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Українське Телебачення 
у Вас Вдома!

773-751-2320 16 років в Чикаго і передмістях!
Працюю з моргечними агентами, 

адвокатами, інспекторами.

Olga Horechko
Реалтор/ Брокер

708-359-7617

Нерухомість – купівля/продаж 

Розмовляю українською, російською, польською

Звертайтеся!  
  Ви в надійних руках!
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Тонкощі та секрети українського 
політичного екзорцизму

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

Ось вже з тиждень Україною 
то в один бік, то в інший 

котяться крик і ґвалт: влада на 
диво наполегливо і послідовно 
виганяє біса з політичної арени. 
Що ще більш дивно: прихильники 
Віктора Володимировича Медвед-
чука в цьому процесі озиваються 
у найнесподіваніших прошар-
ках українського суспільства.

Десь тиждень тому у одному з най-
патріотичніших і найякісніших видань 
України з’явилася стаття на цю тему. 
Автор поставив собі гарну мету: до-
вести проукраїнським політичним 
силам, що в них є гарні шанси завою-
вати прихильність виборця з Півдня та 
Сходу. Але у процесі доведення своєї 
точки зору автор пише, що Медведчук 
для Путіна – списаний матеріал, і то 
давно, ще з 2014 року. І, мовляв, це до-
водить дуже млява реакція з Кремля 
на лютневі санкції проти кума. Мовляв, 
той кремлівський кум лишень одне 
речення якесь сказав – та й по всьому. 
Та й в українців Медведчук авторитету 
не має. От в кого є авторитет в Україні 
– то це в Юрія Бойка, мовляв, той має 
довіру аж цілих 26 відсотків громадян.

Незаангажованому читачеві та 
цифра мала би видатися підозрілою: 
точно 26%? А часом не 25%?

І ви можете собі уявити – спостере-
ження за інформаційним простором 
демонструють, що цілком ймовірно, 
що йдеться саме про тих славнозвіс-
них 25%...

Якщо раптом хто з читачів не дуже 
уважно придивляється до подій в 
Україні і не знає: після президент-
ських виборів в Україні політтехноло-
ги штабу Петра Порошенка запустили 
стару перевірену технологію поділу 
аудиторії на два сорти – 25% мудрих 
і 73% якихось таких… не зовсім му-
дрих. Технологія спрацювала вража-
юче: громадяни, котрі голосували за 
різних кандидатів, ледь не волосся 
один одному на голові рвали, іноді до 
реальних вбивств доходило… Найпо-
пулярнішим було звинувачення 73% у 
проросійській позиції і відсутності не 
тільки мізків, а й патріотизму.

При цьому деякі аналітики час від 
часу звертали увагу на дивну обстави-
ну – періодичну появу на телеканалі 
«Прямий», котрий тоді ще тільки від-
далено пов’язували з Петром Поро-
шенком, схвальних новин про «регіо-
налів»…

І от 6 травня прихильників Петра 
Олексійовича чекав справжній сюрп-
риз.

На «5 каналі», котрий до Петра 
Олексійовича має цілком безпосеред-
ній стосунок, у ток-шоу «Прямим тек-
стом із Юрієм Луценком» зустрілися 
Володимир Омелян – член централь-
ної ради партії «Європейська солі-
дарність» і… Юрій Бойко – співголова 
фракції «Опозиційна платформа – За 
життя».

Так, саме той Юрій Бойко, якому 
приписують 26% народної довіри в 
Україні. Ну і «вишки Бойка» припису-
ють, куди ж без них.

І поряд з Бойком у цьому ефірі – 
саме той Юрій Луценко, котрий кілька 
років тому, під час роботи на посаді ге-
нерального прокурора України, див-
ним чином не побачив у сумнозвісній 
справі «вишок Бойка» самого Бойка. 
Тобто спершу побачив, і навіть заяв-
ляв, що найближчим часом підготує 

матеріали для позбавлення депутат-
ської недоторканності Юрія Бойка че-
рез ті вишки. А потім раз – і розбачив 
назад. Сказав, що не побачив прямих 
доказів того, що  Юрій Бойко знав про 
злочинну схему і отримав кошти від 
цієї оборудки. Мабуть 26% народної 
довіри засліпили очі… чи щось інше?

Власне, відразу після початку війни 
народна довіра до російської «п’ятої 
колони» в українській політиці роз-
танула, як роса на сонці, і тогочасна 
українська влада мала би надійно 
зафіксувати той результат – разом із 
кримінальними справами, аби попе-
редити появу рецидивів. Однак того 
чомусь не сталося, швидше навпа-
ки – і от тепер Юрій Бойко власною 

персоною виступає на 
«п’ятому каналі», роз-
казує українцям, чи 
можна вважати укра-
їнців УПА героями, чи 
не можна… А мав би 
в кращому для нього 
випадку розповідати 
співкамерникам, як то 
кепсько – працювати 
на Росію, в гіршому – 
обмінюватися досві-
дом з Чечетовим…

Три роки тому вико-
навча директорка Цен-
тру протидії корупції Дарина Каленюк 
казала:

«Причина, чому прізвища Бойка 
немає у кримінальному проваджен-
ні щодо «вишок Бойка», є суто полі-
тичною. Комусь вигідно, аби Бойко 
лишався у політиці. Можливо, Поро-
шенку вигідно, аби у другому турі на 
виборах його опонентом була не Тим-
ошенко чи Садовий, а саме Юрій Бой-
ко, за якого, як за гірше зло, більшість 
українців не проголосує. Або треба 
голоси «Опозиційного блоку» на ситу-
ативне голосування у парламенті»…

Про причину появи Бойка в патрі-
отичних ЗМІ цього разу можна тільки 
здогадуватися…

Далі країну мала би збурити ще 
одна новина – пряме заперечення 
припущень про те, що Путін списав 
Медведчука.

Звучала ця новина так: «Медвед-
чук уперше увійшов до списку 100 
найбагатших українців за версією 
українського Forbes. Видання оцінило 
його статки в 620 мільйонів доларів. 
Медведчук посів 12 місце в списку. За 
даними Forbes, він заробив гроші як 
підприємець у сферах енергетики, ме-
талургії, нерухомого майна та медіа».

Де ж тут заперечення?
Воно цілком очевидне: люди, ко-

трих «списує» Путін, або їдуть в одно-
му ліфті з «Моторолою», або сідають в 
одному кабінеті з «Гіві», або ж вигляда-
ють у те ж саме вікно, що й Чечетов…

Але точно не потрапляють у список 
найбагатших українців, та ще й пере-
важно за рахунок бізнесу в Росії чи з 
Росією. Люди, яких списує Путін, взага-
лі ні бізнесу в Росії, ні бізнесу з Росією 
не мають – особливо якщо мали його 
до моменту «списання». А частенько і 
життя не мають, а якщо й мають – то з 
купою кримінальних справ.

Отже, вельми «скромна» і неемо-
ційна реакція Путіна на санкції щодо 
Медведчука може означати тільки 
одне: Володимир Володимирович от-
римав ляпас, і то вкрай несподіваний, 
і вихвалятися тим ляпасом йому явно 
не дуже хочеться. 

Чому той ляпас для нього став не-
сподіваним, і чому на той ляпас не зва-
жилася попередня українська влада 
– це якраз добрий матеріал для розду-
мів…

Особливо якщо подивитися на ре-
акцію яскравих прихильників попере-
дньої влади на те, що Медведчуку ви-
сунуто підозру в державній зраді. От, 
для прикладу, жіночка-активістка, во-
лонтерка, прихильниця Руху спротиву 
капітуляції пише: «Насправді не сміш-
но. Зеленський абсолютно серйозно 
сприймає чиїсь поради і далі царюва-
ти в Україні і прибирає конкурента».

Тобто не чіпайте Медведчука, бо 
треба ж комусь конкурувати із Зелен-
ським. То може й Путіна тоді не чіпати? 

Як альтернативну владу… Так і хочеть-
ся запитати в жіночки, Рух спротиву 
якій саме капітуляції вона підтримує…

Ще один відомий експерт, теж, за 
дивним збігом, прихильник Петра 
Олексійовича Порошенка, пише, що 
«Медведчук - опозиційний політик, 
нехай і з протилежного від нас краю 
політичного спектру. А всі справи, 
пов‘язані з розслідуваннями проти по-
літичних опонентів нинішньої влади, 
традиційно є об‘єктом зовнішнього 
(ОП) втручання і мають ознаки замов-
ної безпорадної юридичної халтури».

Так і хочеться додати, що пан забув 
про те, що пан Медведчук – не тільки 
добрий опозиційний політик, а й до-
брий юрист. Адвокат взагалі чудесний, 
це ще з вісімдесятих років вся Україна 
знає. Такий, звісно, жодної юридичної 
халтури не пропустить…

Цікаво, коли той експерт заявить, 
що Володимир Путін – друг України, 
просто з іншого краю спектра…

Судячи з усього, недовго лишило-
ся…

Кількість людей, котрі з радістю 
проголошують Медведчука «україн-
ським політиком», і готові пояснювати, 
що «не все так однозначно», а то й вза-
галі грудьми кидатися на захист опо-
зиційного Медведчука, і при цьому 
оголошувати себе патріотами, вражає.

А це ж українські патріотичні ЗМІ 
тільки почали розкручувати Бойка як 
«політика, якому довіряють 26% гро-
мадян», а Медведчука – як «опозицій-
ного політика з іншого краю спектра». 
І сотні патріотів вже забули, що на тому 
краю спектра, де Медведчук – смер-
ті десятків тисяч українських патріо-
тів, починаючи з Василя Стуса, Юрія 
Литвина, сотень інших, менш відомих 
імен – і закінчуючи свіжими іменами 
в нашій рубриці «пам’ять» і автомобі-
лями зі скромними цифрами «200» за 
лобовим склом, котрі регулярно при-
возять українцям зі східного кордону 
«подарунки» від кума «опозиційного 
політика»….

Привозять патріотів – справжніх, 
а не тих, котрі ладні розкручувати 

в Україні ворогів в обмін на дешеві 
цяцьки голосувань у Верховній Раді 
чи скляне намисто вигідного списку 
конкурентів на президентських вибо-
рах…

Прикро, що досі чимало українців 
по всьому світові вважають цих людей 
з табору «не все так однозначно, не 
чіпайте опозиційного політика» патрі-
отами.

Вони не патріоти – вони продають 
українцям смерть.

Результати їхнього «руху спроти-
ву окупації» – свіжі списки загиблих з 
фронту. 

Скільки ще часу телеканали, котрі 
цілком серйозно виставляють в ефір 
всіляких Бойків-Вілкулів, будуть вва-

жатися патріо-
тичними? Скіль-
ки ще часу їхні 
власники будуть 
вважатися патрі-
отами?...

Питання від-
крите.

Чи вистачить 
терпіння і слав-
нозвісної «по-
літичної волі» 
чинній україн-
ській владі таки 
вигнати бісів п’я-

тої колони з України – невідомо, нам 
би хотілося в то вірити, але навряд чи 
можемо на то вплинути. От на що ми 
точно можемо вплинути – це на наш 
власний розум і глузд. П’ята колона 
Путіна в Україні мусить завше зали-
шатися ворогами України – скільки б 
відсотків народної довіри їм би не ма-
лювали соціологи і що б не казали про 
них «патріоти». Смертельним і лютим 
ворогом.

Мабуть, найкраще про це сказав 
Луценко, тільки не Юрій, а Ігор:

«Медведчук мав сісти 1991, за Сту-
са. Я противник смертної кари, але 
якщо б тоді розстріляли Медведчука, 
ніхто б не сказав, що це несправед-
ливо. Це б порятувало б Україну – де-
сятки тисяч агентів КДБ побоялися 
би продовжувати виконувати накази 
своїх московських кураторів, і ми б 
уникнули прикрої залежності від Росії; 
мабуть, були б настільки далекі від 
Москви, наскільки далекі зараз Прага 
чи Варшава.

Медведчук мав сісти і в 2005 році. 
Тоді ще прекрасно пам’ятали, як він 
«вирішував питання» на посаді голови 
Адміністрації Президента, не гребую-
чи навіть порівняно дрібними замов-
леннями по 50 тисяч доларів.

Медведчук мав би сісти у 2014 році, 
само собою. 

Але тільки зараз до влади прийшов 
президент-несподіванка, і у своїй свя-
тій простоті вирішив, що Медведчука 
краще трохи приспустити, замість 
того, щоб далі робити з нього пугало і 
заробляти гроші. Що ж, добре і так, бо 
ми вже майже втратили надію.

Сподіваюся, Медведчука посадять 
в СІЗО –  ну, якщо не пристрелять ви-
падково при затриманні, як Сашка Бі-
лого чи Лісника. При Порошенку сидів 
Мосійчук, а тут буде Медведчук – по-
ети та поціновувачі історичних рим 
оцінять». 

Шкода, що патріотичні українські 
ЗМІ показують не цього Луценка, а ін-
шого…
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Вакцина проти COVID стане доступною 
в офісних будівлях у центрі Чикаго

Губернатор Іллінойсу 
Дж. Пріцкер ініцію-

вав нову програму, 
яка спрямовує клініки 
безпосередньо туди, 
де працюють люди.

Оскільки постачання 
вакцин наразі випере-
джає попит, у штаті таким 
чином планують допо-
могти збільшити відсоток 
вакцинованих осіб.

Останнім часом деда-
лі більше людей почина-
ють повертатися на ро-
боту в центр міста, відтак 
підприємства співпра-
цюють із місцевими де-
партаментами охорони 
здоров’я, аби полегшити 
процес вакцинації.

«Ми зосереджені на 
тому, щоб дати вакцину 
людям, щоб їм не по-
трібно було їхати хтозна 
куди, аби отримати вак-
цину», – наголосила д-р 
Ngozi Ezike, директор 
департаменту охорони 
здоров’я штату Іллінойс.

