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для «Час і Події»

Ц

ього року наближення Великодня і Страсний тиждень
стали для людства суцільним
нагадуванням про необхідність
якісної преси. Преси, котра би
вказувала людству на помилки,
слідкувала за ним, і здіймала ґвалт
у всіх тих випадках, коли сильні
світу цього намагаються сховати в
мішку шило масового ураження.

Страсний тиждень почався із згадки про подію, котра стала тяжким болем для українців і білорусів.
35 років тому, 26 квітня 1986 року,
вчасне інформування бодай самих
тільки мешканців України та сусідніх
з Чорнобилем областей Білорусі та
Росії про аварію на ЧАЕС – а також
про необхідні заходи безпеки – могло би врятувати здоров’я, і, зрештою,
життя багатьом людям. Однак радянська влада вибрала шлях «боротьби
із панікою», і це стало початком кінця
СРСР. Втім, і самої аварії могло би не
бути – якби інформація про попередні аварії та проблеми на ЧАЕС пішла не «під сукно» чиновникам з КГБ, а
у ЗМІ, котрі би мали би носитися з тією
інформацією доти, допоки не було би
встановлено і усунено причини тих
аварій. Цілком можливо, що був би
пильний нагляд преси за АЕС – то й
братися за експерименти не було би
охоти…
Цього року в березні також були
роковини трагедії в Японії, у Фукусімі. Японці вже давно проаналізували
причини того, що сталося – хоча, звісно, могли би звалити всю вину на цунамі. Але виявилося, що при проектуванні АЕС інженери розраховували
на цунамі, але на таку хвилю, яка була
характерною для берегів Каліфорнії.
Тобто, просто взяли параметри АЕС,
розраховані для Каліфорнії – і взялися будувати у Фукусімі. Але хвилі
біля берегів Фукусіми – зовсім іншого
масштабу… Відтак японці зараз всіляко наголошують на тому, наскільки
важливим є відкрите всебічне обговорення таких проектів. Навіть якщо
вся нація раптом стане архітекторами, і по 150 разів пересвариться між
собою, таке обговорення дає більше
шансів виявити помилки і прорахунки. Ліпше цунамі сварок – ніж потім
всім світом думати, як запхати назад у
пляшку ядерного джина…
Точної інформації про те, що сталося 35 років тому у Чорнобилі, досі
немає – точніше, є, але в Москві, під
грифом «секретно», і невідомо, чи
взагалі ці дані колись буде оприлюднено…
Втім, у людства є й інші проблеми,
не менш важливі – котрі теж потребують аналізу у висвітлення у якісній
пресі.
Зокрема – проблема з цілою сферою біології.
У не зовсім якісну пресу ця проблема просочилася, частково, з подачі РПЦ — тобто, вважайте, представників КГБ в рясах. Тільки якщо 35
років тому вони намагалися «побороти паніку», то цього разу в них було
завдання зовсім інше – паніку посіяти.
Паніка виникла через вакцини.
Мовляв, під час виготовлення вакцин
використовувалися клітини ембріона
людини, тому використовувати вакцини РПЦ не рекомендує. У Ватикані
назвали використання таких клітин
«морально допустимим», оскільки
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«не існує доступу до морально бездоганних вакцин».
Але ж даруйте, проблема зовсім
не в тому – і вона набагато ширша і
більша, ніж питання про вакцини!
Отже, у 1973 році в Нідерландах
з живого ембріона дівчинки було
взято клітини нирок. Ембріони відчувають біль, і больовий поріг в
них набагато нижчий, ніж в людини. Такий собі Френк Грехем дуже
довго чаклував над цими клітинами, і зробив їх безсмертними – але
без ризику того, що вони стануть
раковими. Межа між раковими клітинами і безсмертними дуже тонка, і

дослідників з Університету Північної
Кароліни (США) та інституту вірусології в Ухані (Китай) про гібридну версію
коронавіруса кажанів, який дуже добре росте в клітинах людини. Так –так,
тих самих клітинах.
Продовження історії, думаю, знають всі. У 2015 році рушниця ще висіла на стіні, у 2019 вона вистрілила.
Але найважливіший момент і далі
залишається за кадром. Чомусь ніхто
не пише про те, як виглядають події
1973 року в нідерландському місті
Лейден, а також їх наслідки, з точки
зору християнина.
І це дуже дивно – адже це історія,

Страсний тиждень –
у версії сучасної історії

Картина Віктора Нікітіна «Чорнобильська Мадонна».
Цю картину, а також інші картини, присвячені Чорнобилю, можна краще
роздивитися на онлайн 3D-виставці «Фукусіма-Чорнобиль 10/35»,
організованій художницею Зоєю Скоропаденко,
на сайті https://www.zoiaskoropadenko.com/. Виставка діє до 29 травня.

саме клітинам цієї дівчинки вдалося
ту межу подолати. Їх вирощують десь
так само, як дріжджі – вони ростуть
самі по собі. Звичайні людські клітини, котрі не пройшли такого довгого
еволюційного шляху, на такі подвиги
не здатні. А ці в процесі еволюції стали генетично набагато досконалішими. У звичайної людської клітини
46 хромосом, а в цих вдосконалених клітин – 64.
І зараз по всьому світові є купа
клітин, вирощених з цих нирок бідолашної нідерландської дівчинки. Приблизно кажучи, якщо порахувати по
всіх лабораторіях, то таких біологічних
клітин набереться кілька тонн(!!!).
Називають їх HEK-293 (Human
embryonic kidney cells 293).
Саме на цих клітинах вирощують
всілякі аденовірусні і ретровірусні
вектори. Тобто, людською мовою, добрячий шматок фармацевтики, вся
генна терапія, генна інженерія, вся біотехнологія як така тримається саме
на цих клітинах. Без цих клітин жодна
генна терапія не є можливою. Замінити ці клітини нема чим.
З 1973 року ці клітини – і та сфера
науки, котра з них виросла – врятували життя не одній людині.
Для атеїстів тут взагалі нема жодної проблеми. Трохи сумно, але ніц не
вдієш – все зроблено заради благої
мети.
А от будь-якому християнинові
зрозуміло, що сфера, котра виросла
на такому ґрунті, не могла не вибухнути. І вона вибухнула, влізла боком
всій цивілізації без винятку.
У 2015 році в журналі Nature
Medicine було надруковано статтю

котра, по суті, є сучасним варіантом
історії, котра трапилася в Єрусалимі
орієнтовно 2021 рік тому.
З тією тільки різницею, що дві тисячі років тому на хрест, заради того,
щоб подарувати людям життя вічне,
пішов дорослий чоловік, і то пішов
свідомо.
Що насправді сталося з дівчинкою,
котра так і не народилася, але стала
безсмертною, не знає ніхто, хіба, можливо, окрім самого професора Френка Грекхема (Frank Graham), котрий
і донині активно працює, зараз він
займається розробкою вакцини від
коронавіруса в Канаді.
Як так вийшло, що з цього ембріона взяли клітини нирок – невідомо.
Але, з точки зору християнина,

нема жодного сумніву в тому, що в
цієї дівчинки була душа. І в цієї душі
забрали частинку тіла, зробили ту
частинку безсмертною і розмножили.
Значна частина християнського
світу егоїстично задумується над тим,
етично чи не етично вживати вакцину, у розробці якої були задіяні ті клітини. Хоча про етичність говорити
вже запізно – якщо до вас не добереться вакцина, котру розробляли з
допомогою HEK-293, то добереться
вірус, який, щоб там не казала ВООЗ,
таки розробляли з допомогою тих же
клітин. Втікати нема куди.
Про що насправді мав би задумуватися кожен християнин – це
про молитву за бідну душу тієї дівчинки, котра стала безсмертною,
так і не народжуючись.
В українській народній творчості
є купа версій того, що стає з дітьми,
котрі помирають нехрещеними. Випадок дівчинки з Лейдена – то є цілий
філософський ребус для будь-якого
теолога: вона не померла, вона отримала життя вічне, але разом з ним – і
відсутність життя, в тому, що вона пережила нелюдські муки, нема жодних
сумнівів, з мертвого тіла витягнути
робочі клітини було нереально.
Безсумнівним є тільки одне: ця
душа потребує нашої молитви, молитви всього людства. Чи полегшить це
муки цивілізації, ураженої плодами
її власних наукових розробок – невідомо. Але ми однозначно матимемо
шанс відійти від наших егоїстичних
роздумів про етичність вакцини – і
покаятися за той гріх, чи то науковця,
чи то матері тієї дівчинки, чи обох, котрий став основою цілого наукового
напрямку. Ті клітини рятують життя, і
не одне, але мусимо щоразу молитися за ту невинну душу, життя котрої
було покладено на той хрест.
Про дівчинку, котра зійшла на
Голгофу заради людства ще до народження, повинна молитися ціла
планета. Богові видніше, чого та душа
більше потребує – вічного спокою, чи
чогось іншого. Але те, що вона потребує нашої молитви – то безперечно.
Ба, більше: цієї молитви потребуємо
ми, зарозумілі у своїх наукових пошуках мудрагелі.
Тож мусимо молитися Богові, щоб
послав нам мудрості – до нашої вченості.
Бо вченість без мудрості – жахлива річ.
На наше щастя, Бог – милостивий і
людинолюбець.
Він зглянеться, якщо щиро молитися – особливо в той день, коли ми
святкуємо те, що
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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Павло Ґрод: наступний удар Росії по
Україні – проєкт «Північний потік-2»

Р

осійська агресія, яка нині
триває проти України, Грузії,
Білорусі, Балтійських держав та
решти Східної Європи, продовжуватиме зростати із завершенням
будівництва газогону «Північний
потік-2». Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає Німеччину,
Сполучені Штати Америки та усю
міжнародну спільноту вжити усіх
можливих заходів задля негайної зупинки цього російського
енергетичного проєкту, що наближається до свого завершення.
«Північний потік-2» проляже в
обхід і позбавить значення критично важливий газогін між Росією та
Західною Європою, який пролягає
через територію України і забезпечує постачання газу як для України, так і для багатьох країн Східної
Європи. Росія зможе без зусиль
завдати шкоди Україні, Білорусі та
іншим країнам регіону, буквально
перекривши їм постачання газу.
І такі спроби вже мали місце у минулому. Однак, у минулі рази обмеження постачання газу до України
з метою змусити її піти на політичні
поступки також зачіпало і Західну
Європу. Більше такої перепони для
Росії не буде.
Чимало аналітиків звертали увагу на той факт, що військові дії Росії на сході України не зачіпали
системи газогонів «Братство». З
введенням в експлуатацію «Північного потоку-2», загроза пошкодження або знищення цієї
системи газогонів перестане бути
Аскольд С.
Лозинський,
Нью-Йорк

Н

ам потрібно більше.
Нещодавня російська очевидна витівка біля
кордонів України дає час
і можливості для переоцінки. Ніхто не вірить,
що бойові дії між Росією і
рештою світу закінчилися,
принаймні, з усіх українців.
Що стало більш очевидним, так це те, що, на щастя,
західний світ став більш чутливим і готовим протистояти
російській агресії, хоча в якій
мірі – залишається незрозумілим, в даному випадку, хіба
на щастя.
Також зрозуміло, що президент України Зеленський
є лідером з чітким порядком
денним, навіть якщо цей порядок денний не буде повністю підтримано глобальною
цивілізованою спільнотою.
Протягом усієї нещодавньої кризи президент Зеленський лобіював прагнення
Заходу до оборони України.
У зв'язку з цим він був успішним. У кожному випадку, Зеленський піднімав План дій
щодо членства в НАТО, визнаючи, що членство в оборонному альянсі є єдиним
довгостроковим рішенням
проти російської агресії.
Нещодавно
прийнятий
(двостороннім способом, як

проблемою. Транзит природного
газу стане ще одним важелем тиску на Україну та її примусу до економічних та політичних поступок, з
огляду на прибуток від фінансових
та політичних відносин з Німеччиною, Францією та рештою Західної
Європи.
Окупація Росією Криму та частини Східної України, її нещодавні
військові відпрацювання можливого вторгнення та триваючий військовий конфлікт на Донбасі є демонстрацією справжніх російських
намірів, а саме – окупації та взяття
під контроль усієї України. «Північний потік-2» усуне дуже важливий
бар’єр на шляху повномасштабного
російського вторгнення. Якщо вторгнення Росії у Крим та Україну у 2014
році навчило світ хоча б чомусь, то
тому, що президент Володимир Путін не зупиниться ні перед чим, щоб
зберегти свою владу та відбудувати
Радянський Союз.
Завершення газогону «Північний
потік-2» є серйозною загрозою для
миру та безпеки у Європі. Війна в
Україні та Східній Європі затягне у
конфлікт усю євроатлантичну спільноту. Постійні залякування, обман,
ігнорування норм міжнародного
права Росією свідчить про те, що її
керівництву не можна довіряти, його
необхідно стримувати. Ми закликаємо міжнародну спільноту об’єднатися і заблокувати «Північний потік-2».
Інакше Європейський континент
опиниться у заручниках Москви.
Президент СКУ Павло Ґрод

#17 I 04.28.2021

Улюблені брати і сестри
у Христі: Христос посеред нас!
Протягом останніх 35-ти років катастрофа в Чорнобилі залишається найгіршою і найбільш руйнівною атомною
аварією в історії людства, яку ще називають технологічною катастрофою ХХ
століття.
Згадуючи та роздумуючи над сумними та моторошними фактами в цю
35-ту річницю Чорнобильської катастрофи, ми повинні піднести наші серця в молитві до Всемогутнього Бога і
просити у Нього постійного милосердя
та милості, пам’ятаючи тих, хто зазнав
невимовного болю та втрат.
В цю сумну річницю, ми пам’ятаємо
про багатьох невинних чоловіків, жінок та дітей, які загинули в цій трагедії
і ми молимося за упокоєння їхніх душ.
Особливо пам'ятаємо хоробрих та самовідданих пожежників, які в години
та дні після вибуху свідомо та добровільно наражалися на смертельну небезпеку та майже смерть для того, щоб
погасити полум'я та побудувати і розмістити саркофаг на тліючих руїнах реактора. Саме цих людей Христос має на
увазі, коли він красномовно говорить:
«Ніхто більшої любові немає над ту, як
хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Івана 15:13). Ми молимося, щоб Бог

подав їм вічний спокій у місці світлім,
де немає болю, скорботи і зітхання.
Ми також пам'ятаємо і молимося за
тих, чиє здоров'я безповоротно було
пошкоджене радіоактивним випромінюванням, викинутим в той день, тих,
хто захворів і живе з хворобами донині, за їхні сім’ї, і за тих, чиє життя обірвала передчасна смерть. Ми пам'ятаємо дітей, більшість з яких народилися
після самої катастрофи, які сьогодні
страждають від фізичних і психологічних вад через Чорнобиль. Ми також
пам'ятаємо і молимося за багато тисяч
людей, яких шкідлива радіаційна хмара
змусила втікати зі своїх будинків і назавжди залишити все, що для них було
дорогим та цінним: села, будинки, поля
та ферми, де вони і покоління перед
ними народилися, жили, трудилися і
померли. Нехай Бог подасть усім тим,
хто страждає, Свій мир, надію та втіху.
Також в особливий спосіб ми згадуємо і молимося за нашу улюблену
батьківщину Україну: багату, щедру та
рясну, і в той же час розкрадену, сплюндровану та пограбовану на протязі століть людьми, що панували над нею.
З молитвами у Христі,
+ Антоній, Митрополит
УПЦ США та в Діаспорі
+ Даниїл, Архієпископ
УПЦ США та Західної Європи

уер заявила про подальше
збільшення військових витрат на масштабну програму
переозброєння на найближчі
роки. Вона погрожувала Росії
та Китаю і зауважила: «Росія,
з її ядерним арсеналом озброєнь, на відміну від Китаю,
є дуже неминучою загрозою
– як звичайною, так і ядерною
зброєю...» Визнання міністром
оборони Німеччини, що агресивна Росія є на порозі Європи і, отже, Німеччини, було
дуже важливим. Кілька німецьких експертів висловили
думку, що «Північний потік-2»
відбулося
в
Німеччині,
істоФото - з офіційного сайту НАТО
- це не економічне питання
рично
і
відомій
проросійwww.nato.int
ській нації та державі, що була для Росії, а геостратегічне. Це
такою століттями до правлін- хіба нова Німеччина.
Це можуть бути позитивні
ня Романових. Міністр закордонних справ Німеччини зрушення, проте їм не вистаГайко Маас підкреслив під- чає остаточного визнання
тримку Києва Берліном під того, що єдиним способом
час його першого візиту до зупинити Путіна та Росію є
лінії фронту на сході України. розташування НАТО на її корВін критикував зменшення донах. Установка на місці.
міжнародної уваги. Нареш- Росія вторглася в Україну і заті, він звернувся до України: грожує подальшою агресією.
«Ми не залишимо вас, поки Кінцева стратегія також зрозуміла кожному. ЄдиУкраїнські американці в переважній
не, чого бракує – рішукретаря Блінкена табільшості підтримують ПДЧ НАТО для України. чих дій щодо чіткого
викладу цього пункту:
кож були в основному
Сенатор Менендес повинен керуватися цим
НАТО – це оборонневдалими. Насправді
ний альянс, який був
дії США щодо озброєння України були набагато рі- було так, Україна не отримала не буде спокою, коли справа сформований проти СРСР, а
шучішими та ефективнішими, би підтримки від Сполуче- дійде до врегулювання кон- нині Росії, його спадкоємиці
них Штатів під час терміну флікту тут, на сході ... ми під- у будь-якому вигляді, вклюніж їхні заяви.
Згаданий Закон слід на- Дональда Трампа. Однак такі тримуємо Україну щодо цих чаючи агресивну поведінку. Україна є опорою цього
діслати назад до Комітету з сенатори, як покійний Джон питань, і це не зміниться».
В інтерв’ю Redaktions- союзу. Покійний професор
включенням дуже конкретних Маккейн та Роберт Портман,
пропозицій, як США підтри- часто перемагали, незважаю- netzwerk Deutschland (RND) Збігнев Бжезінський назвав
мують ПДЧ НАТО для України. чи на свого лідера партії.
міністр оборони Німеччини Україну «ключевим каменем
Інакше Закон принесе більше
Члени Конгресу мають ке- Аннегрет Крамп-Карренба- в арці».
не дивно) комітетом Сенату
з питань зовнішніх відносин
Закон для України «Про партнерство у галузі безпеки»
2021 року вітається, однак,
очевидно, його замало. Насправді рівень наданої підтримки є дивовижним, враховуючи давні стосунки та
знайомство Голови Комітету з
Україною. Про НАТО згадують
багато разів, але питання про
ПДЧ НАТО ігнорують повністю та кричущо.
Заяви президента та се-

шкоди, ніж користі, оскільки
заспокоїть погано інформованих та відверне подальше
лобіювання. Це дасть привід
адміністрації Байдена.
Хоча часто висувається
аргумент, що ініціатива членів Конгресу від будь-якої
партії не повинна відступати від позиції лідера партії, я
хотів би нагадати своїм колегам-демократам, що якби це

рувати і бути представниками
волі своїх виборців. Українські американці в переважній
більшості підтримують ПДЧ
НАТО для України. Сенатор
Менендес повинен керуватися цим. Президент Байден і
секретар Блінкен прийдуть до
цього рішення згодом.
Найбільш
позитивним
розвитком подій під час цієї
останньої кризи стало те, що

Дякую, але...
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В Чикаго відзначили 35-у річницю
Чорнобильської ядерної катастрофи
Марта Фаріон, Чикаго.
Спеціально для «Час і Події»

Д

о 35-ї річниці трагічної Чорнобильської
катастрофи, вранці в
неділю, 25 квітня, білоруська громада Чикаго
провела захід посадки
дерев в пам'ять жертв
Чорнобильської катастрофи на узбережжі озерa
Мічиган. Дерева та кущі
для посадки були люб’язно надані адміністрацією
парків міста Чикаго.
На запрошення організації «Білоруси Чикаго»,
представники української
та польської громад долучи-

лися до відзначення річниці
ядерної катастрофи. При-

сутні були Марта Фаріон з
Українського Kонгресового
Комітету Америки, відділ
Іллінойс, та Юрій Макар
із громади. Журналістка із
польської газети Dziennik
Związkowy висвітлювала цю
подію для польської преси.
Місцева станція телебачення NBC Channel 5 знімала та
проводила інтерв’ю.
26 квітня 1986 року вибухнула атомна електростанція в Чорнобилі. Понад
190 тонн високорадіоактивного урану та графіту було
викинуто в атмосферу. Радіоактивну хмару вітром здуло в Білорусь. Катастрофа
безпосередньо торкнулася
населення Білорусі, України та західної Росії. Люди,

які жили близько до радіоактивної зони, зазнали
радіоактивності в 90 разів
більшої, ніж у Хіросімі. ООН
оголосила вибух в Чорнобилі найгіршою екологічною
катастрофою в історії. Тисячі
людей померли від наслідків
радіоактивного випромінювання, сотні тисяч втратили
здоров’я.
Трагедії можна було
уникнути. Чорнобиль – це
жахливий урок історії, який
нагадує про системні помилки і банкрутство системи Радянського Союзу, –
тоталітарної структури, яка
просякла брехнею, корупцією, дезінформацією, та жорстокістю. Після Чорнобиля
люди стали боятися радіації
більше, ніж влади. За словами Володимира В’ятровича,
«Наслідки Чорнобильської
аварії відіграли колосальну

роль у розвалі СРСР – вона
запустила відлік до кінця
СРСР».
Наслідки
катастрофи
проявились одразу – втрата віри людей у радянську
владу, початок демократизації, а також початок повної
недовіри світової спільноти
і усвідомлення, що від тоталітарного режиму не сховаєшся за залізною завісою.
Після аварії заснувалися
організації «Матері дітей
Чорнобиля», та організація
«РУХ», яка очолила рух за незалежність.
Не сміємо забути про
брутальність системи, яка
довела до чорнобильської
катастрофи, але і не забуваймо, що та сама система i
сьогодні продовжує імперську політику Кремля i хоче
захопити Україну під свій
контроль.
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Олег Бажан:

«За радянської системи тотальної
безвідповідальності та окозамилювання
аварія на ЧАЕС була неминучою»

А

варія на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася
35 років тому, довгий час
була державною таємницею за сімома замками.
Замість того, щоб ефективно боротися з наслідками
аварії, влада та спецслужби СРСР всіма силами
намагалися зберегти
реноме й переконати своїх
громадян і світ, що нічого
страшного не сталося, а
ситуація – під контролем.

Агенти КГБ виявляли
«панікерів», які самотужки
намагалися знайти інформацію і зрозуміти, що відбувається, проводили цілі
спецоперації із «підсовування» іноземним журналістам
«правильної»
інформації,
викрадення зразків радіаційного ґрунту й підміни їх
«чистими», поширення фейків про ситуацію у Києві та
області.
Побачити всю «кухню
окозамилювання» органів
КГБ дає можливість збірник
документів
«Чорнобильське досьє КГБ. Суспільні
настрої. ЧАЕС у поставарійний період», який побачив світ у 2019 році. До появи
збірника долучилися фахівці Інституту історії України
НАНУ, Галузевий державний
архів СБУ та Український інститут національної пам’яті.
А минулого року цей же колектив презентував збірник
документів «Чорнобильське
досьє КҐБ. Від будівництва
до аварії», куди увійшли архівні матеріали, які охоплюють період із початку 1970-х
і до листопада 1986 року: від
початку будівництва ЧАЕС
до введення в експлуатацію
об’єкту «Укриття» («Саркофаг») після Чорнобильської
катастрофи.
Що ж намагалася приховати влада від своїх громадян, які головні
завдання ставив КГБ перед
своїми агентами й головне
– чи можна було уникнути
такої масштабної катастрофи? Про це ми розпитали в
одного з упорядників обох
збірок, старшого наукового
співробітника Інституту історії України НАНУ, кандидата
історичних наук Олега Бажана.

