 
24-48 годин, тож для профі-

лактики болю в спині та шиї 
ідеально ходити на масаж 2–3 
рази на тиждень, а потім – на 
підтримуючу процедуру раз 
на 1-2 тижні».

Після масажу спини ре-
комендовано накладання на 
травмовані м’язи, сухожилки 
та суглоби спеціальних клей-
ких стрічок (тейпів), що змен-
шують або позбавляють від бо-
льового синдрому. Сьогодні за 
допомогою тейпування можна 
лікувати більшість суглобів, 
м’язів, зв’язок, сухожилків.

Щоб самостійно дбати про 
спину, масажист рекомендує 
зарядку зранку і впродовж 
дня, особливо – якщо робота 
пов‘язана зі статикою (стояча 
чи сидяча). Найпростіше фі-
зичне навантаження – ходьба, 
не менше 10 000 кроків у день. 
Також, каже, добре знімають 
навантаження зі спини танці, 
фітнес, йога та плавання.

Чудодійна фіззарядка
М’язи спини й шиї – осно-

ва нашої постави і здоров’я 
загалом. Тому зміцнення м’я-
зового корсету обов’язкове 
для всіх людей без винятку. 
Так, як ми не забуваємо сні-
дати, повинні не забувати й 
робити елементарну зарядку. 
70% людей працюють на ма-
лорухливій, сидячій роботі. 
Мало хто в робочий час ро-
бить перерву на розминку – а 
це дуже важливо.

Регулярні фізичні наванта-
ження допоможуть зміцнити 
м’язовий корсет, який під-
тримує весь хребет. А також 
допоможуть розтягнути, оп-
рацювати хребет та знімуть 
навантаження за рахунок 
зміцнення м’язів і зроблять 
гарну поставу.

Займатися потрібно систе-
матично. Від одного тижня за-
нять ефекту не чекайте. Щоби 
завжди бути в тонусі, м’язам 
потрібне регулярне наванта-
ження. «Критично важливо 
виконувати щоденно 15-хви-
линну гімнастику для хребта, 
стоячи та лежачи на карема-
ті, особливо якщо більшість 
робочого часу проводите в 
офісі, мало рухаєтеся, мало 
ходите, часто нервуєте, потер-
паєте від тривоги, перепадів 
настрою», – каже лікар-вер-

тебролог, спеціаліст з ліку-
вальної мезотерапії та кінезі-
отейпування Марина Кобець. 
Відчуваєте хронічний біль – 
мерщій записуйтесь на спор-
тивну секцію, де є розтяжка, 
динамічні вправи, каже вона. 
Всі наші м’язи, зв’язки повинні 
бути еластичними та сильни-
ми, запорука здоров’я спини 
– рух усього тіла, кожного суг-
лобчика, і то регулярний. Біг, 
велосипед, танці, йога, піла-
тес, стретчинг, плавання – чу-
довий вибір для спини.

Не обов’язково мучити 
себе двогодинними занят-
тями з вагою в залі, часом 
вистачить півгодинної що-
денної домашньої зарядки, 
вважає фітнес-тренер Дари-
на Андрієнко. Нахили в сто-
рони, кругові рухи головою, 
почергові нахили до носків, 
«човник» на животі, планка й 
розтяжка – банально просто, 
але дуже ефективно.

«Коли люди обмежені в 
часі, я завжди рекомендую 
хоча б 3-4 хвилини порозтя-
гуватись і зробити одну єдину 
вправу, яка дуже добре зміц-
нює м’язи спини – це планка 
(якщо немає протипоказань). 
По 30 секунд 3-4 підходи в 
день – і ваша спина вам по-
дякує», – рекомендує Дарина 
Андрієнко. Планка на ліктях, 
планка на прямих руках, дві 
бокові (коли тримаємося на 
лікті однієї сторони тіла) чи 
вивернута (впираємося в мат 
ліктями та п’ятами спиною до-
низу) – це просто. Але всього 
за хвилину вправа дасть від-
чути й ті м’язи, про існування 
яких навіть не здогадувались.

Але коли відчуваєте біль, 
спорт може зашкодити, наго-
лошує Марина Кобець, при го-
строму болі спорт відкладаємо 
на завтра. Навіть прогрівати 
спину при таких нападах лікар 
категорично не рекомендує.

Мануальні фокуси
Наші м’язи – це динаміч-

на структура. Вони повинні 
постійно працювати, коли 
спимо – вони відпочивають. 
Якщо ми постійно сидимо, 
вони втомлюються й почи-
нають боліти. Від порушення 
кровообігу в м’язах з’явля-
ється припухлість. За допо-

могою мануальної терапії 
можна зняти защемлення в 
шиї чи спині, відновити мі-
кроциркуляцію, зняти больо-
ві відчуття.