Починаючи з наступ-
ного тижня, кілька ве-
ликих будівель у центрі 
міста будуть приймати 
представників клінік для 
вакцинації своїх праців-
ників. На 150 N. River-
side вакцинація відбу-
деться 21 травня. Штат 
також працює над тим, 
аби працівники клінік 
прибули до Rockford і 
Schaum burg. Усім бажа-
ючим вакцинуватися 
доведеться попередньо 
зареєструватися.

За словами губер-
натора, представники 
клінік у декількох комер-
ційних будівлях працю-

ватимуть під час пере-
змін, щоб вакцинуватися 
могли якомога більше 
працівників.

«Для молоді, у якої не 
було достатньо часу, щоб 
отримати вакцину, це, 
мабуть, ще один дуже по-
зитивний момент у цьо-
му плані», – заявив Kent 
Swanson, віце-прези-
дент Riverside Investment 
and Development.

Після двох тижнів 
постійного зменшення 
кількості людей, які от-
римують вакцинацію на 
території усього штату, 
почав збільшуватися 
ковзаючий середньо-
денний показник.

Наразі тільки 35% 
мешканців штату повні-
стю вакциновані, відтак 
у департаменті охорони 
здоров’я використову-
ють кожну можливість, 
аби збільшити кількість 
вакцинованих осіб.

«Для багатьох орен-
дарів закінчується час 

віддаленої роботи, тож 
вакцина, доступна там, 
де ви працюєте, ро-
бить вакцинацію дуже 
зручною», – зазначив 
Пріцкер.

Як очікується, це 
також пожвавить еко-
номічний розвиток у 
центрі міста. У Building 
Owners and Management 
Association наголошують 
на тому, наскільки кри-
тично важливо поверну-
ти в офіси 600 тисяч осіб, 
які до пандемії працюва-
ли у центрі міста.

«Нашому штату та на-
шому місту важливо від-
новити та підтримувати 
такий рівень. У букваль-
ному та переносному 
сенсі це є стрижнем того, 
що робить нас містом, і 
це, безумовно, підтри-
мує нашу колективну 
економіку», – вважає 
Farzin Parang, виконав-
чий директор BOMA.

Пріцкер запевнив, 
якщо попит на вакцину 

буде, то штат залучить 
до процесу вакцинації 
нові клініки. Губернатор 
також заявив, що якщо 
більше власників буді-
вель у штаті захочуть 
провести подібні заходи, 
то штат усіляко сприяти-
ме процесу вакцинуван-
ня працівників на місцях 
їхньої діяльності.

Будь-яка група – ре-
лігійна організація чи 
група власників житла 
– також можуть заре-
єструватися, щоб без-
коштовно розмістити у 
своїй будівлі клініку для 
вакцинації у заздалегідь 
визначений день. Губер-
натор пообіцяв забезпе-
чити ресурси та персо-
нал.

Пункти вакцинації, які 
працюватимуть у цен-
тральних районах міста:

Merchandise Mart, 222 
West Merchandise Mart 
Plaza, Chicago; Harris 
Bank Building, 115 S. La-
Salle Street, Chicago; 540 
W. Madison Street, Chi-
cago; Equitable Building, 
401 N. Michigan Avenue, 
Chicago; 150 N. Riverside 
Plaza, Chicago; 311 South 
Wacker (Walgreens at 250 
S Wacker Dr), Chicago; 
Wrigley Building, 400-410 
North Michigan Avenue 
(Walgreens at 410 N Mich-
igan Ave), Chicago; 308 
W. State Street, Rockford; 
1111 S. Alpine Road, Rock-
ford; 1061 American Lane, 
Schaumburg.

Додаткову інфор-
мацію можна отри-
мати на www.dph.
i l l i n o i s . g ov / cov i d 1 9 /
vaccinationclinics.

В Іллінойсі планують вихід з карантину 11 червня
Штат перейде до перехідно-

го етапу 14 травня, а цілковитий 
вихід з карантину очікується 11 
червня. Про це заявив губерна-
тор Дж. Пріцкер.

Мер Лорі Лайтфут зауважила, 
що, за прикладом влади штату, 
у Чикаго перехідний етап також 
розпочнеться 14 травня.

Як стверджує губернатор 
Пріцкер, перейти до наступного 
рівня дозволило зменшення кіль-
кості нових хворих на коронаві-
рус і госпіталізацій.

«Ми віримо, що будемо вигля-
дати добре під час перехідного 
етапу виходу з карантину. Ми та-
кож через чотири тижні перейде-
мо до завершальної фази», – за-
значила д-р Ezike.

Перехідний етап дозволить 
збільшити кількість відвідувачів 
у барах і ресторанах, а також на 
таких заходах, як весілля та фес-
тивалі.

У рамках перехідного етапу 
косметологічні салони, заклади 
роздрібної торгівлі, музеї, театри, 
фітнес-клуби та парки розваг мо-
жуть працювати із заповненістю 
приміщень на 60%. На фестивалях 
і загальнодоступних заходах на 

свіжому повітрі можуть бути при-
сутні до 30 осіб на 1000 квадрат-
них футах. На світські заходи, зо-
крема весілля, допускається 250 
людей всередину та 500 – зовні.

Губернатор Пріцкер заявив, 
що Іллінойс 11 червня перейде до 
5 етапу, під час якого буде знято 
майже всі обмеження.

«Коли ми дійдемо до 5 етапу, то 
будемо продовжувати дотриму-
ватися вказівок CDC щодо носіння 
масок, щоб тримати цю пандемію 
на відстані», – наголосив Пріцкер.

Губернатор також минулого 
тижня оголосив про зміну страте-
гії вакцинації. Тепер вакцинуван-
ня зможуть здійснювати більшість 
лікарень. За його словами, понад 
1000 відділень зареєструвались 
для проведення щеплень, педіа-
три також готуються до вакцину-
вання дітей.

За даними департаменту охо-
рони здоров’я Іллінойсу, майже 80 
відсотків із тих, кому виповнилося 
65 років і більше, отримали при-
наймні одну дозу вакцини. Водно-
час трохи більше, ніж 55 відсотків 
із тих, кому було 16 років і більше, 
також отримали щонайменше 
одну дозу. Ці статистичні дані пе-

ревищують показники, визначені 
губернатором ще в березні. 

Як очікується, у Чикаго плану-
ють повністю вийти з карантину 4 
липня.

Як стало відомо, мер Лайтфут 
дозволила проведення влітку 
Chicago Auto Show, а також кіль-
кох мистецьких і розважальних 
заходів.

Загалом в Іллінойсі з початку 
пандемії станом на 7 травня було 
протестовано 23 103 484 особи, 
зареєстровано 1 348 176 хворих 
на COVID, 22 136 осіб померли.

Відсоток осіб із позитивною 
реакцію у штаті з 29 квітня до 5 
травня становив 3,8%.

Минулого тижня у лікарнях із 
COVID-19 у штаті Іллінойс пере-
бували 2055 пацієнтів. З них 483 
були в реанімації, а 243 перебува-
ли на апаратах штучної вентиляції 
легень.

Станом на ніч на 5 травня у 
штаті Іллінойс було введено 9 646 
432 доз вакцини. У середньому в 
штаті щодня вводять 70 063 дози. 

Ознайомитися із повним пе-
реліком умов перехідного ета-
пу можна тут https://coronavirus.
illinois.gov/s/bridge-phase.

В Іллінойсі 
вакцинуватимуть 
дітей 12-15 років

Невдовзі вакцина проти COVID буде до-
ступна у США для 12-15-річних дітей. FDA 
дозволила вакцинувати їх за допомогою 
Pfi zer.

Лікарі стверджують, що вакцинація мо-
лоді допоможе сформувати колективний 
імунітет. Це відбудеться, коли 60-80% на-
селення буде вакциновано або ж вони пе-
рехворіють на коронавірус. 22% населення 
складають діти та підлітки.

Дитяча лікарня Lurie бере участь у ви-
пробуванні вакцини «Moderna» серед осіб 
до 12 років.

«Зазвичай переваги вакцин для дітей по-
дібні до дорослих, за деякими рідкісними 
винятками», – вважає д-р Larry Kociolek, ди-
ректор з контролю за інфекційними захво-
рюваннями дитячої лікарні Lurie.

12 травня у CDC мають вирішити, чи роз-
починати вакцинацію чиказьких школярів.

У компанії Pfi zer запевняють, що випро-
бування вакцини були на 100% ефективни-
ми для дітей віком 12-15 років. За їхніми сло-
вами, діти мали ті самі побічні ефекти, що й 
дорослі.

Сполучені Штати стали другою країною, 
після Канади, яка затвердила використання 
вакцини для дітей віком від 12 років. Свою 
рекомендацію для застосування вакци-
ни ще мають надати Центри з контролю та 
профілактики захворювань (CDC), засідання 
яких відбудеться 12 травня.

За даними нещодавнього опитування, 
лише 29% батьків дітей до 18 років заявля-
ють, що готові вакцинувати своїх дітей.

У Чикаго застрелили 
12-річну дівчинку та 

14-річного хлопця
Дівчинку було вбито 8 травня ввечері в 

районі Hazel Crest у Чикаго. Поранення ди-
тина отримала близько 22 год у 17600 квар-
талі на Arlington Lane. Про це повідомили в 
Офісі медичного експерта округу Cook.

Дівчинку в офісі медексперта ідентифіку-
вали як Erica Gibson. Загибла мешкала у ра-
йоні Gresham у Чикаго, займалася танцями.

Члени сім’ї розповіли, що школярку було 
застрелено голову в суботу ввечері, коли 
вона перебувала у друга. Слідчі наразі не 
повідомляють, хто саме здійснив постріл. Її 
смерть наразі ідентифікували як вбивство.

Erica Gibson була провідною танцівни-
цею у команді Lil ’Ladies of Virtue. Чотири 
роки вона була капітаном команди.

Того ж дня увечері 14-річний хлопчик та-
кож отримав смертельне поранення у West 
Garfi eld Park. Поліція заявила, що хлопчи-
ка, якого пізніше ідентифікували як Eddie 
Thigpen, знайшли пораненим у живіт біля 
South Springfi eld і Madison близько 21:30.

За словами поліції, підліток сильно по-
страждав і не зміг розповісти про те, що ста-
лося. Школяр помер у Mt. Sinai Hospital.

Поліція Чикаго досі розшукує вбивцю 
хлопчика. Працівники заявили, що нара-
зі жоден із підозрюваних не перебуває під 
вартою.

27-річного чоловіка було вбито 9 травня 
вранці на Near West Side.

Чоловік сидів у припаркованому тран-
спортному засобі з другом близько 4:25 
ранку в 1200 кварталі на West 13th Street. 
Як заявила поліція, товариш почав вимагав 
від нього гроші. Як запевняє потерпілий, він 
відмовив, і товариш почав стріляти.

Чоловік отримав численні вогнепальні 
поранення. Його у важкому стані доправи-
ли до Stroger Hospital. За даними поліції, у 
лікарні констатували смерть пораненого.

Усього за минулі вихідні під час перестрі-
лок у Чикаго було вбито п’ятеро людей та ще 
щонайменше 22 особи було поранено.
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Спільнота УКУ вітає 
часопис «Час і Події» 

з 25-річчям!
25 років для історії часопису – це великий термін. 
За цей час змінилося чимало, але незмінним за-
лишилось одне – «Час і Події» залишається улю-

бленим виданням серед українців у США. 
Протягом цих років ви щодня інформуєте українську громаду про ак-

туальні події в Україні, про життя українців у світі, тримаєте руку на пульсі 
пам’ятних дат, не оминаєте увагою лідерів думок та залишаєтесь платфор-
мою для спілкування читачів. Ми дуже цінуємо, що ви ділитесь з аудиторі-
єю новинами і з Українського католицького університету, розповідаєте про 
наші здобутки і такі важливі освітні зміни в Україні. 

Дякуємо вам за співпрацю. Бажаємо великих накладів, творчих успіхів, 
цікавих тем та нових проєктів, а також вірної аудиторії і постійного руху впе-
ред!

Великого бажайте! 
З найкращими побажаннями, 

Спільнота Українського католицького університету.

Вітання з 25-річчям 
від Lutsk Fashion Weekend

Шановний колектив та партнери 
газети «Час і Події»! Вітаю вас 

із 25-річчям часопису! 
Бажаю натхнення, процвітання, успіхів і плідної роботи, бажаю завжди 

бути успішними у всіх сферах життя, бажаю міцного здоров’я, гарного на-
строю, прекрасних підприємницьких здібностей і благополуччя.

За те, що трудились Ви довгі літа,
Хай Вас зігріває людська доброта,
Хай радість і сонце заглядають в віконце,
Відчиняться двері для щастя й тепла!
Хай сила прибуде, здоров’я зміцніє,
На щедрі, на довгі та мирні літа,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Теплом домівку Вашу зігріває!

З повагою, Анна Тріль,
засновниця та організаторка Lutsk Fashion Weekend, 

власниця агентства моделей Grace Model House, 
Голова Всеукраїнської організації індустрії моди у Волинській області
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Постер фільму «Гра без правил» 

Участь ЦРУ в шахрай-
стві з досьє Стіла 

та використання 
агентів-професорів 
коледжів проти кам-
панії Трампа виглядали 
карикатурно. Досьє чи-
тається, ніби воно було 
написано пізно ввечері 
після кількох чарок.

Нинішня операція з ін-
форматором із ЦРУ – знач-
но складніша. Письмову 
скаргу, очевидно, було 
складено групою експер-
тів. Нісенітниця, але це 
– чудова нісенітниця. Є 
і відверте нехлюйство – 
генерального інспектора 
спіймано на зміні проце-
дури роботи з інформа-
тором, аби полегшити цю 
операцію, що виявив Шон 
Девіс із Federalist. Але ЦРУ 
розвивається і стає кра-
щим в операціях проти 
американських політич-
них цілей. Це я даю аген-
там поради щодо їхнього 
професійного вдоскона-
лення.