– Пане Олеже, а ви
пам’ятаєте, яким для вас
виявився кінець квітня
1986 року? Коли ви вперше почули про аварію на
ЧАЕС?
- Кінець квітня - початок
травня 1986 року я зустрів
у стані тривоги. Я тоді якраз
навчався на першому курсі
історичного факультету Полтавського педінституту. Нас
зібрали усіх на зустріч із ректором і сказали, що сталася
техногенна катастрофа, а
тому навчання закінчується,
ми практично за день-два
маємо закрити сесію і їхати
до піонерських таборів во-

рення панічних настроїв».
Влада робила все, щоб приховати від населення реальні масштаби катастрофи.
Уже 26 квітня партійне керівництво СРСР і спецслужби
віднесли будь-яку інформацію про аварію на ЧАЕС до
категорії таємної. В одному
з перших повідомлень, надісланих до Києва місцевим
осередком КГБ, йшлося про
необхідність обмеження виходу на міжміські та міжнародні лінії для запобігання
витоку інформації про аварію. Зокрема, це стосувалося міста Прип’яті, де ще в ніч
на 26 квітня було вимкнено
міжміський і міжнародний
зв’язок. Також перечитувалися усі вихідні листи, щоб
там, не дай Боже, не було
згадки про аварію.
- А які іще були «профілактичні заходи»?
- Наприкінці квітня начальник управління КГБ
УРСР у Києві та Київській області генерал-майор Леонід

Головна проблема полягала в
тому, що всі рішення приймалися
винятково на рівні Москви
жатими, бо туди звозять дітей із забруднених регіонів.
От тоді ми зрозуміли,
що це – серйозно. Бо на початках нас усіх намагалися заспокоїти, що все – під
контролем, що там – нічого
страшного. Але чутки ширилися зовсім інші. Мій батько,
який був головним редактором Пирятинської районної газети і входив до бюро
райкому партії, вдома скупо
застерігав, що не варто гуляти на відкритому повітрі
й тихцем розказував, що до
Пирятинської районної лікарні прибувають люди із
уражених зон.
– Тоді справді всіляко намагалися підкреслити, що
ніякої паніки немає, тому
максимально заохочували
проведення масових заходів. Як приклад – святкова
демонстрація на 1 травня чи велогонка миру, яка
проходила в той час. І школярів і студентів так само
виводили на вулиці стояти з прапорцями і вітати
учасників велогонки.
– Так, це питання обговорювалося на засіданнях
оперативної групи ЦК КПУ з
ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС. І було ухвалене рішення не скасовувати ці заходи,
щоб заспокоїти панічні настрої й чутки, які вже почали
ширитися Києвом.
Взагалі, головний лейтмотив усіх доповідних записок – «профілактика поши-

Бихов видав розпорядження «Про посилення роботи
районних органів КГБ у Київській області», спрямованих
на виявлення і профілактику
«провокаційних і панічних
чуток», які тоді поширювалися. Була дана вказівка райвідділам, щоб КГБ щоденно,
а то й двічі на день, до 11:00
і до 17:00 доповідали черговому управління КГБ у Київській області, скільки було
виявлено і попереджено
цих так званих «панікерів».
- Яка саме проводилася
робота?
- Цих людей викликали до
управління КГБ і попереджали про можливу адміністративну, а то й кримінальну
відповідальність за «поширення неправдивих чуток,
які є наклепом на радянську
дійсність». Наприклад, є документ про те, що одного з
жителів Троєщини в Києві
посадили на 15 діб за те, що
він напідпитку в ресторані
«Братислава»
звинувачував партійне керівництво у
тому, що це воно своєю політикою довело до аварії на
ЧАЕС і приховує від людей
інформацію про те, що там
сталося. Є багато доповідних
записок «агентів», які переповідають, хто що говорив
на тему аварії.
Але не варто забувати,
що це вже був час горбачовської «перебудови», й
подібні заходи не мали таких катастрофічних наслід-

ків, як, наприклад, замовчування Куренівської трагедії
1961 року, коли було багато
очевидців, і багато жертв
катастрофи вижили, але їм
було заборонено про це
розповідати, і склалася така
ситуація, що навіть у Києві
через кілька років багато
хто не здогадувався про реальні масштаби трагедії, не
кажучи вже про всю Україну, – про неї просто забули.
І все ж, відповідні служби в
1986 році прослуховували
телефонні розмови, виявляли таких людей і «викликали
на килим». Також відповідні
«сигнали» йшли до партбюро підприємств, і там так
само «вживали заходів».
- Але ж не можна сховати шила в мішку, тим
більше, при такій катастрофі? Якщо не помиляюся, Швеція ще 27 квітня зафіксувала різке зростання
радіаційного фону і звернулася до Москви із вимогою надати пояснення. Як
відреагувала на це Москва
і якими були дії КГБ?
- На жаль, в українських
архівах практично не збереглося документів, які давали б можливість чітко
простежити реакцію партійного керівництва – очевидно, вони всі лишилися в
архівах Москви. Є лише резолюція Щербицького «Что
это означает?» на інформації про стан радіаційного
забруднення атмосфери в
Києві.
Але КГБ справді змінило
свою тактику. Коли стало
зрозуміло, що світ знає про
аварію і приховати інформацію не вдасться, було
прийнято рішення зробити
все, щоб мінімізувати поширення цієї інформації. Що не
підлягало розголошенню?
Передусім – характер і обсяги руйнувань. Засекречувалася інформація про склад

дям можливість отримати
пільги, передбачені законодавством. Тобто, під грифом
«Цілком таємно» опинилося все, що хоч якось могло
наштовхнути на те, якими
виявилися масштаби катастрофи і що взагалі сталося в
Чорнобилі.
Тож, коли іноземні журналісти почали бомбардувати
радянський уряд запитами
з проханням надати доступ
до відповідної інформації,
КГБ робило все, щоб «підкинути» свою «правильну» інформацію. Наприклад, коли
приїхала знімальна група
американського каналу СВS
і захотіла поспілкуватися із
пересічними громадянами,
їм під виглядом перехожих
«підсунули» перевдягнених
агентів КГБ, які сказали те,
що було потрібно. Це називалося «метод оманливого
контакту». Інші агенти підміняли зразки ґрунту, які іноземні експерти намагалися
вивезти із зони ураження
для проведення власних
радіологічних досліджень –
це була ціла спецоперація.
Агенти КГБ, які працювали в
турфірмах чи турагентствах,
писали й поширювали замовні статті про те, що у нас
усе гаразд, і жодної небезпеки немає.
Паралельно КГБ проводив активні оперативні заходи з іноземними студентами,
яких їхні посольства та консульства закликали повертатися додому – КГБ агітувало
цих студентів лишатися, щоб
таким чином демонструвати
світові, що все гаразд.
- А чи пропонували інші
країни свою допомогу?
- Від допомоги Заходу
СРСР категорично відмовився, побоюючись, що в такий
спосіб стануть відомі масштаби катастрофи. Хоча багато країн готові були допомогти, а українська діаспора

Тотальна брехня про ЧАЕС
стала тим каталізатором,
який прискорив розпад СРСР
суміші, яка була вилучена
зі зруйнованого реактора.
Було засекречено діапазон
дезактиваційних робіт та обсяг капіталовкладень на ліквідацію наслідків і консервацію четвертого енергоблоку.
Засекретили і масштаби евакуації населення та статистику захворювань на променеву хворобу – багатьом із тих
ліквідаторів, які отримали
значні дози опромінення,
в картку писався «діагноз»
вегето-судинна
дистонія.
До речі, пізніше ці записи
значно ускладнили цим лю-

організувала збір коштів на
допомогу
постраждалим.
Водночас КГБ була дана вказівка активізувати своїх закордонних агентів і зібрати
інформацію про те, які заходи вживалися в аналогічних випадках під час аварій
на атомних електростанціях у Сполучених Штатах та
Британії, а також зайнятися
економічним шпигуванням,
щоб запозичити передові
технології й на їхній основі
розробити щось своє. ВласПродовження на стор. 8
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ІСТОРІЯ

не, як це було з атомною дова профілактика, яку вар- ліки в конструкції реакто- себе під ліжком. До того ж,
то було проводити в перші ра, людський фактор чи уся атомна енергетика була
бомбою.
- Але вже на початку 10 днів, але яка розпочалася невиправдані ризики під у підпорядкуванні Міністертравня кияни зрозуміли, тільки в 20-х числах травня, час проведення експери- ства енергетики СРСР, тому
все, що могло зробити укращо не все так добре, як їм практично через місяць, менту?
- Аналізуючи весь цей їнське керівництво (і КГБ
розповідають, і почали коли більша кількість радісамотужки масово виїж- оактивного йоду або розпа- корпус радянських доку- зокрема) – це «інформувати
джати зі столиці. Як на це лася, або всоталася організ- ментів органів держбезпеки, вищестоящі органи». А там
мом і завдала йому шкоди. я прийшов до думки, що тут цю інформацію просто ігнореагувало КГБ?
- Влада розуміла, що До речі, КГБ відзначало, що мала місце сукупність усіх рували.
У якомусь сенсі всі докуцього не зупинити, тому, як люди просто не знали, як і цих факторів. Передусім, це
свідчать документи, для КГБ в якій кількості вживати цей – недостатній рівень безпе- менти про будівництво Чорголовним завданням стали йод, і були випадки йодово- ки реактора РБМК-1000, що нобильської АЕС та ліквідапідтверджують документи. цію наслідків аварії яскраво
профілактичні заходи для го отруєння.
демонструють стагнацію
запобігання фіксації велиГоловний масив документів стосовно
і всі вади адміністративчезних черг, щоб ці кадри
не потрапили до якогось
аварії на ЧАЕС розташований у Москві, но-командної економіки
СРСР, коли радянські й
іноземного документальі він – досі засекречений
партійні керманичі наданого фільму чи газети. На
вали більшого значення
київському залізничному
Головна проблема поля- Про його технічні вади спів- стабільності затверджених
вокзалі були заборонені
будь-які зйомки, чергувала гала в тому, що всі рішення робітники КГБ доповідали планів і вкрай неохоче вдаміліція. Водночас КГБ ради- приймалися на рівні Москви. вищому керівництву ще за- валися до практики їхнього
ло відкрити додаткові каси, Республіканські органи вла- довго до аварії. Ще в люто- коригування, підганяючи їх
збільшити кількість потягів і ди навіть не були посвячені му 1979 року була критична виконання під показники.
вагонів. Ці ж заходи стосува- в деталі загального плану з ситуація, коли було зупине- І це стосувалося не лише
лися й автовокзалів та аеро- ліквідації наслідків. Їм була но перший енергоблок, і це атомної енергетики, а й усієї
уготована місія виконавців вже тоді був сигнал, що з цим економіки СРСР.
порту «Бориспіль».
Тому все, що сталося
- До речі, тоді ходили – і не більше. При тому, що треба щось робити. Про це
чутки, що Київ так само основний тягар ліквідації доповіли голові КГБ СРСР в Чорнобилі у квітні 1986
мав потрапити до 30-кі- наслідків аварії ліг саме на Федорчуку, а він передав цю року, – це закономірний налометрової зони обов’яз- Україну – а в 1986-1989 ро- службову записку начальни- слідок усіх цих процесів. Це
кового відселення, але з ках сума збитків складала ку ІІ-го управління КГБ УРСР, і була міна уповільненої дії,
огляду на політичне зна- 12,6 мільярда доларів США.
чення столиці та кіль- З часом витрати зменшувакість населення – влада лися, але все одно вони були
значними, і це також познавідмовилася від цього.
- Такі чутки ходили, але я чилося на загостренні стагне знайшов у наших архівах нації економіки.
Як показала практика,
жодних документів, які це
підтверджували б. Ця теза ми виявилися просто не гоє лише у спогадах керівни- товими до трагедії такого
ка Київської міськради того масштабу. Бо, з одного боку,
часу Валентина Згурського, Радянський Союз наче заякий згадував, що в Києві кликав боротися за мир і
не вистачало транспорту, і розповідав, що буржуазні
якби була команда на еваку- країни готуються розв’язати
ацію всього населення, то це третю світову ядерну війну.
спричинило б транспортний Але, коли сталася аварія на
колапс. Тому було прийнято ЧАЕС, то у нас не виявилося
рішення – за можливості, ді- ні відповідних дозиметрів,
тей і молодь на літо вивезти ні іншої апаратури, а якщо й
в табори, а дорослих лиши- були, то не такої якості й не
в таких кількостях, як треба.
ти.
Далася взнаки закри- Інші чутки, які так
само ж масово ширилися тість радянської системи,
в той час – про страшні де все будувалося на покамутації, які траплялися в зушності, окозамилюванні
радіаційних зонах: про те- та брехні. Партійне керівлят із двома головами, по- ництво більше довіряло звіросят із шістьма ногами. там КГБ, ніж доповідним заНаскільки ці чутки відпові- пискам фахівців, які давали
Четвертий реактор. Фото з Вікіпедії
свої пропозиції, – як боротидали дійсності?
- Знову ж таки, в доку- ся із наслідками катастрофи. на цьому все воно, по суті, й яка рано чи пізно мала вибухнути.
ментах КГБ ми не знайшли Захід був готовий простягну- зупинилося.
І це – не єдина така кри- Які уроки маємо винепідтвердження цим фактам. ти руку допомоги і зі спецобАле там справді фіксувалося ладнанням, і з технологіями, тична ситуація, яка зафіксо- сти з тих подій?
- Головний урок – це відмасове поширення таких чу- і з робототехнікою. Але було вана в документах. Було кільток. І з ними боролися тими бажання впоратися із ситу- ка дуже серйозних випадків критість і довіра у стосунках
до 1980 року, між владою й людьми, де в
ж профілактичниПро технічні вади реактора
була аварія 1982 пріоритеті – життя і здоров’я
ми бесідами.
- Що, на вашу
співробітники КГБ доповідали року, коли став- людей, а не якісь там міфічні
ся витік радіоак- показники чи «імідж держадумку, тоді було
задовго до аварії
тивних відходів. ви». Саме тотальна брехня у
зроблено непраБули доповідні випадку з аварією на ЧАЕС
вильно, і що варто було б зробити, аби ацією самотужки, жодним записки про брак і нехлюй- показала всю гнилість радянзменшити катастрофіч- чином не допустивши до ін- ство ще під час будівниц- ської системи і стала тим каформації сторонніх, і це, зви- тва атомної електростанції, талізатором, який прискорив
ність наслідків аварії?
- Багато що було зробле- чайно, призвело до того, що про відхилення від проєкту, розпад Радянського Союзу.
Другий урок – це формуно неправильно, про що вражених радіацією було на неготовність підприємств
ми тут уже згадували: і ті ж порядок більше, ніж могло б до виробництва супутньої вання культури праці як цінякісної продукції. Але реак- нісної орієнтації на фахівця,
демонстративні масові за- бути.
- Ще одне питання, яке ції не було жодної, бо якраз де на першому місці мають
ходи та запізніла евакуація
населення, які призвели до досі цікавить багатьох. у ті часи, як ми пам’ятаємо, бути якість і компетентність.
значного збільшення кілько- От після відкриття архі- Радянський Союз пропагу- Бо якщо покладатися «на
сті людей із симптомами ра- вів, після вивчення цього вав ідею «мирного атому», авось», «якось воно буде»,
діаційного ураження – лише питання з різних боків – а президент Академії наук «може, пропетляємо», то це
в Києві після демонстрації чи можна сказати, що ж Александров переконував призводить до трагічних набуло госпіталізовано понад стало тим вирішальним усіх, що атомний реактор слідків. І це справді має бути
дві тисячі, серед них – 330 фактором, який призвів – настільки безпечний, що в центрі уваги громадяндітей. Це – й провалена йо- до трагедії: технічні недо- він може поставити його в ського суспільства.
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Ну і, звичайно, це – екологічна складова. Чорнобильська катастрофа чи не вперше підняла це питання на
порядок денний – перший
масовий несанкціонований
мітинг у Києві був присвячений саме екологічним проблемам і подоланню наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС. Це призвело до тектонічних зрушень у суспільстві
й у свідомості радянських
громадян, але і зараз, через
35 років після аварії, екологічні проблеми – не менш
актуальні.
- Зараз багато документів, які стосуються аварії
на ЧАЕС, можна знайти у
вільному доступі – той же
двотомник «Чорнобильське досьє КГБ» є на сайті
Українського інституту
національної пам’яті в
розділі «Електронні видання». Але чи можна казати, що ми вже знаємо
все про цю сторінку нашої
історії?
- Ми ще знаємо далеко не
все, що стосується цієї аварії.
Документи, які зберігалися
в українських архівах ,– а це
й Галузевий державний архів СБУ, і Центральний державний архів громадських
об’єднань України (колишній
Партійний архів), Центральний державний архів вищих
органів влади та управління
– і якими ми можемо оперувати, це – переважно доповідні записки місцевого чи
республіканського рівня. А
основний масив архівних
документів, які стосуються
Чорнобильської катастрофи, лишився в Москві, він –
досі засекречений, і я навіть
не знаю, коли ці документи
будуть доступні історикам (і
чи будуть доступні взагалі).
Важливо, що у жовтні
2017 року документи Національного архівного фонду, що стосуються аварії на
Чорнобильської АЕС, додані
до міжнародного реєстру
програми ЮНЕСКО «Пам’ять
світу». Нині в Україні триває
процес осмислення Чорнобильської катастрофи, відбувається накопичення інформації про аварію, її наслідки,
вивчення її причин. У центрі
уваги дослідників – трансформація способу життя,
цінностей, повсякденна поведінка людей в постчорнобильський період, діяльність
різноманітних ліквідаційних
структур, створених як на
республіканському, так і на
низовому рівні. Серед нас
досі живуть ліквідатори та
люди, які пережили трагедію
і на власному досвіді знають,
як воно все було. Тому для
істориків тема Чорнобиля
– ще далеко не вичерпана і
найближчим часом вичерпана не буде.
Автор: Наталка Позняк-Хоменко,
Український інститут
національної пам’яті
Фото – з архіву О. Бажана та
Укрінформу
Джерело: «Укрінформ» (https://www.
ukrinform.ua/rubric-society/3234944oleg-bazan-istorik.html)
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О. Богдан Прах:

«Дозвольте людям реалізовувати
свої мрії – і ви побачите
фантастичний результат»
В

ін не любить камер,
і якщо має вибір між
інтерв’ю та розмовою зі
студентами, то, швидше за
все, обере другий варіант.
Його графік щільно заповнений зустрічами,
де у пріоритеті – працівники й студенти УКУ.

управління Українським католицьким університетом
після владики Бориса Ґудзяка, я чудово розумів, що
ми маємо дуже сильну та
сформовану команду. Тому
одне із завдань у моєму служінні тут – не втратити попередніх надбань. Владика
Борис, відновлюючи діяльність УКУ в Україні, роками
приглядався до кожної людини, яку брав у команду,
формував її.
До управлінської команди УКУ я приєднався
як проректор із зовнішніх
зв’язків. Владика Борис поставив мене там, де я мав
зрозуміти перспективу свого подальшого служіння. І
це справді прекрасне людське відчуття: знаєш, що ти

Отець зізнається, що
Львівську духовну семіна- мною стояло завдання, щоб
мріє на кілька місяців порію Святого Духа з 1998 УКУ і семінарія були разом.
їхати в гори, та хоче більше
Коли ми лише виношуроку по 2007 рік, – ред.).
часу присвятити науці. Коли
Коли я бачив, що людина вали задум побудувати нові
він бігає чи прогулюється,
більше прагне реалізувати приміщення духовної семіто молиться вервицю для
власні амбіції, аніж працює нарії УГКЦ у Львові, то мрідоброго внутрішнього надля загального блага, то яли, аби будівлі семінарії та
строю. А для пошуку баланрозумів, вона у нашій ко- Філософсько-богословськосу радить дотримуватися
манді не надовго. Таку фор- го факультету були поруч –
чіткого графіку й режиму.
му служіння було нелегко на одній території, щоб обиТам, де з’являється о. Богдан
прийняти, тому на почат- дві інституції брали участь в
Прах, часто виникають нові
ках люди не витримували єдиному процесі формуванвеликі проєкти. Зрештою,
ня та виховання дувін упевнено продовховної еліти. Це звичжує традицію засновниВ УКУ основою побудови стосунків є довіра.
на світова практика,
ків Українського катоОднак швидкий ріст спонукав нас до
де семінарії і боголицького університету
прописування багатьох правил і процесів
словські факультети
– Митрополита Андрея
тісно взаємопов’яШептицького і Патріарха Йосифа Сліпого, – які потрібен цій команді, але і часто змінювалися. Але зані. Такий підхід в Украївчили «Великого бажати» і водночас ніколи до кінця не ми не засмучувалися і про- ні також себе виправдав.
головне – не боятися вели- відомо, що далі чекає тебе у довжували шукати саме тих Сьогодні ми маємо багато
працівників, які були готові спільного: працюємо на одслужінні.
ких викликів.
Думаю, що владика Бо- до служіння. Після довгих ній території, обидві будівлі
У червні 2021-го спливає
5-річний термін на посаді рис на початках сам до кін- пошуків, десь за 4-5 років, у спроєктовані в одному стилі
ректора УКУ отця Богдана ця не розумів, яким буде семінарії сформувалася вже і творять цілісність. Наші коПраха. Про служіння ректо- Український католицький така управлінська команда, манди так само творять цю
ра, його знакові проєкти, як університет. Але він підби- яка довго існувала як єдине єдність, бо працюємо для
пандемія вплинула на уні- рав людей, які вміли шукати ціле. Пройшли роки, а ми однієї Церкви, однієї спільверситет та чому отець Бог- таланти, могли кинути все, й досі збираємося разом: ноти – України.
– Як виглядає робочий
дан вирішив кандидувати завжди готові до великих святкуємо дні народження,
на ще один термін – у нашій завдань та цілей, великих обмінюємося ідеями, під- день ректора УКУ?
– Прокидаюся досить
жертв і посвяти. Власне в тримуємо один одного.
розмові.
Якщо повернутися до рано, о 6:15. О 6:25 – ранконашому університеті сфорСтеля високо
мувалася управлінська ко- УКУ, то владиці Борисові ва кава. 6:30 – молитва, по– Як це – бути ректо- манда, яка була до всього вдалося створити, кажу- тім Літургія. За годину маю
ром єдиного католиць- готова і не боялася нових чи мовою бізнесу, потужну сніданок, а о 8:55 підписую
Наглядову раду в універси- документи. Мій повноцінкого університету між викликів.
Схожий досвід я мав у теті – Сенат. Так з перших ний робочий день починаПольщею та Японією?
– УКУ – це досвід пре- Львівській духовній семі- днів, ще будучи ректором ється о 9:15.
Далі все залежить від
красного служіння пре- нарії, будучи її ректором і семінарії, я був також і секрасної команди. Коли Бог формуючи команду з нуля натором Богословської ака- розкладу, зазвичай у пердозволив мені, перейняти (о. Богдан Прах очолював демії і пізніше УКУ. Переді шій половині дня це 2-3 наради, а потім приймаю на
особисті зустрічі 5-10 людей. Вони тривають до 1818:15. Далі, якщо вдається,
маю час на коротку вечірню
молитву, після чого часто
продовжуються зустрічі до
20-ї. І знову молитва. Тоді
їду додому, де починаються вечірні дзвінки, також зі
США та Канади. Також треба
перевірити пошту, в якій за
день назбирується чимало,
в середньому 50-80 листів.
Такий графік, звісно, втомлює. Іноді мрію про гори та
довгі прогулянки з собакою.
Але це мрії (усміхається, –
ред). Я люблю всіх людей і
тішуся ними, тішуся, що Бог
дозволяє нам працювати і
бути потрібними в цьому
світі, робити щось добре.
У щільному графіку маю
На зустрічі зі студентами УКУ
виділити час, аби обґрунто-

вано приймати рішення: почитати, подумати, зрозуміти
«історію хвороби». Є такі
справи, в які мушу максимально вникнути сам, зробити власне дослідження,
аби якось мінімізувати помилки. До ректора звернені вуха щодо різних питань,
багато з яких я б, мабуть, і
не мусив коментувати. Але
люди чекають твоєї думки, а я не можу сказати, що
мені це нецікаво, бо не такою є постава ректора. Аби
сформувати свою позицію,
я маю багато часу інвестувати у вивчення теми. І добре
мати цей час не тільки о пів
на другу ночі (усміхається, –
ред).
– Чому вирішили кандидувати знову на посаду
ректора УКУ?
– Загалом мені дуже цікаво через певні проміжки життя змінювати середовища, відповідальності,
приймати нові виклики. На
початку своєї кар’єри я постановив собі, що кожні 6-7
років буду щось радикально
змінювати у своєму житті, і
часто мені це вдавалося. Однак цього разу, після стількох років служіння в УКУ,
вирішив все ж кандидувати
ще раз на посаду ректора,
аби закінчити заплановане.
Для мене важливо, що ми
бачимо позитивні процеси
та зміни, і я з радістю хочу
передати це відчуття іншим
у служінні. Попри те, своєї
цілі не покидаю – згодом
хочу розпочати новий проєкт, поки маю силу.

Про управлінські
помилки…
Найважче мені давалися
деякі кадрові рішення. Бувало, що я занадто довіряв
окремим людям. А коли вже
виникали серйозні проблеми, то повернути ситуацію
було неможливо. Тож доводилося приймати болісні рішення. На щастя, такі складні ситуації вдалося перейти
без великих втрат. Але це
добра наука на майбутнє –
не варто довіряти тим особам, щодо яких маєш якесь
Продовження на стор. 12
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Христос Воскрес!
Christ is Risen!
Воскресіння день! Просвітімся
торжеством і один одного обнімімо.
— з Воскресної Утрені
Українська Католицька Освітня Фундація
та Український Католицький Університет
вітають жертводавців, приятелів УКУ та
всю українську громаду з світлим святом
Христового Воскресіння!
– Дирекція і працівники

Відвідайте нашу веб-сторінку

www.ucef.org
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недобре внутрішнє передчуття. Буває, наче відчуваєш, що щось іде не так, та все
ж, хочеш дати людині шанс.
У таких випадках треба бути
обачним і добре прислухатися до себе, до інших, особливо, коли несеш відповідальність за добро цілої
спільноти і маєш завжди
брати до уваги, що в цій
ситуації буде кращим для
всієї інституції.
В УКУ основою побудови стосунків є довіра.
Однак швидкий ріст організації та команди спонукав нас до прописування
багатьох правил і процесів,
а це означає трохи більше
бюрократії, хоч ми цього
зовсім не прагнули. Але зі
зростом організації та команди встановлення правил є обов’язкове, бо якщо
не прописали чи не врахували важливих моментів,
то хто винен? Такі ситуації
не завжди є очевидними і
не від усього застрахуєшся,
тому сподіватися можна різного.
– Що не дає вигорати?
– Для організму важливою є чітка ритміка і режим
– тоді буде сила. Допомагають заняття спортом: руханки, ходьба. Якщо з мого
графіку щось випадає чи
перестаю системно харчуватися, то відчуваю збій
у процесах, наче втрачаю
драйв, гасну. Тому терміново повертаюся до режиму
і мобілізую себе. Так знову
з’являється рух уперед.
Самодисципліна є дуже
важливою. Цього я навчився ще будучи в семінарії в
Польщі, а 7 років семінарійного вишколу – це чимало.
До режиму я призвичаївся
ще в студентські роки, і ця
звичка зі мною по сьогоднішній день.
– У чому найбільша радість бути ректором?
– Моя найбільша радість
– зустрічатися з людьми,
які прагнуть добра, наповнені ідеями і готові на великі жертви. Є і зустрічі, які
завершуєш з неприємним
післясмаком, але більшість
– це все-таки зустрічі зі світлими людьми, які хочуть подати руку, очікують поради
та тішаться своєю роботою.
Радію, коли бачу, що наша
спільнота є динамічною,
творчою. Це найбільше мотивує працювати далі.

Про спорожнілий
університет на початку
пандемії та особисте
пережиття нових реалій
Коли оголосили карантин, я щодня ходив до університету. На початку ми
з командою мали безліч
нарад: по 6-7 годин сиділи
перед моніторами. Зараз
не впевнений, чи нам треба було аж так багато все
обговорювати (усміхається,
– ред). За кілька днів у нашій кімнаті для нарад я почав ходити навколо стола:
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слухав, говорив і ходив. Так
намотував по 15 км на день.
Онлайн спілкуватися складніше. Коли маєш звичні наради і людина сидить поряд
з тобою, то зовсім по-іншому сприймаєш зустрічі: особистий контакт, очі, рух, а
тут лише екрани.