Існує декілька видів технік 
мануальної терапії, що допо-
можуть усунути хронічний 
біль. Ротаційні техніки спря-
мовані на скручування хреб-
та. Поліпшать кровообіг, ви-
правлять поставу і повернуть 
рухливість суглобів. Тракцій-
ні – це малотравматичні м’які 
техніки для розтягування по-
шкодженої структури хребет-
ного стовпа, щоб збільшити 
відстань між хребцями та поз-
бутися від компресії корінце-
вих структур. А ще є метод 
короткого важеля – це вплив 
руками, пальцями або кис-
тями безпосередньо на тіло, 
дуги і відростки хребців. Це 
інноваційна м’яка методика, 
що спрацьовує точно на тому 
сегменті, який блокований чи 
зміщений. Підбираючи фахів-
ця, поцікавтесь, яку саме тех-
ніку він пропонує, вислухайте 
аргументи і зважте.

«Ефект від терапії зале-
жить від стану хребта та м’я-
зів, які його оточують. Якщо 
людина займається спортом, 
правильно харчується, пов-
ноцінно відпочиває – то й 
лікар їй не потрібен. А якщо 
біль хронічний, тоді у серед-
ньому людині потрібно від 5 
до 10 процедур у мануально-
го терапевта. І до них додати 
домашні вправи», – пояснює 
мануальний терапевт Мак-
сим Бондар. Спорт, гімнасти-
ка, домашні вправи, зручна 
подушка, правильно органі-
зоване робоче місце – це все 
буде профілактикою. 

Їмо правильно
Від статі, віку, супутніх за-

хворювань залежить дієта, 
якої потребуватимуть суглоби 
опорно-рухового апарату. До-
бре підібраний раціон – шлях 
до успіху. Краще, коли він про-
думаний індивідуально, під 
конкретну людину з певним 
анамнезом. Але є дещо, ко-
рисне для кожного з нас.

«Необхідні для суглобів та 
м’язів кальцій, магній, фос-
фор», – нагадує дієтолог Бо-
рис Скачко. Ці компоненти 

містяться у висівках, насінні 
гарбузовому та чіа, в горіхах 
кеш’ю, мигдалі, арахісі. Шу-
кайте корисні мікроелементи 
у молочній та кисломолочній 
продукції, в рибі й м’ясі (куря-
тині, яловичині).

Існують і шкідливі для суг-
лобів продукти. Деякі з них 
доведеться зовсім обмежити 
або забути при артриті або 
остеоартрозі, наприклад. А 
якщо суглоби поки здорові, 
ці продукти не варто вживати 
регулярно:

 червоні види м’яса: яло-
вичина, телятина, свинина. 
Вони мають високий вміст 
сечової кислоти, через що 
порушується обмін пуринів. 
На суглобах утворюються від-
кладення;

 соняшникова олія – 
потрапила до цього списку 
через дисбаланс жирних 
кислот омега-3 й омега-6. 
Омега-6 стимулюють проце-
си запалення в суглобах, тому 
протипоказані при подагрі та 
інших захворюваннях;

 шпинат – містить бага-
то оксалатів, які також сти-
мулюють загальні запальні 
процеси й можуть викликати 
псевдоподагру;

 томати, чорний перець 
– у надмірній кількості сола-
нін порушує обмінні процеси 
в тканинах;

 бобові, особливо черво-
на квасоля – джерела пуринів, 
які в процесі розпаду утворю-
ють сечову кислоту. А вже вона 
може утворювати кристали, 
що відкладаються в суглобах і 
викликають біль і запалення.

Коли час бігти до лікаря
Якщо дискомфорт у спині 

переріс у відчуття болю, пе-
чіння, яке супроводжується 
онімінням у кінцівках, частий 
головний біль – таке вже саме 
не пройде, каже лікар невро-
лог, вертебролог-реабілітолог 
Марина Кобець. «Лікар вер-
тебролог діагностує не тільки 
порушення постави, захво-
рювання хребта й суглобів, а 
й захворювання центральної 
та периферичної нервової 
систем, – пояснює вона. – І 
саме цей спеціаліст навчить 
пацієнта важливим профілак-
тичним методам». Можливо, 
доведеться провести меди-
каментозне лікування, корек-
цію роботи м’язів. Відновити 
біомеханіку хребта за допо-
могою мануального масажу, 
кінезітерапії, кінезіотейпуван-
ня та інших методів лікування. 
Вертебролог підбирає й ін-
дивідуальний комплекс ліку-
вальної гімнастики.

Загалом усім і кожному, хто 
дбає про спину, лікарка ра-
дить вчитися змалку правиль-
но сидіти, піднімати та носити 
важкі предмети, навіть лежа-
ти. Якщо з’являються пробле-
ми – гармонізувати свій 
психоемоційний стан, зба-
лансовано харчуватися, пити 
багато чистої води. Загалом 
вести активний спосіб життя й 
не набирати зайву вагу.