ЦРУ аж ніяк не є такою 
смертельною загрозою, 
як КДБ або гестапо, і його 
тактика досі була слаб-
кою, воно завдавало шко-
ди нашим демократично 
обраним керівникам тіль-
ки своїм лукавством та 
інсинуаціями. Проте його 
атаки на президента Трам-
па були найзначнішими з 
тих, з якими зіткнувся наш 
президент. Співробітники 
ЦРУ не збираються вбива-
ти Дональда Трампа, але 
прагнуть знищити його 
президентство.

Засновники ЦРУ були 
б нажахані. Вони наполя-
гали на умові заснування 
ЦРУ в 1947-му році, що це 
не повинно бути КДБ або 
гестапо, які полюють на 
своїх власних громадян. 
ЦРУ було заборонено на-
цілюватися на американ-
ців або проводити опера-
ції у Сполучених Штатах. 
Однак тепер у нас є не-
мислиме: співробітник 
ЦРУ проводить розвіду-
вальну операцію проти 
президента в Білому 
домі.

Сьогодні ЦРУ є в основ-
ному внутрішньою орга-
нізацією. Причина цього 
– величезне зростання 
його лав і базування в ра-
йоні Вашингтона. Понад 
90% його співробітників 
ніколи не покидають ок-
ругу Колумбія, і легіони 
їх, не зайнятих корисною 
справою, виконують робо-
ту диявола. Зарубіжні цілі 
– далекі та важкодосяжні, 
тож, ясна річ, вони шпигу-
ють за американцями.

Коли співробітники 
ЦРУ стають громадськи-
ми фігурами, їхні біографії 
показують майже повну 
відсутність досвіду шпи-
гунської роботи за кордо-
ном. Джон Бреннан не має 
такого досвіду і є суто ва-
шингтонською штучкою. 
Валері Плейм, незважаючи 
на фільм за участю Шона 
Пенна та Наомі Уоттс, 
мала майже нульовий за-

рубіжний досвід. У неї був 
талант робити хорошу ро-
боту, але ЦРУ тримало її у 
Вашингтоні. Генеральний 
інспектор розвідувально-
го співтовариства – просто 
адвокат з округу Колумбія. 
Нинішній інформатор, во-
чевидь, виявиться люди-
ною, яка шпигувала тільки 
проти Білого дому.

Співробітники ЦРУ з Ва-
шингтона не можуть подо-
рожувати світом із цікави-
ми завданнями. Зарубіжні 
станції ЦРУ контролюють 
свої ділянки і не люблять, 
коли навколо тиняються 
люди зі штаб-квартири.

Соціалісти колись 
сприймали ЦРУ як банду 
правих авантюристів, яка 
повалила таких комуніс-
тичних диктаторів, як Саль-
вадор Альєнде, і намага-
лася вбити Фіделя Кастро. 
Однак в останні кілька де-
сятиліть ліві з’ясували, що 

ЦРУ на їхньому боці. ЦРУ 
– це всього лише десятки 
тисяч любителів пиріжків, 
службовців Великого уря-
ду з північної Вірджинії, чиї 
голоси зробили Вірджинію 
бастіоном демократів.

У ЦРУ є політичне роз-
маїття, але воно залежить 
від виду роботи. Мої ко-
леги, які займаються шпи-
гунством у інших країнах, 
здебільшого є прихиль-
никами Трампа. Вони пра-
цюють у важких місцях і 
близько спостерігають за 
перевагами нашої демо-
кратії. Деякі з них походять 
із сімей, які постраждали 
від комунізму в Радянсько-
му Союзі, Китаї, В’єтнамі 
або на Кубі, й внутрішньо 
ненавидять соціалізм.

Люди ж ЦРУ в окрузі 
Колумбія в переважній 
більшості – антитрампісти 
й фанати Великого уряду. 
Звичайно, є багато винят-
ків. Але глибоко в своїй 
свідомості Джабби Хатта 
ЦРУ розуміє, що коли воно 
розширює операції в США, 
то просуває свій «лібе-
ральний порядок» денний.

Ймовірно, в ЦРУ біль-
ше людей, що займають-
ся оформленням заяв на 
медичне страхування, ніж 
справжніх розвідників, які 
працюють під глибоким 
прикриттям за кордоном.

Вашингтонські співро-
бітники ЦРУ наразі не вби-
вають американців. Але 
ЦРУ вчиться і розвиваєть-
ся, а історія шпигунських 
служб демонструє, що 
якщо їх не притягують 
до відповідальності, то 
вони повертаються про-
ти своїх власних націй.

Експеримент із ЦРУ – це 
провал і загроза для на-
шої нації, він повинен бути 
припинений, а його ком-
поненти повернуті зброй-
ним силам США.

Автор: Ishmael Jones, 

колишній співробітник ЦРУ, який 

написав книгу «Людський фактор: 

всередині дисфункціональної 

культури розвідки ЦРУ»

Джерело: «American Thinker» 

(https://www.americanthinker.

com/blog/2019/10/the_real_cia.

html)

Реальне ЦРУ

Після хакерської атаки на трубопровід 
у США дорожчає бензин

Після хакерської атаки на най-
більший у США трубопровід ком-
панії Co lo nial Pipeline постачання 
пального у деяких частинах країни 
станом на 11 травня ще більше ско-
ротилося.

Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, це викликає 

стурбованість з приводу ймовірного 
зростання цін на пальне напередо-
дні літнього сезону.

Компанія Colonial Pipeline заяви-

ла, що працює над тим, аби до кінця 
тижня поновити роботу, зупинену 
минулої п'ятниці.

Попит на пальне на південному 
сході США, у регіоні, що значно за-
лежить від системи Colonial Pipeline, 
вже зріс, оскільки споживачі побою-
ються ймовірного дефіциту.

Американська автомобільна асо-
ціація заявила, що середня ціна на 
бензин в країні зросла на 6 центів 
протягом тижня, до 2,96 долара за 
галон, і це найвищий рівень з травня 
2018 року та наближається до мак-
симуму з 2014 року.

Зазначимо, у ФБР вважають, що 
хакерське угруповання DarkSide, 
пов’язане з РФ, може бути причет-
ним до масштабної кібератаки на 
найбільшу у США трубопровідну 

компанію Colonial Pipeline. Компанія 
дізналася про кібератаку у п'ятницю, 
7 травня. Це призвело до припинен-
ня її операцій.

Хакери заблокували дані на дея-
ких комп'ютерах та серверах, вима-
гаючи викупу. У разі невиплати вони 
погрожують витоком даних.

Компанія Colonial Pipeline що-
дня транспортує близько 2,5 міль-
йона барелів бензину, дизельного, 
реактивного пального та інших на-
фтопродуктів з американських на-
фтопереробних підприємств біля 
узбережжя Мексиканської затоки до 
густонаселених штатів США на сході 
та півдні країни. Загалом трубопро-
від забезпечує доправлення 45% 
усього палива на східному узбереж-
жі США.

Дружина Гейтса 
звернулася 

до адвокатів із 
розлучень 

у 2019 році - ЗМІ

Однією із причин розлучення 
засновника компанії Microsoft 

Білла Гейтса з дружиною Мелін-
дою могли стати зв'язки Гейтса 
зі звинуваченим у секс-торгівлі 
фінансистом і мільярдером 
Джеффрі Епштейном, який на-
клав на себе руки у 2019 році.

Про це повідомляє Today.
Як зазначається, Гейтс мав де-

кілька зустрічей з Епштейном у 2011 
– 2013 роках, уже після того, коли 
фінансист відсидів декілька років за 
секс-торгівлю.

За словами джерел видання, Ме-
лінда Гейтс у 2013 р. була занепокоє-
на їхніми зустрічами.

У 2019 році The New York Times 
повідомила, що одного разу Гейтс 
затримався в маєтку Епштайна на 
Мангеттені до пізньої ночі. Розсліду-
вання газети стало причиною напру-
ження між подружжям. Тоді Мелінда 
вже почала спілкуватися з адвоката-
ми, які спеціалізувалися на питаннях 
розлучення.

Зазначимо, минулого тижня аме-
риканський бізнесмен, засновник 
корпорації «Майкрософт» Білл Гейтс 
та його дружина Мелінда Гейтс ого-
лосили про розлучення після 27 ро-
ків шлюбу.

Джеффрі Епштейна заарештува-
ли 6 липня 2019 року в аеропорту 
Тетерборо. Йому висунули обвину-
вачення в розбещенні неповнолітніх 
і торгівлі дітьми. Епштейн не визнав 
себе винним, його тримали під вар-
тою без можливості звільнення під 
заставу. Він наклав на себе руки у 
серпні того ж року.
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Ми страхуємо:

Ваш агент

СТРАХУВАННЯ

20%

“KnowYourDrive”

Знижка  до  35%  на  страхування 
              будинку  або  квартири  
                                                                 з  авто!!!

Знижка  до  35%  на  страхування 
              будинку  або  квартири  
                                                                 з  авто!!!

Вітання  у Фейсбуці 
Івана Бернацького «всіх 

людей, споріднених 
душ» з 207 річницею 
від Дня народження 
Тараса Шевченка. 
9 березня 2021 р.

Вистава «Гайдамаки-2015»: П'ять Ярем, п'ять Оксан. 
Сидять: Лідія Корсун та Іван Бернацький

«Час і Події» афішують  рецензію на  виставу Івана 
Бернацького «Лісова Пісня» Лесі Українки. 

З любов’ю про любов і не тільки. 2020 р.

ЮВІЛЕЙ
РОКІВРОКІВ

Шановна пані Софіє, 
редактори і всі-всі, 

хто творить часопис «Час і 
Події»! Прийміть мої най-
щиріші вітання з Ювілеєм 
від артистів і працівників 
Українського театру Івана 
Бернацького в Нью-Йорку!

Я безмежно щасливий, 
що я зустрів на своєму твор-

чому шляху цікаву, мудру, 
розумну, елітарну, профе-
сійну газету-часопис «Час і 
Події».

18  рецензій з вистав на-
шого театру Ви помістили на 
сторінках газети. Браво! Бра-

во! Ваша співпраця, пані Со-
фіє, як видавника і творчого 
керівника з одухотвореним 
журналістом Лідією Корсун 
творили незабутні сторінки 
Американсько-Української 
культури!

Професіоналізм Лідії Кор-
сун та  її винятковий стиль 
писання, витонченість мис-
лення, захопленість і без-
межна любов до мистецтва 
творили високомистецькі 
шедеври-рецензії! Людини, 
яка точно знає своє покли-
кання і вірна йому. Вона лю-
бить його Величність -Театр і 
все, що пов’язане з театром, 
та всіх, хто служить йому!

Тому її рецензії читаєш 
як високомистецький твір! 
Дякую, дорога пані Лідо, за 

Ваше Золоте перо, за Вашу 
відданість, за Вашу любов!

З Ювілеєм Вас, пані Со-
фіє, пані Лідо і всіх творців 
елітарного Американсько-У-
країнського часопису «Час і 
Події».

Всім вам – Сотвори, Го-
споди, Многії і Благії Літа!!! 

З вдячністю і любов'ю,

Художній керівник і головний режисер 

Українського драматичного театру 

в Нью-Йорку, Народний Артист 

України Іван Бернацький.

Вітання від українського драматичного театру Івана Бернацького в Нью-Йорку 

Ювілей! Ювілей! Ювілей!
25 років пролетіло, як одна мить!
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Сonde Nast, велике 
видавництво, одним 

із дітищ якого є одіозний 
Teen Vogue, пішло шля-
хом Woke – і яловичина 
потрапила під цензуру.

Як повідомив Daily Wire:
У кулінарному інтер-

нет-виданні «Epicurious» 
було оголошено, що з ме-
тою стимулювання еколо-
гічно безпечнішого приго-
тування їжі вони не будуть 
публікувати рецепти 
страв, які містять ялови-
чину.

Зрозуміли? Вони оголо-
сили цензуру на яловичи-
ну, а точніше, на рецепти 
з яловичини, що в чомусь 
навіть гірше, ніж балака-
нина таких політиканів, як 
Берні Сандерс і Джо Бай-
ден, про те, що треба їсти 
менше м’яса. Ми завжди 
можемо проігнорувати цих 
клоунів. Але бачити, що 
таке першокласне видан-
ня, як «Epicurious», з його 
ретельно підібраними ви-
сокоякісними рецептами, 
викидає яловичину з усіх 
запропонованих рецептів, 
дуже дивно, і може створи-
тися тільки одне враження, 
а саме, що це – корпора-

тивна цензура. І найголов-
ніше, не просто цензура 
яловичини, а цензура твор-
чості кухарів.

І ось як прокоментувало 
це рішення саме видання 
«Epicurious»:

Для будь-якої людини 
або видання, що бажає 
знайти екологічно безпеч-
ніший спосіб приготування 
їжі, відмова від яловичини 
– перший вартісний крок. 
Майже 15% викидів парни-
кових газів у світі припадає 
на тваринництво (і все, що 
пов’язано з його вирощу-
ванням), а 61% з цих викидів 
припадає на яловичину. Ко-
рови у 20 разів менш ефек-
тивні для вирощування, 
ніж боби, і приблизно у 3 
рази менш ефективні, ніж 
домашня птиця і свини-
на. Може здатися, що це 
– не так вже й багато, але 
відмова від одного інгре-
дієнта – яловичини, може 
мати величезний вплив на 
те, щоб приготування їжі 
стало екологічнішим.

Сьогодні «Epicurious» 
оголосив, що справу зро-
блено: «Ми прибрали яло-
вичину. Яловичина більше 
не буде з’являтися у наших 
нових рецептах, статтях 
та інформаційних бюлете-
нях. Згадка про неї не буде 
показуватися на нашій го-
ловній сторінці та на сто-
рінці в Інстаграмі.

Ми розуміємо, що деякі 
люди можуть подумати, 
що це рішення виглядає як 
вендета проти корів або 
людей, які їдять яловичи-

ну. Але це рішення було 
прийнято не тому, що ми 
ненавидимо гамбургери 
(це – не так!), а тому що 
ми більше не хочемо рекла-
мувати те, що найбільше 
загрожує клімату на пла-

неті. Ми розглядаємо наше 
рішення не як боротьбу 
проти яловичини, а як, ско-
ріше, турботу про плане-
ту. (Ні, це саме проти корів 
– примітка редактора).