студентами на кампусі, ми
брали гітару, співали, розмовляли – і це була велика
радість спілкування для всіх
нас. Нещодавно чи не вперше за рік я знову зустрівся зі
студентами. Я бачив їхні очі!
Того вечора повернувся додому такий окрилений, аж

Дайте людям можливість реалізовувати
свої мрії, і ви побачите фантастичний
результат – усміхнених, жертвенних,
відданих працівників
Через 2-3 тижні все стало монотонним… Я сидів у
порожньому будинку і чув,
як літає муха у сусідньому
кабінеті. Глянеш через вікно – нікого немає. Завжди
людний і гомінкий Центр
Шептицького та університетський кампус спорожніли. Стало трохи моторошно.
Наче всі перед тобою на
екрані, а насправді нікого
немає поруч. Це непростий
досвід для кожного з нас.
Думаю, ті, хто залишилися
вдома, почувалися ще гірше, бо я принаймні прокидався, дотримувався свого
звичного графіка і приїздив
на робоче місце.
Коли все потрохи почало повертатися до життя,
то мене охоплювала неймовірна радість. І навіть якщо
сьогодні ми двоє-троє сидимо у кабінеті на нараді,
то я дуже тішуся. Але ситуація далі невизначена, ми
не знаємо, що буде завтра
(коли записували інтерв’ю,
в Україні вкотре оголосили
локдаун, і університет знову від гібридного формату
повністю перейшов на дистанційне навчання, – ред.).
Всі розуміємо, що світова
спільнота ще не впоралася з
пандемією, і нам далеко ще
до повного виходу з кризи.
В УКУ ми пристосувалися до
нових реалій як могли. Нам
серед небагатьох в Україні вдалося запровадити гібридний (змішаний) формат
навчання, коли і студент, і
викладач, за визначеними
нами правилами, може сам
обирати як йому вчитися/навчати: в аудиторії чи
онлайн. Також, з дотриманням усіх норм, ми змогли
повернути студентів на кампус, запустити у тестовому
режимі новий Колегіум для
проживання студентів. Зараз сприяємо вакцинації
усіх охочих працівників та
викладачів у рамках третьої
хвилі вакцинації.
Однак мені здається,
що ми до кінця не можемо
охопити тієї нової дійсності, з якою зіткнулися всі.
Йдеться, перш за все, про
спілкування, адже ніяка
віртуальна зустріч не замінить справжнього контакту.
Поки ти реально не пройдешся коридором, не побачиш людину чи навіть відчинене вікно, ти не входиш
у цей світ.
Колись регулярно щопонеділка я зустрічався зі

дружина здивувалася: «Де
ти був, що такий веселий?»
(усміхається, – ред.) «Зі
студентами зустрічався!»,
– відповів я. Ми обоє усміхнулися, і вкотре зрозуміли,
наскільки за цим затужили.
Наслідки пандемії – це
глибока травма, яку ми ще
довго лікуватимемо. Світ
після пандемії буде зовсім
іншим: частина з нас закохається в гаджети і не захоче
звідти вийти; частина – не
зможе відрізнити правди
від брехні, бо надмір інформації засмоктує, і ми вже не
входимо в деталі, щоб розі-
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пристосовуються до нас,
підбираючи
інформацію,
яку ми хочемо споживати.
І це тільки початок. Натомість ми маємо вийти з-за
своїх екранів і повернути
собі свободу та належну
потребу дихати чистим повітрям: повернутися до витоків, до природи, до
справжнього,
шукати
того, що нам дійсно даватиме сили. Бо ми дуже
швидко звикаємо до «теплої ванни» і закритих
домівок, куди нам доправлять усе. Весь наш
світ умістився в маленькому
екрані, і кожен вихід з дому
стає дедалі важчим і важчим
випробуванням. Відкрийте
свої двері, щоб побачити
іншу людину з її потребами,
радостями. Ідіть до храмів,
театрів. Дотуліться до природи: відвідайте парки, ідіть
і до лісу.

Про відчуття спільноти
в онлайні
УКУ об’єднує важлива
риса – спільнота. В онлайні
це відчуття дуже складно
зберегти. Намагаємося з

Великий канцлер УКУ Блаженніший
Святослав (Шевчук) та о. Богдан Прах

братися. Я сам по собі бачу
– на якусь ґрунтовну статтю
вже не маю часу, бо треба
переглянути стрічки новин. А поки гортаю новини,
міг би прочитати дві добрі
статті, які б мені набагато
краще пояснили ситуацію.
Ми споживаємо інформаційний фастфуд, а він наче
наркотик, від якого стаємо
залежними. У швидкому віртуальному світі забуваємо
про справді важливе: про
цінності, стосунки, про здоров’я своє та наших рідних.
Технології стають дедалі
досконалішими, алгоритми

усіх сил: практично щодня
з кожним підрозділом проводимо зустрічі, розмови.
Думаємо, як витягнути людей з комп’ютера, постійно ставимо питання: чи
ми достатньо і креативно
мислимо, як у новий спосіб
формувати наші ідеї, доносити цінності, аби вони були
привабливі для людей? Ми
постійно мусимо надихати,
і з нашими, наново нами зарядженими працівниками
підносити вгору цілу спільноту. Завжди намагаємося
мати широко відкриті очі, а
перш за все, наші серця.

Про ролі, які поєднує
ректор УКУ
Повторюся, що вважаю
своїм головним завданням
як ректора – не зруйнувати те, що було побудоване до мене, та об’єднувати
людей, аби вони з радістю
могли сповнювати свої мрії
(не обов’язки, а саме мрії).
Бо якщо хтось робить свою
роботу лише з відчуття
обов’язку, він швидко вигорить. А як хтось робить свою
роботу з великою спрагою
та охотою, то навіть, попри
втому, буде працювати далі.
Моє завдання – постійно
надихати людей, які справді
з охотою прагнуть досягати
високих цілей, підтримувати
їх весь час у креативності і
працювати для сповнення
своєї мрії.
Стараюся ніколи не приймати ніяких рішень за тих
людей, які на лідерських рівнях виконують свої обов’язки. Якщо людина отримала
керівну посаду, це означає,
що до неї є довіра, вона отримала відповідні повноваження та має нести відповідальність. У кожного є
почуття особистої гідності і
кожний очікує належної поваги до себе, як до особи, так
і до своїх компетенцій. Якщо
ректор почне без потреби
втручатися, людина швидко
стане демотивованою, і вся
конструкція, на якій ми будуємо спільноту, почне хитатися і з часом впаде. Тому
як ректор головним своїм
завданням бачу укріплення
нашої спільноти, давати розуміння кожній людині, що їй
є куди рости, бо стеля – високо, а ректор – не перепона. Дайте людям можливість
реалізовувати свої мрії, і ви
побачите фантастичний результат – усміхнених, жертвенних, відданих працівників.
Буває, що керівники мають спокусу гримнути кулаком і сказати: «Тут рішення
приймаю я». Але такий стиль
керівництва швидко вилазить боком, бо ти не можеш
бути компетентний у всьому:
кожен із нас має свої обмеження, і водночас унікальні
компетенції, знання, можливості. Ти один як керівник
не можеш осягнути всього.
Командна гра – важка гра, і
треба дуже важко часом досягати компромісів. В Ректораті УКУ, за порадою Владики Бориса Ґудзяка, від самих
початків прийнято, що важливіші рішення приймається
тільки тоді, коли є повний
консенсус усіх членів. Не
завжди це вдається за першим разом. Часом це вимагає багаторазових зустрічей,
довготривалих обговорень.
Але тільки працюючи командою і досягаючи порозумінь
можна виграти!
(Далі буде)
Розмовляли Діана Мотрук, Мар’яна
Карапінка, Вероніка Саврук
Фото Лесика Урбана та з архіву УКУ
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Solution Financial Mortgage Company (NMLS ID 267469)
Офіс в Українській Околиці
1706 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622
Tel.: 773-309-1950 • Fax: 847-834-0106
(NMLS ID 232240)
An Illinois Residential
Mortgage Licensee

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

nacevedo@solutionsfn.com
Розмовляємо українською, російською і польською мовами

14

ЧАС І ПОДІЇ

КУЛЬТУРА

Дмитро Пожоджук, Космач.
Спеціально для «Час і Події»

З

первовіку на наших
землях селяни мали
господарство. Тварини і
птахи, яких вони вигодовували, згадувалися в народній творчості, їх відтворювали умільці у витинанках,
в різьбі по дереву, в кераміці, вишивці і, звичайно, писали на писанках.
Українці мали багатьох
славетних писанкарів в
Україні і на поселеннях,
серед них – Тарас Городецький з Червонограда,
Василь Гаврищук, Полагна
Боб’як, Ірина Пожоджук
з Космача, Сергій Борис
з Косова, Іван Семчук із
Замагори, Іван Паращук з
Криворівні, Одарка Онищук з Канади, Олеся Романенко, Олена Чупірчук,
Явдоха Кушнірчук із США…
Теперечки
писанкарством займається нове покоління українців і акурат
на їхніх творах спробуємо
проаналізувати зооморфні
мотиви на українських писанках.
Вивченням знаків на
писанках займалося багато дослідників, як-от
Одарка Онищук з Канади,
Оскар Кольберг з Польщі,
Іван Сеньків з Німеччини,

Анна Линдюк

Іван Гончар з Києва, Володимир Шухевич зі Львова…
Вже в 1899 році в журналі
«Этнографическое обозрение» А. Н. Малинка подає
зібрані ним відомості про
звичаї та техніки виготовлення писанок і крашанок
на Волині. Автор детально
описує процес – від виготовлення фарб, інструментів для писання та самої технології створення писанки і
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Багатогранність зооморфного мотиву
в українських писанках
перераховує всі відомі йому
елементи символіки та згадує деякі традиції, пов’язані з писанками. Проте на
багатогранності зооморфного мотиву вчені не зосереджували свою увагу, і на
це вказував, зокрема, Іван

Зоя Сташук

Франко у статті «Писанки»,
де він підкреслював, що

тиви «курячі, качачі, гусячі,
сорочині, зозулині, котячі,
лапки», «качачі шийки», «заячі вушка», «баранячі роги»
за назвою зараховували до
тваринного, хоча М. Скорик
допускав, що акурат ці символи є рослинного походження, бо саме такі назви
в народі мала та або інша
рослина, зокрема символ
«вовчі зуби» ототожнювався
із листком кульбаби, яку на
Поділлі так ї називали «вовчі зуби».
В даній публікації я намагався сконцентрувати увагу
на наявних сьогодні писанкарях і їх писанках, зокрема
– на творчості заслужених
майстрів народної творчості
України Тетяни Коновал, Зої
Сташук, космацьких писанкарок Анни Линдюк та Марії
Костюк, а також Олега Кіращука з Коломиї, Олександра
Опарія з Сумщини, Тараса Городецького з Червонограда,

Тетяна Коновал

смацькими писанкарками.
То ж не випадково колорит
частини її писанок жовтогарячий з легкими вкрапленнями синього чи рожевого
кольору. Саме такою є писанка, на якій у великому го-

В Карпатах, як-от в Космачі, пальму першості в зооморфних
мотивах посідає таки кінь, якого найбільше горяни
використовують в господарстві, а вславлені космацькі
весілля на конях викликають подив і захоплення
М. Сумцов присвятив мало
уваги вивченню рослинних
і тваринних орнаментів, тим
часом бажано було б класифікувати їх символізм.
Тим часом уже Зенон
Елиїв зі США у своєму альбомі «Двадцять кіп писанок»
подає колосальну кількість
світлин, на яких розміщені
писанки зі зооморфними
знаками. Його наслідують і
дослідники української писанки Олексій Соломченко
з Косова та Віра Манько зі
Львова. Хоча М. Сумцов уже
в 1891 році в дослідженні
«Писанки» при класифікації орнаменту зарахував до
тваринного такі мотиви, як
«курячі лапки», зазначаючи
при цьому , що вони можуть
походити з глибокої давнини або є результатом випадкової гри фантазії, так само,
як і мотив «павуки», який, не
знаючи його назви, можна
було б вважати рослинним
орнаментом. Тут треба підкреслити, що інші вчені мо-

Марія Костюк

Уляни Лінди з Польщі, Уляни
Невиняк з Лючі, Сергія Бориса з Косова, Івана Семчука із
Замагори…
На мистецькій палітрі
України яскраво вирізняються три школи писанкарства:
космацька, вінницька, львівська. Лави славетних писанкарів поповнили талановиті

Уляна Невиняк

молоді митці, а разом з тим
на п’єдестал вибралася таки
авторська писанка, бо саме
вона не має ніяких обмежень, дає великий простір
для фантазії.
Свій огляд почну із творчості Тетяни Коновал із
Свердловська. Вона відома
в Україні як творець патріотичної писанки, бо написала
серію писанок про події на
Майдані, уславила наших
кіборгів, відтворила на яйці
український герб Тризуб.
Тетяна має свою школу писанкарства, видала чудовий
альбом про писанки, свого
часу гостювала в Космачі і
досі підтримує зв’язок із ко-

ризонтальному медальйоні
з безконечника авторка замістила дерево життя, а обабіч – два олені. Саме дерево
життя складається із трьох
великих квіток, що виростають з вазона. І дерево життя, і олені Тетяни Коновал
ніби стоять на великій рибі.
Забарвлення – космацькі.
Їх доповнює синій і дрібка
фіолетового кольору. Роги
оленя символізують промені
сонця, що сходить, і цей знак
належить до солярних знаків. В різних інтерпретаціях
оленів бачимо і на космацьких писанках із приватної
колекції
ленінградського
вченого Давида Гобермана.
Врешті-решт Давид Гоберман, який не раз побував у
Космачі, у своїй книзі «Искусство гуцулов» запевняє,
що особливо приємним є
факт звернення майстрів до
сюжетів, до зображення людини, побутових сцен, поетичних картин природи. Це
виявляє найбільш прогре-

Олександра Приведа

сивні традиції гуцульського
мистецтва. Для ілюстрації
сказаного найбільше підхо-

дять писанки Софійки Зєлик
із США та Уляни Невиняк з
Лючі, родовід останньої походить із Космача.
Софійка Зєлик закінчила
університет в Нью-Йорку,
робить прекрасну кераміку,
проте найбільше уваги
приділяє писанкам. Вона
видала альбом своїх писанок під назвою «Пише писанки бабуня, пише мама,
пишу я», з передмовою
Василя Скуратівського. В
писанкарстві вона почуває себе впевнено і вправно.

Олександр Опарій

Здебільшого, вона в своїх
писанках нічого не додає
нового, а пише їх так, як писали наші предки сто-двісті
років тому. Цілу серію складають космацькі писанки, а
серед них такі, на яких відтворено картини природи,
птахів, оленів. Якщо зробити
розгортку такої писанки, то
вийде прекрасна картина,
написана воском на яйці.
Писанкарка мала свої персональні виставки писанок
в США, Канаді, Італії, Україні.
А село Люча Уляни Невиняк
притулилося до Космача, як і
її рід, коріння якого походить
з Космацьких гір і розростається в Лючі. Вона блискуче
пише космацькі писанки,
але фантазія її гуляє по горах
і оглядає сільські хати, дивоптахів, церкви, змальовує
сцени з трудового побуту
горян, як-от, гуцули везуть
сіно чи ідуть до церкви на
Великдень.
Продовження на стор. 16
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ɉɪɢɩɨɤɭɩɰɿȱɤɪɢɫɤɚɠɿɬɶȼɫHɧɚɲHɀɢɬɬɹɿɤɪɚ
ɿɨɬɪɢɦɚɽɬɟɜɩɨɞɚɪɭɧɨɤɧɚɛɿɪɜ ɹɥɟɧɨʀɪɢɛɢ
ɉɨɧɚɞɜɢɞɿɜɿɤɪɢ
Ȼɿɥɶɲɟɜɢɞɿɜɫɜɿɠɨɦɨɪɨɠɟɧɨʀɬɚɤɨɩɱɟɧɨʀɪɢɛɢ
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!

ȏƪǌǜǘǖǘǋǯǕǦǗǯǊǌǊǚǯǰƮƼƹ
ȏƼǚǊǌǖǒǗǊǚǘǋǘǜǯ

Ікра червона Форелі і горбуші від $19.99 / фунт

ƻǙǏǠǯǊǕǯǑǝǭǖǘǛǩǗǊǑǊǟǒǛǜǊǟǌǘǎǯǰǌǜǚǊǔǯǌ

Ікра червона компанії "Трайден" від $27.99 / фунт

ȏƶǏǎǒǡǗǯǙǘǖǒǕǔǒǋǝǎǦǩǔǘǍǘǟǊǚǊǔǜǏǚǝ

Найкраща в світі ікра XIP від $39.99 / фунт!

ȏƹǊǎǯǗǗǩǊǋǘǜǚǊǌǖǒǌǔǘǖǏǚǠǯǓǗǒǟǝǛǜǊǗǘǌǊǟǌǖǯǛǜǯ
ȏƽǔǝǛǒǛǘǋǊǔ

ƮǑǌǘǗǯǜǦǗǊǖǎǕǩǋǏǑǔǘǢǜǘǌǗǘǰǔǘǗǛǝǕǦǜǊǠǯǰ
ƪǎǕǩǖǊǔǛǒǖǊǕǦǗǘǍǘǚǏǑǝǕǦǜǊǜǝǎǑǌǘǗǯǜǦǗǊǖ
ǌǯǎǚǊǑǝǙǯǛǕǩǙǘǎǯǰǊǋǘƮƼƹ

Ікра Кети і Кижуча - від $19.99 / фунт!

Ікра Форелі - від $19.99 / фунт
Ікра чорна більше 30 видів
на будь-який смак і бюджет
від $49.99 / фунт!

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!
Більше 20 видів сала - від $4.99 / фунт
Сире сало - $6.99 | Українське сало - від $9.99
Сало "Соломка" - від $14.99
Підчеревина та домашнє сало
в великому асортименті

ƸǙǕǊǜǊǙǘǛǕǝǍǊǎǌǘǔǊǜǊǙǯǛǕǩǝǛǙǯǢǗǘǍǘǑǊǌǏǚǢǏǗǗǩǛǙǚǊǌǒ

Ȼɿɥɶɲɟɜɢɞɿɜɟɤɡɨɬɢɱɧɨɝɨɦ ɹɫɚ

ƼǏǕǏǞǘǗǝǓǜǏ
ǯƬǊǖǌǯǎǙǘǌǯǎǊǜǒǖǝǜǦǌǊǢǘǨǖǘǌǘǨ

ƱǝǛǜǚǯǡǜǯǕǦǔǒǑǊǙǘǙǏǚǏǎǗǯǖǑǊǙǒǛǘǖ
1+DUOHP$YHQG)ORRU&KLFDJRΖ/


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!

Французькі кролики і кури, Іспанська Свинина,
канадські Качки і Куріпки! Телячі язики і м'ясо
Медведя, Оленятіна і страусятина ...

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

847-777-1771

ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.
СТЕНОЗ?

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

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

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

Декомпресія

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

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

Сергій Борис

Якраз слід згадати і Олександра Опарія з Сумщини,
котрий закінчив Львівську
академію мистецтв, а зараз
вже в ній викладає. Він захоплюється текстилем, має колосальну колекцію народного вбрання Слобожанщини,
яку час від часу виставляє в
музеях України, бездоганно
володіє петриківським розписом, але в писанкарстві
– він велет. Використовує
старі українські символи на
подобу писанок Тараса Городецького, а зооморфні мотиви посідають у його творчості визначальне місце.
Переважають коники і олені, рибки і пташки. Дивують
вишуканою композицією та
майстерним
виконанням.
Ось одна із них, виконана в
космацьких барвах. У вертикальному медальйоні автор
зобразив двох оленів з крислатими рогами обабіч дерева життя, на гілках якого,
як і на оленях, сидять пташки. Птахи в нашого народу
люблені, бо вони відносять
душі наших предків у ірій.
Дерево життя в вертикальному медальйоні полюбляє писати на писанках
писанкарка старшого покоління космацьких майстринь
Марія Костюк. Вона пише
писанки на курячих, гусячих,
страусиних яйцях, і біля того
дерева життя примощує то
двох оленів, то двох коней і
оперізує їх безконечником.
Марія Костюк –шанована в
Космачі жінка. Вона, окрім
писанок, ще вишиває виняткові сардаки, які, як і її писанки, мають надзвичайний
попит…

Майже її ровесниця
Анна Линдюк із присілка
Ґрунь знана в Космачі і світі, бо вміє робити все: співає, вишиває, пише писанки, робить сирні коники…
Вона виступала як співачка
з космацьким народним
ансамблем пісні і танцю на
багатьох фестивалях, брала
участь в різних виставках та
Міжнародних З’їздах Писанкарів, презентувала Україну в інших державах, але
все-таки найбільшої слави
зажила за писанки, отримала нагороду «За заслуги
перед Прикарпаттям». Вона
навчила писати писанки сотні людей з України і світу, дає
майстер-класи з писанкарства в себе вдома та онлайн,
приймає послів та зарубіжних журналістів, видатних

Тарас Городецький

людей. Її писанки самобутні,
писані з молитвою, з гарними намірами. Тварини і
риби Анна Линдюк виписує
в великому медальйоні, але
деколи відходить від традицій і пише гуцулів на конях
поміж космацькими горами. Якщо розглядати селян
із Слобожанщини, Полісся,
Поділля то в них основна діяльність концентрована на
землеробстві, і, приміром,
дослідники писанкарства
серед писанкових символів
не зафіксували зооморфних елементів, натомість в
гірського населення Карпат такі символи є, і на них
звернули увагу і Володимир
Шухевич, і Зенон Елиїв, і Давид Гоберман. Так Михайло
Селівачов у своїй монографії «Лексикон української

Софійка Зєлик

орнаментики» узагальнено
розглянув орнаментику як
автономну галузь української мистецької культури і
зафіксував окремі зооморфні мотиви на писанках. В
Карпатах, як-от в Космачі,
пальму першості в зооморфних мотивах посідає
таки кінь, якого найбільше
горяни використовують в
господарстві: ним орють
землю, возять різні вантажі,
а вславлені космацькі весілля на конях викликають
подив і захоплення. Коні на
космацьких писанках вельми поширені, і їх особливо
ретельно поширювали на
писанках в діаспорі Олена
Чупірчук та Явдоха Кушнірчук. Професор з Канади
Богдан Медвідський у своїй
розвідці «Писанка як традиційне виявлення української
культури в Канаді» акцентує,
що українські переселенці, виїжджаючи в світ за очі,
не забували цієї традиції за
океаном. Жінки, які в Україні
писали писанки, продовжували цю традицію в нових
країнах поселення.
Якщо ми кажемо, що із
тварин на писанках найбільше поширений кінь, інколи
баранчик чи олень, то на
жодній писанці не знаходимо ні свиней, ні корів, ні
навіть кіз. Особливим символом є півень, який є провісником світла, і його залюбки писали на яйцях і одна

Тетяна Влененко

з найстаріших мисткинь зі
США Оксана Лятуринська,
і Тарас Городецький з Червонограда та Іван Семчук із
Замагори. Помимо того, на
писанках Оксани Лятуринської надибуємо і лелек та
павичів. Зрештою, Одарка
Онищук з Канади відшукала
старовинний символ пави і
використала його на своїй
писанці. Павичів щонайліпше пишуть на своїх писанках
Уляна Лінда з Польщі, Олег
Кіращук з Коломиї, Тетяна
Влененко з Києва… Але є ще
один птах, зображення якого час від часу подибуємо
то у вишивці, то у кераміці,
і лише представниця львівської школи писанкарства
Олександра Приведа репродукує його на своїх писанках.
Це, безсумнівно, сова. На одній із своїх писанок авторка
написала кобзаря який грає
на кобзі під деревом, на яко-
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Оксана Лятуринська

му сидить сова. Сова в мистецтві – символ мудрості, і
ця писанка створена за однойменною поезією славетної Ліни Костенко. Писанки
Олександри Приведи дуже
популярні в Україні і світі, і за
ними полюють колекціонери та музейники.
Напослідок треба ще
виокремити трьох високославних писанкарів, творчість яких треба розглядати
окремо. Почнемо з Олега Кіращука, який був учасником
майдану і одним з перших
пішов на війну захищати
Україну від нападу Росії, там,
в одному з боїв, був тяжко
поранений, має численні
нагороди за бойові заслуги
і жодної – за писанкарство.
Його писанки знаходяться
сьогодні в провідних салонах світу, він проводить майстер-класи з писанкарства
і бере активну участь в усіх
форумах писанкарів. Зооморфні мотиви на писанках
Олега домінують, а серед
них – коні і олені, жарптиці
і лелеки, які нерідко набувають казкових форм. Два інші
писанкарі вже нагло покинули цей світ, і мова йтиме про
Тараса Городецького із Червонограда та Сергія Бориса
з Косова. Тарас Городецький
був свого часу членом журі
конкурсу дитячої писанки в
Івано-Франківську, до його
порад усі прислухалися, він
пробував створити щось
нове та почав писати трав-

Уляна Лінда

лені писанки, використовуючи при цьому сірчану
кислоту, отримав саркому,
яка і з’їла парубка. Сьогодні
Віра Манько видала чудовий альбом про писанкаря,
який має назву «Світ у писан-

ках Тараса Городецького»,
а в місті Червонограді діє
музей-світлиця Тараса Городецького, який створила
українська активістка і писанкарка Юлія Бурко.
Тарас писав писанки душею і серцем, вони випромінювали тепло і радість, і,
здавалось, на них оживають
коники і півники, олені і
пташки, які ось-ось поворухнуться. Його писанки у моїй
колекції завше нагадують
мені про цього обдарованого талановитого парубка.
Сергій Борис, як викладач Косівського інституту
декоративно-прикладно-

Іван Семчук

го мистецтва, давав волю
своїм творчим бажанням,
створював цілі композиції
та дійові сцени на писанках
із зооморфними мотивами.
Він добре знав історію свого
краю і України, був завзятим
у громадському житті, волонтерив, був добрим сім’янином – батьком трьох дітей
і несподівано відійшов у засвіти. Продовжувачем його
справи залишилась дружина Віра, яка на сьогодні є
чільною писанкаркою. Віра
Борис також зужитковує зооморфні мотиви.
Орнаментальні зооморфні мотиви в українському
писанкарстві відображають
певну культуру, історичні
традиції, флору і фауну на
Гуцульщині, Слобожанщині, Поліссі, Поділлі, Покутті,
Лемківщині, Опіллі, Бойківщині. Вони ще мало вивчені, і сподіваємося на нові
дослідження, які відкриють
для нас багато невідомого,
бо той чи інший орнамент
треба не тільки споглядати,
фіксувати, а необхідно його
читати, виявляти ті навантаження, які він несе в собі і
для чого він створений.
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БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

OAKTON HEALTH CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:

• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог
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Офіс затверджений (сертифікований) INS
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Green Card
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• Госпіталізація в кращі
• Знижки для пацієнтів
госпіталі Чикаго та околиць
без страховок
• Відвідування
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування
хворих пацієнтів в
стану здоров’я після
домах пристарілих і
виробничих та побутових
реабілітаційних центрах
травм, а також
• Приймаємо страховки, а
також Medicare та Medicaid автомобільних аварій
Ɋɨɡɦɨɜɥɹɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɚɦɢ
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BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в
Українській околиці з 1981 року

Усі види стоматологічних послуг
пос
слуг
• Пломбування
П
б
• Коронки
• Протези
• Імпланти
• Лікування кореневих каналів
• Чистка зубів

Приймаємо більшість страховок
Можлива оплата кредитною карткою

В офісі розмовляють українською,
російською, польською
2226 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622
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0
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Паска з маминої печі
Зоряна Франко, Львів.
Спеціально для «Час і Події»

В

еликдень, омитий
дощами, чистий і
причепурений, у мене
завжди асоціюється з тим,
як моя мама пече паску.
Бо ж Воскресіння Христове без паски – як Різдво
без куті. Її запах – запах свіжовипеченої, прикрашеної
узором із хрестів та «коси»
паски – і досі мимоволі переносить мене у дитинство,
повиває тонким ароматом
спеченого хліба. Тоді здавалося, що сам Великдень
пахне паскою.
Ще перед тим, як приступити до випікання тіста,
мама йшла до церкви, цілувала плащаницю і у молитві просила Бога, щоб Паска
випеклася добре і, боронь
Боже, не впала.