Автор: Олена Грицак, Київ
Джерело: «Укрінформ» 

(https://www.ukrinform.ua/rubric-
yakisne-zhyttia/3215820-ak-zberegti-

siu-ta-spinu-zdorovimi.html) 

Як зберегти шию та 
спину здоровими: 

масаж, планка та дієта з кеш’ю і чіа
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ВИ ЗАРАЗ ШУКАЄТЕ РОБОТУ? 
ХОРОШІ НОВИНИ! 

- Follow procedures including documenting 

  all work performed on work orders;

- Proficient in electrical meter testing;

- Knowledge of controls and electric (DC low voltage);

- Electric motor knowledge (DC);

- Complete electrical repairs and welding projects as needed;

- Capable of using all diagnostic equipment and resources;

- Perform inspection, diagnosis and repair of electrical, 

  hydraulic, suspension and brake and air systems;

Minimum Level of Education: not applicable; 

Minimum 1 Years of Experience

Salary: depends on experience

Language: Ukrainian; Russian; English;   

Location: Melrose Park, IL 60160

If you’re interested, please contact us  773-570-3516  Iryna

RESPONSIBILITIES:

ДОСВІДЧЕНОГО:
   Diesel-Mechanic
   Diesel-Electrician Mechanic
   Diesel-Mechanic Helper

Diagnose and repair 
most transmissions, 
engines, electrical suspension 
and drive-line issues.

R e p a i r

UC Truck Repair
шукає на full time
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Різне
Математика. 773-459-4092

Водійське посвідчення CDL – допо-
магаємо отримати або обновити. По-
трібно мати #SSecurity. Імміграційний 
статус не має значення. 312-813-5288 
(англійською)

Робота
Атлантік  Експресс – компанія з до-
ставки вантажів та посилок в краї-
ни Європи, шукає водія, який заби-
рає посилки у клієнтів. Англійська 
мова та документи обов’язкові; ро-
сійська, українська і польська ба-
жані. Добрі  умови праці та оплата. 
Тел. 773-656-5558 

Потрібен МЕХАНІК в Truck Repair 
Shop, бажано зі досвідом. Або автоме-
ханік без досвіду роботи з траками - на-
вчимо. Стабільна робота, хороша опла-
та. Говоримо  литовською, російською, 
українською, польсь кою. Майстерня - в 
Cicero, IL.  Дзвоніть  630 - 923 - 0106

Компанія  GMT, що базується в Чика-
го, шукає професійного, мотивовано-
го  електрика  на другу зміну. Відмін-
на заробітна плата і пільги. Кандидати 
повинні мати досвід роботи не менше 
5 років. Будь ласка, надсилайте ре-
зюме та вимоги до заробітної плати на 
MitchB@gmt-inc.com  або телефонуйте  
847- 366 - 1186

На роботу  запрошується  локальний 
водій класу А. Гнучкий графік зі ста-
більними грузами. На старт платимо 
$27 за годину з можливістю росту. Тер-
мінал в Woodridge, IL. 773-387-4825 

Дистриб’ютерській компанії в місті 
Wheeling  потрібні на роботу на full  time  
водії  та працівники на склад. Міні-
мальне знання англійської мови і водій-
ські права – обов’язкові. 773-627-6787

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

Потрібна жінка з машиною на приби-
рання. 224 -334 -8637

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

Нерухомість
Рент. Кімната в бейсменте  для жінки. 
Belmont & Central. 773-322-0211
Рент. Квартира на першому поверсі. 
2 спальні, 1 ванна. Cumberland / Irving 
Park. 773-625-8365
Рент.  Здаються  дві  кімнати на  W.Higgins 
Аve  &  N.Nordica. Біля церкви Софії.  
312-945-2931
Увага! Потрібен руммейт в 2-х кімнат-
ну квартиру. Обидві кімнати ізольовані. 
Ванна одна, 3-й поверх, балкон. В поль-
ський околиці. Приблизно на перехрес-
ті  Ірвінг Парк  і  Нью Порт. Телефонуйте – 
773-865-4039

•Tel: 773-956-1759  Fax: 773-345-5622

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

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

Можна без досвіду роботи • Повний робочий день

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

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

50 c
75 c
$20/ per

issue

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

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:

Жінка похилого віку в Northbrook шукає собі 
помічницю з проживанням. 

7 днів в тиждень, $250/ день. 
Потрібні гарна англійська, DL, 

машина і досвід.

Чоловік похилого віку з  Glenview 
шукає собі помічницю з проживанням. 

5- 7 днів в тиждень, $250/ день. 
Потрібні гарна англійська, DL, 

машина і досвід. 

Жінка похилого віку в Lincolnwood  шукає 
собі помічницю з проживанням. 

5- 7 днів в тиждень, $200-220/ день. 
Потрібні гарна англійська, DL, 

машина і досвід.

Літня пара в Glenview шукає помічницю з 
досвідом роботи ( без проживання). Тільки 

на суботу та неділю, по 12 год./день, 
з 8 ран. до 8 веч.; $160 /день. Потрібні 
гарна англійська, DL, машина і досвід.