Звичайно, коли справа 
доходить до планети, то 
відмова від яловичини – не 
чарівний засіб. Усі жуйні 
тварини (такі, як вівці та 
кози), а також кури, море-
продукти, соя негативно 
впливають на довкілля. 
Система харчування на-
стільки порушена, що в ній 
немає ідеального вибору».

Все це – нісенітниця. 
Яловичина – це наш ос-
новний продукт харчу-
вання, і оголосити йому 
війну, та ще в той час, коли 
Джо Байден намагається 
вкрасти наші гамбургери 
(він, безумовно, не викидає 
яловичину зі своєї дієти), 
це – тільки Woke політика. 

Це – ще і лженаука. Поч-
німо з того, що всі ці заяви 
– це повна нісенітниця.

Виробники яловичини – 
фермери та скотарі, які 
володіють своєю зем-
лею, чудово піклують-
ся про неї і створюють 
всі необхідні умови для 
нормального виробни-
цтва.

І ці огидні заяви про те, 
що ми повинні вважати, що 
ця цензура творчих рецеп-
тів спрямована не проти 
корів, а на захист плане-
ти, теж повна нісенітниця. 
Пам’ятка ідіоту: «Корови 
– це наші земні тварини, 
вони не прилетіли з Мар-

са. Вони – природні». А що 
стосується ненатуральної 
їжі, то ми ще можемо по-
глянути на деякі з тих пе-
рероблених продуктів, які 
продаються як замінники 
м’яса і проштовхуються ви-
данням «Epicurious».

Що ж стосується виді-
лення вуглецю, то можна 
сказати тим, хто дійсно 
вірить, що глобальне по-
тепління викликане діяль-
ністю людини, що цей ар-
гумент теж зазнає поразки. 
The Daily Wire з’ясувало, що 
дуже часто від транспор-
тування овочів атмосфера 
забруднюється більше, ніж 
від корів.

Видання «Epicurious» 
відзначило, що «вони від-
мовилися від рецептів з 
яловичиною вже понад рік 
тому», і читачі підтримали 
цей почин. Так, рецепти 
«цвітної капусти та грибів 
замість стейків і хот-догів» 
були опубліковані вже ми-
нулого літа.

Як повідомило BBC, не 
всі вегетаріанські продукти 
хороші для навколишньо-
го середовища, а деякі мо-
жуть впливати навіть нега-
тивно. Джозеф Пур (Joseph 
Poore), дослідник Оксфорд-
ського університету, ви-
вчає вплив продуктів хар-
чування на навколишнє 
середовище. Він сказав: 
«Важливо думати про все, 
що ми споживаємо: фрукти 
й овочі, які перевозяться 
повітрям, можуть створю-

вати більше викидів парни-
кових газів у розрахунку на 
кілограм, ніж, наприклад, 
м’ясо птиці».

Все це також вкрай обра-
зливо для тих з нас, хто їсть 
яловичину. Я, до прикладу, 
за рекомендацією лікаря 
повинен дотримуватися ді-
єти з низьким вмістом вуг-

леводів і натрію, і я можу 
вас запевнити, що її склад-
но дотримуватися. Нежир-
на яловичина без натрію і 
вуглеводів – це безпечний 
здоровий дієтичний про-
дукт, який не підніме ваш 
кров’яний тиск, і ніхто від 
нього не розповніє. Для 
мене це – велика справа, 
тому що шинку, наприклад, 
мені не можна. Замороже-
на риба небезпечна через 
вміст солі, що використо-
вується для заморожуван-
ня. Консервований тунець 
неприйнятний через ту ж 
причину. Смажене курча 
з Costco? Це – абсолютно 
«ні». Крохмалисті овочі – 
теж «ні». Пшениця?

Забудьте про це. У по-
мірних кількостях нежир-
на яловичина є абсолютно 
здоровою частиною зба-
лансованої дієти, а також 
чудовим засобом тамуван-
ня голоду навіть у невели-
кій кількості, на відміну від 
бобів або чогось там ще, 
що вони хочуть підсунути 
нам замість яловичини. 
Яловичина – корисна, еко-
логічно безпечна й сма-
чна.

Тваринам теж потріб-
но таке м’ясо, як ялови-
чина. Може, оголошена 

«Epicurious» війна з м’ясом 
націлена на знищення усіх 
тварин? Їхніх собак і котів? 
Коти взагалі не можуть іс-
нувати без м’яса, і я сумні-
ваюся, що собаки можуть. 
Що станеться з екосис-
темою, коли тварини по-
мруть через брак м’яса, а 
кожен різновид тварин ви-

миратиме? Ми тоді просто 
перетворимося на Марс.

І що стосується Сonde 
Nast, компанії, яка намага-
ється втриматися на плаву, 
все це теж не має сенсу. Це 
– просто корпоративне са-
могубство.

Прибрати рецепти 
страв з яловичини – озна-
чає, по-перше, втратити 
читачів, а по-друге — який 
продукт буде потім?

Люди, котрі люблять 
яловичину, можуть завж-
ди ознайомитись з іншими 
публікаціями або ж пов-
торно використовувати ті 
1300 (+) рецептів, які були 
вже раніше опубліковані 
в «Epicurious». Фактично, 
у випадку з яловичиною 
нам і не особливо потрібні 
рецепти. Як мінімум, ми мо-
жемо використовувати ре-
цепт Джеймса Бірда (James 
Beard) для приготування 
ідеального стейка без вся-
ких додаткових інгредієн-
тів. Ми просто не побачимо 
нових пропозицій із ялови-
чиною – нових смаків, но-
вої техніки, нових страв.

Є кілька хороших рецеп-
тів із популярної реклами 
яловичини 1993 року, яка 
показує багатогранність 
цього продукту, і назива-
ється просто «Яловичи-
на». Девіз «Яловичина – це 
ваша вечеря» невпинно 
повторювався протягом 
багатьох років, а іноді на-
віть звучить і зараз.

Зверніть увагу на чу-
довий уривок Аарона Ко-
пленда (Aaron Copeland) 
із «Hoedown» із закадро-
вим текстом Роберта Міт-
чема (Robert Mitchum), 
настільки привабливий 

для американської ауди-
торії «Beef Industry Board 
Beef It’s What’s For Dinner 
1993 TV Commercial HD» 
(https://www.youtube.com/
watch?v=Q08OTOa3qic).

Хто-небудь відчув на-
тяк на антиамериканізм у 
рішенні Сonde Nast? А за-
яву «Epicurious», що вони 
засмучені через те, що 
дедалі більше американ-
ців їдять яловичину? Чи 
відчуваєте ненависть до 
процвітання американців 
у цій заяві?

Жодна цензура від 
«Epicurious» не матиме 
ніякого значення, вона 
просто знизить якість 
досі першокласного ви-
дання. Приєднатися до 
Woke – це тільки розори-

тися. Цензура – протилеж-
ність до творчості й дуже, 
дуже підла.

Автор: Monica Showalter

Джерело: «American Thinker» 

(https://www.americanthinker.

com/blog/2021/04/war_on_beef_

corporate_censors_come_for_the_

chefs.html) 

Війна з яловичиною:
корпоративна цензура прийшла за кухарями

Photo: pixabay.com

Нежирна яловичина без натрію 
і вуглеводів – це безпечний 
здоровий дієтичний продукт

Не всі вегетаріанські продукти 
добре впливають на довкілля, 
а деякі можуть впливати навіть 
негативно

Від транспортування овочів атмосфера 
забруднюється більше, ніж від корів
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Бомба! Швеція стала 
першою у світі держа-

вою, яка відмовилася від 
голландського протоколу 
лікування дітей із ґендер-
ною дисфорією. Згідно з 
цим протоколом, лікарі 
вводили дітям блокатори 
пубертату з 12-річно-
го віку, а в останні роки 
застосування цих препа-
ратів починалося вже на 
ранній стадії статевого 
дозрівання, тобто з 8 років.

Блокатори пубертату – це 
препарати, що зупиняють 
статеве дозрівання людини, 
до яких належать такі ре-
човини, як Лупрон, котрий 
застосовується також для хі-
мічної кастрації педофілів. У 
результаті застосування цих 
препаратів у дітей сповіль-
нюється ріст і знижується 
щільність кісток, що згодом 
призводить до раннього ос-
теопорозу й інших проблем 
зі здоров’ям.

На другій стадії лікування 
призначаються крос-статеві 
гормони й операції з вида-
лення первинних і вторин-
них статевих ознак.

У Швеції тепер офіційно 
заборонено призначати 
дітям до 16 років блокато-
ри пубертату та крос-ста-
теві гормони.

Медикаментозне ліку-
вання для молоді з 16 до 18 
років досі дозволено, але 

тільки в дослідницьких уста-
новах, схвалених Швецією.

Це – переломний момент! 
Швеція давно вже заслужи-
ла репутацію авангарду здо-
рового глузду в західному 
світі (не в усьому) і вкотре 
підтверджує своє реноме.

У цьому ж напрямку зру-
шила і політика Фінляндії: в 
країні переглянули принци-
пи лікування ґендерної дис-
форії у молоді, прийнявши 
рішення приділяти більше 
уваги психотерапевтичним 
методам лікування, а не ме-
дикаментозно-хірургічному.

Все це стало можливо 
завдяки знаковому проце-
су, який відбувся наприкінці 

минулого року в Британії, – 
справі Кіри Белл (на фото).

1 грудня 2020 року я пи-
сала про цю справу: «Сьо-
годні у Великобританії 
завершився історичний су-
довий процес, який матиме 
неабиякий вплив на став-
лення до транс-ідеології в 
усьому світі.

Кіра Белл, що пройшла 
транс-перехід у підлітково-
му віці, а потім відмовилася 
від трансґендерності й по-
вернулася до життя у своєму 
біологічному полі, виграла 
суд проти клінік ґендерної 
ідентичності Тавісток і Порт-
ман».

Завдяки цьому процесу 

британський Верховний суд 
зобов’язав клініки ґендерної 
ідентичності опублікувати 
результати досліджень і екс-
периментального лікування 
дітей із ґендерною дисфо-
рією, і стало зрозуміло, що 
наслідки цього лікування 
носять довічний і серйозний 
характер, а діти 8-12 років 
не здатні усвідомити, на 
що вони йдуть, і дати інфор-
мовану згоду на лікування.

У результаті Національна 
служба охорони здоров’я 
Великобританії призупини-
ла початок гормональних 
втручань для неповноліт-
ніх до 16 років, але рішення 
суду перебуває на апеляції, 

яка призначена на червень 
2021 року.

А ось Швеція вирішила не 
чекати, коли суди королів-
ства будуть завалені позо-
вами від дорослих дітей, які 
отримали експерименталь-
не лікування, і заборонила 
на своїй території подібні 
практики.

Будемо сподіватися, що 
за Швецією і Британією по-
тягнуться всі скандинавські 
країни, а там і вся Європа. 
Як показує практика, швед-
ський приклад – заразливий.

Найскладніше спра-
ви йдуть зараз у Пів-
нічній Америці. У США 
протоколи лікування непо-
внолітніх із гендерною дис-
форією затверджуються на 
рівні штатів, і обговорення 
має швидше політичний, ніж 
медичний характер. У дея-
ких штатах вдалося досягти 
припинення гормонального 
лікування дітей, а в інших, 
навпаки, під заборону по-
трапили психологічні прак-
тики. У Канаді картина – така 
ж.

Тішить, що міжнародне 
розуміння низької якості до-
казової бази та потенційної 
шкоди від медичних втру-
чань за голландським прото-
колом зростає. Це дає надію, 
що лікарська етика запанує 
над комерцією і політичною 
кон’юнктурою.

Автор: Maya Guseynova 

Джерело: https://www.facebook.com/

maya.mirabai/ 

Прорив трансґендерного фронту

«Внутрішній тероризм»
«Генеральний прокурор США Меррік Гарланд 

попросив Конгрес збільшити кошти на фінансу-
вання розслідування і боротьби з тероризмом 
усередині країни, підкресливши, що останній 
несе зростаючу загрозу, яка серйозно його непо-
коїть».

Внутрішній тероризм – це марксистська ор-
ганізація «Антифа», яка вела масовий вуличний 
терор у 2020 році з метою залякування прихиль-
ників президента Трампа?

Чи це – терористична організація ВLМ, що за-
ймалася тим же, а зараз залякує поліцію, суддів, 
присяжних, відкрито загрожує життю людей та 
грабує міста?

Обидві організації займалися терором, погра-
буваннями та вбивствами.

Ні, «внутрішні терористи» – не вони. Терори-
стами оголосили нормальних людей, яким не по-
добається ліва влада, яких не влаштовує свавілля, 
що його чинить влада, фашисти з «Антифа» й бан-
дити з ВLМ.

Скільки терористичних актів вчинили ці «те-
рористи»? Жодного. Вони взагалі намагаються 
(принаймні, поки що) діяти законними методами 
й злочинів не здійснюють.

Перекладемо заяву генерального прокурора 
США з лівацького воляп’юка нормальною люд-
ською мовою.

Генеральний прокурор США просить більше 
коштів на переслідування людей за політичні по-
гляди (на те, в чому ліваки, не будучи при владі, 
постійно звинувачували владу), на виявлення іна-
комислення, яке і оголошено тероризмом.

Або коротше: генеральний прокурор США 
просить коштів на проведення масових політич-
них репресій. На державний терор.

Написав у соцмережі щось, що не подобається 
лівим, – терорист!

Вийшов на мітинг або демонстрацію з вимо-
гою дотримання закону – терорист!

Неправильні політичні погляди – терорист!