До замішування тіста
мама завжди одягала чистий одяг і відганяла усілякі
злі думки геть. Інакше, казала вона, паска не вийде й
обов’язково «упаде», а тоді
пропаде і весь «узір».
А який же то був «узір»!
І косичка, і хрестик, і квіти,
кульки і плетінка – це все
одразу ж перетворювало
паску на справжнісінький
весільний коровай, тож недарма так мозолив очі іншим
господиням, у яких паска
вийшла не така показна.

випекла пасочку, тісто якої
не дозріло, а «коса» перекосилася на один бік. Мене,
похнюплену і розчаровану
у своєму пекарському мистецтві, мама довго заспокоювала. До тих пір, поки не
випекла маленьку пасочку
з хрестиком посередині та
каймою з плетінки.
Зазвичай, мама пекла
до 10 пасок – так, щоб і собі
було, і рідні також. На посвячення вибиралась найкраща
– висока, з чітким узором,
рум’яна і солодка-солодка.

Великдень для мене пахне паскою –
теплою, запашною, маминою...
Основне було – добре вимішати тісто, а потім вчасно
поставити його пекти. Пам’ятаю, яке ж було моє розчарування, коли я, ще маленькою,

Фото Юрія Атаманюка

У святковий пасхальний кошик першою клалась саме
паска, а тоді вже ковбаска,
яйця, цибуля, часник, масло
та решта святочної їжі. Вже
доволі важкуватий кошик
мама накривала вишитою
доріжкою і ми, в очікуванні
свята, йшли до церкви.
Чомусь так уже траплялося, що Пасхальна відправа у
церкві розпочиналася в глуху ніч, а мама будила мене
і тягнула до церкви, щоб
встигнути на момент, коли
виносять плащаницю.
Мені хотілося спати, але
суворий мамин погляд будив мене, і, нехотячи, доводилось вставати з теплого
ліжка. Вже там, біля церкви,
при світлі місяця, малеча бігала в радісному збудженні,

і я приєднувалася до своїх
однолітків. Поважні господині та господарі на наші витівки дивилися крізь пальці, бо
одні слухали всенощну в церкві, а інші перемовлялись на
церковному подвір’ї, зрідка
хрестячись при потребі.
Справжнє пожвавлення
наставало при наближенні
ранку. Перші промені сонця падали на втомлені і такі
радісні обличчя, священик зі
своїм супроводом – людей,
що несли хоругви, – обходив
останні кола біля церкви, і я,

маленька, відчувала такий
трепет від того, що воістину
«Христос воскресе з мертвих»....
Як досі пам’ятаю: краплі
свяченої води падають на
усміхнені обличчя, хор співає, а з неба, як Боже благословення, крізь хмари пробиваються промені сонця.
Відійшли у даль дитячі
роки, від них залишились
тільки спогади. Але і до сьогодні Великдень для мене
пахне паскою – теплою, запашною, маминою...

Як печуть паски господині на Західній Україні

Львівська паска:
найкраща з печі

Паска вважається найкращою,
якщо її випекти у печі, тоді у неї і
смак, і запах зовсім інші. Правильно
напалити піч дровами – справа нелегка: кинете замало дров – паска
погано випечеться, забагато – пригорить.
Спершу у піч кладуть дрова, нехай згорять. Тоді кочергою розсувають жар по краях печі, щоб рівномірно нагрілася зі всіх боків. Хвилин
через 20 піч начисто вичищають. А
температуру перевіряють цікавим
способом. Бабця кидає на середину печі папір. Якщо він загоряється,
температура для паски зависока.
Коли папір лише скручується – ось
тоді можна садити у піч паски.
Коли бабця місить паску, то нікого, крім онуки-учениці, в кімнату
не пускає. Вважається, якщо часто
відкривати двері, змінюється температура і паска може впасти, а це для
господині трагедія.
Тісто: 1 л молока, 100 г дріжджів,
200 г масла, 0,5 л цукру, 10 жовтків,
муки, скільки забере (близько 2 кг).
Літр молока треба скип’ятити й
остудити (у гарячому молоці тісто не
ростиме), розвести у ньому дріжджі,
додавши 100 г цукру й дві жменьки
пересіяної муки – щоб тісто було як
густа сметана. Ставимо його в тепле
місце, нехай бродить. Тим часом збиваємо яйця з цукром. Коли тісто пе-

ребродить, виливаємо у нього збиті
яйця, додаємо трішки солі, потрохи
підсипаємо муку й місимо півгодини.
Наприкінці додаємо розтоплене, але
не гаряче масло. І на завершення –
родзинки. Тісто вважається добре
вимішаним, якщо відстає від руки і
в ньому є повітряні бульбашки. І нехай тісто підходить – воно повинно
збільшитися вдвічі. А тоді викладаємо у форми, які перед тим змащуємо
олією. Форми заповнюємо тістом
на 1/3. І залишаємо у теплому місці
доти, поки не піднімуться до країв
форм. А тоді змащуємо розбитим
жовтком й садимо на годину у підготовлену піч.

Хмельницький рецепт
від бабці Наді

На Поділлі такої гарної та смачної паски, яку випікає Надія Гуменна зі села Чагарівка, я ніколи не
їла. Отож, попросила бабусю Надю
поділитися її рецептом випікання
паски. Спочатку бабуся таємниче
посміхнулася, мовляв, це великий
секрет, але потім сказала: «Бачу,
дитино, ти доброго серця. Розкажу
тобі, як пекти паску».
Найголовніше, вчила мене бабуся, все робити з чистими думками
та гарним настроєм. Тричі прочитати «Отче наш», перехреститися,

пробачити усім, хто скривдив тебе,
й лише тоді братися за справу.
Розвести в 0,5 л теплого молока
50-75 г дріжджів, накрити рушником
і поставити у тепле місце. Коли дріжджі спливуть, додати 6 яєць, 0,5 пачки топленого маргарину, 0,5 склянки
олії, 1,5-1,7 склянки цукру, 1 чайну
ложку солі, по дрібці гвоздики, кориці та мускатного горіха, 3-4 пачки
ванільного цукру.
Змішуючи інгредієнти, обертайте
дерев’яну ложку лише за годинниковою стрілкою (логічна порада, бо
навіть наша ДНК закручена саме за
годинниковою – закон гармонії). Перед тим, як додати борошно, просійте його крізь дрібне сито не менше,
ніж три рази. (Науково доведено:
під час просіювання борошно збагачується киснем, який допомагає
тісту сходити). Місити не менше, ніж
півгодини. Потім змастити сухі форми олією й заповнити на одну третину тістом, скачаним заздалегідь у
кульку. Увага! Тісто також необхідно
змастити олією. Потім слід поставити форми в тепле місце, а коли тісто
підніметься до країв – випекти.
Зверху паски прикрашають глазур’ю. Охолоджують білки свіжих
яєць, збивають із дрібкою солі, а потім із цукровою пудрою. Можна додати лимонну кислоту. На два білки –
склянку цукрової пудри, дрібку солі,
1/2 чайної ложки лимонної кислоти.
Продовження на стор. 19
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АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
Ukrainian Village

2232 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

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)

Імміграційне право
•
•
•
•

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

Михайло Чабан

773-627-6250
www.chabanlaw.com

Закарпатська паска має
добре відшуміти

Для приготування паски вагою в
один кілограм необхідно 700 г борошна, 30 г дріжджів, 250 г молока,
100 г цукру, 3-4 яйця, 100 г масла,
сіль.
Дріжджі розчиняють у невеликій
кількості розігрітого молока, проціджують, всипають добре просіяне
пшеничне борошно, старанно перемішують до утворення однорідної маси. Цю «закваску» ставлять у
тепле сухе місце й прикривають білою скатертиною. Готовність опари
визначають за об’ємом, що наприкінці шумування збільшується удвічі. Коли опара починає осідати, її
з’єднують із борошном. Туди вливають залишок молока, додають сіль,
яйця, цукор, масло або вершковий
маргарин. Масу добре вимішують,
поки тісто не перестане липнути до
рук. Потім ще раз ставлять для шумування в тепле місце на 2-2,5 години. Під час шумування тісто знову
двічі-тричі вимішують. Потім готове
тісто господині кладуть у змазану
жиром круглу металеву форму. Заповнюють форму до половини, і
залишають на якийсь час, щоб тісто
підійшло. Потім паску прикрашають. Із залишків тіста роблять тонкі
палички, сплітають з них коси і кладуть їх на паску. Посередині великоднього хлібця обов`язково має
бути хрест із тіста. Щоб поверхня
паски була блискуча і гладка, її двічі
змазують збитим яйцем.
Випіканню паски на Закарпатті приділяється найбільше уваги.
Ставлення до цього тут священне.
Господині печуть паски різних розмірів у четвер або суботу. Паска
вийде смачною та гарною, якщо в

господині святковий настрій. Існує
повір’я: якщо паска гарно в печі росте – на добрий урожай, не росте
– на неврожай, западе на середині
– на смерть у родині.

Гуцульська паска з
корінцями гвоздики
На 5 склянок борошна вищого
ґатунку – 1,5 склянки молока, 75 г
дріжджів, 40 жовтків, 400 г цукру, 3-4
шт. гвоздики, 1,5 склянки масла, 200
г родзинок, 1 ч. ложка солі. 1/3 борошна, необхідного для паски, змішати з гарячим молоком і розтирати,
щоб не було грудочок. Як тільки опара остудиться, в неї влити розведені
у молоці дріжджі і розтерті з цукром
жовтки. (Щоб паска не черствіла, додають 50 г смальцю.)

всипати решту борошна і вимісити
тісто. Туди влити дві склянки теплого масла, знову вимішати; додати
замочені у воді і добре відтиснені
родзинки.
Тісто вимішувати доти, поки воно
не відставатиме від рук і каструлі.
Відтак, йому дати підійти і знову вимішати, після чого заповнити ним
форми на 1/3 їх об’єму і, коли тісто
в них зійде, обережно поставити в
піч на 1 годину.

Паска старотернопільська
з коньяком
Крім вказаних далі компонентів,
додають 3-4 ст. ложки коньяку. Отже,
борошно – 1,5 кг, вершкове масло –
250 г, молоко – приблизно 3 склянки, яйця – 3 шт., жовтки – 6 шт., цукор

Фото Дмитра Пожоджука

Тісто треба добре розмішати і
поставити в тепле місце. Коли місиво підійде і згори утвориться
піна, додати корінці гвоздики, сіль,

– 150 г, дріжджі – 80 г, родзинки – 0,5
склянки, мигдаль – 0,5 склянки, кардамон або шафран – півчайної ложки, сіль – півчайної ложки, ваніль.

Розвести дріжджі теплим молоком, з’єднати з борошном. Коли тісто
підніметься, замісити його, покласти
жовтки, яйця, розтоплене масло,
цукор, сіль, кардамон або шафран,
ваніль, родзинки, мигдаль. Добре замісити тісто, щоб воно відставало від
столу, й дати піднятися. Коли тісто
добре підніметься, зробити паски й
знову дати піднятися. Не починати
випікати паски, доки добре не підійде, що може тривати довго, оскільки тісто густе й піднімається важко.
Коли паска підніметься, змазати збитим яйцем з молоком, прикрасити
мигдалем з родзинками.

Луцька паска з курагою
й цукатами
1/4 склянки молока, 10 г сухих
дріжджів або 50 г звичайних, 4 жовтки, 2 склянки борошна, півсклянки
цукру, дрібка солі, три столові ложки
олії або розтопленого вершкового
масла, чверть склянки родзинок і
порізаної кураги, трішки апельсинових цукатів, ваніль. До молока додати чайну ложку цукру, розчинити
дріжджі. Поставити в тепле місце до
утворення опари. Жовтки розтерти з
цукром, сіллю, ваніллю до білого кольору, вмішати масло.
До масляно-яєчної суміші влити
дріжджі, добре розмішати, всипати
борошно і замісити м’яке тісто. Поставити в тепле місце, щоб підійшло
вдвічі. До нього додати родзинки і
цукати, вимішати і викласти у форму, заповнивши її наполовину висоти. Змастити олією, обсипати борошном і поставити в тепле місце.
Коли тісто підросте до краю форми,
поставити в розігріту до 180 градусів пічку.
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Добродійка Лілія Лимар,
Чикаго.
Спеціально для «Час і Події»
«Верба б‘є - не я б‘ю, від
нині, за тиждень – Великдень», – так ми вітаємо
один одного з Вербною
неділею. А вже в понеділок
розпочинається останній
тиждень посту, тиждень
підготовки до Великодня.

УКРАЇНСЬКЕ ЧИКАГО
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Вже свято недалечко!
Ми щасливі, що маємо
такі спогади. Що наші дідусі
і бабусі,а потім батьки змогли передати нам ці народні
звичаї, традиції, незважаючи на перешкоди і навіть заборони. І тому ми не маємо
права перервати цей зв’язок поколінь. Особливо тут,
далеко від України ми ма-

П’янкий запах квітучих
садів,
нарцисів,тюльпанів
змішується з духм’яним ароматом щойно спеченої паски
і навіює дитячі спогади. Коли
разом з родиною ми приводили в порядок оселю, поємо зробити все, щоб наші
діти не втратили зв‘язок з

двір‘я, допомагали готувати
розмаїті страви, і звичайно
ж – писанки. Кожного року
повторювався цей ритуал
розписування яєць, й щоразу він набирав якогось нового, майже магічного змісту.

ЧАС І ПОДІЇ

волами, їх значенням, вже
на практиці, з допомогою
писачків, воску і барвників
створили справжні шедеври.
Аромат воску, яскраві барви писанок, цікавий
процес роботи не залишив
байдужими і наших вчителів. Тому після уроків ми
продовжили майстер-клас,
і на світ з‘явились нові витвори. Тепер ми не лише
знаємо, а й своїми руками
зробили писанки, крапанки,
мальованки, дряпанки і навіть солом’янки.

Батьківщиною, землею з тисячолітньою історією, яка
бере початок ще від Трипільської цивілізації.
Знайомлячись з календарно-обрядовими святами, учні нашої школи вже
мали змогу навчатись виготовляти іграшки з соломи
на ялинку, дідухи і павуки.
Вміють робити витинанки.
І ,звичайно, в ці дні, готуючись до великодньої виставки, всі попрацювали – від
найменших до випускників.
Передшкілля
зробили
барвисті розмальовки, першокласники
виготовили
аплікації,
другокласники
прикрасили писанки об‘ємною аплікацією. Учні третього класу показали, як можна
оформити яйця, використовуючи різні крупи. У техніці
витинанки та паперопластики працювали учні четвертого класу. Великоднє
деревце прикрасили писанки з фетру та дерев’яні мальованки.

А ви знаєте, що таке солом’янка? Ласкаво просимо
до нас. Від заняття до заняття дізнаєтесь багато цікавого про національні звичаї,
народні промисли. Ми продовжимо
започатковану
традицію майстер-класів, де
навчимося робити багато
цікавих речей.

А от учні старших класів власноруч виготовили
справжні писанки. Ознайомившись на уроках з різноманітними знаками, сим-

Вже свято недалечко,
До церкви йде сім’я.
Мальоване яєчко,
Як сонечко, сія.
На рушникові паска,
Мов церковка мала.
В серцях – любов і ласка,
Ані краплини зла.
І дзвони великодні
Лунають до небес.
Радіймо всі сьогодні –
Христос Воскрес!
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У засвіти йдуть воїни…

Ч

етверо героїв. Четверо чоловіків, які вже ніколи не повернуться у рідні домівки. Четверо синів, яких вже ніколи не дочекаються їхні матері. Усі вони загинули від рук російських окупантів в один день – 26 березня 2021 року. Місце
загибелі – селище Шуми, що на Донеччині. Місце, щедро скроплене кров’ю українських воїнів… Вічна пам’ять Вам, Воїни.

Сергій Коваль
Сергій Васильович неодноразово
брав участь в АТО/ООС.
Підполковник, командир загону
пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв 143-го
центру розмінування.
Загинув 26 березня у районі на-

Сергій Барнич

Сергій Васильович Коваль народився 30 серпня 1977 року у селі
Рихта, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області. Мешкав у Кам’янці-Подільському.
1994 року закінчив військово-інженерний факультет Подільської
державної аграрно-технічної академії. 27 років військової служби
присвятив Збройним Силам України. Пройшов шлях від командира
взводу розмінування до командира загону.
У складі миротворчої місії з
підтримання миру й безпеки перебував в Афганістані у 2014-2015
роках. Повернувшись до України,

селеного пункту Шуми, Донецької
області, через смертельні поранення, отримані під час обстрілу позицій
ЗСУ з мінометів та стрілецької зброї.
Указом Президента України №
149/2021 від 7 квітня 2021 року «за
особисту мужність і самовіддані
дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності України» нагороджений
орденом Богдана Хмельницького
III ступеня (посмертно).
Поховали Сергія Коваля 29 березня у Кам’янці-Подільському. У
нього залишилися дружина, син та
донька.
Фото Андрія Агеєва (АрміяInform)

Сергій Гайченко
Сергій Валерійович Гайченко
народився 9 вересня 1993 року у
селі Михайлівка, Синельниківського району, Дніпропетровської області.
2012 року закінчив Дніпропетровський технікум залізничного
транспорту, працював електромонтером у залізничному депо.
Військову службу розпочав 2015
року у Київському окремому Президентському полку.
Призваний за контрактом Дніпропетровським ОТЦК та СП 20 вересня 2019 року.
Старший солдат, командир бойової машини-командир відділення
1-го взводу 3-ї роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової
бригади.

Сергій Михайлович Барнич народився 11 січня 1974 року у місті
Калуш, Івано-Франківської області.
Закінчивши 9 класів Калуської
школи №7, вступив до місцевого
хіміко-технологічного технікуму, де
1993 року отримав фах «технік-електрик». Потім чоловіка одразу
було призвано на строкову, яку він
проходив з червня 1993 до грудня
1994 років.
У червні 2015-го його було призвано за мобілізацією, й до липня
наступного року Сергій Михайлович ніс службу у 184-му навчальному центрі Національної академії
сухопутних військ імені П. Сагайдачного. Потім рік вдома – і знову до армії, боронити країну від ворога.
Призваний за контрактом Калуським РТЦК та СП 23 травня 2017
року. Контракт був укладений на
три роки, а коли минув його термін
дії, Сергій Михайлович одразу підписав інший, на рік.

Старший сержант, начальник
інженерної служби – командир
інженерно-саперного
взводу
109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Загинув 26 березня у районі населеного пункту Шуми, Донецької
області, через смертельні поранення, які отримав під час обстрілу позицій ЗСУ з мінометів та стрілецької
зброї.
Похований 30 березня у Калуші.
У нього залишилися батьки.

Максим Абрамович
Максим Олександрович Абрамович народився 17 березня 1994
року у місті Дубровиця, Рівненської
області.
2009 року закінчив загальноосвітню школу №2. Він дуже захоплювався спортом, доволі часто
презентував рідну школу на різноманітних змаганнях, також був
вихованцем школи бойового гопаЗагинув 26 березня у
районі населеного пункту Шуми,
Донецької області, через смертельні поранення, отримані під час обстрілу позицій ЗСУ з мінометів та
стрілецької зброї.
Похований 30 березня у рідному селі. У нього залишилися батьки
та брат.

ка. Навчався у Харківському національному університеті внутрішніх
справ.
14 грудня 2020 року призваний
за контрактом Дубровицьким РТЦК
та СП.

Старший сержант, головний
сержант 1-го взводу 3-ї
роти 109-го окремого
гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої
гірсько-штурмової бригади.
Загинув 26 березня
у районі населеного
пункту Шуми, Донецької області,
через смертельні поранення, отримані під час обстрілу позицій ЗСУ з
мінометів та стрілецької зброї.
Похований 30 березня у Дубровиці. У нього залишилася мати.

Джерело: «Цензор.НЕТ» (https://censor.net/ru/r3256811)
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дин із найпоширеніших способів марнування часу ввечері для
пересічної людини другої
половини ХХ століття часто
був пов’язаний із вибором
телепрограми з тих, що їх
пропонували телеканали.
Цікаву програму чи фільм
шукали і щасливчики, які
мали вибір із декількох телеканалів із різним контентом,
і мешканці країни, в якій,
окрім центрального телебачення, могло існувати ще
хіба місцеве. Альтернативою
були лише книги чи паперова преса, але ті не завжди
асоціювались із розвагою та
відпочинком.
Інтернет змінив і цей спосіб марнування часу, і загалом способи споживання інформації. Сьогодні зовсім не
обов’язково дивитись нудне
телевізійне шоу (альтернативи якому ще декілька десятиліть тому не існувало)
хоча б тому, що є величезна
кількість відеоконтенту на
різних платформах — починаючи від стрімінгових
гігантів на кшталт Netflix, і
закінчуючи UGC-платформами на кшталт YouTube,
TikTok, Instagram або навіть
Clubhouse чи Twitch. Абревіатура UGC (user generated
content) позначає контент,
який створюють користувачі. Завдяки технологіям
та соціальним платформам
практично будь-яка людина
може створювати контент
із мінімальними витратами
якщо не часу, то, принаймні,
бюджету, та робити його доступним для будь-якого іншого користувача інтернету.
Цей контент, створений
непрофесіоналами
(блоги
про виховання дітей, скетчшоу, поради з кулінарії чи
проходження складного рівня у комп’ютерній грі), стає
популярним та відволікає
увагу споживачів від контенту традиційних медіа. Багато
з таких авторів-кріейторів навчились заробляти на своїй
популярності. Часто аудиторія знаного блогера може виявитись набагато більшою за
аудиторію онлайн-видання
чи газети, бути лояльнішою
та більше довіряти своєму
кумирові. Саме такі автори
стали основною рушійною
силою появи та розвитку
економіки кріейторів (creator
economy) — системи, що
утворилась завдяки не лише
людям-кріейторам, а й платформам, що допомагають їм
створювати контент та доносити його до своєї аудиторії.
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Від пристрасті до інвестицій:
як можуть змінитися шляхи заробітку
для онлайн-проєктів

Платформи для кріейторів
Першим етапом у появі
економіки кріейторів стали
спеціальні онлайн-сервіси,
які допомагали творцям отримувати фінансування від
своєї аудиторії. Завдяки цим
сервісам прихильники могли долучатися до підтримки
популярних у соцмережах
авторів, блогерів чи навіть
традиційних медіа. Таким чином творці отримали можливість заробляти на своїй
творчості, мати певну фінансову подушку і не перейматись, як їм заробити на життя. Перший етап розвитку
економіки кріейторів отримав назву «економіка пристрасті» (passion economy).
Про цю новітню економічну парадигму ХХІ століття
розповідає у своїй книжці
«The Passion Economy: The
New Rules for Thriving in the
Twenty-First Century» американський журналіст Адам
Девідсон. Серед платформ
для кріейторів можна виділити декілька типів. Це
сервіси для залучення коштів (Patreon), інструменти
для взаємодії з фанатами
(OnlyFans), сервіси розсилки
контенту (Substack) та деякі інші. Всі вони з’явилися в
2010-2020 роках і стали першими онлайн-платформами
економіки кріейторів.
Сервіси фінансової підтримки авторів лягли в основу економіки кріейторів.
Найбільш популярним серед
них є всім відомий Patreon
— створена у 2013 році
платформа, яка дозволяє авторам контенту чи творчим
людям залучати кошти від
інших людей на умовах підписки. Залежно від суми підтримки, «патрони» — люди,
які фінансово підтримують
авторів — можуть отримувати доступ до ексклюзивного контенту, не представленого назагал, спілкування
в закритих клубах чи інших
можливостей. Сервіс активно використовується і
традиційними медіа, і блогерами та артистами, які прагнуть монетизувати свою аудиторію. Засновник проєкту
Patreon Джек Конті зазначав,
що з початку локдауну в
2020 році на Patreon зареєструвалась рекордна
кількість авторів контенту.