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

181 Waukegan Rd, Ste 201 Northfield, IL 60641  773-545-5685

Компанія Wilmette  Maids, 
з прибирання житлових приміщень, шукає працівників 
Увага! Працівник буде: 
Працювати в групі (з 3-4 жінками), привозити  групу на об'єкт, 
працювати сам  і  відповідати  за  роботу  всієї  групи.
Заробіток в тиждень -  $800 - $1000 + чайові; Понед.- П'ятн. 
Замовлення неподалік від нашого офісу. 
Оплачуємо час водіння між замовленнями, а також час простою.
Необхідно: водійські права і трохи англійської. Автомобіль НЕ потрібен. 
Жити в Чикаго або близькому північно-східному передмісті. 

Ми пропонуємо традиційні та нетрадиційні 
церемонії поховання, кремацію та 

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

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

шукає людей/пари 
для нічного прибирання офісів 

CLEANING COMPANY 

Телефонуйте: 847-770-7796

в районах: Chicago, Glenview, Glen Ellyn, Schaumburg, 
Itasca, Wood Dale, Libertyville
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РОБОТА!

Маршрути з Чикаго в: 

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

-Chicago to MidWest.

Drop and hook в Melrose Park, IL 

Надаємо Ipass і картки на паливо

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

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

- Нові, доглянуті вантажівки Volvo з механічною або 

автоматичною коробкою передач

- Є нові Freightliners Cascadia Glider, тому працюєте з паперовим 

бортовим журналом

- Абсолютно нові трейлери

Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

РОБОТА!
Транспортної компанії, розташованої на 
47-й Street і Archer, потрібні 
на локальні маршрути 
водії CDL class A (форма 1099).
Зайнятість: 50-70+/ годин/тиждень.
1-а зміна - $30-33/год.;  2-а зміна - $29-31/год. . 
Ротація кожні 3-й або 4-й вихідний.

ВИМОГИ:
• Мінімум 2 роки досвіду;  -пройти Drug Test;
• Хороший автомобільний рекорд (MVR);
• Дотримання робочої етики.

Local Drivers Needed  for Trucking company 
located  47-th Street  &  Archer 
Driver position [1099] 50-70+/hours/week 

AVAILABLE:
1-st shift  - pay $30-$33/hour   
2-nd shift  - pay $29-$31/hour 
as well as rotation - every 3rd or 4th  weekend.
• Valid CDL class A- truck driving;  
  Minimum 2 years of experience;
• Must be able to pass Drug Test
• Good motor vehicle record (MVR)
• Strong work ethic.

Додаткова інформація - Йола (Jola)
708-518-6746 або 708-228-7373

For more information please call Jola: 
708-518-6746  or  708-228-7373

Запрошуємо  на роботу  водіїв  CDL  Class A

Оплата  до 70 центів/миля

2500 – 3000 миль  в тиждень

Dry  Loads  Only

Нові  траки,  Нові трейлери

Гнучкий  графік  роботи

24/7  диспетчерська  та  технічна  підтримка

I-pass  та  Prepass  у  кожному траку

Готель  під час ремонту

Картки на паливо, щотижневий  cash  advance

Дружний  та  ввічливий  колектив

FREIGHT INC

Ми гарантуємо:

Вам  потрібно:
Досвід  роботи від  2 років

Діючий  CDL  з будь-якого штату

Прийнятний  водійський  рекорд

Будь ласка, телефонуйте  

або  текстуйте:

331-303-0585   або   312-286-8220

До зустрічі у нашому офісі!

630-329-9708

847-627-5887
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До 185 кілометрів за годину: у Данії 
створили потужний електрочовен

Данська компанія Sarvo Marine 
розробила потужний електричний 
човен Sarvo 37, який може набира-
ти швидкість до 185 км за годину.

Про це повідомляє New Atlas.
Загалом 11,3-метровий човен, 

який важить 4780 кг, розроблений 
на 60% із переробленого алюмінію. 
У середині встановлено електрич-
ний двигун на 350 кВт. Його потуж-
ність становить 1280 кінських сил.

За сприятливих умов на воді 
електричний човен Sarvo 37 може 
набирати швидкість до 185 км за 
годину. Час зарядки двигуна ста-

новить від 5,5 до 47 годин, залежно 
від типу зарядного пристрою.

Зазначається, що під палубою 
розташоване велике двоспальне 
ліжко, а також окремий туалет.

Вартість одного екземпляра на-
разі невідома.

Jeep презентував 
два люксові позашляховики

Американська компанія Jeep 
презентувала два нових позашля-
ховики 2022 Jeep Wagoneer і 2022 
Grand Wagoneer. Про це повідом-
ляє Car and Driver.