Джерело: t.me/Be_free_in_unfree_world/205

Флорида стала п’ятим штатом, 
що заборонив приватне фінансування 

адміністрацій, які займаються виборами 
Губернатор Рон ДеСантіс 

підписав законопро-
ект про чесність виборів 
із чіткою забороною на 
цю спірну практику.

Флорида приєдналася до 
Джорджії, Аризони, Айдахо та 
Луїзіани, які в цьому році при-
йняли аналогічні закони. Зако-
нодавчі органи деяких інших 
штатів, зокрема Техасу, перебу-
вають на завершальній стадії 
прийняття власного законодав-
ства, що забороняє приватне фі-
нансування адміністрацій, які за-
ймаються проведенням виборів.

У законопроекті йдеться:
Жодне агентство, держав-

на або місцева посадова особа, 
відповідальна за проведення ви-
борів, зокрема, крім іншого, спо-
стерігач за виборами, не може 
просити, приймати, вико-
ристовувати або розпоряджа-
тися будь-якими пожертвами у 
вигляді грошей, грантів, власно-
сті або особистих послуг від фі-
зичних або недержавних юридич-
них осіб з метою фінансування 
витрат, пов’язаних із вибора-
ми, спілкуванням із виборцями, 
інформаційно-роз’яснювальною 
роботою з виборцями або реє-
страцією виборців.

У цьому розділі не забороня-
ється надання та прийом при-
міщення для використання як 
місце для голосування.

Приватне фінансування ви-
борчої кампанії практично не 
застосовувалося в американ-
ській політичній системі до пре-
зидентських виборів 2020 року, 
коли генеральний директор і за-
сновник Facebook Марк Цукер-
берг і його дружина Прісцилла 
Чан пожертвували 350 мільйо-
нів доларів Центру технологій і 
суспільного життя (CTCL), який 
надав фінансування для окруж-
них і муніципальних органів 
влади у всій країні для організа-
ції виборів, і 69 мільйонів дола-
рів Центру виборчих інновацій 
і досліджень (CEIR), який надав 
фінансування 23 штатам, в ос-
новному через офіс державно-
го секретаря, а також для фінан-
сування адміністрації виборів.

Фінансовані Цукербергом 
некомерційні організації ви-
тратили мільйони доларів 
на президентських виборах 
2020 року в декількох най-
важливіших штатах, де вела-
ся основна боротьба, зокрема, 
Джорджії, Аризоні, Вісконсині, 
Мічигані, Пенсильванії, Неваді 
та Флориді.

Критики стверджують, що 
перемоги президента Байде-
на над колишнім президентом 
Трампом у Джорджії, Аризоні, 
Вісконсині, Мічигані, Пенсиль-
ванії і Неваді стали можливі 
тільки завдяки фінансуванню 
від некомерційних організацій 

Цукерберга, які, як вони ствер-
джують, діяли на користь Демо-
кратичної партії.

Хоча колишній президент 
Трамп і з невеликим відривом 
переміг Байдена у Флориді в 
2020 році, обидві некомерцій-
ні організації, що фінансуються 
Цукербергом, видавали безліч 
грантів на рівні округів і муніци-
палітетів у штаті.

У лютому Фонд підзвітності 
уряду повідомив, що «CTCL ске-
рувала понад 7 мільйонів до-
ларів приблизно у 16 відсотків 
округів Флориди і 80 відсотків 
округів Флориди з населенням 
понад мільйон осіб», зокрема, 
Бровард, Майамі-Дейд, Хіллсбо-
ро та Палм-Біч.

CEIR надав штату Флорида 
скромний грант у розмірі 287 
474 доларів, що різко контра-
стує з 5,6 млн доларів, витраче-
них у Джорджії, 11 млн доларів 
– у Мічигані і 13 млн доларів – у 
Пенсільванії.

Згідно з нещодавно прийня-
тим законом, ні CTCL, ні CEIR 
більше не зможуть надати такі 
гранти будь-якому округу або 
муніципальному утворенню 
Флориди для будь-яких майбут-
ніх виборів у штаті.

Автор: Michael Patrick Leahy 

Джерело: Breitbart News (https://www.

breitbart.com/politics/2021/05/06/florida-

fifth-state-ban-private-funding-election-

administration/)
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Графік Роботи:
Пн-Пт: з 12 дня до 8 вечора

Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня

Безкоштовні консультації по телефону 
і з допомогою системи Zoom

Особисті консультації в офісі – $250 
(будуть відраховуватися надалі з Вашої оплати послуг адвоката)

jsager@jsassociates.info

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

Медведя, Оленятіна і страусятина ... 

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

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

847-777-1771 

Сотні  екзотичних делікатесів 
зі всього світу!

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

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

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

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

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

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

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

Тільки у нас Ікра червона з Чавичи!

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

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

Ікра червона Форелі  і горбуші -
від $19.99 / фунт

Ікра Кети і Кижуча - від $19.99 / фунт! 

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

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

Ікра Форелі - від $19.99 / фунт

Ікра чорна більше 30 видів 
на будь-який смак і бюджет 
від $49.99 / фунт! Більше 20 видів сала  - від $4.99 / фунт
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Як праві радикали викори-
стовують ситуацію за рік 

до президентських виборів.

У Франції триває розслідування 
щодо оприлюднення відкритого 
листа з назвою «До наших урядов-
ців». Під текстом поставили підпис 
18 чинних військовиків, серед яких 
четверо генералів і старші офіцери. 
Також звернення підтримали близь-
ко восьми тисяч відставних військо-
вих, зокрема, колишній командувач 
Іноземного легіону.

Символічно, що лист було опу-
бліковано саме на 60-ту річницю 
початку так званого Алжирського 
путчу (або «Путчу генералів») 1961 
року. Тоді вищі й старші французькі 
військові вчинили невдалу спробу 
державного перевороту із наміром 
повалити режим президента Шарля 
де Голля. 

Задекларована мета – захист 
цінностей республіки 

Лист перебуває у фокусі реагу-
вання на високому політичному й 
військовому рівнях, а також став 
предметом широкого громадського 
обговорення і висвітлення у ЗМІ.

Підписанти висловили жорсткі 
політичні позиції щодо незадоволен-
ня діяльністю вищого керівництва 
Франції із захисту основоположних 
принципів і цінностей республіки.

У тексті листа критикується не-
рішучість і слабкість керівництва 
Франції, зокрема, президента Ем-
манюеля Макрона, у захисті патрі-
отизму, французьких національних 
цінностей і принципів та міститься 
заклик до негайних дій. На думку 
авторів, ідеться про повернення й 
утвердження поваги до влади та не-
допущення розколу країни. 

Підтримка від крайніх 
націоналістів 

Чинні й колишні військові вказу-
ють на засилля у Франції мігран-
тів, які не поважають і підрива-
ють традиції, принципи й цінності 
країни.

На думку підписантів листа, така 
ситуація може призвести до грома-
дянської війни, а тому патріоти, зо-
крема, чинні військовослужбовці та 
відставники, повинні діяти й втрути-
тися у ситуацію.

Ця публічна позиція була негайно 
використана французькими політи-
ками крайньої правої націоналіс-
тичної ідеології. Зокрема, звернення 
підтримала лідерка французьких на-
ціоналістів, одна із провідних канди-
датів на виборах президента Фран-
ції 2022 року Марін Ле Пен. Вона 
закликала підписантів приєднатися 
до політичної сили націоналістів та 
діяти разом.

Треба відзначити, що серед ав-
торів листа є відкриті прибічники 
політичної сили Ле Пен – партії «На-
ціональне об’єднання» (RN). Деяких 
із них, зокрема, командувача Іно-
земного легіону в 1994-1999 роках 
генерала Крістіана Пікемаля, було 
звільнено з військової служби через 
участь у політичних заходах фран-
цузьких націоналістів.

Жорстка реакція вищого 
військового керівництва

Публікація листа викликала жор-
стку реакцію з боку міністра Зброй-
них сил Франції Флоранс Парлі. Вона 
наголосила, що значна більшість 
авторів звернення є саме генерала-
ми й офіцерами, які вже звільнені з 
військової служби. Натомість 210 
тисяч особового складу Збройних 
сил Франції дотримуються дисци-
плінарних вимог Кодексу військової 
юстиції. За цим законодавчим актом, 
чинні військовослужбовці повинні 
дотримуватися політичного нейтра-

літету із забороною брати учать у по-
літичному житті.

Про позицію вищого військового 
керівництва щодо зазначеної ситуа-
ції заявив начальник генерального 
штабу ЗС  Франції генерал Франсуа 
Лекуантр. Головним сигналом від 
нього є намір звільнити з військової 
служби чинних генералів і офіцерів, 
які підписали листа, після розгляду 
справи у Вищій військовій раді.

Стосовно нижчих категорій вій-
ськовослужбовців-підписантів, на 
думку Лекуантра, мають бути вжиті 
м’якіші дисциплінарні стягнення.

Генерал жорстко розкритикував 
заклики відставних військових до 
Збройних сил втрутитися у політич-
не життя Франції, включаючи необ-
хідність рішучих дій із боку військо-
вослужбовців.

Натомість Лекуантр наголосив, 
що політичні позиції й ідеологія, ви-
словлені в листі, не відображають 
переважних настроїв у сучасних 
Збройних силах Франції, які віддані 
принципам республіки й не політи-
зовані.

Начальник Генштабу заявив про 
неприпустимість маніпулювання 
настроями військових та їхнє вико-
ристання з метою реалізації політич-
них цілей.

При цьому генерал висловив 
переконання, що серед чинних 
французьких військовослужбовців 
крайня права політична ідеологія не 
має переважного впливу.

І така упевненість генерала нара-
зі має підстави. Але сигнал для фран-
цузького суспільства у часи кризи та 
пандемії не може не бути тривож-
ним. 

Вплив на майбутні 
президентські вибори

Ситуація набуває особливого за-
гострення у контексті початку кам-
панії виборів президента, перший 
тур яких має пройти навесні 2022 
року.

Об’єктивні загрози з боку ра-
дикального ісламізму, нерегу-
лярної міграції, ісламістського 
тероризму, організованої злочин-
ності, автономного існування му-
сульманських громад на території 
країни та небажання їхніх членів 
соціалізуватися у французькому 
суспільстві, можуть бути викори-
стані крайніми правими політика-
ми для залучення чинних і відстав-
них військових до реалізації своїх 
політичних цілей.

За останніми соціологічними 
опитуваннями, у другий тур пре-
зидентських виборів, безперечно, 
виходять чинний глава держави 
Макрон і лідерка націоналістів Ле 
Пен. При цьому в першому турі вона 
навіть дещо випереджає Макрона. 

Тому маніпулювання думкою 
військових, навіть якщо вони пору-
шили військовий кодекс поведінки 
щодо невтручання у політику, може 
мати для Франції серйозні наслідки.

Отже, нині у країні набуло актуаль-
ності питання об’єднання політичних 
сил центристської ідеології – щоб не 
дати шансів прийти до влади націо-
налістам, популістам і проросійським 
євроскептикам. Як відомо, Ле Пен на-
зивають «подружкою» Путіна. І мож-
на легко спрогнозувати, якою буде 
політика Франції, якщо вона буде об-
рана на пост президента.

За повідомленнями французьких 
ЗМІ, про свою підтримку Макрону 
заявив засновник і колишній лідер 
партії «Республіканці» та експрези-
дент Ніколя Саркозі. Цей політик 
нині перебуває у центрі корупцій-
них розслідувань і має судимість. 
Але вплив його партії залишається 
високим.

Автор: Андрій Лавренюк, Страсбург

Джерело: «Укрінформ» (www.ukrinform.ua/

rubric-world/ 3240912-le-pen-i-generali-u-francii-

skandal-iz-listom-vijskovikiv.html)

Японія, Франція та США вперше проводять спільні військові навчання

На території Японії роз-
почалися спільні з Францією 
та США військові навчання 
«ARC21», метою яких є по-
силення співпраці в умовах 
зростаючої активності Ки-
таю.

Про це повідомляє Укрін-
форм з посиланням на Kyodo 
News.

«ARC21» триватимуть до 
17 травня в районі острова 
Кюсю. У навчаннях візь-
муть участь 100 військо-
вих з Бригади швидкого 
розгортання морських сил 
Японії та по 60 військових 
з французької армії та Кор-
пусу морської піхоти США. 
Пізніше до них приєдна-

ються представники з Ав-
стралії.

За цей час військовос-
лужбовці відпрацюють про-
ведення низки спільних опе-
рацій, у тому числі – висадку 
на віддалених островах, 
змоделюють міські бої.

Таким чином Японія на-
магається посилити здат-
ність своїх військових захи-
щати віддалені острови під 
час активних морських дій 
Китаю, особливо навколо 
японських островів Сенкаку, 
на які претендує Пекін.

Японія та США раніше 
вже проводили подібні нав-
чання на острові Кюсю, од-
нак французькі військові 
беруть у них участь уперше.

За словами міністра обо-
рони Японії Нобуо Кіші, 
Франція є єдиною європей-
ською країною з постійною 

військовою присутністю в 
Індо-Тихоокеанському ре-
гіоні. Він додав, що Франція 
«поділяє з Японією бачення 
вільного та відкритого Ін-
до-Тихоокеанського регіо-
ну».

Як відомо, Китай нарощує 
свою морську присутність в 
найближчих водах.

Острови Сенкаку — гру-

па островів у Східно-Ки-
тайському морі, на півдні 
архіпелагу Рюкю. Адміні-
стративно належать до міста 
Ісіґакі префектури Окінава, 
Японія. З 1971 року на воло-
діння островами висувають 
претензії Китайська Народ-
на Республіка та Республіка 
Китай.