кам щомісячно фінансово
підтримувати авторів, які їм
імпонують. На сайті зареєстровано понад 100 млн користувачів і понад мільйон
авторів, а сумарний розмір
виплат приблизно такий самий, як у Patreon — понад $2
млрд. Головна особливість
OnlyFans — відсутність цензури, що дозволяє розміщувати контент на цій платформі дуже різним людям: це і
відомі кухарі чи фітнес-тренери, і порноактори. Один з
керівників OnlyFans оцінив
частку контенту для дорослих на платформі в 60%. Інте-

Станом на вересень 2020
року Patreon виплатив понад 200 тисячам авторів
понад $2 млрд.
Іще один сервіс creator
economy — OnlyFans —
з’явився у 2016 році. Він
працює за схожою моделлю — дозволяє підписни-

писаних на платні розсилки
на Substack, перевищує 100
тисяч. Цей сервіс іноді називають «OnlyFans для інтелектуалів». Нині спостерігається
протилежна тенденція —
автори популярних розсилок звільняються з медіа
та заробляють виключно
на розсилках, хоча є ті, хто
продовжує бути штатним
журналістом та одержувати фінансову підтримку
від Substack-підписників.
Мінімальна вартість розсилки — $5 на місяць. На
тлі втоми від алгоритмів
соціальних мереж у світі

після активного обговорення цієї історії в українському
сегменті Facebook Вуйчич вибачився за це відео.
Ще одним сервісом економіки кріейторів є Twitch
(створений у 2011 році) —
стрімінгова платформа для
комп’ютерних ігор та кіберспортивних змагань, що,
втім, останнім часом почала
використовуватися й для музичних трансляцій. На початку 2021 року адміністрація
сервісу заблокувала акаунт
Дональда Трампа, бо він використовував сервіс для закликів до масових протестів
проти результатів виборів.
За допомогою Twitch користувачі можуть транслювати
те, як вони грають в ігри, та
заробляти на платних підписках на канал чи донатах від
глядачів, хоча це не виключає і розміщення на власному каналі реклами від сервісу
чи прямих домовленостей із
рекламодавцями. Платна підписка на канал коштує $4,99.

Змінити економіку уваги

рес до цього сервісу, власне,
як і до інших платформ для
кріейторів, зріс із початком
пандемії, в деякі дні приріст
аудиторії складав 170 тисяч
нових користувачів та понад 7 тисяч нових авторів.
На OnlyFans активно заробляють такі виконавці, як
Cardy B та Swae Lee. Вартість
підписки на акаунт зірок
може бути різною — і $4,99,
і $20 на місяць. Через засилля контенту для дорослих,
зокрема від неповнолітніх,
OnlyFans активно критикують: до прикладу, минулого
року BBC випустив документальний фільм «Nudes4Sale»
про неповнолітніх авторок
OnlyFans, які заробляли на
відео для дорослих.

Станом на вересень 2020 року Patreon виплатив понад
200 тисячам авторів контенту понад $2 мільярди
Економіка
кріейторів
розвивалась у декілька етапів: перші її сервіси з’явилися в 2015-2020 роках, а у
2020-2021 відбулися серйозні зміни в політиці великих
соціальних платформ, що
почали допомагати кріейторам фінансово.

ЧАС І ПОДІЇ

ЕКОНОМІКА

Substack — це заснований у 2017 році сервіс,
що дозволяє створювати
електронні поштові розсилки. Він дає журналістам
змогу непогано заробляти
на контенті без потреби постійної роботи в редакціях.
Кількість користувачів, під-

спостерігається зростання
інтересу до електронних
розсилок, завдяки чому модель Substack вважається
революційною: в межах неї
читачі сплачують конкретному автору гонорар, а автор може писати про що
завгодно, без редакційних
стандартів та обмежень.
Сервіс Cameo лише частково належить до платформ для кріейторів, хоча
він дозволяє відомим людям
заробити гроші, записуючи
персоналізовані відеозвернення, наприклад відео з
привітанням із днем народження чи іншою визначною
подією. Сервіс почав працювати у 2016 році, але особливої популярності набув
за часів пандемії. Мінімальна вартість відео — $5, хоча
може досягати й $1000. На
сайті переважно зареєстровані не надто популярні користувачі: там є зірки колись
відомих серіалів, але є й такі
артисти, як Snoop Dogg, Сара
Джесіка Паркер чи Ліндсі Лохан. Минулого року Анатолій
Шарій замовив на платформі
відео зі словами підтримки
від відомого мотиваційного спікера Ніка Вуйчича, але

В основі економіки кріейторів — існування середовища, яке дозволяє авторам втілювати свої ідеї та
таланти в життя, звертатися
до аудиторії та заробляти на
цьому. Контент може бути
будь-яким — від коротких
відео на TikTok до повноцінних блогів на YouTube, від
мемів у Instagram до експертних блогів на Facebook
чи Medium, від ігрових трансляцій на Twitch до розмовних шоу в Clubhouse.
Попервах кріейтори працювали з безкоштовними
продуктами та сервісами,
що змагались за увагу користувачів і заробляли на
рекламі. Умовним «товаром»
були споживачі безкоштовного контенту, які платили
за ці сервіси не лише своєю
увагою та часом, а й даними.
Інтернет був побудований на
фундаменті збору інформації
про своїх користувачів та використання цих даних рекламодавцями, які завдяки ним
могли доволі точно таргетувати (націлювати) рекламу на
свою аудиторію. На цій парадигмі взаємин виросли такі
гіганти, як Facebook та Google
— розробники найбільш «зажерливих» стосовно даних та
водночас найбільш популярних продуктів і сервісів.
Для успішного існування
та розвитку цим платформам була потрібна аудиторія, час та дані якої монетизувалися через рекламу.
Проте самі сервіси Facebook,
Instagram, YouTube, TikTok
— це лише майданчики для
розміщення контенту, створеного окремою категорією
користувачів, цих-таки кріейторів. Саме ці люди використовують онлайн-сервіси
для розміщення власного
контенту та спілкуються з
однодумцями чи колегами.
Економіка уваги дозволяла монетизувати аудиторію,
Продовження на стор. 25
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яка з’являлась на цих платформах завдяки активним
користувачам — кріейторам. Ті, своєю чергою, теж
заробляли на своїй популярності — прямо чи опосередковано. Проте донедавна
основним способом заробітку таких користувачів
була реклама. Поява Patreon
та нові функції соціальних
платформ, про які йтиметься нижче, змінюють такий
підхід: автори-кріейтори
можуть просто отримувати гроші за свою активність, не переймаючись
тим, як додати у свій контент рекламні інтеграції та
заробити. Ця зміна принципів взаємодії соціальних платформ із авторами
контенту найкращим чином демонструє перехід
від економіки уваги до
економіки кріейторів.
Творці-кріейтори — це
джерело життєвої сили
будь-якої соціальної платформи. Вони задають тренди, утримують аудиторію,
формують лояльну спільноту. І лише наявність достатньої кількості таких
активних користувачів на
платформі дозволить їй існувати, процвітати та заробляти на рекламі, тобто на
аудиторії цих авторів.
Зрозумівши це, соціальні
платформи почали інвестувати не лише в інструменти створення та публікації
контенту, а й у своїх авторів
— кріейторів. Це рішення
стало можливим через розуміння того, що активні
автори контенту можуть
піти на інші платформи та
забрати з собою аудиторію, що легко монетизується через рекламу.
Частково подібну тенденцію ми спостерігали з
появою TikTok та масовим

зилось у появі інструментів
прямої або опосередкованої фінансової підтримки
авторів контенту — шляхом
спрощення фінансування з
боку фанатів.
Донедавна лише YouTube
пропонував
інструменти
монетизації аудиторії своїм
авторам. У другій половині
2020 року та особливо на
початку 2021-го різні ідеї
щодо фінансової підтримки
авторів реалізували й інші
соціальні платформи.
• Twitter: електронні
розсилки та платний
контент
Сервіс
мікроблогінгу
Twitter наприкінці квітня
придбав платформу для
кріейторів Revue. Ця платформа дозволяє створювати поштові розсилки, які
можна відправляти як безкоштовно, так і на платній
основі. Через тиждень після
цієї угоди сервіс дозволив
користувачам створювати
власні новинні розсилки
— компанія зробила доступним всім користувачам
сервіс Revue Pro та знизила
власну комісію для авторів.
Проте найбільш революційним кроком Twitter є підготовка до запуску платних
функцій. Звичайно, цей крок
для компанії є спробою заробляти частину коштів не
з реклами, а з підписників.
Проте, анонсуючи ці плани,
компанія заявила, що планує
надавати на платній основі
доступ до преміум-контенту
окремих користувачів, недоступного
безкоштовно.
Серед запланованих платних
функцій — не лише платні
користувачі (попередня назва Super Follows), а й можливість підтримки цікавих
Twitter-авторів за допомогою
системи «донатів» (попередня назва — Tipping).

Окрім того, Clubhouse
вбудував у додаток можливість прямої фінансової
підтримки популярних авторів. Цікаво, що 100% суми
надійде отримувачу, а відправник сплатить лише комісію за платіж, яку отримає
платіжний партнер компанії
— сервіс Stripe. У Clubhouse
підкреслюють, що це лише
одна з багатьох функцій
підтримки авторів, які найближчим часом з’являться
на платформі.
• Facebook: фінансова
допомога авторам та новинні розсилки
Було б дивно, якби осторонь економіки кріейторів залишився власник
найбільших
соціальних
платформ. За останні тижні
компанія зробила декілька
цікавих анонсів — і щодо
принципово нових можливостей, і щодо розширення наявних. На платформі
уже давно існує функція
підписки для фанатів, яка
передбачає, що користувачі соцмережі можуть підтримати улюблених авторів
за допомогою щомісячних
платежів.
У середині лютого стало
відомо, що Facebook розробляє інструменти для новинної розсилки, які допоможуть авторам залучати
та отримувати аудиторію.
Ймовірна також і поява інструментів платної розсилки.
Окрім того, Facebook
нещодавно
повідомила
про запуск монетизації для
авторів відео тривалістю в
одну хвилину. Досі заробляти гроші могли лише автори
відео, яке тривало не менш
ніж три хвилини. Компанія
почала тестувати рекламні
стікери у сторіз, за розміщення яких автори можуть

Автори-кріейтори можуть просто отримувати гроші
за свою активність, не переймаючись тим, як додати
у свій контент рекламні інтеграції та заробити
відтоком на цю платформу
молодої активної аудиторії. Минулого року мережа
Facebook, яка зіткнулась зі
зростанням популярності
TikTok, активізувала лобіювання на найвищому рівні
ідеї заблокувати сервіс на
території США, а ще запустила конкурента TikTok —
представила власний сервіс коротких відео Reels на
платформі Instagram. Понад
те, вже на початку 2021 року
стало відомо, що Instagram
планує інвестувати мільйони доларів у зірок TikTok за
умови їхнього «переїзду» на
Reels.

«Донейти» від
техногігантів
Соціальні
платформи
зрозуміли, що вони зможуть
і надалі заробляти, якщо
інвестуватимуть у людей,
які створюють популярний
контент. Це рішення вира-
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Ці анонси означають
реальну спробу Twitter не
лише стати першою соцмережею, яка запускає
платні функції, а й конкурувати з такими проєктами,
як Substack чи Patreon, вбудувавши їхні функції у свою
платформу.
• Clubhouse: інвестиції
в авторів
Clubhouse — порівняно
новий сервіс для авторів
контенту, але ця компанія
також запустила спеціальну
програму, Clubhouse Creator
First. Її мета — дозволити
активним авторам отримувати гроші за свою роботу.
Адміністрація цієї платформи соціального аудіо планує
пов’язувати авторів контенту з брендами-спонсорами,
а якщо для конкретного
автора не вийде знайти відповідного бренду, компанія
планує просто виплачувати йому по $5000 протягом
трьох місяців.

отримати відсоток від виручки.
Спростилася також можливість отримання «зірок».
Так у Facebook називають
спосіб оплати популярним
авторам за їхні прямі ефіри
та відеоролики на платформі. Компанія повідомила,
що інвестує понад $7 млн у
ці «зірки» для популярних
авторів. За останні пів року
популярні на платформі автори щомісяця отримували
понад 1 млрд «зірок», що
еквівалентно загальній сумі
пожертви у $10 млн.
• Snapchat: мільйон на
контент
Наприкінці 2020 року
Snapchat запустив власний сервіс коротких відео
Spotlight, багато в чому схожий на TikTok та Instagram.
Щоб залучити авторів контенту на цю платформу,
сервіс почав виплачувати
$1 млн щодня авторам найкращих відеороликів. Спо-

чатку компанія планувала
інвестувати в авторів до кінця 2020 року, але потім вирішила продовжити ці виплати і на початок 2021-го. І
не виключено, що саме така
інвестиція в авторів сприяла високій популярності
Snapchat Spotlight.
• TikTok: фонд підтримки авторів
У середині 2020 року
TikTok започаткувала спеціальний фонд для авторів
контенту — TikTok Creator
Fund — розміром $200 млн
(потім його збільшили до
$1 млрд, з якого у 2021 році
планує виплачувати винагороди авторам оригінальних
відео. А загалом протягом
трьох років компанія готова
виділити на цю підтримку
понад $2 млрд.
До фінансової підтримки економіки кріейторів
долучилась навіть професійна соцмережа LinkedIn,
яка планує запустити такі
виплати для експертів, готових ділитись цікавим контентом на її платформі.

Зрілість і втома

Найближчими роками
зростання економіки кріейторів очевидне. Дедалі
більше людей отримують
доступ до інтернету та
інструментів
створення
контенту, тож авторів на
популярних
соціальних
платформах ставатиме більше, як і самих платформ для
кріейторів.
Ймовірно,
економіка
кріейторів ставатиме різноманітнішою, і будь-яка людина з навіть найбільш нішевими інтересами знайде
свою аудиторію або авторів
контенту, за якими їй буде
цікаво стежити. Частково
ця ситуація останні декілька років уже спостерігається на платформі Instagram,
яка давно перетворилась із
сервісу розміщення фотографій на потужну платформу електронної комерції,
яку освоїли різні люди — і
зірки футболу та кіно, і домогосподарки, і фінансові
консультанти, і не просто
освоїли, а й навчились непогано на ній заробляти.
Водночас ринок, створений кріейторами, перейде
у зрілішу стадію, і пересічні
користувачі, які на початках
активно підтримували своїх
кумирів, зокрема фінансово,
стануть обережнішими. Економіка кріейторів зіткнеться з так званою втомою від
підписок — фанати почнуть
уважніше аналізувати свої
витрати та відмовлятись від
фінансової підтримки окремих авторів. Водночас, нові
інструменти фінансової підтримки з боку соціальних
платформ дозволять економіці кріейторів успішно розвиватись і надалі.
Автор: Надія Баловсяк
Джерело: «Український
Тиждень» (https://tyzhden.
ua/Science/251789), матеріал
друкованого видання № 15 (699)

Україна очікує
до вересня €600
мільйонів від ЄС
Україна розраховує до вересня отримати другий транш
– 600 млн євро – макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
Про це на зустрічі з керівником Групи Єврокомісії з підтримки України, заступником
гендиректора
Генерального
директорату з питань політики
сусідства та переговорів щодо
розширення ЄС Катариною Матерновою сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.
«Ми вдячні Європейській Комісії за підтримку й за допомогу
в грудні 2020 року – отримання
першого траншу на суму 600 млн
євро. Зараз уряд України та Міністерство фінансів роблять все
можливе для виконання умов
програми й отримання другого
траншу від ЄС до вересня 2021
року», – сказав Марченко.
У Мінфіні нагадали, що Україна має виконати ряд зобов’язань для отримання другого
траншу за цією програмою.
Йдеться про започаткування й
продовження реформ у таких
сферах: управління державними фінансами, належне урядування та верховенство права,
покращення
бізнес-клімату,
секторальні реформи й державні підприємства.
Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю
у формуванні та впровадженні
Стратегії управління державними фінансами (СУДФ) на 20212025 роки, розвитку програми з управління державними
фінансами в Україні (EU4PFM),
створення Бюро економічної
безпеки, продовження співробітництва з МВФ.
Марченко, зокрема, подякував європейській стороні за
співпрацю в рамках програми
EU4PFM. Адже цей проєкт є
найбільшим як за охопленням
напрямків реформи, так і за обсягом підтримки.
«За два роки реалізації
EU4PFM нам вдалося досягти
вагомих позитивних результатів.
А саме в реформуванні законодавства та інституцій у податковій та митній сферах, розвитку
ІТ-систем і загальної координації
СУДФ, інституційному розвитку
та модернізації системи управління людськими ресурсами Міністерства фінансів і Рахункової
палати», – зазначив міністр.
Також Марченко прокоментував поточний стан переговорного процесу з МВФ. За його
словами, Україна перебуває в
активному діалозі з Фондом для
вирішення трьох головних питань: збереження незалежності
Національного антикорупційного бюро, проведення конкурсів на посади до Вищої ради
правосуддя та впровадження
закону про кримінальну відповідальність за неправильну інформацію у деклараціях.
«Інші питання, які пов’язані
з бюджетуванням, бюджетною
консолідацією, Національним
банком України, енергетикою,
вже вирішені», – запевнив урядовець.
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«Україна має право захищатися», — таким був один
із головних меседжів, з
яким міністр закордонних
справ Польщі Збіґнєв Рау 8
квітня відвідав Київ. Його
позиція, як і те, що міністр
погодився на терміновий візит до української
столиці, а не використав
засоби онлайн-комунікації
за нинішніх умов, є дуже
промовистою для України.

ПОЛІТИКА

Україна-Польща
Від історії до безпеки
Фото – www.gov.pl

У той час, коли Німеччина та Франція закликали
«сторони проявляти стриманість», Варшава на офіційному рівні дала зрозуміти,
що пам’ятає, хто в цій війні
агресор, а хто жертва. Попри
непорозуміння, здебільш на
історичному ґрунті, та зменшення градусу зацікавленості через внутрішню політику в обох столицях, Польща
для України залишається
найближчим партнером і
сусідом. Щоправда, в контексті протистояння російській агресії Варшава, на Путіним, а й конкретно по- би спільної протидії та заохо- його успішність залежатиме
жаль, має не надто багато силювати Україну мілітар- чувати до об’єднання в цій від того, наскільки він пракважелів тиску та впливу і на но. Тут Польща може відігра- боротьбі інші країни регіону. тично зможе вдихнути нове
Кремль, і на західних парт- вати певну роль», — уважає 28 липня 2020 року міністри життя в ідею європейської
закордонних справ України інтеграції України.
нерів. Питання консолідації експерт.
Упродовж усього періоду
Ще один міжнародний Дмитро Кулеба, Литви Лінас
ЄС довкола нових санкцій
чи спільних дій щодо Мо- формат, до якого Україну Лінкявічус та Польщі Яцек двосторонніх відносин між
скви — поза можливостями можна було б залучати за Чапутович оголосили про Україною та Польщею істотристоронньої ричні суперечності так чи
нинішньої політичної еліти участі та підтримки Польщі створення
Польщі через внутрішні су- задля більшої інтеграції в політичної платформи Лю- інакше з’являлися на поліперечності між Варшавою та європейський політичний блінський трикутник. Пока- тичному рівні. Часом вдавапростір, — це Ініціатива зово, що під час презентації лося зробити так, щоб вони
Брюсселем.
Однак із січня наступного трьох морів. У спільній за- цієї ініціативи були присутні не резонували надто голосроку Польща головуватиме яві президентів Польщі та представники іншого три- но, часом на щось закривала
в ОБСЄ, що дає нові засоби України після візиту Анджея стороннього проєкту, який очі одна чи друга сторона,
до дії. Про це в коментарі Дуди до Києва в жовтні уже успішно функціонує, — але від того проблеми не
«Тижню» розповідає заступ- 2020 року йдеться, зокрема, литовсько-польсько-україн- зникали. Довга спільна існик директора Центру поль- про те, що Варшава підтри- ської бригади. Її штаб-квар- торія не може минути безсько-російського діалогу та мує поглиблення співпраці тира також розташована в слідно в сучасній політиці.
«Історія була проблемою, запорозуміння Лукаш Адам- України з цією Ініціативою. Любліні.
Войцех Конончук каже, лишається нею й буде такою
ський. «Головування в ОБСЄ Заступник директора вардає доволі багато інструмен- шавського Центру східних що саме протистояння Росії надалі. У цьому питанні не
тів, бо організація є єдиною досліджень (OSW) Войцех об’єднує країни Люблінсько- варто сподіватися на якийсь
такою перемовною плат- Конончук у коментарі «Тиж- го трикутника, адже ці краї- швидкий розвиток», — наформою, залученою до вирі- ню» зазначає, що формат ни мають розуміння безпеки, голошує Войцех Конончук.
шення конфлікту на Донбасі, співпраці в межах Тримор’я якого позбавлені інші члени Однак і польські, й українде зустрічаються Україна, Ро- зараз дещо обмежений для ЄС: «І Вільнюс, і Варшава ро- ські експерти відзначають,
сія й країни Заходу», — каже України, оскільки ця ініціа- зуміють значення України що після приходу до влади
експерт. Про те, що Поль- тива — не геополітичний, для своєї безпеки. Вони під- Володимира Зеленського
ща головуватиме в ОБСЄ а інфраструктурний та еко- тримують євроінтеграційні зменшився градус емоцій
з обох сторін. «Не
наступного року,
дійшло до зближентакож згадував і міПоки Німеччина та Франція закликали
ня офіційних позиністр Рау під час зу«сторони проявляти стриманість», Варшава
цій обох держав, але
стрічі в Києві. Також
на офіційному рівні дала зрозуміти, що
водночас в Україні
Лукаш Адамський
значно краще розвертає увагу на запам’ятає, хто в цій війні агресор, а хто жертва
зуміють польський
яву українського віпідхід. Так само в
цепрем’єр-міністра
Олексія Резнікова про те, номічний проєкт, котрий та натовські прагнення Укра- Польщі краще розуміють сищо українська делегація повинен підтримати неви- їни. Люблінський трикутник туацію, що панує в Україні»,
у ТКГ не повернеться до користаний транспортний — це спільнота зі спільним — вважає Лукаш Адамський.
проведення переговорів потенціал ЄС. «Найближчим баченням загроз довкола Попри меншу «емоційність»
у Мінську після закінчення часом ми можемо очікувати цих країн», — уважає поль- у перемовинах, позиції, на
карантину через ворожу лише на приєднання Украї- ський експерт. Важливим яких стоять Київ і Варшава у
риторику білоруської вла- ни на позиції спостерігача», також є й потенціал до поси- спільних для двох країн істоди. На думку Адамського, — припускає Конончук, але лення політичної співпраці ричних питаннях, не змінилиоднією з країн, куди можна також нагадує, що Україна в межах цього проєкту. Таку ся. Це означає, що конфлікти
було б перенести перего- сама доклалася до того, що перспективу, зокрема, від- все одно виникатимуть. Важвори, є Польща. Хоча екс- залишається поза цією по- значає українська експертка ливо, щоб влада обох країн
перт зазначає, що Варшаві, літичною ініціативою, зігно- Надія Коваль. «Люблінський навчилася на них правильвсе ж, складно відігравати рувавши запрошення на трикутник має потенціал як но реагувати. Зокрема, щоб
в цьому процесі якусь знач- перший саміт ініціативи в спосіб посилення співпра- історія не впливала на інші
ці на політичному рівні, яка сфери співпраці. Як видаєтьну роль через погані відно- Дубровніку у 2016 році.
Пандемія змушує уря- трохи втратила стратегічний ся з деяких статистичних посини з Кремлем. «Останнім
часом у рамках НАТО постав ди більше фокусуватися на запал після підписання Уго- казників, усе так і є. Польща
своєрідний переговорний внутрішніх проблемах і ви- ди про асоціацію», — вважає нині — другий після Китаю
майданчик за участі Канади, кликах. Варшава й Київ — не вона. Ініціатива Люблінсько- найбільший ринок для украСША, Великої Британії, Поль- винятки в цьому світовому го трикутника існує менш їнського експорту. Кількість
щі та Литви. Ці країни добре тренді, але зовнішня пробле- ніж рік, тому поки що можна українців, які виїжджали на
розуміють, що треба не ма у вигляді російської агресії говорити лише про її пер- роботу до Польщі, зростала
лише заявами боротися з змушує країни шукати спосо- спективи. Коваль вважає, що попри активну фазу політич-
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ного непорозуміння. А симпатія поляків щодо українців
тримається приблизно на
тому самому рівні (31—36%
поляків кажуть, що симпатизують українцям) упродовж
понад десяти років.
«Політичні відносини на
цьому тлі видаються теплими, однак для обох країн
залишаються середньопріоритетними й наразі не заповідають стратегічних проривів», — так Надія Коваль
характеризує
політичний
вимір відносин між Варшавою та Києвом після зміни
українського
президента.
Упродовж минулого року
президенти України та Польщі зустрічалися двічі, до того
ж, офіційний візит президента Анджея Дуди до Києва у
жовтні 2020 року відбувся
попри карантинні обмеження. Численні зустрічі й домовленості на інших політичних рівнях також відбувалися
попри карантин. Однак поза
теплими добросусідськими
відносинами не видно стратегічних пріоритетів, про які
часто говорять політики в
обох країнах, коли називають
одне одного стратегічними
партнерами. «Щоб партнерство справді було стратегічним, треба корінним чином
підвищити рівень заможності України, змінити політичну культуру, економічні
підходи та суспільне життя»,
— вважає Лукаш Адамський.
Він також додає, що питання
історії, навіть коли про нього
не згадують так часто, нікуди
не зникає. «Воно важливе
для великої частини польського електорату. Гадаю, що
для українців, зокрема з Галичини, — також», — вважає
експерт.
В одному зі своїх виступів
видатний польський політик
і борець за зближення та історичне примирення поляків і
українців Яцек Куронь казав,
що приязнь між польською
та українською націями «дуже
нелегка, так само як нелегкою
є приязнь між польською та
німецькою націями». Для нього, як і для численних польських та українських інтелектуалів,
польсько-німецьке
примирення (яке він на той
час уважав доконаним) було
зразком для налагодження
відносин Польщі та України.
Модель
польсько-українського примирення на зразок
польсько-німецького
нині,
схоже, починають забувати
в обох країнах. А сучасні виклики не дають ані Польщі,
ані Україні великих можливостей для рефлексування над
своїми історичними травмами. Але дають можливість
краще пізнати одне одного й
зрозуміти, що для обох країн,
на жаль, немає іншого способу існувати в умовах кремлівської загрози, аніж сильне
партнерство на різних рівнях.
Автор: Ольга Ворожбит
Джерело: «Український Тиждень»
(https://tyzhden.ua/World/251793),
матеріал друкованого
видання № 15 (699)
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Ford призупинив роботу
декількох американських
заводів через брак чіпів

Ford Motor збільшить час
простою на п’яти заводах у
США через брак напівпровідників. Це призведе до подальшого зриву виробництва популярного позашляховика й
пікапа F-150, який приносить
найбільший прибуток компанії. Також простої збільшаться
на деяких заводах у Європі.
Із початку цього року дефіцит напівпровідників змусив світових автовиробників періодично скасовувати
заводські зміни й змінювати
графіки виробництва, щоб
перенаправити чіпи на високопріоритетні автомобілі.