В автомобілі 2022 Jeep Wagoneer 
встановлено 5,7-літровий двигун 
V8 із потужністю 392 кінських сил 
і крутним моментом 404 Нм. 2022 
Grand Wagoneer має 6,4-літровий 
двигун V8 із потужністю 471 кінська 
сила та крутним моментом 455 Нм. 
Ба більше, останній може розганя-
тися до 96 км за годину за 6 секунд.

У середині позашляховика 
Jeep Wagoneer також встановле-

но 25,7-сантиметровий сенсор-
ний дисплей з інформаційно-роз-
важальною системою Stellantis’s 
Uconnect 5. При цьому Grand 
Wagoneer має 30,5-сантиметровий 
сенсорний дисплей.

Зазначається, що зовнішня сто-
рона моделі Jeep Wagoneer буде 
доступна у сімох кольорах, а Grand 
Wagoneer – у 10-х.

Вартість базового екземпляра 
2022 Jeep Wagoneer становить 60 
тисяч доларів США, а 2022 Grand 
Wagoneer – 89 тисяч доларів. Про-
дажі нових позашляховиків роз-
почнуться вже влітку цього року.

У Китаї відкличуть 2,6 мільйона 
автомобілів Mercedes-Benz

Німецька ком-
панія Daimler від-
кличе 2,6 міль-
йона автомобілів 
Mercedes-Benz у 
Китаї через про-
блеми з програм-
ним забезпечен-
ням.

Про це повідом-
ляє Державна адмі-
ністрація з регулю-
вання ринку Китаю, 
передає CNBC.

За інформацією відомства, про-
блема полягає у тому, що система 
може не повідомити правильне 
місце перебування автомобіля у ви-
падку аварії.

Зазначається, що лише минуло-
го місяця Mercedes-Benz USA заяви-
ла про відкликання 1,29 мільйона 
автомобілів, які були продані з 2016 
року, через схожу причину.

В Японії відкриється офіс для 
створення летючих автомобілів

Міністерство транспорту Японії 
відкриє офіс для інтеграції роботи 
в напрямі створення так званих ле-
тючих автомобілів.

Про це повідомляє NHK.
Уряд Японії має намір забезпе-

чити практичне застосування пові-
тряної мобільності нового поколін-
ня у 2023 році.

У летючих автомобілях з елек-
тродвигунами будуть використо-
вуватися технології безпілотних лі-
тальних апаратів.

Представники уряду сподіва-
ються, що такі автомобілі покра-
щать логістику та знизять заванта-
женість доріг. Вони також можуть 
надати можливість досягати від-

далених островів і малонаселених 
районів.

Офіс планується відкрити 1 
квітня. Співробітники офісу займа-
тимуться вивченням стандартів 
безпеки транспортних засобів і на-
вичок, необхідних для пілотів май-
бутніх «летючих автомобілів».

В офісі будуть складатися плани 
реєстрації транспортних засобів та 
управління операціями.

Деякі представники нової струк-
тури базуватимуться на випробу-
вальному полігоні в префектурі Фу-
кусіма, де вони забезпечуватимуть 
проведення випробувальних по-
льотів і займатимуться розробкою 
нових технологій.

Ford відкличе близько 3 мільйонів авто 
через проблеми з подушками безпеки
Корпорація Ford оголосила про 

відкликання з наступного місяця 
2,9 млн автомобілів, у яких могла 
бути встановлена несправна по-
душка безпеки. 
Про це пише 
Reuters.

«Ford Motor 
Co оголосив, 
що 1 квітня поч-
не повідомляти 
власників про 
нове відкли-
кання у Північ-
ній Америці 2,9 
млн автомобі-
лів із потенцій-
но несправною подушкою безпеки 
виробництва Takata, яка встановле-
на на боці водія», – йдеться у мате-
ріалі.

Зазначається, що виправлення 
несправності ще на початку року 

вимагало Національне управління 
дорожнього транспорту США.

«Другий за розміром американ-
ський автовиробник заявив у січні, 

що виконає за-
пит регулятора, 
і що відкликан-
ня коштувати-
ме компанії 610 
мільйонів до-
ларів», – ствер-
джує Reuters.

Нагадаємо, 
дефект, який у 
рідкісних ви-
падках призво-
дить до розри-

ву надувачів повітряних подушок і 
розлітання потенційно смертельно 
небезпечних уламків, зумовив най-
більше відкликання в історії авто-
виробництва США, під яке потрапи-
ло понад 67 млн надувачів.

Фото: electrek.co

Фото: Jeep

Фото: Sarvo Marine

У США презентували позашляховик 
- конкурент Tesla

Американський стартап Alpha 
Motor презентував новий елек-
тричний позашляховик Alpha 
Motor Electric Wolf, який має ста-
ти конкурентом для електрокарів 
Tesla Ілона Маска.

Про це повідомляє Electrek.
Вартість однієї моделі розпочи-

нається від 36 тис. доларів США.