Фото: kyodonews.net

Ле Пен і генерали
У Франції – скандал із листом військовиків
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Solution Financial Mortgage Company (NMLS ID 267469)

Розмовляємо українською, російською і польською мовами

nacevedo@solutionsfn.com

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

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

Офіс  в  Glenview
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«Люди Путіна». Книжка Кетрін Белтон

Продовження на стор. 16

До нових санкцій проти 
наближених до Путіна 

російських олігархів та 
проти впливових колишніх 
західних політиків, що піш-
ли на службу до Кремля, 
закликають вашингтонські 
експерти. Аналітики «Ат-
лантичної ради» Даніель 
Фрід та Адріян Каратни-
цький радять адміністра-
ції Джозефа Байдена та 
союзникам США розро-
бити цілу довгострокову 
програму з економічного 
уповільнення Росії, допоки 
Москва триматиметься 
свого агресивного курсу.

Список конкретних осіб 
для санкцій пропонує аналі-
тик Ілля Заславський із фон-
ду «Вільна Росія». Особливо 
наближених до Путіна олігар-
хів експерт називає «кремле-
гархами», бо, каже, їхні влада 
і гроші цілком залежать від 
Кремля, а Кремль поклада-
ється на їхню підтримку в 
намаганні дестабілізувати 
США та їхніх союзників. Се-
ред таких найближчих до 
Кремля людей російський 
експерт називає і представ-
ника групи «Альфа» Ми-
хайла Фрідмана, відомого 
в Україні своєю участю у фі-
нансуванні меморіального 
проєкту в Бабиному Яру.

У Вашингтоні лунають за-
клики до нової адміністрації 
США та до Європейського 
союзу посилити економічні 
санкції проти путінського 
режиму. Експерти «Атлан-
тичної ради» кажуть, що 
хоча санкції за вторгнення 
Путіна в Україну, ймовірно, 
допомогли стримати Росію 
від більшої агресії, ні дипло-
матія, ні нинішній рівень 
санкцій не переконали Пу-
тіна вийти з України, також 
вони не запобігли подаль-
шому втручанню Росії у ви-
бори в США та Європі.

Тому колишній дипло-
мат Даніель Фрід та політо-
лог Адріян Каратницький 
кажуть, що потрібна дов-
гострокова програма, що 

зменшуватиме фінансові 
та економічні можливості 
Кремля шкодити США та 
його союзникам. Наприклад, 
кажуть експерти, за останні 
роки Москва вже скоротила 
свої амбітні плани щодо вій-
ськових витрат, частково в 
результаті санкцій.

Вони радять Заходу не 
зупинятися і не сприймати 
співпрацю в сфері контр-
олю над озброєннями чи 
в питаннях зміни клімату 
як ознаку готовності до 
співпраці.

«Захід має припустити, 
що Росія залишатиметься 
агресивною доти, доки Путін 
та його коло залишатиметь-
ся при владі. Тому західні со-
юзники повинні планувати, 
що це може тривати багато 

років», – пишуть Фрід і Ка-
ратницький на сторінках ча-
сопису Foreign Policy.

Аналітики вважають, що 
ці санкції мають бути спря-
мовані не лише проти росій-
ської економіки і держави, а і 
проти наближених до Путіна 
конкретних осіб з уряду, зі 
сфери бізнесу, ЗМІ та з числа 
культурної еліти, які були за-
лучені до підтримки нападів 
Кремля на інші країни, чи то 
військові, чи кібернетичні.

Конкретно вашингтон-
ські експерти радять по-
силити фінансові санкції 
щодо російських банків, 
наближених до Кремля, та-
ких, як банк розвитку ВЕБ, 
який Кремль використо-
вує для фінансування своїх 
улюблених проєктів. Також 
аналітики радять сильніше 
обмежити доступ російсько-
го уряду до західних фінан-
сових ринків, піддати біль-
шим санкціям енергетичний 
сектор і зупиняти проєкти 
шляхом обмеження досту-
пу російських енергетичних 
компаній до фінансування. 
Та, спираючись на попередні 
санкції, пов’язані з Україною, 
посилити міжнародно ко-
ординований контроль екс-
порту технологій.

Звичайно, для того, щоб 
створити стимул для доброї 
поведінки, санкції потрібно 
підкріпити і заохоченням. 
Наприклад, якби вдалося 
досягти врегулювання на 
Донбасі, якісь із них можна 
було б скасувати, але таких 
ознак поки немає, додають 
експерти.

Також, як кажуть Фрід та 
Каратницький, потрібно роз-
глянути можливість накла-
дання санкцій на колишніх 

чиновників західних урядів 
та представників влади, чию 
підтримку Путін отримав че-
рез російських олігархів та їх-
ній бізнес. Зокрема, аналіти-
ки говорять про політиків із 
Великої Британії, Німеччини 
та Австрії, хоча і не назива-
ють конкретних прізвищ.

Деякі запропоновані 
ними кроки можуть дода-
ти неприємних і незручних 
моментів на Заході, заува-
жують експерти. Потрібно 
було б виявити об’єкти ро-
сійської власності на акти-
ви, зменшити можливості 
для відмивання грошей. 
Особливо ці вимоги щодо 
фінансової прозорості не-
обхідно встановлювати у 
Великій Британії, Європей-
ському Союзі та Швейцарії, 

кажуть Фрід і Каратницький. 
Зрештою, це потрібно роби-
ти не тільки через Росію, бо 
це є заходи належного між-
народного управління, а не 
покарання чи санкції.

Разом всі ці кроки вибу-
довуються у цілісну страте-
гію, яка би засвідчила, що 
демократичний світ серйоз-
но сприймає авторитарний 
виклик путінської Москви 
чи будь-кого іншого. Чіткість 

і ясність цілей і засобів, на 
думку аналітиків, відкрила б 
нові можливості для співп-
раці з Росією, якщо методи 
управління там зміняться.

«Кремлегархи» та їхні 
проєкти навколо України

Список конкретних лю-
дей, які, з одного боку, збага-
чуються за рахунок зв’язків 
з Кремлем, а з іншого боку, 
дають йому можливість 
управляти Росією саме та-
ким авторитарним спосо-
бом, підготував російський 
експерт із паливно-енерге-
тичного сектору Ілля Заслав-
ський.

Кілька десятків «кремле-
гархів» становлять кістяк пу-
тінської мережі, але вони є 
найуразливішим місцем цієї 
системи

Він каже, що цих людей 
вже не можна назвати навіть 
олігархами, бо олігархія не 
виключає дії хоч якихось ба-
зових законів ринку, приват-
ної власності та судової сис-
теми. У випадку нинішньої 
Росії, на його думку, цього 
вже нема, а замість олігархів 
існують тільки «кремлегар-
хи» – купка багатіїв, які зале-
жать від замовлень Кремля, 
а ці замовлення розподіля-
ються лише між ними, тож в 
економіці домінують Путін і 
вони.

Як каже Заславський, із 
приходом нової адміністра-
ції США є найкращий час 
переналаштувати режим 
санкцій. «Кілька десятків 
«кремлегархів» становлять 
кістяк путінської мережі, 
спрямованої проти Захо-
ду, але, з іншого боку, вони 
є найуразливішим місцем 
цієї системи», – говорить 
російський експерт. У своє-
му дослідженні, як він каже, 
він відібрав не просто най-
ближчих до Путіна осіб, але 
і таких, на яких було б легко 
накласти санкції у рамках 
чинного законодавства, і та-
ким чином, щоб не зачепити 
економічні інтереси Заходу.

Першими за критерієм 
наближеності до Кремля та 
участі у його підривних опе-
раціях щодо Заходу Заслав-
ський називає представни-
ків «Альфа-групи» Михайла 
Фрідмана та Петра Авена, 

добре відомих своїми про-
єктами і в Україні.

Далі йдуть менш відомі в 
Україні прізвища Іскандера 
Махмудова, Андрія Бока-
рєва, Дмитра Риболовлєва, 
Михайла Гуцерієва, Рубена 
Варданяна та Олександра 
Винокурова.

Як каже Заславський, 
Авен і Фрідман, які на За-
ході люблять презентувати 
себе як засновники компанії 
Letter One, у Росії відомі як 
співголови «Альфа-гру-
пи», одного з найбільших 
інвестиційних консорці-
умів, та є близькими не 
лише до Путіна, але і до 
російської розвідки.

Вони, на думку Заслав-
ського, беруть участь у фі-
нансуванні російської 
оборонної промисловості
та стратегічного експорту 
й торгівлі. Також вони під-
тримують корупцію та рей-
дерство підприємств, під-
ривають західні інституції та 
безпеку, а також нападають 
на американські та російські 
ЗМІ, вважає Заславський.

Кілька нових інтерв’ю з 
добре поінформованими 
джерелами, які вміщує в 
книжці «Люди Путіна» ко-
респондентка Reuters та 
Financial Times в Москві Ке-
трін Белтон, надали додатко-
ві докази того, що зі студент-
ських років та впродовж 
усієї каденції Путіна Авен і 
Фрідман тісно співпрацю-
вали з КДБ і його наступ-
ницею – ФСБ.

Із 2017 року верхівка 
«Альфи» бере участь у 
численних судових проце-
сах у США, звинувачуючи 
опонентів у наклепі. Деякі 
процеси пов’язані з окреми-
ми заявами про них у «Досьє 
Стіла», а також проти органі-
зацій та журналістів, які роз-
повсюджували або висвіт-
лювали «досьє».

Як пише Заславський, 
у 2008-2013 роках «Аль-
фа-груп» разом із російським 
урядом брала участь у рей-
дерському захопленні тре-
тьої за розміром нафтової 
компанії на російському рин-
ку TNK-BP. Завдавши вели-
ких збитків американським 
та британським інвесторам, 
«Альфа» продала потім здо-
буту компанію за завищеною 
ціною державній компанії 
«Роснефть», а трансакці-
єю керував особисто Путін, 
стверджує Заславський.

Він сам знає цю історію 
зблизька, бо у 2007-2008 ро-
ках був консультантом ком-
панії ТНК-BP і був упевнений, 
що російські олігархи пла-
нували витіснити британців 
із бізнесу. У 2008 році Іллю 

 Аналітики у США закликають посилити 
санкції проти «кремлегархів»

Ті захищаються у судах «від наклепу»

Цих людей вже не можна назвати навіть олігархами, бо 
олігархія не виключає дії хоч якихось базових законів 
ринку, приватної власності та судової системи
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

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

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

Декомпресія

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

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

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

АНАЛІТИКА
Аскольд С. 
Лозинський, 
Нью-Йорк 

Нещодавно я спостерігав 
напівакадемічну кон-

ференцію з питань безпеки 
України, ЄС та НАТО. Кон-
ференція була академіч-
ною, оскільки її приймав 
вищий навчальний за-
клад, але це було лише 
частково, оскільки жоден 
з доповідачів чи модера-
тор не був академіком. 

Сьогодні ця тенденція 
робить наукові кола більш 
актуальними. Вона має ба-
гато проявів, включаючи 
академічну писемність у чи-
табельному чи популярному 
форматі, іноді навіть звіль-
няючись від обтяжливих 
фактів. На жаль, часто ре-
зультатом є те, що робота не 
є ні науковою, ні літератур-
ною, а певним гібридом, що 
призводить до дезорієнтації 
читача замість задоволення.

Тематична конферен-
ція була проблематичною, 
оскільки вона не пролила 
нового світла, обмежилася 
бюрократичною фразеоло-
гією і, як і більшість конфе-
ренцій, присвячених Україні, 
пропустила найважливіший 
момент. В основному це було 
виною модератора, який був 
повсюди, і не зміг зосереди-
тися на назві конференції. 
Звичайно, я був розчаро-

ваний презентаціями, тим 
більше, що такі конференції 
мають тенденцію закінчува-
тися без висновків.

За тридцять років не-
залежності Україна стала 
незручною реальністю. 
Основні світові гравці хо-
тіли б, щоб Україна просто 
пішла з країни, але тоді 
вони порушать основні 
міжнародні принципи та 
власну роль світових лі-
дерів. На жаль, поточні 
проблеми безпеки Укра-
їни в умовах російської 
агресії є головним пи-
танням, представленим 
у сучасних політичних 
європейських колах.

Росію не можна за-
спокоїти просто, не жер-
твуючи Україною. У роз-
пал нещодавньої кризи, 
коли російські загрози 
Україні проявлялися 
шляхом переміщення 
100 000 військових до 
кордонів України, про-
ведення воєнних мор-
ських операцій у спіль-
ному Азовському та 
Чорному морях і навіть 
запуску ракет, Україна го-
тувалась у дати відсіч у вій-
ськовій формі, Захід забез-
печував Україну оборонним 
озброєнням та проводив 
навчання НАТО. Президент 
Зеленський подорожував 
з однієї країни НАТО в іншу, 

шукаючи підтримки для ПДЧ 
України. Він зустрівся з Ер-
доганом та Макроном осо-
бисто та Ангелою Меркель 
за допомогою відеозв’язку. 
Ходять чутки, що канцлер 
Меркель відмовилася від 
особистої зустрічі в Берлі-
ні.

Тематична конференція 
складалася з політиків/бю-
рократів з Німеччини, Литви, 
Польщі та США. Німецький 

представник був від партії 
Зелених, члена Європарла-
менту і, можливо, представ-
ника влади після вересневих 
виборів у Німеччині. Я поста-
вив запитання, чи підтрима-
ють «зелені» ПДЧ України у 
НАТО. Вона розповіла про 

відновлювану енергетику 
для України.

Модератор, як і в біль-
шості таких безглуздих про-
мов нібито щодо безпеки 
України, перейшов на тему 
реформ в Україні. Представ-
ник США визнав, що Украї-
на була в основному демо-
кратичною, але її програма 
верховенства права вимагає 
уваги та реформ. Я поста-
вив запитання щодо того, 

де саме є недолік в Укра-
їні верховенства права і 
чим він відрізняється від 
недоліків у більш нібито 
цивілізованих демократі-
ях. Я нагадав про підтрим-
ку з боку США саудівців, 
незалежно від того, чи 

була наша адміністрація 
Демократичною чи Рес-
публіканською. Саудівці 
найдовше мали закон, 
який забороняв їздити за 
кермом жінкам, і вони до-
тримувались цієї норми 
права з порушенням прав 
людини.