Проте дефіцит змусив
Ford призупинити на
кілька тижнів виробництво на двох заводах, обмеживши постачання моделі F-150,
яка генерує основну
частину прибутку компанії. За оцінками Ford,
лютневі перебої з поставками чіпів можуть
завдати шкоди операційному
прибутку компанії на $1-2,5
млрд.
General Motors у цьому році
призупиняла
виробництво
принаймні на шести заводах у
Північній Америці через брак
чіпів. Toyota Motor, Volkswagen
і Stellantis NV (колишня Fiat
Chrysler) в останні тижні призупинили або змінили графік
виробництва через зриви у
ланцюзі постачань. Аналітики підрахували, що нестача
мікрочіпів може коштувати
автомобільній промисловості
десятки мільярдів доларів у
2021 році.

Засуха на Тайвані може поглибити
глобальний дефіцит чіпів і
спричинити дефіцит авто у США

Для виробництва напівпровідників потрібні величезні
обсяги води. Відтак засуха на
Тайвані може поглибити глобальний дефіцит чіпів, вважає
Le Figaro.
На території острова розташовані одні з найефективніших у світі заводів, що спеціалізуються на виробництві
напівпровідникових матеріалів. Вони відіграють основну
роль у найважливішому світовому секторі, який коштує 450
мільярдів доларів. Ці виробництва споживають величезні обсяги води. Ще до настання посухи на Тайвані фабрики ледве
виконували замовлення.
Тайвань – одне з найбільш
вологих місць у світі, де випадає в середньому 2600 міліме-

трів опадів на рік. У сезон дощів острів зазвичай піддається
впливу тайфунів, які допомагають наповнювати водойми.
Однак у 2020 році вперше за 56
років жоден тайфун не налетів
на Тайвань. А за перші три місяці цього року кількість опадів
становила менше ніж 40% від
середнього показника.
У результаті уряд наклав
обмеження на споживання
води для більш ніж мільйона
будинків і підприємств у центрі
острова. Багато фермерів отримали заборону на зрошення
угідь.
Дефіцит чіпів вже зараз відчутно у США – в дилерських
бракує автомобілів, постачання нових авто помітно скоротилися.

У Чикаго планують цієї осені
запровадити очне навчання
Chicago Public Schools оголосили, що восени планують
запровадити очне навчання
школярів.
У CPS, зокрема, заявили,
що збираються відновити навчання у школах на початку наступного навчального року й
задовольнити усі вимоги Центрів контролю та профілактики
захворювань.
Нещодавно в CPS оприлюднили бюджет на майбутній навчальний рік. У бюджеті закладено додаткові $225 млн для
задоволення потреб, викликаних пандемією, та щоденної
особистої підготовки. За даними чиновників, додатково буде
виділено $66 млн на підтримку
«шкіл із високими потребами»,
$30 млн – на спеціальну освіту, $32 млн – на «пом’якшення
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впливу COVID-19 на школярів», $16 млн – на розширення доступу до безкоштовних
дошкільних закладів і $17 млн
– на збільшення кількості медсестер, соціальних працівників
та ін.
«Безпрецедентний рік вимагав безпрецедентних інвестицій у життя наших учнів
і майбутнє нашого міста», – зазначила мер Лорі Лайтфут.
За даними CPS, у 94% шкіл
(482 школи із 513), буде збільшено шкільні бюджети.
Учні середніх шкіл CPS минулого тижня повернулися
до очної форми навчання –
вперше з березня 2020 року.
Учні молодших і середніх класів повернулися до змішаної
форми навчання раніше цього
року.

Життя в Детройті навчило
мене расовому реалізму

К

оли я ріс у Детройті
в 90-х роках, дорослі
постійно казали мені: білі
покинули місто просто
тому, що були расистами. Навіть у дитинстві
це пояснення завжди
здавалося мені дивним,
але я чув його так часто,
що прийняв як факт.
Ніхто ніколи не згадував
злочини як одну з причин, через яку так багато
білих втекли у передмістя, але вони були всюди.

Стрілянина, пограбування й викрадення автомобілів були нормою – і
майже завжди їх здійснювали молоді чорношкірі
чоловіки. Жорстокі бійки
були звичним явищем у
моїй середній школі, хоча
вона була розташована
через дорогу від поліцейського відділку. Нерідко
можна було побачити поліцейських, які виводять
школярів із будівлі у наручниках протягом навчального дня. Мій батько ходив у ту ж середню школу
в 70-х роках. У той час ще
існували білі школи, і ця
була однією з найкращих
шкіл Детройта. Коли я відвідував її на початку 2000х, вона стала в основному
чорною, і однією з найгірших у місті.
Всім казали, що чорні
чоловіки не небезпечніші,
ніж будь-хто інший, і що ви
– неосвічений расист, якщо
думаєте інакше. Проте,
люди називали моє місто
«столицею вбивств Америки», і не було жодних сумнівів у тому, хто здійснює ці
вбивства. Навіть директори
похоронних бюро Детройта час від часу збиралися
разом, аби благати чорних
припинити бійню, оскільки
зрешечені кулями трупи
були повсякденною рутиною їхнього бізнесу – і вони
досі так роблять.

На фото (внизу) – вбивці Шеннон Крістіан і
Крістофера Ньюсома.

на південь від Сахари – ви
бачите одні й ті ж проблеми: злочинність, корупцію,
бідність. Побачивши цю
закономірність, я зрозумів, що між расами існують
вроджені біологічні відмінності, і що ці відмінності
мають наслідки.
Будь-хто, у кого є очі, міг
все це помітити, але вчителі, вчені мужі й політики
ніколи не говорять про це.
Натомість я постійно чув
про те, як поліцейські заарештовують і переслідують чорношкірих без будьякої причини, крім своєї
фанатичної ненависті, і що
білі, які втекли з Детройта
десятиліттями раніше, керувалися ірраціональними
страхами й невігласним расизмом. Це «подвійне мислення» можна застосувати
не тільки до сьогодення, а й
до минулого. У школі вчителі змушували нас повірити
у те, що рабство було унікальним злом, яке здійснювали тільки білі, і що, крім
євреїв у Біблії, тільки чорні

Ви зможете побачити подвійні
стандарти нашого суспільства,
спрямовані проти білих, у
засобах масової інформації
Зрештою, я переїхав у
Мілуокі. Там була аналогічна історія. Так я виявив, що
в місті, в якому я виріс, немає нічого унікального, це
– просто частина шаблону.
У кожному небезпечному
місті багато афроамериканців. Але в Америці немає районів із переважанням білих або вихідців зі
Східної Азії, де існувала б
жорстока вулична злочинність. Я виявив, що це стосується не тільки США, але
і всього світу. Йдеться про
чорний квартал у Лондоні, Гаїті чи про всю Африку

були жертвами рабства. Ми
так і не дізналися про берберійську работоргівлю,
коли мусульманські пірати
викрадали й поневолювали
сотні тисяч, якщо не мільйони, європейців; або про
арабську торгівлю мільйонами африканських рабів.
І чорні були не єдиною
групою, для якої впливові
люди знаходили виправдання. Я був у 10-му класі
11 вересня 2001-го року, і
пам’ятаю, як Джордж Буш
всього через кілька днів
заявив: «Іслам – це мир».
Майже 3000 американців

загинули у результаті найжахливішого терористичного нападу в історії нашої
країни, і це була відповідь
нашого президента.
Навіть після того, коли
ви закінчите навчання, і
навіть якщо проігноруєте
наших політиків, що потурають цьому, ви зможете
побачити подвійні стандарти нашого суспільства,
спрямовані проти білих, у
засобах масової інформації. У 2006-у році вибухнув
скандал із командою із
лакросу Університету Дюка:
бідна чорношкіра жінка
нібито постраждала від
групового
зґвалтування
групою багатих, привілейованих білих спортсменів.
Його широко висвітлювали
у засобах масової інформації, і він став приводом для
всіх експертів країни, аби
говорити про злісний расизм в Америці. Зрештою,
слідчі виявили, що все це
було шахрайством. Чорна
жінка збрехала. Білі студенти коледжу не зробили
нічого поганого. У наступному році п’ять чорношкірих викрали, зґвалтували,
катували і, нарешті, вбили
Шеннон Крістіан і Крістофера Ньюсома, молоду білу
пару, яка не знала нападників і не зробила нічого, щоб
спровокувати їх. Це дійсно
відбулося; жодного шахрайства. Висвітлення злочину в ЗМІ не склало навіть
десятої частини від того, що
було у випадку сфальшованої справи, яка стосується
команди із лакросу.
Багато людей вважають,
що раса – це вигадка, і що
суспільство несправедливе до не білих. Насправді
все навпаки.
Автор: Robert Kelly
Джерело: American Renaissance
(https://www.amren.com/
blog/2021/04/living-in-detroittaught-me-race-realism/)
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У

жовтні 2013 року
президент (Обама) та
Конгрес не змогли домовитися щодо видаткової
частини бюджету країни.
Уряд США залишився без
фінансування, і преса
багато розмірковувала
про те, як же чиновники
працюватимуть без платні,
так і будуть працювати?

Зокрема, було таке повідомлення агентства Reuters:
Управління з контролю
якості харчових продуктів
і лікарських засобів (FDA):
Близько 55% співробітників
FDA продовжать роботу. З
них 74% фінансуватимуть
за рахунок внесків, які FDA
отримує від компаній - представників галузей, які вона
регулює.
До чого ж люблять ці
компанії своїх регуляторів...
Мабуть, непогано живеться їм при регулюванні. Які
ж щасливі вони під опікою
держави, жити без неї не
можуть. А ми все шкодуємо
приватників, на чию свободу
вибору зазіхає держава!..

Блатний капіталізм

Він знав, що справжній
сенс будь-якої хвилини – гра
і драма злих історичних сил.
Свавілля, хижий інтерес,
шкурний страх і дурість.
Самуїл Лур’є
(про Салтикова-Щедріна)

Англійською: crony capitalism. Від слова crony (друзяка, кумпан і т. п.) пішло слово cronyism, яке українською
передається
приблизно
як кумівство або блат. Це –
коли хтось може отримувати
користь, особисто собі, від
політики держави. Така система спонукає фірми шукати прихильність політиків і
чиновників, аби отримувати
вигоду за рахунок хороших
зв’язків, а не від продуктивної діяльності.
Очевидно, що чим більша й глибша залученість
держави у мікроекономічні
відносини (шляхом регулювання, оподаткування, субсидування, протекціонізму,
квотування, ліцензування
тощо), тим більше прибутковість бізнесу залежатиме
від державної підтримки,
і тим більше можливостей
відкривається для кумівства
й блату. Чим більша приватна корпорація, тим більше
у неї ресурсів для «пожертвувань» держструктурам.
Так виникає протиприродна
любов Великого Бізнесу та
Великої Держави.
Блатний капіталізм – це
економічна система, в якій
прибуток і вигода бізнесу залежать від політичних зв’язків. І чим більша держава,
тим більше відкривається
можливостей для розвитку
блатного капіталізму. Аж до
наділення корпорацій прихованою або фактичною монополією на ринку.
...Знаєте, що таке «двері,
які обертаються»? Мовою
політиків і публіцистів це

означає ось що: якийсь бізнесмен йде у політику й стає
політиком, а якийсь політик,
який пішов із влади (через
якісь причини), стає високопосадовцем у якійсь корпорації. Зрозуміло, що такі перетворення можливі тільки
при особистісних зв’язках
– одного у колі політиків,
іншого – в колах приватних
компаній. А найкраще – і
там, і тут.
... Яскравий приклад одного з безлічі таких перетворень – знаменитий негідник
Пол Райан. Був яскравим
конгресменом-республіканцем, говорив багато хороших слів, критикував Обаму.
Його готували на посаду спікера Палати представників

що існує величезна маса
наукової літератури на цю
тему. Десятиліттями вчені досліджували блатний
капіталізм, не використовуючи цього терміну. У
кожному разі в фокусі були ті
чи інші компоненти системи,
без виразного формулювання саме того факту, що все це
– частини якогось єдиного
явища.
Деякі кажуть, що термін
– невдалий. Коли проста
людина чує вираз «блатний
капіталізм», то ототожнює
його з капіталізмом взагалі,
і це робить її більш сприйнятливою до антикапіталістичної пропаганди лівих демагогів. Це – взагалі вже не
капіталізм, вказують вони, а

державу як якусь єдину сутність, котра приймає рішення. З іншого боку, рішення
в державі ухвалюють не індивідуально, а в результаті
колективних процедур. На-

якась нова форма організації суспільства. І пропонують
замість цього просто слово cronyism (система блату,
або кумівство) або, понад те,
crony government (держава
кумівства, або блатна держава). Мабуть, у цьому є резон,
хоча термін crony capitalism
вже увійшов у широкий ужиток.
Отже, що ми маємо в результаті узагальнення окремих компонентів системи
блатної держави?
Було: держава – це виразник спільних інтересів, вона
прагне поліпшити функціонування економіки, вона
бажає спільного блага й володіє достатньою повнотою
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Пол Райан, 54-ий Спікер Палати представників США

ку ще 40 депутатів-республіканців. Несподівано, перед
самими проміжними виборами. Партія не була готова
до такого повороту, на цих
виборах втратила більшість,
і спікером стала Пелосі. А з
приходом Райана у «Фокс»
політичний курс корпорації
нахилився вліво... Такі ось
збіги...
...Термін crony capitalism
часто трапляється у публіцистиці, але в науковій літературі – набагато рідше,
зазначає Рендолл Холком.
Однак варто зрозуміти його
значення – і ви виявите,

інформації про всі проблеми
та способи їхнього вирішення. Державна влада може
все, якщо захоче. І т. д. Звучить наївно? Але саме такі
уявлення лежать в основі
моделей і програм економістів-державників. Не кажучи вже про пропаганду в
ЗМІ.
Сьогодні ми знаємо, що
реальна держава може не
хотіти або не могти проводити рекомендовані економістами політичні заходи.
Рішення держави приймають конкретні люди, тому
нереалістично
описувати
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можна продати такі привілеї
в обмін на послуги чи фінансову підтримку, яку називають законними пожертвами. З’являється кумівство.
Блатний капіталізм завжди

Держава не контролює блатний
капіталізм, вона його створює
приклад, логролінга (змова
окремих депутатів: ти підтримаєш мій законопроект,
а я – твій).
Держава – не всезнаюча. Найчастіше вона не
володіє інформацією, необхідною для проведення найкращої політики.
Наприклад, оптимальне ви-

Держава та
великі корпорації

і вибрали наприкінці 2015
року, після відставки спікера
Бенера, багаторічного лідера республіканців. Разом з
обранням Трампа у 2016, в
Палаті з’явилася республіканська більшість. Після цього Райан став незрозумілим.
Він підтримував деякі заходи Трампа (як-от скорочення податків), але при цьому
два роки, маючи більшість,
різними засобами нерідко
гальмував його політику в
інших сферах. А потім пішов
із політики у листопаді 2018
р., щоб тут же стати членом
Бюро директорів корпорації
«Фокс» (не підрозділу «Фоксньюс», а всієї корпорації). І
разом із ним пішли у відстав-
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робництво суспільних благ
вимагає знання попиту на
такі блага, але це – неможливо, оскільки ринку цих благ
не існує. Оптимізація коригування екстерналій передбачає знання величин відповідних витрат – теоретично
вони існують, але на практиці їх не спостерігається. Корінь всіх подібних проблем
полягає у тій іманентній
властивості ринку, яку Хайєк
назвав розсіяним знанням,
принципово недоступним
зовнішньому спостерігачеві.
Досягнення Хайєка настільки незручні для економістів
і політиків, що їх просто не
знають і знати не хочуть.
Держава – не альтруїст.
Приймаючи рішення, особи
в державі стурбовані власними інтересами. Обрані політики приймають рішення,
думаючи не стільки про інтереси суспільства, скільки
про свою вигоду.
Бюрократи не отримують
пряму вигоду від прийняття
оптимальних рішень, але за
погані можуть бути покарані. Тому вони не ризикують
і не проявляють ініціативу.
Як показав Вільям Нісканен,
їхній власний інтерес може
зводитися до збільшення
бюджету своїх контор, і зазвичай вони можуть цього
досягти, хоча для суспільства це – витрата ресурсів
без економічної віддачі.
Держава – не всемогутня.
Навіть диктатору потрібні
структури, що підтримують
його владу. Тим більше, у демократичній державі політики повинні надавати перевагу тим, хто їх підтримує.
Коли політикам або бюрократам дається влада вводити заходи регулювання
або розподіляти кошти, їм
дається влада винагороджувати одних за рахунок інших. А оскільки, як завжди,
є охочі отримати дещо, не
доступне звичайним законним шляхом, або вберегтися від конкурентів, політики
звертають погляди туди, де

означає змову держави та
бізнесу, і змова ця обов’язково спрямована проти сторонніх економічних агентів
– нерідко проти всього населення (у вигляді прихованих
податків, завищених цін на
ринку та ін.)

Ренту замовляли?

«Рента» тут – додатковий
прибуток, який не можна
отримати на нормальному
конкурентному ринку. До
такого прибутку немає відкритого доступу. Навпаки,
його отримання вимагає
спеціальних й іноді чималих зусиль. Гонитва приватних бізнесів за рентою тісно
пов’язана з корупцією у державних структурах.
Далі, якщо тільки частина ресурсів фірми скеровується на добування ренти,
ці ресурси вилучаються з
продуктивного вжитку. Зрозуміло, що і з точки зору всієї
економіки згадана частина
ресурсів є непродуктивним
витрачанням коштів, які могли би бути використані продуктивно. Коротше кажучи,
прибуток, одержаний кимось у вигляді ренти, це
– не надбавка до чистого
доходу країни, а відрахування з нього. За Таллоком,
гонитва за рентою – це використання ресурсів з метою
отримання «ренти» у результаті діяльності (легальної
або нелегальної), що має негативну соціальну цінність.
Холком посилається на
статтю Енна Крюгера, яка
описує це явище в Індії 70-х.
Безліч геніальних і блискучих індійців, пише вона, були
зайняті не виробництвом
чогось або додаванням цінності до економіки країни,
а спробами «протягнути»
свої фірми через «болото»
державного регулювання,
аби отримати вигоду від
обмежень для інших фірм.
Скажімо, був обмежений
імпорт деяких товарів, і попит на ринку перевищував
пропозицію. Це означало
ціни, підвищені у порівняні
з цінами вільного ринку, а
різниця становила ренту для
привілейованих продавців.
Для торгівлі цими продуктами необхідно було отримати
ліцензію, і такі ліцензії добувалися тільки через особисті
зв’язки з чиновниками.
Додамо, що саме створення державою дефіциту
імпортних продуктів на ринку, з обов’язковим ліцензуванням продавців, підозріло скидається на штучне
створення умов для погоні
Продовження на стор. 29
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за рентою. Іноді мотивом
подібних обмежень може
бути захист вітчизняних виробників від закордонних
конкурентів. Так було, до
прикладу, із регулюванням
імпорту цукру в США – історія, описана в іншій статті
Крюгера (1990). Колись ці заходи були задумані, щоб захистити американців-власників цукрових плантацій на
Кубі. Але ось з’явився там Фідель Кастро, захищати вже
не було кого, але програма
залишилася. І стала підтримувати завищення відпускних цін на цукор для вітчизняних фермерів. Обмеження
на імпорт «пробивала» одна
група, а можливість «загрібати» грошенята виникла в
іншої. Один із випадків, коли
державне регулювання безпосередньо створює нові
стимули для погоні за рентою.
Дарон Асемоглу показав,
що в інституційних структурах, де переважає гонитва
за рентою, більше ресурсів
тече в такі професії, як адвокати, – за рахунок таких професій, як інженери. У гонитві
за рентою завжди потрібні
послуги адвокатів, але рідко – праця інженерів. Інші
досліджували вплив на економічне зростання країни
такого фактора, як пропорція між кількістю студентів
коледжів за професіями. У
суспільстві, де на студентських лавах переважають
майбутні інженери, темпи
зростання економіки вищі,
ніж там, де більше майбутніх
юристів.

– пише Стиглер. – Центральна теза цієї статті полягає в
тому, що, як правило, галузь
досягає регулювання, притому воно влаштоване і діє
головним чином для її вигоди». (Курсив мій – ЕМ).
Є види регулювання,
чий вплив на регульовану
галузь, безумовно, обтяжливий, – простий приклад:
високе оподаткування роздрібних цін на продукти галузі (віскі, тютюнові вироби,
гральні карти...).
Але такі тяжкі види – виняток. Поширений випадок
– схоплене (captured) регулювання (в тому сенсі, як кажуть українською, «у нас все
схоплено»).
За Таллоком, регулювання індустрії може створювати пастку тимчасових вигод (transitional gains trap).
Отримані регулюючі заходи
капіталізуються в цінність
активів, тож «тимчасова вигода» з часом стає частиною

чинає хилитися до застою
або занепаду.
У ту пору, коли держава
була слабкою, подібні групи інтересів теж були слабкі
й нечисленні. У такій ситуації у підприємців є сильні
стимули для розвитку своєї
економічної діяльності, яка
призводить до економічного зростання. Так було в
Америці аж до початку XX
століття. Хоча випадки кронізму вже були раніше, зрощування інтересів держави з
бізнесами ще не стало масовим явищем.
Аж до початку Громадянської війни (1860) федеральна держава було такою
маленькою і слабкою, що
деякі люди могли і не знати імені президента країни.
Здебільшого всі проблеми
вирішували на рівні штатів
або громад. Хтось, можливо,
хотів би підкуповувати чиновників, але фактично підкуповувати було нікого.

кономірність заснована на
порівняльній економічній
вигоді. Якщо інституційна
система суспільства організована так, що віддача від
економічно ефективної діяльності перевищує віддачу
від політичних зв’язків, суспільство процвітає. Якщо все
йде навпаки – тоді найбільш
підприємливі спрямовують
свою енергію на те, аби потрапити в привілейовану
еліту й збагачуватися за рахунок продуктивності інших
людей.
Як правило, у суспільствах першого типу права
приватної власності добре
захищені, а в суспільствах
другого типу охорона прав
власності – або малоефективна, або відсутня взагалі. У
таких системах процвітають
кумівство й корупція.

Державний патронаж

Отже, чим більший розмір держави, з її відомства-
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Купимо регулювання
за доступною ціною!
Це – ще одна компонента блатного капіталізму. У
1971 р. вийшла стаття проф.
Джорджа Стиглера «Теорія
економічного регулювання». Незабаром з’явився
також ще ряд статей інших
авторів. У Стиглера проблема була подана в найзагальнішому вигляді, і тому його
стаття стала основоположною.
Стаття починається так:
«Держава – її машина і її
міць – джерело потенційної
загрози для будь-якої галузі
суспільства. Своєю владою
забороняти або змушувати,
брати чи давати гроші держава може допомагати або
шкодити величезній кількості галузей або видам занять,
– і вона робить це».
Теорія Державного Регулювання – це не про те, як
державі необхідно здійснювати регулювання економічної діяльності.
Головне завдання теорії
економічного регулювання,
каже Стиглер, – пояснити:
кому дістанеться вигода чи
тягар регулювання, яку форму матиме регулювання, а
також вплив регулювання на
розподіл ресурсів.
«Галузь може або активно
вимагати регулювання, або
воно може бути їй нав’язане,
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регулярного доходу. Так, завищені ціни на цукор підвищують цінність земель, де
вирощують сировину (буряк
або очерет). Позбавте фермерів субсидій, і ціна на їхні
землі впаде. Їхня прибутковість залежить від заходів
регулювання. Таким чином
власники землі через необхідність стають блатними
капіталістами. Повідомляє
Холком: у 2010 р. цукрова
промисловість дала близько
5 млн. дол. у вигляді політичних пожертв і ще 7 млн. витратила на лобіювання підтримки «цукрових програм».