Зазначається, що електрокар 
може проїхати 443 км без підза-
рядки. При цьому автомобіль роз-
ганяється до 96 км за годину за 6,2 
секунди.

Електричний позашляховик, 
розрахований на двох пасажирів, 
має можливість взяти на буксир 
причеп вагою до 1360 кг.
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Vehicle images used for illustration purposes only. *All lease offers incl. $650 aqu. fee & 10K mi/yr. at 15¢ per mile over. Lessee resp for excess wear & maint. Prices plus tax, tag, title, $303.60 doc fee & MV fees. On approved credit through TFS. 2021 Corolla, 2021 RAV4, 2021 Highlander offers incl. $500 Lease Subvention Cash, provided by Toyota. 
^0% APR Financing up to 60 mos. available on select 2021 Corolla Hybrid models. 60 monthly pmts of $16.67 for each $1,000 financed. Prices plus $303.60 doc fee & MV fees. All lease & finance offers require Tier 1+ customers through TFS. On approved credit. †Up to $2,500 cash back available on 2021 Avalon Hybrid. Cash back provided by 
Toyota & available on select 2020-2021 Toyota vehicles in stock. Excludes 2021 Camry TRD models. Price plus $303.60 doc fee & MV fees. Incentives are subject to change. See dealer for complete details. Offers may not be combined. Offers end 5/3/21.

515 N. Green Bay Road, Waukegan, IL
847-696-8806 • ClassicDirectToyota.com

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

$2,000
 Customer Cash†

Model#: 1852, MSRP: $21,519. $169/mo. for 36 mos. $1,799 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $303.60  doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $6,084/$13,127.

New 2021 Toyota

Corolla
Lease

For
*Per Mo. 
36 Mos.

$169

Model#: 2532, MSRP: $25,965, $229/mo. for 36 mos. $2,999 due at inception, $0 sec 
dep, plus tax, tag, title, $303.60 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $8,244/$14,021. 

New 2021 Toyota

Camry
Lease

For
*Per Mo. 
36 Mos.

$229
$1,250

 Customer Cash†

$1,250
 Customer Cash†

Model#: 4430, MSRP $27,494, $219/mo. for 36 mos. $2,799 due at inception, $0 sec 
dep, plus tax, tag, title, $303.60 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $7,884/$18,421. 

New 2021 Toyota

RAV4
*Per Mo. 
36 Mos.

Lease
For

$219
$1,750

 Customer Cash†

New 2021 Toyota

Highlander

Model#: 6937, MSRP $37,903, $289/mo. for 36 mos. $2,899 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $303.60   doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $10,404/$26,153.

Lease
For

*Per Mo. 
36 Mos.

$289

Get the 
Classic Toyota

Advantage

OR OR OR OR

New 2021 ToyotaNew 2021 ToyotaNew 2021 Toyota

Corolla

0%APR Financing
up to 60 Mos.^

CUSTOMER 
CASH†

$2500UP
TO

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

Нові траки Volvo 2019-2021
 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
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Овен
На початку тижня ви опинитеся у вирі подій. 

Середа – сприятлива для відвертої розмови з ко-
ханою людиною. Будьте активніші, інакше буден-
ність може вас поглинути. У другій половині тижня 
перегляньте плани відповідно до обставин. Ви-
словлювати критичні зауваження на роботі і вдо-
ма не рекомендується.

Тиждень – дуже хороший для занять спортом. 
Зараз ви маєте можливість втягнутися у трену-
вання. Спробуйте щось нове, може, трохи екстре-
мальне. Відштовхуйтесь від рівня своєї підготовки; 
працюйте з інструктором.

Тримайте свої негативні емоції під контролем, 
є загроза зіпсувати стосунки. Ви можете стати рев-
нивими, вимогливими та егоїстичними.

У понеділок будуть вдалими ділові зустрічі. У 
середу доведеться виконувати додаткові завдан-
ня керівництва, імовірні фінансові надходження. 
П’ятниця може принести перспективні пропозиції.

Козеріг
На початку тижня будьте пунктуальними, не за-

пізнюйтеся у суд, на роботу та на важливі зустрічі. 
Ведіть себе щиро з усіма, з ким доведеться спіл-
куватися. У четвер з’явиться можливість показати 
свої найкращі риси, не сперечайтеся через дріб-
ниці. У п’ятницю ваші плани можуть почати зміню-
ватися через обставини, які від вас не залежать. 
Неділя обіцяє цікаві зустрічі.

Будьте уважні до того, що ви їсте. Страви, про-
дукти повинні бути тільки свіжими. Відмовтеся від 
напівфабрикатів. Якщо ви не любите готувати, пе-
рейдіть на фрукти, овочі та зелень. Єдиний мож-
ливий для вас виняток – дитяче харчування.

Турбота та підтримка коханої людини дозво-
лять вам ще більше зблизитися. У суботу влаштуй-
те романтичну вечерю на двох.