Більшість конференцій 
з питань безпеки України 
завершуються мовчанням 
щодо членства в НАТО, а 
потім переходять на тему 
потреби в українських ре-
формах. Дайте спокій! Я 

сказав це через кілька 
годин після того, коли ди-
вився прес-конференцію 
Зеленського/Блінкена. 
Президент Зеленський, 
здавалося, був у захваті 
бути присутнім у влас-
ному залі для перего-
ворів. Секретар Блінкен 
говорив дуже мало, але 
люб’язно. Підтримка США 
для України була, напо-
лягав він. У подальшому 
інтерв’ю він заявив, що 
США розглядають додат-
кову військову допомогу 
для України. Але не було 
жодного слова про  ПДЧ 
НАТО. Можливо, це суто 
моя думка, але прес-кон-

ференція видалася марною 
тратою часу, подібно до по-
передньої напівакадемічної 
конференції. Все-таки це 
були два очевидно помітні 
заходи. На жаль, в обох ви-
падках висновки зробили 
без висновків.

Незручна реальність

Фото з офіційного сайту президента України
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і його брата Олександра 
Заславського було заареш-
товано за підозрою в про-
мисловому шпигунстві. ФСБ 
звинуватила їх у передачі 
конфіденційної промисло-
вої інформації англійській та 
українській спецслужбам.

Тоді Ілля Заславський 
стверджував, що лише 
виконував свої посадові 
обов’язки, збираючи від-
криту інформацію про стан 
нафтогазової галузі в країні. 
У 2009 році братів Заслав-
ських засудили до покаран-
ня у вигляді позбавлення 
волі на один рік умовно з ви-
пробувальним терміном два 
роки. Пізніше він виїхав до 
США і почав працювати ана-
літиком у дослідницькому 
центрі, який був створений 
у Вашингтоні в 2014 році 
групою російських емігран-
тів на підтримку російських 
продемократичних рухів.

Як каже Заславський, у 
Фрідмана та Авена колись 
працював і радник Путіна 
та «стратег операцій проти 
України» Владислав Сурков. 
Серед працівників «Аль-
фа-груп», за словами Заслав-
ського, який посилається на 
розслідування західних ЗМІ, 
була і старша дочка Путіна – 
Марія, яка тоді носила пріз-
вище свого нідерландського 
чоловіка – Фаасен.

Як каже Заславський, з 
2015 року Михайло Фрідман 
та Герман Хан, який є ос-
новним партнером Фрідма-
на в «Альфа-банку», «агре-
сивно просувають» свій 
проєкт на 100 мільйонів до-
ларів щодо створення мемо-
ріального центру Голокосту 
в Бабиному Яру у Києві, де 
нацисти вбили десятки ти-
сяч людей, передусім євреїв.

Заславський посилаєть-
ся на слова радянського 
дисидента і правозахисни-
ка Йосифа Зісельса, який 
стверджує, що, проєкт ще не 
реалізувався, а вже створив 
«навмисний і ретельно роз-
рахований розкол в україн-
ському суспільстві, уряді та 
парламенті». Проєкт має на 
меті «сприяти просуванню 
Кремлем наративів про Дру-
гу світову війну, Голокост та 
роль України в ній», цитує 
Зісельса Заславський.

У зв’язку з цим Заслав-
ський закликає американ-
ських політиків пильніше 
придивитися до проєкту, 
розробленого керівниками 
«Альфа-груп» щодо Баби-
ного Яру, та до політичних 
маніпуляцій навколо ньо-
го, особливо враховуючи 
масштаби токсичної пропа-
ганди, яку поширює Росія.

Бізнесмени, близькі до 
Кремля, подали до суду в 
Лондоні

Керівники «Альфа-груп» 
та інші російські олігархи 
тим часом не сидять, склав-
ши руки, в очікуванні нових 
санкцій, серед яких можуть 
бути відключення від пла-
тіжної системи SWIFT, за-
мороження всіх активів у 
ЄС і скасування віз, обіцяні 
Європарламентом в разі, 

«якщо нарощування військ у 
майбутньому перетворить-
ся на вторгнення Російської 
Федерації в Україну».

Тривалий час вони су-
дяться проти журналістів в 
Америці, намагаючись дове-
сти, що вони не є ані публіч-
ними фігурами, ані наближе-
ними до Путіна.

А тепер, як повідомила в 
суботу газета Financial Times, 
Михайло Фрідман та його 
бізнес-партнер Петро Авен 
були серед чотирьох росій-
ських великих підприємців, 
які разом із контрольова-
ною державою компанією 
«Роснефть» найняли відомі 
юридичні компанії, щоб ті 
подали судові позови про 
наклеп у Лондоні. Вони по-
зиваються проти видавни-
цтва HarperCollins, яке ви-
дало книжку Кетрін Белтон 
«Люди Путіна», на яку поси-
лається Заславський. Книж-
ка, видана минулого року, 
присвячена історії приходу 
Володимира Путіна до вла-
ди і зміцненню його контр-
олю над країною завдяки 
наближеним олігархам.

Як стверджує газета, про-
тягом останніх тижнів у лон-
донський суд було подано 
відразу кілька позовів від 
людей, про яких згадується 
в книзі. Окремий позов, про 
який повідомлялося раніше, 
подав власник футбольного 
клубу «Челсі» Роман Абра-
мович, а також компанія 
«Роснефть», яку очолює Ігор 
Сечін.

Представники організа-
цій, які виступають на захист 
свободи друку, висловлю-
ють побоювання щодо по-
дібних судів, бо британські 
закони про захист від на-
клепу, на їхню думку, недо-
статньо збалансовані й орі-
єнтовані на захист інтересів 
позивачів.

У США суди більше схиль-
ні ставати на бік журналістів 
та захищати свободу слова, 
згідно з Першою поправ-
кою до Конституції. У берез-
ні 2021 року, після тривалої 
юридичної боротьби проти 
видання BuzzFeed, керівни-
ки «Альфи» програли вже не 
перший позов про наклеп у 
Верховному суді Нью-Йорка.

У своєму рішенні суддя 
Френсіс  А. Кан  III докладно 
проаналізував багато ас-
пектів близькості Михайла 
Фрідмана, Петра Авена та 
Германа Хана до Кремля та 
прихильності до зовнішньої 
політики Росії. Суддя також 
підтримав журналістські 
права BuzzFeed, зауважує 
російський аналітик Ілля 
Заславський у своєму до-
слідженні під промовистою 
назвою «На яких кремлегар-
хів має накласти санкції ад-
міністрація Байдена?».
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ІТ, біотехнології, енергетика: 
Макарова розповіла про потенціал взаємодії зі США

Інноваційні технології у 
багатьох сучасних галузях 
несуть у собі масштабний 
потенціал для посилення 
двосторонньої взаємодії 
між Україною і Сполученими 
Штатами.

Про це заявила у вівторок 
під час конференції «Україна 
в Вашингтоні» посол України 
в США Оксана Маркарова, 
передає власний кореспон-
дент Укрінформу.

«Існує величезний потен-
ціал для нашої кооперації 
зі Сполученими Штатами у 
всіх інноваційних сферах – IT, 
біотехнологіях, телекомуні-
каціях, енергетиці, ресурсоз-
берігаючому сільському гос-
подарстві та в багатьох інших 
галузях», – зауважила посол.

Вона підкреслила, що 
така взаємодія може мати 
розвиток як через посилен-
ня міжурядового співробіт-
ництва, так і на рівні діло-
вих кіл. У цьому контексті 
Маркарова звернула увагу 
на можливості українського 
бізнесу, який може суттєво 
сприяти економічному зрос-
танню в країні.

У вівторок в США 
розпочалася триденна 
онлайн-конференція «Укра-
їна в Вашингтоні». Захід зі-
брав представників урядів 
обох країн, законодавців, 
дипломатів, експертів, пред-
ставників громадянського 
суспільства. Організатором 
заходу виступила Фундація 
США-Україна.

Штатам необхідно визнати Україну 
основним союзником поза НАТО – Годжес

Сполученим Штатам не-
обхідно надати Україні ста-
тус основного їхнього со-
юзника поза Альянсом, аби 
висловити країні підтримку.

Як повідомляє кореспон-
дент Укрінформу, про це під 
час виступу на конференції 
«Україна у Вашингтоні», орга-
нізованій Фундацією США-У-
країна, зазначив колишній 
командувач силами США у 
Європі генерал Бен Годжес.

«Україна повинна отри-
мати статус основного со-
юзника поза НАТО. Це необ-
хідно зробити, аби змінити 
наратив дискусії та надісла-
ти сигнал як українським 

друзям, так і Кремлю, що 
Україна для нас важлива», – 
сказав Годжес.

Він наголосив на важ-
ливості розширення меха-
нізмів ефективної двосто-
ронньої співпраці між США 
та Україною. «Я був радий 
дуже конструктивному ві-
зиту держсекретаря Блінке-
на до України. Це – початок 
створення необхідних меха-
нізмів для сутнісної двосто-
ронньої угоди між США та 
Україною», – зазначив екско-
мандувач.

Годжес додав, що США 
«необхідно буде долучити 
решту членів НАТО». «Немає 

сенсу говорити про член-
ство України в НАТО, поки 
США та Україна не створять 
подібні механізми», – підсу-
мував відставний генерал.

Американський уряд на-
дає статус головного союз-
ника поза НАТО країнам, які 
мають стратегічні відносини 
зі збройними силами США, 
однак не є членами Північ-
ноатлантичного альянсу. 
Цей статус, який на сьогодні 
мають 18 держав (зокрема, 
Австралія, Бразилія, Ізраїль, 
Південна Корея, Японія), не 
передбачає колективної обо-
рони, але дає низку військо-
вих і фінансових переваг.

Зеленський підписав закон 
про заочне розслідування

Президент Володимир 
Зеленський підписав закон, 
спрямований на вдоскона-
лення здійснення спеціально-
го досудового розслідування.

Про це повідомляє прес-
служба глави держави, пе-
редає Укрінформ.

Як зазначається, Закон 
«Про внесення змін до Кримі-
нального процесуального ко-
дексу України щодо вдоско-
налення окремих положень 
у зв’язку із здійсненням спеці-
ального досудового розсліду-
вання» № 1422-ІХ покликаний 
забезпечити невідворотність 
покарання громадян, які вчи-
нили кримінальне правопо-
рушення та переховуються 
від слідства в інших країнах 
або на тимчасово окупованих 
територіях України.

В Офісі Президента за-
значають, що згідно з укра-
їнським законодавством, 
аби розпочати щодо втікача 
спеціальне досудове розслі-
дування чи спеціальне судо-
ве провадження, його мають 
оголосити в міжнародний 
розшук. Але Інтерпол іноді 
відмовляє Україні в оголо-
шенні у міжнародний роз-
шук певних осіб, мотивуючи 
це наявністю ознак політич-
ного переслідування. Суди, 
зі свого боку, пов’язують 
оголошення у міжнародний 

розшук з моментом вистав-
лення Інтерполом «черво-
ної картки» та, як наслідок, 
відмовляють у задоволенні 
клопотань про спеціальне 
досудове розслідування.

«Закон, який підписав Пре-
зидент, змінює підхід і визна-
чає дві підстави для здійснен-
ня спеціального досудового 
розслідування чи спеціально-
го судового провадження: 1) 
якщо підозрюваного оголо-
шено в міжнародний розшук; 
2) якщо підозрюваний безпід-
ставно ухиляється від явки 
на виклик слідчого, прокуро-
ра, слідчого судді чи суду (за 
умови його належного пові-
домлення про такий виклик) 
і перебуває на території дер-
жави-агресора або на тимча-
сово окупованих територіях 
України. Слідчий суддя може 
заочно заарештувати такого 
підозрюваного», – пояснили 
в ОП.

Крім того, документ ви-
значає також перелік статей 
Кримінального кодексу Укра-
їни, за якими може здійсню-
ватися спеціальне досудове 
розслідування. Судовий роз-
гляд щодо обвинувачених 
у таких кримінальних про-
вадженнях може здійснюва-
тися за їхньої відсутності (in 
absentia). Винятком є непо-
внолітні, які переховуються 

від слідства на тимчасово 
окупованій території Украї-
ни, на території держави-а-
гресора або оголошені в між-
народний розшук.

Закон також запроваджує 
обов’язкову публікацію в за-
гальнодержавних ЗМІ та на 
офіційному сайті Офісу Ге-
нерального прокурора відо-
мостей щодо підозрюваних, 
стосовно яких розпочато 
спеціальне досудове роз-
слідування, не пізніше як 24 
години після отримання від-
повідної ухвали суду.

Якщо після початку спе-
ціального судового про-
вадження обвинувачений 
з’явився або був доставле-
ний до суду, з цього моменту 
судовий розгляд продовжу-
ється за загальними прави-
лами Кримінального проце-
суального кодексу України, 
зауважили в ОП.

Закон набирає чинності 
з дня, наступного після дня 
його опублікування.

Як повідомлялося, Закон 
«Про внесення змін до Кри-
мінального процесуального 
кодексу України щодо вдо-
сконалення окремих поло-
жень у зв’язку із здійсненням 
спеціального досудового 
розслідування» Верховна 
Рада ухвалила 27 квітня 2021 
року.
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БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР

ДЛЯ  ДОРОСЛИХ  ТА  ДІТЕЙ

OAKTON  HEALTH  CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:

• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог

Офіс затверджений (сертифікований) INS

Green Card

10
• Знижки для пацієнтів

без страховок
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування 

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

• Госпіталізація в кращі
госпіталі Чикаго та околиць 

• Відвідування 
хворих пацієнтів в 
домах пристарілих і 
реабілітаційних центрах 

• Приймаємо страховки, а 
також Medicare та Medicaid 

BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в

Українській околиці з 1981 року

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

В офісі розмовляють українською, 
російською, польською

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

Усі види стоматологічних послуг
П б

Усі види стоматологічних поссллугУсі види стоматологічних послуг

РЕКЛАМА - МЕДИЦИНА
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Продовження на стор. 19

Procter and Gamble 
створювала мильні 

опери по радіо, щоб отри-
мати лояльних клієнтів, а 
General Motors перейшла 
з виготовлення кінних 
екіпажів на автомобілі. А 
що роблять українські ком-
панії, щоб пережити кризу?