Організовані інтереси

Менсер Олсон пояснив,
що кожна група організованих інтересів отримує від
своїх політичних зв’язків
більше вигоди, ніж могла б
отримати від нормальної
економічної активності. Тобто, економіка в цілому отримує менше віддачі (при тих
же ресурсах і тих же податках). Коли відповідні зв’язки
закріплюються, і подібних
груп стає досить багато, сила
політичних зв’язків може
переважити силу економічної продуктивності, і
тоді економіка країни по-

Весь цей час економіка
країни зростала високими
темпами. Цьому не завадили
навіть перерва на війну Півночі з Півднем і кілька спадів. Навіть такі сильні кризи,
як 1873-79 рр. і ще суворіша
– у 1893-98 рр., не порушили загальної довгострокової тенденції. Оговтавшись
від криз, економіка швидко
надолужувала згаяне й починала, як і раніше, успішно
зростати.
Про те, як виникла й
росла Велика Держава, розказано в іншому місці. Прискорення цього процесу
пов’язане із Першою світовою війною та її наслідками.
Федеральна
держава
росла, як на дріжджах, у численності апарату та в активності обох частин розділеної
влади – уряду (президента) й
Конгресу. Держава міцнішає,
узурпуючи дедалі більше й
більше влади, яка не прописана їй у Конституції. І швидкими темпами зростала кількість організованих груп із
політичними зв’язками та
відповідними
подачками
й потураннями за рахунок
решти населення.
Якщо відволіктися від
специфіки США, загальна за-

правом на регулювання. Чим
воно сильніше й ширше, тим
сильніші стимули здобути
потрібне регулювання через
політичні зв’язки. Не володіла б держава такою владою,
не було б з боку бізнесу
зусиль приголубити й приручити державні агентства.
Навіть якщо якийсь регулюючий акт приймається нібито для спільної користі (таке
теж трапляється), шукачі
ренти шукають можливість
якось поживитися за чужий
рахунок – і часто знаходять
таку можливість. Останнє
може дивувати тільки тих,
хто забуває, що «держава»
складається з таких самих
людей, як ми з вами, і у
кожного з них на першому
місці свій приватний інтерес.
«Не думайте, що щоранку
він прокидається з думкою:
що б таке зробити сьогодні
для ефективності економіки країни?», – каже Рональд
Маккін.
Державне втручання у
діяльність ринку не просто
скеровує інтерес бізнесів
до пошуку політичних зв’язків заради своєї вигоди. Буває, що воно не залишає їм
іншого вибору просто для
захисту своїх кровних інтересів. Як показав Фред Макчесні, іноді погроза держави
податком або обтяжливим
регулюванням буквально
примушує до пошуків блату
й лобіювання навіть тих, хто
бажав би залишатися осторонь. Нерідко такі загрози є
результатом лобіювання тих,
хто вже отримав блат у політичних структурах і має намір витіснити на ринку своїх
конкурентів. Фактично Ве-

Влада держави дозволяє одним
групам покладати тягар на інші
ми та бюрократією, тим більше у неї регулюючої влади
та коштів, якими вона розпоряджається, а відтак, тим
більше відкрито можливостей для блатних відносин із
зацікавленими сторонами.
Держава, яка володіє значною часткою національного
доходу, має більше коштів
на субсидії, трансферти та
подібні поблажки для своїх
друзяк у світі бізнесу.
Не залишаються осторонь навіть законні витрати
держави на суспільні блага.
Скажімо, при розподілі оборонних витрат чиновники
вибирають: кому запропонувати контракти, де розташувати військові бази. Як вони
вибирають – зрозуміло. Така
ж історія і з будівництвом
доріг, наприклад, і в сенсі
контрактів, і в сенсі рішення
про маршрути доріг. (Якось у
Томську мені так пояснили,
чому транссибірська магістраль обійшла це місто: місцеві купці поскупилися дати
хабар кому треба). Практично будь-який напрямок
витрат держави містить
потенціал для блату.
Аналогічна ситуація і з

лика Держава штовхає всіх
і кожного, не зважаючи на
мотивацію, до участі в політичному процесі й змушує їх
пропонувати якусь підтримку політикам – іноді в обмін
просто за те, що ті залишать
їх у спокої. В економічній
системі блатного капіталізму
у бізнесів немає іншого вибору, окрім як брати участь у
всьому цьому.
Звичайний аргумент на
користь Великої Держави
звучить так: вона необхідна, щоб коригувати роботу
ринкової стихії в інтересах суспільства, запобігати
зловживанням свободою з
боку великих корпорацій,
захищати «малих і сірих».
Насправді все відбувається
з точністю до навпаки: влада держави дозволяє одним
групам покладати тягар на
інші, що змушує всіх долучатися до цієї гри й шукати
ходи для блату для своєї користі.
Держава не контролює
блатний капіталізм, вона
його створює.
Автор: Євген Майбурд
Джерело: https://www.facebook.com/
emayburd
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Поліція
затримала
народного
обранця
...26 квітня The Detroit News
розповіла цікаве: на фрівей
мчався величезний чоpний Chevy
Tahoe. Судячи з того, що інші водії почали телефонувати на 911
і навіть записувати відео, їхав
він дивно – кермував на узбіччя,
ледь не вдарився в опору моста.
Та так і полетів у канаву!!!

Згодом були сирени, «швидка»,
поліція... Дивляться – а в салоні
двоє без штанців. Тобто штанці на
них нібито є, але грайливо спущені. Жінку нудило, стояти вона не
могла, її незабаром відвезли у госпіталь, а ось водій був страшенно
обурений. Він відмовився показувати будь-які документи, а тільки
заявив, що є «важливою персоною». Оскільки називати себе він
категорично відмовлявся, поліцейські спробували вдягнути йому
кайданки, і ось тут водій-важлива
персона заявив поліцейському
буквально наступне: «I RUN YOUR
BUDGET, BRO».
У найкращих традиціях поліцейських арештів останнього
часу затриманий почав здійснювати шалений опір, під час якого
пообіцяв негайно зателефонувати губернатору, називаючи її при
цьому тільки за іменем, пообіцяв
поліцейським швидкий кінець
кар’єри, а одного і зовсім назвав
забороненим словом, що починається на букву «н». Словом, поводився як блефуючий невеликий
неадекватний дилер, у якого перемкнуло в голові. Але я не став
би ділитися з вами цією новиною,
якби так воно і було.
Заарештованим виявився чинний конгресмен-демократ штату
Мічиган, 26-річний Джевел Джонс
– ось він на фото. Рівень алкоголю
у крові законодавця, народного
обранця й заодно диякона місцевої церкви виявився удвічі вищим
від легального ліміту. Цікаво, що
в машині знайшли вогнепальну
зброю. Навіщо вона служителю
божому? Треба зауважити, що це –
вже другий арешт конгресмена за
керування автомобілем в неадекватному стані.
Такі справи, такі часи, такі законодавці, такі моральні орієнтири
й, найголовніше, – такі ось красені
визначають бюджет наших із вами
правоохоронців.
Автор: Олександр Купрін
Джерело: «Континент»
(https://kontinentusa.com)
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Українка на службі в американській поліції
П

Як це - служити в поліції США?

риблизно 700 тисяч
поліцейських різних рівнів охороняють
безпеку американців.
Майже 12% з них – жінки. Поміж них - принаймні одна українка.

У штаті Колорадо вже
кілька місяців служить
уродженка міста Славутич, що під Києвом, Ольга
Орлова. Жінка планувала
служити в новій українській поліції, однак доля
змінила її плани. Що було
найважче подолати в американській поліцейській
академії і чому місцеві
правоохоронці не беруть це – не головне у роботі ми. Я вам скажу, що це не і навіть не думають про
хабарі і не роблять нікому американських правоохо- дуже приємний процес. хабарі чи корупцію, каже
послуг, – про це Ольга роз- ронців. «Це не дуже важ- Після цього починається Ольга.
«В Америці, не важлиповіла Світлані Пристин- ливо через те, що бути по- навчання в академії. Для
ліцейським більш означає мене було більш важче во який штат конкретно,
ській.
Недільного ранку по- бути психологом», - каже морально, ніж фізично, корупція відсутня взагалі.
хоча фізично теж нелег- Мова про те, щоб взяти
ліцейська Ольга Орло- вона.
Дівчина працює у по- ко», - розповідає Ольга. хабар, взагалі не йде. Тому
ва відпрацьовує навики
стрільби. Вміння влучно ліції округу Арапахо, у «Найтяжчий момент був, що отримати цю роботу
дуже і дуже важко.
стріляти - один з
Пройшовши весь
найважливіших елеАби здійснити свою мрію, американські
цей етап відбору,
ментів підготовки
правоохоронці повинні подолати чимало
думати про те, щоб
американських повзяти хабар, навіть
ліцейських. Під час
випробувань, тож цінують свою роботу і
не
обов’язково
навчання в академії
навіть не думають про хабарі чи корупцію
гроші, а навіть кокожен з майбутніх
рисним чином доправоохоронців виштаті Колорадо. Кожен коли маєш заповнювати помогти комусь, - ти розустрілює понад 1000 куль.
Ольга емігрувала до день служби не схожий документи на свої похоро- мієш, що можеш втратити
Сполучених Штатів чотири на інший, розповідає Оль- ни. В цей момент ти розу- все», - каже Ольга.
За чотири роки життя
га. День може початись зі мієш, що кожен день може
роки тому.
«Я сама з міста Славу- зняття відбитків пальців, бути останнім. Коли тебе у США, розповідає Ольга,
тич, це маленьке містечко, а далі арешт злочинця, питають чи хочеш ти квіти пройшла чимало випробурозташоване під Києвом. У тюремний огляд, патрулю- і де мають відбутись по- вань, аби здійснити свою
Києві я навчалась в міжре- вання вулиць та судові хорони, і чи хочеш воєнні «американську мрію», одпохорони. Це важкий про- нак не шкодує: «Переїхати
гіональній академії МАУП. слухання.
до Сполучених Штатів ніколи не було моєю мрією,
це була мрія моєї сестри.
Вона попросила мене
заповнити анкету, і я виграла з першого разу. Відверто кажучи, я рада, що
переїхала до Сполучених
Штатів. Ти тут при бажанні
можеш мати все – будинок,
машину, стабільність».
За підрахунками міністерства праці США, середня базова зарплатня
американського поліцейського – понад 65 тисяч
доларів на рік. Правоохоронці також отримують солідний соціальний пакет,
страхування життя та мо«Наша сфера діяльності цес і трохи ламає психіку», жуть вийти на пенсію після
Мріяла бути політиком», 20 років служби.
розповідає Ольга Орлова, дуже багатогранна. В ака- - каже вона.
Аби здійснити свою
службовиця Департамен- демії нас навчають всьому.
ту шерифа округу Арапа- Твої обов’язки залежать мрію, американські праДжерело: «Голос Америки»
від того, куди тебе скеру- воохоронці повинні подохо.
(https://ukrainian.voanews.
com/a/ukrayinska-na-sluzhbi-vБажання бути політи- ють працювати», - каже лати чимало випробувань,
тож цінують свою роботу amerykanskiy-politsii/5866118.html)
ком замінило бажання Ольга.
Найважчим для Ольги
стати поліцейською. Коли
в Україні розпочався на- було саме навчання в Акабір до нової поліції, Ольга демії, що тривало 4 місяці.
«Відверто кажучи, це
відразу подала заявку. «Я
пройшла цей відбір і гото- дуже важкий процес. Пова була розпочати роботу, трібно пройти декілька
але потім я виграла в лоте- етапів відбору. Потрібно
рею green card», - ділиться пройти поліграф. Тобто
детектор брехні. Потім це
вона.
Тендітна Ольга ламає декілька етапів тестувань
стереотипи про те, як має з психологами. Вони намавиглядати поліцейський. гаються з’ясувати, чи осоФізична форма, каже Оль- ба психічно стабільна, чи
га, хоч і має значення, але може працювати з людь-
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Мер Чикаго закликала прийняти
федеральний закон про контроль за
зброєю після вбивства 7-річної дівчинки
У Чикаго знову зібралися антиполіцейські протестувальники,
які вимагають реформувати поліцію. Натомість мер міста високо
оцінила діяльність поліції і закликала прийняти необхідне федеральне законодавство,
яке б контролювало
наявність зброї на вулицях міста.
Відповідне рішення
вона прийняла після
того, коли у вихідні на
паркувальному майданчику «Макдональдсу» було застрелено
7-річну дівчинку.
«Люди, ми житимемо у божевільному
світі, якщо не будемо
активізувати та вирішувати цю проблему.
Тож так, я дуже задоволена тим, що робить
наш начальник поліції
та відділ поліції у надзвичайно складному
середовищі, де нам потрібна допомога», – зауважила Лайтфут.
Водночас вона розкритикувала суддів за
недостатню, на її думку,
суворість покарань для
злочинців.
«Ми повинні фактично притягнути до
відповідальності людей, які несуть смерть
і хаос на наші вулиці.
Минуло вже 13 місяців,
а в нас немає кримінальних процесів в окрузі Cook», – підкреслила Лайтфут.
В офісі голови суду
відповіли, що проводили судові розгляди.
За їхніми словами, у бе-
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резні було проведено
два судові розгляди, які
тепер, починаючи з 3
травня, буде відновлено у всіх підрозділах.
Мер також спростувала «фальшиві» чутки
про її імовірну відставку. Вона розповіла, що
таку інформацію було
надіслано її 13-річній
доньці.
Тим часом протестувальники, які зібралися минулої суботи
у Чикаго, закликали
міську владу «стимулювати зміни» у чиказькій
поліції після вбивства
поліцейським 13-річного латино-американського підлітка Adam
Toledo.
Після мітингу відбувся марш у центрі
міста.
Sanjee Choudhuri,
керівник оперативного
відділу Activate: Chi, закликав демонстрантів
«ініціювати зміни» та
«розпочати розмову»
про те, як місто витрачає кошти на поліцію.
Це – вже не перша
акція протесту з 15 квітня, дня оприлюднення
відеозапису вбивства
Толедо. На натільній
відеокамері поліцейського видно, як правоохоронець Eric Stillman
вистрілив у Toledo менше ніж за секунду після того, коли хлопець
кинув пістолет і почав
повертатися, піднімаючи руки.
29 березня Stillman
переслідував підлітка
у темній алеї, відреагувавши на дзвінок про

постріли. Його адвокат
Tim Grace заявив, що
поліцейський зіткнувся з «ситуацією, що загрожувала життю, та
вбивчою силою зброї».
Лайтфут
заявила,
що найближчим часом
розкриє плани щодо
політики поліцейського переслідування.
За даними поліції,
на вихідних у Чикаго трьох людей було
вбито та ще 21 поранено. Серед загиблих –
27-річний чоловік, якого було вбито 23 квітня
ввечері в Englewood.
Він отримав вогнепальні поранення живота та
ноги. Поліцейські констатували смерть на
місці події.
Ще одного 36-річного чоловіка, як повідомила поліція, було
застрелено
вранці
25 квітня у Humboldt
Park. Він сидів в автомобілі близько 12:30
ночі у 3900 кварталі
на West Thomas Street,
коли вбивця підійшов
і вистрелив у голову
та тіло. Смерть потерпілого
констатували
медики у найближчій
лікарні.
30-річну жінку застрелили 24 квітня у
Roseland. Близько 22:20
вона сиділа в авто у
500 кварталі на 103rd
Street. Їй було завдано
смертельних поранень
у голову та тіло. Поранену доправили до
Christ Medical Center in
Oak Lawn, де медики
констатували смерть.

У Чикаго ввели війська Нацгвардії
напередодні винесення вироку
поліцейському Derek Chauvin

Н

аціональна гвардія штату
Іллінойс прибула до Чикаго
напередодні очікуваного судового
вироку присяжних у справі про
вбивство колишнього поліцейського штату Міннеаполіс Derek
Chauvin, якого звинувачують у
вбивстві Джорджа Флойда.

На прохання мера Лорі Лайтфут
губернатор Дж. Пріцкер заявив, що
залучить 125 бійців Національної
гвардії, аби підсилити поліцейський
департамент Чикаго.
«Національна гвардія штату Іллінойс виконуватиме обмежену місію,
аби допомогти перекривати вулиці, і не перешкоджатиме мирним
протестувальникам, які реалізують
свої права на Першу поправку. Нацгвардія виконуватиме приблизно

таку саму роль, яку члени
Гвардії відігравали у попередніх випадках», – заявили в офісі Пріцкера.
До Чикаго прибули
військові з 33-го батальйону військової поліції,
які проходять спеціальну
підготовку в операціях із
боротьби з масовими заворушеннями, йдеться у
повідомленні.
«Дуже важливо, щоб люди, котрі
бажають мирно протестувати проти
системного расизму та несправедливості, що негативно впливає на
занадто багато наших громад, продовжували мати можливість це робити. Члени гвардії та поліції штату
Іллінойс підтримають зусилля міста
Чикаго, аби захищати права мирних
протестувальників і наші сім’ї», – зазначив Пріцкер.
В офісі Пріцкера також заявили,
що поліція штату Іллінойс також підтримає своїх чиказьких колег. Відтак вулиці Чикаго в день очікуваних
протестів також патрулюватимуть
поліцейські штату.
В поліції штату уточнили, що їх
не просили надіслати допомогу до
Міннесоти, на відміну від інших місцевих штатів.

У Чикаго відновили щеплення вакциною Johnson and Johnson

Влада Іллінойсу вирішила відновити вакцинацію
мешканців штату вакциною
Johnson and Johnson. Раніше щеплення цією вакциною
було призупинено у зв’язку з
появою у кількох вакцинованих жінок тромбів. Аналогічне
рішення прийняли й в Індіані
та низці інших штатів.
Усього США мають понад 9
мільйонів доз, готових до використання.
Медпрацівники Іллінойсу
розпочали введення вакцини
Johnson and Johnson.
Починаючи з 1 травня,
мобільний пункт вакцинації,
розташований у Kennedy King

College, вакцинуватиме за
допомогою Johnson and
Johnson усіх бажаючих.
23 квітня дорадча комісія Центрів із контролю
та профілактики захворювань проголосувала
за використання вакцини Johnson and Johnson.
За відповідне рішення
проголосували 10 члени
комісії, проти – 4, один
утримався.
CDC та FDA впевнені, що
переваги вакцини проти
COVID-19 перевищують ризики появи тромбів у жінок.
У CDC повідомили, що наразі зафіксовано 15 випадків
появи тромбів, більшість із
яких з’являються біля мозку.
Усі випадки було зареєстровано у жінок віком від 18 до 59
років.
«Їх необхідно попереди-

ти про потенційні ознаки та
симптоми утворення тромбів.
Лікарі зі своїми пацієнтами
повинні приймати рішення
щодо подальших дій», – зауважив д-р Richard Novak із
UI Health. «Шанси, що тромби
з’являться, насправді істотно
знижуються, якщо ви вакцинуєтеся і не зможете заразитися коронавірусом».
Минулого тижня представники департаменту охорони
здоров’я округу Cook заявили, що планують відновити використання вакцини Johnson
and Johnson вже цього тижня.
Представники округу Lake
також заявили, що відновлять використання вакцини
Johnson and Johnson. Проте,
за їхніми словами, залишок
саме цієї вакцини в окрузі –
дуже обмежений, тому наразі
вакцинуватимуть своїх меш-

канців за допомогою Pfizer і
Moderna.
Три жінки, вакциновані
за допомогою Johnson and
Johnson, померли, а семеро
досі перебувають у шпиталях.
Експерти наголошують, що
такі випадки – радше винятки.
Так, 15 випадків появи тромбів у жінок було зареєстровано на приблизно 8 мільйонів
випадків вакцинації за допомогою Johnson and Johnson.
У CDC планують розгорнути просвітницьку діяльність,
аби залучити до вакцинування якомога більше мешканців
міста.
З понеділка всі пункти масової вакцинації в окрузі Cook
відкрили для відвідувачів.
Вільні місця, як і очікувалося,
були миттєво зайняті.
У Чикаго вже дозволяли
реєструватися на щеплення

Записатись на вакцинацію можна на vaccine.cookcountyil.gov
або за телефоном 833-308-1988, з понеділка до п’ятниці
з 7:00 до 22:00 та в суботу – з 8:00 до 22:00.

безпосередньо у пункті вакцинування. Проте, наголошують медики, мешканцям
Чикаго все ж рекомендовано
попередньо реєструватися.
Минулого тижня пункти
вакцинування у Tinley Park
і Matteson вже почали приймати мешканців без попередньої реєстрації. Зараз аналогічну практику запровадили і
в Des Plaines, Forest Park, River
Grove і South Holland. Осіб без
попередньої реєстрації приймають із 8:30 до 17:00 з понеділка до суботи.
Ті, хто ще не отримав другу дозу вакцини на місці свого
вакцинування, можуть скористатися послугами інших
пунктів вакцинування в окрузі Cook. Там запевнили, що
прийматимуть усіх мешканців
штату Іллінойс без попередньої реєстрації, аби усі охочі
могли отримати другу дозу
вакцини. Мешканців просять
взяти із собою CDC-картку та
переконатися, що пункт вакцинації пропонує необхідний вид вакцини.
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ВИ ЗАРАЗ ШУКАЄТЕ РОБОТУ?
ХОРОШІ НОВИНИ!
UC Truck Repair
шукає на full time

RESPONSIBILITIES:
- Follow procedures including documenting
all work performed on work orders;
- Proﬁcient in electrical meter testing;

ДОСВІДЧЕНОГО:
Diesel-Mechanic
Diesel-Electrician Mechanic
Diesel-Mechanic Helper

- 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;

Diagnose and repair
most transmissions,
engines, electrical suspension
and drive-line issues.
Minimum Level of Education: not applicable;
Minimum 1 Years of Experience
Salary: depends on experience
Language: Ukrainian; Russian; English;
Location: Melrose Park, IL 60160

Repair

If you’re interested, please contact us 773-570-3516 Iryna

ЧАС І ПОДІЇ
ЗАМОВЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ В РУБРИЦІ


ɋ
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"CLASSIFIED" ГАЗЕТІ "ЧАС І ПОДІЇ"
Виписуйте чеки на "Mediator, Inc"

Ціна одного слова
50 ц
жирним шрифтом
75 ц
Розмір Бізнес Картка $20/ за
випуск

Для замовлення оголошення
телефонуйте: 773 - 697 - 3922
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Легалізація статусу в США
Нотаріальні послуги, апостиль, доручення, переклади
Багаторічний досвід в сфері юридичної практики
Індивідуальний підхід до кожного

Ɋɨɡɦɨɜɥɹɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɩɨɥɶɫɶɤɨɸ

Tel: 773-956-1759• Fax: 773-345-5622
РОБОТА! Air and Ocean Operations Coordinator
Freight Forwarding Company in Bensenville, IL

Можна без досвіду роботи • Повний робочий день
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Call for order - 773-697-3922

Різне

Дистриб’ютерській компанії в місті
Wheeling потрібні на роботу на full time
водії та працівники на склад. Мінімальне знання англійської мови і водійські права – обов’язкові. 773-627-6787

Математика. 773-459-4092

Робота

У Бар (Чикаго) терміново потрібно
бармена(шу). Також в Кав’ярню потрібна дівчина-офіціантка. 773 -704 -4629

У невелику транспортну компанію
(Melrose Park) потрібен водій CDL-A.
Гарна оплата. 708 - 491 - 4665

Потрібна жінка для роботи в російській
сім’ї. 847-329-0202
Комерційна прибиральна компанія
шукає фахівців в нічну прибиральну
бригаду (мінімум 2 людини). 6 ночей на
тиждень. Зв’яжіться з Marcin за номером 312-318-2222
Потрібна жінка для прибирання квартир в Downtown. 773-710-4676
Потрібна жінка на прибирання. Робота
в багатьох різних місцях. 224 -334 -8637

На роботу запрошується локальний
водій класу А. Гнучкий графік зі стабільними грузами. На старт платимо
$27 за годину з можливістю росту. Термінал в Woodridge, IL. 773-387-4825

Потрібна в команду швидка в роботі жінка на прибирання. Поки на 2-3
дні на тиждень, через пів-місяця - на full
time. Работа в північних передмістях;
$18-20/год. 773-931-7771

На роботу в траспортну компанію на
постійну роботу потрібен локальний
водій. Старт $29 за годину. Термінал в
Wood Dale, IL. 1-909-354-9110

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

Потрібен МЕХАНІК в Truck Repair
Shop, бажано зі досвідом. Або автомеханік без досвіду роботи з траками - навчимо. Стабільна робота, хороша оплата. Говоримо литовською, російською,
українською, польською. Майстерня - в
Cicero, IL. Дзвоніть 630 - 923 - 0106
Чиказька Компанія GMT, шукає відповідального електрика на другу зміну.
Відмінна заробітна плата і пільги. Досвід роботи не менше 5 років - обов’язково. Зателефонуйте Мітчу 847-366 -1186

Нерухомість

Рент. Квартира, одно-спальнева, 2 поверх. Belmont & Central. 773-322-0211
Увага! Потрібен руммейт в 2-х кімнатну квартиру. Обидві кімнати ізольовані. Ванна одна, 3-й поверх, балкон. В
польський околиці. Приблизно на перехресті Ірвінг Парк і Нью Порт. Телефонуйте – 773-865-4039

CLEANING COMPANY

ʯ̏Ζ̙̞̯̭́̽́̚ʤ̡̨̣̖̭̥͗ϮϲϮϮE͘WƵůĂƐŬŝ͕ŚŝĐĂŐŽ
É¼ËÊ¾ÉÄÅÌÊ½ÊÓÄÅÀÁÉØÏ¾ÁÇÄÆÅÆÊÈË¼É 
ÌÊÃÎ¼ÔÊ¾¼ÉÅÏË¾ÉÓÉÅÓ¼ÍÎÄÉ³ÄÆ¼¿Ê
ÉÁËÊÀ¼ÇÆ¾ÀÏÆÌ¼ÉÍØÆÊÊÆÊÇÄÒ

MAKE ALL CHECKS PAYABLE TO MEDIATOR, INC.

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

Атлантік Експресс – компанія з доставки вантажів та посилок в країни Європи, шукає водія, який забирає посилки
у клієнтів. Англійська мова та документи обов’язкові; російська, українська і польська бажані. Добрі умови
праці та оплата. Тел. 773-656-5558

Запрошує на роботу мотивованого, енергійного,
амбітного працівника в наш дружний колектив!