На початку тижня будьте дуже обережні з новими 
партнерами. Покупки плануйте на вихідні. У вівторок 
ймовірне надходження перекрученої інформації. 

Телець
Ви успішно подолаєте перешкоди. Однак вам 

буде не так просто повірити у себе. Негативний 
досвід у сфері особистих стосунків загрожує комп-
лексами. Не погоджуйтеся працювати за копійки і 
не зближуйтеся з людьми, які вас не цінують.

Тиждень присвятіть роботі над своїм тілом – ре-
зультати надихатимуть. Показані заняття спортом 
і дієта. Програму складіть разом з інструктором. 
Якщо у вас є нюанси зі здоров’ям – проконсультуй-
теся з лікарем, щоб не спровокувати ускладнення.

Настав час для кохання і пригод. Насолоджуй-
тесь свободою, фліртом. А ось якщо хочете чогось 
серйозного, то на вас може очікувати розчаруван-
ня.

У четвер можливий обман у сфері фінансів, пі-
дійдіть до привабливих ділових пропозицій кри-
тично. Вихідні сприятливі для походу в магазин. Ві-
второк – вдалий для складання фінансових планів 
на найближче майбутнє.

Водолій
Сприйнятливість і гнучкість дозволять знайти 

справжніх однодумців. У середині тижня ви може-
те опинитися перед необхідністю зробити вибір, 
дійте обдумано. Ви можете дуже емоційно реагу-
вати на події – спочатку подумайте, потім кажіть. У 
вихідні вибирайтеся на природу і проведіть час у 
компанії друзів.

Слухайте голос своєї інтуїції. Ви можете зітк-
нутися з різними симптомами. Довіряючи своєму 
чуттю, ви розберетеся, чи варто турбуватися, а чи 
можна відпустити ситуацію.

На вас можуть очікувати приємні й не дуже не-
сподіванки від представників протилежної статі. 
Не висловлюйте свої претензії коханій людині у 
жорсткій формі. Будьте дипломатичними.

Розпочаті справи необхідно завершувати. Ви 
можете розраховувати на підтримку давнього парт-
нера. Спільний проект, ймовірно, принесе бажаний 
успіх. У вихідні купуйте тільки найнеобхідніше.

Близнюки
Обставини складаються на вашу користь. 

Вам буде чому порадіти і в кар’єрі, і в особи-
стому житті. Чекайте приємних подарунків 
долі. Кохана людина готова заради вас на все. 
Вихідні – сприятливі для зустрічей із друзями, 
побачень, прогулянок за містом.

Ваше самопочуття залежатиме від того, на-
скільки щиро ви будете посміхатися. Щодня 
знаходьте приводи для радості. Перед сном 
записуйте приємні речі, які з вами відбували-
ся.

Ви кохаєте й кохані. Перешкоди між вами 
незабаром зникнуть. Вам навіть не доведеться 
прикладати зусиль.

На вас чекає фінансовий успіх і кар’єрне 
зростання. Нові проекти з вашою участю при-
несуть прибуток. Рішуче беріться за справу, 
демонструйте креатив і нестандартний підхід. 
На вас чекають відрядження у цікаві місця.

Риби
Вам буде необхідно коректно вибудувати 

взаємини з новими колегами, друзями. Перед 
остаточним вирішенням фінансових питань пе-
реконайтеся, що від вас не вислизнула жодна 
деталь. Не здавайтеся при труднощах. Будьте 
ввічливішими й наполегливішими. Наприкінці 
тижня насолоджуйтеся відпочинком у колі сім’ї.

Дещо обмежте себе у їжі. Зменште розмір 
порцій. Якщо будете голодні, розбийте кожен 
прийом їжі на два. Надавайте перевагу ово-
чам, крупам і пісному м’ясу.

Імовірні сварки та ревнощі у вашій парі. 
Схоже, і ви фліртуєте з іншими. Врівноважте 
свої емоції і не ображайтеся через дрібниці.

У середу можна вдало вкласти кошти або 
їх витратити. У четвер на роботі може бути 
конфлікт. Згладьте гострі кути. Понеділок і ві-
второк нададуть можливості для розширення 
вашого бізнесу.

Діва
Не з’ясовуйте стосунки з керівництвом, не конфлік-

туйте з колегами. Обставини сприятимуть перегля-
ду принципів і стереотипів поведінки. Більше часу 
приділяйте творчості. Не наказуйте, а просіть. 
Особливо це актуально у стосунках із дітьми.

Не забувайте про правила гігієни. Частіше 
мийте руки і майте при собі вологі серветки, 
просочені антибактеріальним засобом. Душ 
вранці та ввечері – обов’язкові. Як і повна зміна 
одягу.

Для вас важлива душевна рівновага. Але ко-
хана людина, схоже, має сумніви і не знає, що ви-
брати. Можливо, ви даремно втрачаєте з нею час. 
Імовірні непорозуміння й образи.

Перша половина тижня обіцяє успішну реаліза-
цію ділових планів. У п’ятницю можливі незначні фі-
нансові надходження. У вівторок чекайте на перевірку, 
готуйтеся здавати звіт про виконану роботу. 

Скорпіон
Все – у ваших руках. Було б бажання – і ви вирішите будь-яку про-

блему й заробите багато грошей. Тільки вірте у себе, любіть, творіть, 
не приховуйте своїх почуттів. Не жертвуйте собою.

Цього тижня малоймовірні суттєві зміни стану вашого здоров’я. Це  
хороша новина для тих, хто сповнений сил. Якщо ви ж почуваєтеся ке-
псько – вона навряд чи вас втішить. Продовжуйте уважно дотримува-
тись рекомендацій лікаря. І наберіться терпіння. 

Більше довіряйте своїй інтуїції. Ви ж знаєте, як до вас ставиться ваш 
обранець. Не приховуйте своїх почуттів.

Вірогідне поліпшення фінансового становища. Ви зможете дозво-
лити собі те, про що раніше тільки мріяли. На вас чекає відрядження, 
яке можна поєднати з подорожжю.

Лев
Підніміться над метушнею і побачте перспективу. На роботі можете 

подружитися з людиною, яку раніше мало знали. Це будуть взаємови-
гідні стосунки. У середу вірогідні конфліктні ситуації, ваша ініціатива 
буде не особливо вдалою. Зробіть особисте життя різноманітнішим.

Ставтеся до себе якомога дбайливіше. Будь-яку пропозицію оцінюй-
те – чи під силу вона вам, чи не зашкодить здоров’ю. Якщо у вас вини-
кає протест або з’являється хоча б тінь сумнівів – кажіть «ні».

Триває пристрасний, насичений враженнями період. Будьте обе-
режні в любовних стосунках, є ризик заплутатися. Якщо не знаєте, що 
вибрати, візьміть паузу.

У середу витрати повинні бути максимально розумними. Понеділок 
може потішити фінансовими перспективами. 
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Рак
На ділових зустрічах імовірні корисні знайомства. У понеділок не соромте-

ся, висловлюючи міркування з приводу роботи. Ваші ідеї сподобаються керів-
ництву. У п’ятницю з’явиться шанс. У суботу, якщо ви засвоїли урок, то вчините 
розумно. В особистому житті починається сприятливий період.

Починаючи з четверга, можливе нездужання. Імовірно, це буде пов’язано зі 
зміною погоди. Не плануйте на кінець тижня відрядження та інші справи, що 
вимагають фізичної або психологічної напруги. Не беріться за нові проекти.

Ваші взаємини можуть переживати новий виток розвитку. Влаштуйте романтич-
не побачення, заплануйте поїздку удвох. Найкращі дні для цього – п’ятниця і субота.

Не будьте надто довірливими. У четвер від партнерів можуть надійти цікаві 
пропозиції. Працюйте багато, але без фанатизму. Не забувайте про від-
починок.

Терези
Ви зможете подолати всі труднощі. Сприятливий 

момент для початку нових справ, ви знайдете на-
дійних партнерів. Виконуйте обіцянки, інакше 

можливі неприємності. У четвер знайдіть сили 
дипломатичним шляхом вирішити спірні пи-
тання. До вихідних можуть визріти побутові 
проблеми, які необхідно швидко вирішити.

Швидше за все, ви почуватиметеся не 
дуже добре. Зверніться за допомогою до фа-
хівця. Тільки тоді вам гарантовані правиль-
ний діагноз і коректне лікування.

Не фліртуйте зі всіма, хто вам симпатичний. 
Найвідповідніший для прийняття серйозного 

рішення момент чекає на вас у п’ятницю. У субо-
ту поговоріть відверто.

У вас може з’явиться додатковий дохід. У п’ятницю 
ймовірні фінансові надходження, які зможуть стабілізу-

вати фінансове становище. У вихідні забудьте про роботу.

Стрілець
Погоня за «синім птахом» увінчається успіхом, що дозволить вам повірити у 

свої можливості. Ваша сумлінна праця принесе плоди. Ваш авторитет – на висо-
кому рівні, кар’єра йде вгору. Дозуйте навантаження на роботі. Неділю прове-
діть на свіжому повітрі.

Вам буде складно сидіти без руху. Якщо ви раніше не приділяли особливої 
уваги фізичній формі, то можете почати ходити у спортзал або басейн. Можли-
во, у вас прокинеться тяга до екстремальних видів спорту. Дотримуйтеся пра-
вил техніки безпеки.

На вас може чекати пристрасне кохання з першого погляду. Можливо, вас хо-
чуть спокусити, але уникають серйозних стосунків. Усе незабаром вирішиться.

На початку тижня покажіть вміння працювати у команді. Покупки в середу та 
суботу будуть вдалими. Четвер – один із найсприятливіших днів.

На по Ви успі ОбООООООООООООООООООООООООО ста
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