£§ ·¬º

PLACE YOUR AD IN OUR CLASSIFIED SECTION
Acceptable forms of payment are:
checks, cash or credit cards

Æ¿ÏÎÊ¿Ñ¿

ɍɠɦɠɯɩɨɮɤɭɠ



шукає людей/пари
для нічного прибирання офісів
в районах: Vernon Hills, Glencoe, Winnetka,
Schaumburg, Glen Ellyn, Skokie, Evanston

Please call: 847-529-8212
ª©« ¨²©¦©¥
¦ºª«££«¨¨º¬¥¦¬·¥£°ª«£§´ ¨·
țȎȝȜȐțȖȗȞȜȏȜȥȖȗȒȓțȪȡȐȓșȖȘȳȗȘȜȚȝȎțȳȴȞȜȕȠȎȦȜȐȎțȳȗ
ȡȝȳȐțȳȥțȳȗȥȎȟȠȖțȳȅȖȘȎȑȜțȓȝȜȒȎșȳȘȐȳȒȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȴȜȘȜșȖȤȳ
ÉÌ½¿Í»ÂÈ»ÈÈÚ»È¾ÆÄÌ×ÅÉÈÀÉ¼É½ÚÂÅÉ½

ǪȓȐȍșȪțȖȗȟȠȍȠȡȟ
ȠȍȒȜȕȏȳșțȍȝȞȍȤȬ
ȜȎȜȏhȭȕȘȜȏȳ

ȃȜȞȜȦȳȡȚȜȐȖȝȞȎȤȳȠȎȏȓțȓȢȳȠȖ

ǵȐȓȞȠȎȠȖȟȪȕȎȠȓș
ȕȎșȖȦȠȓȝȜȐȳȒȜȚșȓțțȭ 

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.
Ɍɟɥɟɮɨɧɭɣɬɟ


ɚɛɨɩɢɲɿɬɶ
LQIR#ZLOPHWWHPDLGVFRP
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ĕĖĄąĩďĠđĄ
ĒēďĄĖĄ

èĒĕĆĩĈĔĒąĒĖČēďĢĕ

öĉďĉĘĒđėčĖĉ

Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує
добре оплачувану роботу
по догляду за літніми людьми:

,KhZ^͗ϯ͗ϯϬWDʹϭ͗ϯϬD

DKt/DzWKWK>^<h͘

/PSUI.JMXBVLFF"WFOVF
$IJDBHP *-

óĔČĕĖĒčđĄ
ĎďĩħđĖėĔĄ

1. Приємна
літня
що мешкає
в собі
Жінка
похилого
вікужінка,
в Northbrook
шукає
Gary, INпомічницю
шукає жінку
по догляду. Робота
з проживанням.
з проживанням,
7 днів на
тиждень.
7 днів в тиждень,
$250/
день.
$160/день.
Знання
Потрібні
гарнаанглійської
англійська, та
DL,досвід
машина
і
досвід.
роботи вимагається. Водіння авто не
обов’язкове.
Чоловік похилого віку з Glenview

3.Жінка
Приємна
жінкавіку
в Northbrook
шукаєшукає
на
похилого
в Lincolnwood
роботусобі
жінку
по догляду.
Робота з
помічницю
з проживанням.
проживанням,
5 днів на$200-220/
тиждень. день.
5- 7 днів в тиждень,
$150-160/день.
Потрібні гарна англійська, DL,
машинадосвід
і досвід.
Знання англійської,
роботи
вимагається.
Водіння
авто
обов’язкове.
Літня пара в Glenview шукаєнепомічницю
з

досвідом
роботи шукає
( без проживання).
помічницю
з проживанням.
4.
Пара в Skokie
досвідченогоТільки
2.шукає
Літня собі
жінка
в центрі Чикаго
шукає
на
суботу
та
неділю,
по 12 год./день,
57
днів
в
тиждень,
$250/
день.
чоловіка
по догляду за літнім
жінку по догляду, з можливістю
з 8 ран. до 8 веч.; $160 /день. Потрібні
Потрібні гарна англійська, DL,
чоловіком.
Робота зDL,
проживанням,
5-7
відвідування. 3-5 днів на тиждень. 12
гарна англійська,
машина і досвід.
машина і досвід.
днів на тиждень. $170/день. Знання
годинна зміна. $160-180. Вимагається
англійської,
наявність
водійського
Узнання
нас єанглійської
багато різних
як для
чоловіків,
так і для
та досвідвакансій
роботи. на вихідні,
посвідчення та автомобіль
вимагається.
Водіння
авто
не обов’язкове.
жінок.
Будь
ласка, приходьте і зареєструйтеся
у нас особисто.

Робота в Чикаго та околицях, з проживанням та без!
181
IL 60093
60641 |z773-545-5685
773-545-5685
181Waukegan
WaukeganRd,
Rd.,Ste
Ste201
201,Northfield,
Northfield, IL
Денна або нічна робота для досвідчених caregivers. Приходьте в агенцію реєструватися особисто!

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ
Оплата до 70 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook
Dry Van
Нові траки Volvo 2019-2021
Бонуси за хороші інспекції
Гарантуємо не менше 3000 миль в тиждень
24/7 підтримка для ефективної роботи

Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни
• Оплачуємо 90% від gross

Досвідчені диспетчери 24/7, які завжди знайдуть
найбільш оплачуваний вантаж
Напрямок вантажів та кількість миль за бажанням
Надаємо в рент нові трейлера
Розмовляємо українською, російською, польською

ЧАС І ПОДІЇ
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630-329-9708
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847-627-5887

ȀȓșȓȢȜțȡȗȠȓ

РОБОТА!
Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS
Маршрути з Чикаго в:
-PA, MD, VA, NJ, NY (but not NYC), CT, RI, MA, NH
-Chicago to MidWest.
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
Drop and hook в Melrose Park, IL
автоматичною коробкою передач
Надаємо Ipass і картки на паливо
- Є нові Freightliners Cascadia Glider, тому працюєте з паперовим
бортовим журналом
Телефонуйте 331-998-0611
- Абсолютно нові трейлери
Диспетчери розмовляють польською, українською та російською

FREIGHT INC

Запрошуємо на роботу водіїв CDL Class A
Ми гарантуємо:
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

Будь ласка, телефонуйте
або текстуйте:

331-303-0585

або

312-286-8220

Вам потрібно:
Досвід роботи від 2 років
Діючий CDL з будь-якого штату
Прийнятний водійський рекорд

До зустрічі у нашому офісі!
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Прийшов, змінив і переміг

К

За один сезон Мірча Луческу показав,
чому «Динамо» був потрібен іноземний тренер

оли в липні я писав матеріал
про призначення Мірчі Луческу головним тренером «Динамо», то обережно сподівався,
що румун «дасть бодай якийсь
поштовх для відродження «Динамо». Насправді ж вийшло чемпіонство (в потенціалі золотий
дубль), перезапуск Родрігеша,
Бесєдіна і Шапаренка та кілька
нових імен (Забарний, Нещерет,
Сирота). Вболівальники у захваті,
експерти добирають слова, а
вороги Луческу ніяковіють.

В чому таємниця Мірчі? Якщо
узагальнити усі враження і факти, то
за багато років румун став першим
тренером «Динамо», який перестав
слухати Ігоря Суркіса і вів самостійну
політику в клубі. Вів її обережно, без
революцій і конфліктів. Але вперто і
послідовно Луческу змінив в «Динамо» багато речей. Насамперед, він
налагодив контакт з гравцями. Румун відновив персональні розмови
з футболістами, а ті увесь сезон поводили себе професіонально.
Луческу дуже далекоглядно перетягнув на свій бік увесь клубний
персонал, розпочав оновлення
клубної бази, вніс зміни у розклад
тренувань, започаткував нові традиції (клубні обіди) та зробив кілька важливих нововведень з метою
відновлення гравців. У результаті,
«Динамо» майже не мало кадрових
проблем через травми.
Але найцікавіше, що команда
одразу зрозуміла усі тактичні зміни

УХЛ подала
в суд на
Федерацію
хокею України
Українська хокейна ліга
(УХЛ) подала в суд на Федерацію хокею України (ФХУ)
щодо визнання чинним попереднього договору між
сторонами, повідомляє сайт
ФХУ.
У своєму позові Українська хокейна ліга наполягає
на тому, що контракт між УХЛ
і ФХУ розрахований до 30
квітня 2022 року. Федерація
відповіла, що має право розірвати договір в односторонньому порядку через невиконання контрагентом його
умов.
У ФХУ заявили, що після
проведення аудиту було виявлено чимало порушень в
діяльності УХЛ, що і призвело
до розірвання контракту.
Напередодні в ФХУ заявили, що УХЛ більше не є
співорганізатором чемпіонату України з хокею і не може
приймати заявки від клубів
на новий сезон.
Раніше Федерація вимагала від УХЛ зменшити ліміт
на легіонерів, а також рекомендувала встановити в
календарі чемпіонату чіткі
міжнародні паузи в інтересах
національної збірної України.

від Луческу. І це при тому, що він,
на відміну від Хацкевича і Михайличенка, говорив через перекладача.
Гравці зрозуміли, як взаємодіяти в
захисті, як підстраховувати один одного, як переходити із захисту в атаку і просувати м’яч вперед. «Динамо» найменше програло матчів (1),
найменше пропустило м’ячів (14),
найбільше зіграло сухих матчів (12),
найбільше перемогло на виїзді (10).
Можливо вирішальним фактором чемпіонства стала відмінна
фізична форма команди і, як наслідок, кілька важливих перемог на
останніх хвилинах. У другому таймі
«Динамо» забило 55% голів, 4 голи
кияни забили вже після 90-ї хвилини. Так, з «фізикою» все було гаразд,
але водночас відзначимо і характер

«Донбас» повернув собі
титул чемпіона України, який
у минулому сезоні програв
«Кременчуку». У фінальній
серії Української хокейної
ліги Паріматч «Донбас» чотири рази поспіль (2:1, 5:1, 3:1,
4:3) обіграв «Сокіл», який повернувся в чемпіонат після
тривалої паузи. Донеччани
завоювали восьме чемпіонство в історії клубу.
Нагадаємо, що перші дві зустрічі команди провели в Дружківці, а потім перебралися до
Києва. Незважаючи на результат, у «Сокола» був шанс в рідних стінах повернути інтригу,
але бажання «Донбасу» знову
оформити чемпіонство виявилося сильнішим. Останній матч
виявився найбільш напруженим – київська команда до
останнього намагалася відтягнути чемпіонство «Донбасу»,
двічі виграючи протягом гри.
Але досвід і майстерність гравців взяли своє. До речі, команди в минулий раз зустрічалися
у фінальній серії в 2012 році, і
тоді успіх також святкували до-

Фото: Parimatch

команди. Не дарма перше, що відзначив Луческу після завоювання
титулу, це те, що «Динамо» навчилося грати на перемогу».
Незважаючи на вік, Луческу точно проведе в Києві ще мінімум два
сезони. Румун хоче гучного успіху в
Лізі чемпіонів, хоче захистити титул,
хоче довести, що це чемпіонство –
це прогрес «Динамо», а не занепад
«Шахтаря». Влітку Луческу гарантовано вимагатиме посилення складу. Тим більше, що в Європу можуть
переїхати Циганков і Миколенко, а
в «Шахтарі», схоже, розпочнеться
нова епоха з італійським акцентом.

Луческу: «Місяці
роботи в київському
«Динамо» були
важкими і крихкими»
Головний тренер футболістів київського «Динамо» Мірча Луческу розповів про свою роботу в українському
столичному клубі.
Він назвав цей період важким та
крихким, повідомляє румунське видання Gazeta Sporturilor.
«Це були важкі й крихкі вісім місяців,
особливо на початку. Пам'ятаю, як хотів
піти через фанатів. Син Резван подзвонив мені і сказав: «Тату, ти не можеш
здаватися. Неважливо, що відбувається, рухайся вперед». І я продовжив.
Ніхто не знає про те, що я не просив
трансферів, а хотів, аби гроші вклали
в інфраструктуру – в поля, зал. Взимку ми іноді тренувалися у неможливих
умовах. У нас тепер будуть три поля з
гібридним покриттям, спортивний зал.
Крім того – нові тренери для першої
команди та молоді. Хочу, щоб у футболістів були найкращі умови», - сказав
Луческу.
Зазначимо, 75-річний Луческу виграв з київським «Динамо» Суперкубок
і чемпіонат України. Крім того, динамівці вийшли у фінал національного Кубка.

Автор: Святослав Василик, Київ
Джерело: «Укрінформ» (https://www.
ukrinform.ua/rubric-sports/3234815-prijsovzminiv-i-peremig.html)

«Донбас» знову став чемпіоном України
неччани.
Таким чином, черговий сезон Української хокейної ліги
Паріматч завершено. Як відзначають хокеїсти, тренери
і вболівальники, він вийшов
найцікавішим за останні роки.
Напередодні старту фінальної
серії, УХЛ запустила челлендж
з метою об'єднати фанатів
українського хокею у всьому
світі. У підсумку до челленджу
приєдналися вболівальники з
Туреччини, Австралії, Німеччини, Єгипту, Ізраїлю, Індії,
Франції, Чехії та Еквадору.
Найкориснішим гравцем
плей-офф в сезоні 2020/21
став захисник «Донбасу» Філіп
Пангелов-Юлдашев.
Відповідну нагороду після матчу з
«Соколом» захисник отримав
з рук генерального директора
УХЛ Сергія Варламова.
Тепер команди йдуть на
заслужений відпочинок, щоб
потім повернутися і подарувати нам ще один вражаючий
чемпіонат. І боротьба в ново-

му сезоні, безсумнівно, буде
ще більш захоплюючою.
Під час нагородження
виконавчий директор УХЛ
Олексій Брага не стримував
емоцій: «Завершився п'ятий
ювілейний сезон чемпіонату
УХЛ Паріматч, і я хочу подякувати всім командам-учасницям чемпіонату за цей хоч і
складний, але дуже яскравий
і насичений спортивний рік.
Звичайно ж, нічого б не вдалося без наших друзів і партнерів – компанії Parimatch, яка
підтримує нас ось уже п'ять
років і допомагає в реалізації
наших спільних планів. Цей
сезон – великий крок вперед
для всього українського хокею і я радий, що цей крок ми
зробили разом. Так що до зустрічі у шостому сезоні УХЛ».
Сергій Варламов, генеральний директор УХЛ, поділився
своїм враженням від сезону:
«Це був найкращий чемпіонат
України за весь час. Боротьба
була з перших же матчів. У першій половині чемпіонату деякі
команди вирвалися вперед,
але протягом сезону решта команд набирали хід, і чемпіонат
вирівнявся. Окрасою чемпіонату стали дуже яскраві й емоційні завершальні матчі.
У плей-офф всі раунди пройшли досить цікаво, на межі
можливостей. Всі команди
намагалися показати свій кращий хокей. В одній півфіналь-

ній парі переміг «Донбас», а в
інший «Кременчук» був фаворитом, але програв «Соколу».
Я скажу, що «Сокіл» в півфіналі
грав всі матчі рівно, стабільно,
і заслужив вийти в фінал. А в
фіналі на боці «Донбасу» був
досвід, тому що це вже не перший фінал для багатьох хлопців. Я думаю, що досвід зіграв
ключову роль для «Донбасу».
«Ми бачимо, як український хокей розвивається.
Цей сезон і справді вийшов
найцікавішим за останні
роки, чого лише варта фінальна серія і завершальний
матч. Раді поверненню «Сокола», який в першому ж сезоні
зміг дійти до такого високого
етапу і кинути виклик в фіналі своєму принциповому супернику, появі інших команд
і розширенню ліги.
Також вітаємо «Донбас» з
успішним поверненням собі
чемпіонства і сподіваємося ще
на більшу інтригу в наступному
сезоні. Parimatch вже не перший рік йде нога в ногу з українським хокеєм, підтримує його
і допомагає розвиватися, тому
підсумки такої співпраці нас
надихають. Все буде хокей!», оцінив сезон 2020/2021 директор зі зв'язків з громадськість
Parimatch Вадим Місюра.
Джерело: «Укрінформ»
(https://www.ukrinform.ua/rubricsports/3235063-donbas-znovu-stavcempionom-ukraini.html)
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Model#: 2532, MSRP: $25,965, $229/mo. for 36 mos. $2,999 due at inception, $0 sec Model#: 6937, MSRP $37,903, $289/mo. for 36 mos. $2,899 due at inception, $0 sec dep,
Model#: 1852, MSRP: $21,519. $169/mo. for 36 mos. $1,799 due at inception, $0 sec dep, Model#: 4430, MSRP $27,494, $219/mo. for 36 mos. $2,799 due at inception, $0 sec
plus tax, tag, title, $303.60 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $6,084/$13,127. dep, plus tax, tag, title, $303.60 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $7,884/$18,421. dep, plus tax, tag, title, $303.60 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $8,244/$14,021. plus tax, tag, title, $303.60 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $10,404/$26,153.

Mowimi Po Polsku • Se Habla Español • Full service body shop • FREE estimates

515 N. Green Bay Road, Waukegan, IL

847-696-8806 • ClassicDirectToyota.com

Get the
Classic Toyota
Advantage

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.

ASBK LOGISTICS, INC
100% Owner Operator Company!

Запрошуємо до співпраці

Owner Operators
А також водіїв CDL
Ми допоможемо придбати або взяти трак в лізинг,
щоб Ви стали Owner Operator!
Також
Для Owner operators:
потрібні
• Оплата 88% gross
диспетчери!
• Доступна страховка
Досвід
• Фантастичні знижки на пальне
вітається
• Надаємо безкоштовно адмін. підтримку:
підготовка IFTA, реєстрація, всеможливі дозволи

Для водіїв CDL:
• Оплата 63 ц/миля на старт
• Оплачуємо всі милі; 2800-3500 миль/тиждень
• Додаткові зупинки $75, оплачуємо detention та layover,
бонуси за чисті інспекції

200 Howard Ave., Ste 264, Des Plaines, IL 60018
312-789-4448

38

ЧАС І ПОДІЇ

ГОРОСКОП
Овен

Цей тиждень обіцяє успіх у справах, хороші
можливості й чудове самопочуття. У четвер не
відволікайтеся на другорядні завдання. У понеділок можуть потішити цікаві новини. У вівторок
продемонструйте впевненість у власних силах.
Не слухайте чужих порад – особливо, якщо ці
поради дають не професійні лікарі. Вчіться прислухатися до голосу свого організму. Ви зможете
зрозуміти, чи з вами відбувається щось не те.
Стосунки у вашій парі підуть на краще. Дайте
тим, хто від вас залежить, більше свободи. Спроби контролювати близьких, особливо кохану людину, все одно успіху не матимуть.
Розраховуйте тільки на себе, а не на спонсорів. У п’ятницю будуть вдалими покупки. У вівторок не беріться за ризикований захід, навіть
якщо справа видається корисною. Важко буде
втриматися
розумного.
ся у рамках
р

Телець

Неезваж
Незважаючи
на всю принадність пропозицій,
не беріть їх на озброєння. Якщо хтось із вашого
оточення віддалився, поставтеся до цього по-філософськи. Будьте пунктуальними, щоб уникнути
непорозумінь. У вихідні вам загрожує відлюдництво, яке позитивно позначиться на настрої.
Не сумуйте. Печаль призводить до застою
енергій – можуть знову «підняти голову» хронічні захворювання, ви почуватиметеся втомленим.
Можливо, вам допоможе зміна оточення або щоденні прогулянки.
Можливо, до вас прийде сильне почуття. Забудьте на якийсь час про амбіції та оцінки потенційного партнера, якщо хочете знайти щастя.
У четвер керівництво може вимагати занадто
багато. У п’ятницю порадує нова інформація. Наприкінці тижня можливі фінансові надходження.
У понеділок будуть вдалими ділові зустрічі.
зустрі
річі
рі

Рак

На початку тижня не звалюйте на себе зайве навантаження на роботі. Не форсуйте події і не намагайтеся робити десять справ одночасно. Можуть виникнути
обставини, які сковуватимуть вас. У середу можуть порадувати сприятливі події в
особистому житті. У п’ятницю вийдете переможцем із будь-якої суперечки. У цей
день ви знайдете нового друга. У вихідні відпочиньте разом із сім’єю.
Головне – якомога більше рухайтеся. Не сидіть на одному місці. Будь-які
розумні відстані долайте пішки. Займіться легкою атлетикою.
Єдиною проблемою в особистому житті можуть стати ревнощі. У вівторок
можете почути про себе перекручену й неприємну інформацію. Ніщо не має
змусити вас перестати поважати себе.
Угоди, оформлені у вівторок і середу, будуть вдалими. Фінансова ситуація – сприятлива, однак наразі не плануйте великі придбання.

Діва

Лев

У першій половині тижня доведеться сумлінно попрацювати, виконуючи поставлені перед собою завдання. Вихідні присвятіть відпочинку. Друзі
потішать новинами. У понеділок з’являться хороші перспективи, які дозволять досягти прихильності керівництва. Вівторок буде складним днем.
Займіться профілактикою хвороб шлунку і травної системи. Попрацюйте над своїм раціоном. Навіть невеликі зрушення зараз дадуть видимий ефект, і ви почуватиметеся краще.
Кохана людина навряд чи зможе задовольнити всі ваші бажання. Погляньте на себе збоку, чи не занадто ви багато вимагаєте від неї? І що
даєте натомість?
Не забувайте оплачувати рахунки за кредитами. Імовірні фінансові
труднощі. Доведеться багато працювати й економити.

Створіть
С
творіть міцний
і
фундамент для позитивних змін у
житті. Занурення в роботу повинно бути комфортним
і не загрожувати душевними потрясіннями. Якщо
щось не вдається так, як завжди, не переживайте, незабаром ви зможете відпочити. До п’ятниці
труднощі минуть, а ви зможете насолодитися товариством друзів. Субота – вдала для відвідування театру.
Великого значення набуває якісне та регулярне харчування. Їжу необхідно приймати невеликими порціями, але часто, до шести разів на день.
Чи можете ви бути впевнені в людині, яка поруч із вами? Якщо повної впевненості немає, нехай
навіть вона вам дуже подобається, утримайтеся від
рішучих кроків. Можливо, вас обманюють.
Матеріальне становище – цілком стабільне. Наприкінці тижня ймовірні фінансові надходження. Вкладайте
кошти у розвиток власних творчих навичок.

Скорпіон

Ви зрозумієте,
зро
наскільки важливим є у вашому житті кохання. Вона надихає і відкриває нові можливості. Цінуйте кохану людину і прислухайтеся до її порад. Разом ви здатні гори перевернути. У справах на вас чекає
успіх і прибуток.
У найближчі дні не напружуйте очі занадто сильно. Ваші очі зараз особливо уразливі – можливе ослаблення зору. Приймайте вітаміни, робіть
примочки – особливо ввечері. Робіть вправи для очей.
Цінуйте свою кохану людину. Тільки вона може дати вам щастя і гармонію. Поступайтеся їй, виконуйте її прохання. Це потрібно не тільки їй,
але і вам.
Ви можете закрутитися у вихорі яскравих подій, прибуткових проектів
і цікавих зустрічей. У діловій сфері все складається чудово. Можна очікувати на прибуток.
рибут
уо

Козеріг
К
і

Близнюки

Спр
Сприятливий
С
час для втілення у життя найоригінальніших ідей. Вас зрозуміють і допоможуть.
Будьте уважними до інших, не нехтуйте порадами. У фінансовій сфері на вас чекає успіх.
Будьте обережні, особливо під час занять
спортом, на дорозі. Існує підвищена ймовірність
травм. Якщо любите екстрим – на якийсь час відійдіть від свого хобі. Якщо ви – професійний
спортсмен, тренуйтеся з мінімально допустимим
навантаженням.
Будь-яке спілкування піде на користь. Любовний
вир може захопити вас із надзвичайною силою, вирватися буде неможливо. Це – шлях до щастя.
Середа – вдала для вирішення питань, пов’язаних із кредитами, страхуванням і позиками. У
другій половині тижня з’явиться прибутковий
проект. У понеділок і вівторок можете розраховувати на надходження значних сум.

Терези

З’явит
З’явиться
шанс для самореалізації. Є сенс
об’єднати зусилля з колегами. Час для кар’єрного зростання. Повне взаєморозуміння пануватиме у стосунках із близькими. Середа – не
найкращий день для тих, хто буде у далекій
поїздці. Вихідні проведіть за містом.
Головне – тримати ноги у теплі та затишку. Взуття повинне бути зручним, якісним і
захищати від вологи та холоду. Можливо,
доведеться витратитися на щось якісніше.
Вашим стосункам із коханою людиною
можна тільки порадіти. Четвер і п’ятниця –
чудові для побачень.
Уникайте ілюзій і занадто привабливих пропозицій. У середу порадують колеги. Субота –
вдала для походу магазинами. У понеділок може
надійти важлива інформація, яка сприятиме поліпшенню матеріального
становища.
тері
ра

Не піддавайтеся
і
емоціям, вони можуть затьмарити розум і нашкодити справі. Спокій і розважливість – складові вашої удачі. Будьте тактовнішими,
не командуйте близькими, не з’ясовуйте стосунки.
Краще самому прислухатися до поради досвідченіших. Не відволікайтеся на дрібниці. До кінця тижня зросте фізична активність.
Згадайте засоби, які допомагали у дитинстві. Можливо, це був часник або бальзам «Зірочка». Або гарячі
ванночки для ніг. Зараз, якщо ви почуваєтеся погано,
швидко прийти в норму допоможуть саме вони.
Ваші дії на любовному фронті, якщо докласти
зусилля, увінчаються успіхом. Будьте активнішими.
Не вередуйте і не чіпляйтеся до партнера через
дрібниці.
У понеділок вдало минуть наради. У середу
уникайте ризику, пов’язаного з чужими грошима.
У вихідні будуть вдалі покупки. Наприкінці тижня
можуть з’явитися нові спонсори.
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Стрілець

Вам доведеться
до
працювати, не покладаючи рук, зате ви швидко побачите результат. У вівторок не діліться своїми ідеями, якщо не хочете, аби хтось
реалізував їх без вас. У середу може надійти кілька пропозицій, буде спокуса
взятися за усі відразу. Важливою подією стане щось, пов’язане з родиною.
Самопочуття сильно залежатиме від настрою. Швидше за все, ви сповнені
райдужних надій, і здоров’я не викликатиме побоювань. Якщо ви нещодавно
хворіли, і вам прописані ліки – поставтеся до цього максимально серйозно.
Тиждень спокійним не назвеш. У суботу приділіть увагу коханій людині,
поговоріть відверто. У вівторок можлива цікава зустріч, однак стережіться –
почуття може стати фатальною пристрастю.
Будьте уважні. Удавана вигода може бути оманливою, і результат фінансового заходу не виправдає витрачених зусиль. У четвер ймовірні фінансові
надходження.

Водолій
В
д ій

Тижден буде
ТТиждень
б
відрізнятися підвищеною проофесійною активністю. Можливо, він круто змінить
ваше життя. Триває сприятлива смуга, ви зможете
насолодитися плодами своєї діяльності. Не метушіться. У середу не експериментуйте, якщо хочете
уникнути неприємностей. Кінець тижня може потішити несподіваними враженнями та поїздками.
Може бути уразливою нервова система: бажані профілактичні процедури й щадний режим.
Зменште навантаження на зір – не засиджуйтеся
за комп’ютером. Відпочинок у тиші сприятливо позначиться на самопочутті.
Вам пощастить в особистому житті, ви будете
розпещені увагою з боку протилежної статі. Відпочиньте від турбот, сходіть на побачення.
Вас можуть розчарувати фінансові справи.
Стримайте свій апетит і порадійте досягнутому.
Будьте гнучкими з колегами та керівництвом, зайва впертість може зашкодити.

Риби
Р
б

В буде важко займатися тим, що ви заВам
планували. Імовірно, доведеться багато часу
витратити на вирішення чужих проблем. Вже
у п’ятницю ви можете отримати приємну
звістку і на вихідних чудово відпочити.
Рекомендовано провести очищення
організму. Цього тижня воно принесе максимум користі, якщо ви діятимете за правилами. Якщо сумніваєтеся, яку методику
вибрати, проконсультуйтеся з лікарем. Заборонене сухе голодування.
Саме час реалізувати мрію про романтичну
поїздку вдвох. Або на самоті – зустріч із новою
людиною може запалити у вашій душі пристрасть. Головне – не сидіть на одному місці.
На початку тижня розберіться з паперовими справами. Середа – сприятлива для
дрібних придбань. Вірогідні фінансові надходження у другій половині тижня.
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