Під час криз більшість 
компаній просто зменшує 
витрати та закриває проєк-
ти. Вони забувають, що криза 
— це, перш за все, час мож-
ливостей: вийти на нові рин-
ки, відкусити частку ринку у 
свого конкурента, змінити 
бізнес-модель, оптимізувати 
свою роботу. Компанії, які 
вміють шукати нові можли-
вості, будуть зростати тоді, 
коли інші закриваються. 

До Великоднього інте-
лектуального меню «День» 

пропонує оптимістичні істо-
рії «життєстійкого» бізнесу 
та їх «секрети», об які злама-
ли зуби не одна криза.

FedEx — американська 
поштова то логістична ком-
панія, відома в усьому сві-
ті — була заснована в 1971 
році. І відразу ж напорола-
ся на кризу. На початку 70-х 
ОПЕК збільшила ціни на на-
фту в 4 рази, що спричинило 
період економічного спаду 
в США і високий рівень без-
робіття. У 1973 було оголо-

шено ембарго на нафту. До 
загальної кризи додались 
ще й внутрішні проблеми: 
працювати в таких умовах 
означало витрачати багато 
грошей на пальне для ма-
шин, що астрономічно збіль-
шило витрати.

Засновник компанії втра-
тив близько $84 млн, проте 
компанія зробила все, щоб 
переконати клієнтів, що вона 
продовжує виконувати свою 
місію — доправляти доку-
менти вчасно. FedEx запус-

тила рекламну кампанію, у 
якій стверджувала, що вона 
життєво необхідна клієнтам, 
тому що за будь-яких об-
ставин доправить посилки 
протягом ночі.  Зусилля ви-
правдали себе у 1980, коли 
прибуток сягнув $38,7 млн.

Ще один приклад вдалої 
рекламної стратегії проти 
кризи застосувала P&G. Аме-
риканська Велика Депресія 
стала важким випробуван-
ням для більшості компаній 
з виробництва споживчих 

товарів.  Але P&G розуміла, 
що навіть в період депресії 
людям потрібне буде мило. І 
замість того щоб почати еко-
номити на рекламі, як зроби-
ли багато компаній, P&G зро-
била навпаки. І підійшла до 
реклами креативно. Компа-
нія почала спонсорувати се-
ріали на радіо. Коли перший, 
Ma Perkins, став неймовірно 
успішним, компанія оплати-
ла створення ще 21 мильної 
опери для інших своїх брен-
дів. До речі, саме тому сері-
али називають «мильними 
операми».  А  популярність 
мильних опер призвела до 
суттєвого зростання прода-
жів.

Як виживають українські 
компанії в коронакризу? 
Своїм досвідом з «Днем» по-
ділились підприємці з різних 
куточків України.

Життєстійкі: оптимістичні 
історії підприємців, 
які «здолали» кризу

Подiлля: 
вони «перехитрили» карантин

Три історії вінницьких 
підприємців, які розпо-

чали чи переорієнтували 
бізнес під час пандемії

«День» не раз і не два писав про 
те, що найвідчутніше карантинні 
обмеження через пандемію позна-
чилися на малому та середньому 
бізнесі. Не маючи «подушки безпе-
ки», підприємці, які працювали зде-
більшого у сфері гостинності, об-
слуговування чи продажів, змушені 
були зачинятися, у кращому разі 
— законсервовувати свої заклади 
до кращих часів. Особливо складно 
було тим, хто орендував приміщен-
ня, техніку, цех, і мав, на додаток, 
кредитні зобов’язання. Проте для 
окремих відчайдухів криза стала 
можливістю спробувати щось нове 
або трансформувати в інше русло 
вже наявне. Чи було просто? Ні! Чи 
зараз легко? Ні! Але вони ризикнули 
і не програли, бо у такі скрутні часи 
продовжують самі заробляти і дають 
робочі місця іншим.

«Мотивує рухатися вперед давня 
мрія — мати щось своє»

Старт нового бізнесу під час ка-
рантину, особливо ресторанного, 
можна сприйняти як божевілля або 
принаймні величезний ризик. Але 
молода родина Максима та Тетяни 
Ковтунів вирішили, що саме зараз 
найкращий момент реалізувати 
свою давню мрію і відкрити кафе 
у Вінниці. А щоб додати «перцю» і 
привернути увагу вінничан, назвали 
його «Локдаун». 7 квітня заклад при-
йняв перших відвідувачів. У меню — 
сендвічі, хот-доги та рідкісні для Ві-
нниці пряні ізраїльські закуски, а ще 
смачна кава, яку вже оцінили меш-
канці довколишніх будинків. Як каже 
Тетяна, місце розташування закладу 
досить вигідне, тому «Локдаун» про-
сто приречений на успіх.

«Чоловік за освітою кухар. Пра-
цював у ресторанах Ізраїлю, потім 
у двох відомих закладах Вінниці, 
але увесь час марив ідеєю відкрити 
власний заклад. Коли розпочався 
карантин, він змушений був звільни-
тися з роботи і вже думав їхати на за-
робітки за кордон, але товариш ска-
зав: «Поки заробиш кошти, то мине 
багато часу, натомість міг би відкри-
ти кафе і вже отримувати прибуток». 

Ми дослухалися. На початку лютого 
знайшли приміщення, оформили не-
обхідні документи і відчинилися для 
відвідувачів, — розповідає жінка. — 
У закладі працюємо ми з чоловіком і 
ще взяли на підмогу бариста. На сьо-
годні до нас можна прийти, смачно 
перекусити і випити каву. Меню до-
сить оригінальне. До прикладу, про-
понуємо хотдоги з телячою ковбас-
кою, релішем із соленого лимона та 
яблуневим чатні. Такого перекусу у 
Вінниці не знайдеш. Незабаром, спо-
діваюся, вийдемо на доправлення. 
Тоді наші страви зможуть замовляти 
усі вінничани. Заклад невеликий — 
на кілька столиків, а доправлення 
дозволить охопити більше клієнтів. 
Мотивує рухатися вперед давня 
мрія — мати щось своє. Ми впевне-
ні в тому, що наша ідея, оригінальне 
меню закладу сподобається вінни-
чанам, «Локдаун» буде рентабель-
ним і щодня обростатиме новими 
відвідувачами». 

«Не клієнти до мене, 
а я до клієнтів»

З перших днів карантину, коли 
в країні масово почали зачинятися 
ресторани, Інна Єгорова скориста-
лася моментом і переорієнтувала 
свій бізнес. 16 років вона керувала 
одним із кафе Вінниці, мала досвід 
роботи і барменом, і офіціанткою, і 
кухаркою. Тому коли заклад дове-
лося зачинити, а людей розпустити, 
жінка вирішила налагодити вироб-
ництво напівфабрикатів на доправ-
лення. Першими клієнтами стали 
колишні відвідувачі, які знали меню 
закладу і довіряли власниці. А далі 
запрацювало «сарафанне радіо», і за 
рік доправлення напівфабриків від 
Інни вийшло у топ найкращих серві-
сів Вінниці. 

«Для мене було приємною неспо-
діванкою, коли на Фейсбук-сторінці 
«Білий список Вінниця» провели опи-
тування, у кого кращі напівфабрики, 
і моя продукція отримала найбільше 
схвальних відгуків. Це означає, що 
цей важкий рік я гарно попрацюва-
ла. Хоча тепер не клієнти до мене, а я 
до клієнтів почала ходити, — відзна-
чає Інна. — Коли кафе зачинилося, я 
не стала чекати на кращі часи, сама 
стала до плити і зберегла репутацію, 
нехай і переорієнтувала бізнес. Чи 
будемо відкривати заклад для від-

відувачів, не скажу — усе залежить 
від ситуації, поки вона не стабілізу-
ється, наше кафе не вийде на окуп-
ність. Тому наразі без різких кроків. 
Єдине — на осінь мрію відкрити 
магазин із напівфабрикатами, щоб 
можна було здійснювати торгівлю 
на місці і паралельно працювати на 
доставку».

«Виграють ті, хто може 
пристосуватися»

Голова громадської організації 
«Асоціація фахівців з управління 
персоналом Вінницької області» та 
засновниця однієї з кадрових аген-
цій Вероніка Лебедєва розповідає, 
що карантин позначився практично 
на всіх галузях бізнесу. Відчула його 
вплив і її компанія, бо під час каран-
тину замовлення на пошук персо-
налу зменшився. Довелося майже 
удвічі скоротити штат співробітни-
ків, але завдяки тому, що агентство 
швидко переорієнтувалося на інші 
сфери бізнесу і напрацювало нову 
базу партнерів, кількість співро-
бітників у штаті станом на сьогодні 
значно зросла.

«Ми працюємо на замовлення 
роботодавця і орієнтуємося винят-
ково на український бізнес, тобто 
за кордон нікого не працевлашто-
вуємо. Коли попит на наші послуги 
впав, ми руки не опустили, а перео-
рієнтувалися на інших клієнтів. Якщо 
до карантину це в основному були 
виробничі підприємства, то під час 
карантину ми почали працювали з 
аграріями, лікарями, логістами. Тоб-
то змінили вектор і не прогадали, 
бо на сьогодні виграють ті, хто може 
пристосовуватися, — зауважує Ве-

роніка Лебедєва. — Якщо бізнес «не 
перевзується», а чекатиме, він не зу-
міє втриматися на плаву. Тому раджу 
людям, які мають бізнес-ідею чи ба-
жання, стартувати вже зараз. Чому? 
А тому що зараз багато гравців пі-
дуть з ринку. І не від того, що ідея 
не прибуткова, немає ринку збуту 
чи сильні конкуренти, тобто не з 
об’єктивних причин, а радше суб’єк-
тивних. Я помічаю, як зачиняються 
підприємства, які мають чималий 
потенціал. Звичайно, що на їхнє міс-
це прийде хтось інший. Тому якщо є 
ідея, то треба її реалізовувати, на-
віть якщо немає стартового капі-
талу. Зараз це не проблема. Мож-
на скористатися грантом чи взяти 
кредит. Об’єктивних причин для 
того, щоб не стартувати, я не бачу».

До слова, за даними платформи 
Opendatabot,  з березня 2020 року 
по березень 2021 року в Україні за-
крилося 215,3 тисяч ФОПів. Це май-
же на 50 тисяч закритих бізнесів 
більше, ніж в аналогічні місяці 2019-
2020 років. Найбільше підприємств 
зачинилося у сферах складського 
господарства і транспорту (майже 
11 тис.), оптової торгівлі (5,6 тис.), 
телерадіомовлення (2,69 тис.). Кіль-
кість людей, які вирішили відкрити 
ФОП під час карантину, становила 
240,9 тисяч, що на 5 тисяч менше, 
ніж в аналогічні місяці до карантину. 
Найбільше нових ФОПів відкрилося 
у сфері програмування (понад 30 
тис.), надання інформаційних (6,39 
тис.) та інших індивідуальних послуг 
(5,44 тис.). Також активно відкрива-
лися ФОПи у сфері доправлення та 
охорони здоров’я.
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Пiвдень: любов до кави, міста і своєї справи
Протягом кількох 

останніх років у 
Херсоні з’явились де-
сятки нових кав’ярень. 
Від простих кіосків до 
стильних кафе з гарним 
дизайном інтер’єру, про-
фесійним обладнанням 
і навченим персоналом. 
Можна говорити про 
справжній бум на каву.

Водночас, поціновувачі 
цього напою серед місце-
вих закладів, найімовірні-
ше, порекомендують вам 
5-7 локацій, у яких вас зди-
вують особливою кавою, 
десертами чи класною ат-
мосферою.

Під час карантину кав’-
яр ням, як і іншим закладам, 
було непросто. Локдаун 
змусив усіх змінюватися. 
Або зачинятися. В деяких 
випадках — назавжди. В 
цій рубриці ми спілкує-
мось із представниками 
малого бізнесу, які змогли 
вистояти, пристосуватися і 
є прикладами історій успі-
ху. І наша мета — не рекла-
ма, а підтримка і приклад 
для соціально відповідаль-
них підприємців.

Один із таких у Херсо-
ні — Prostir.сoff ee. Як вони 
себе називають, «це техно-
логічна кав’ярня, де можна 
випити кави, відремонту-
вати гаджет чи провести за-
хід». Заклад заснували два 
подружжя: Іван з Анною 
та Костянтин із Поліною. З 
трьома власниками зустрі-
чаємося у їхньому просторі 
на вулиці Театральна. 

Чому кав’ярня
«Передусім, ми всі лю-

бимо каву, і нам не ви-
стачало у Херсоні якісної 
кав’ярні з зерном найви-
щого рівня. Тому виріши-
ли таку відкрити. Хоча я 
більше спеціаліст у сфері 
ІТ, менеджерських штуках, 
а Костя спеціаліст з кави. У 
нас вийшла класна синер-
гія. Ми вклали душу, Костя 
продав машину, я щось 
продав... і зробили з цьо-
го мертвого приміщення 
затишний простір своїми 
руками», — відповідає на 
моє питання Іван Понюк.

Кав’ярень багато, але 
не всі власники заглиблю-
ються в тонкощі: чому та 
чи інша кава справді хо-
роша, як це зрозуміти, як 
обрати «свою» каву, які 
секрети обсмаження, по-
ходження, способи зава-
рювання тощо.

Костянтин Дудченко 
говорить, що одна з їхніх 
місій — піднімати рівень 
культури споживання 
кави, вести просвітницьку 
роботу в цій темі.

«Я в каві з 2013 року. Від-
тоді я хотів, щоб у Херсоні 
був такий рівень закладу, 
як у Києві чи інших євро-
пейських містах. І щоб у 
херсонців було це розумін-
ня. Від цього виграють усі, 
— каже Костя. — Водно-
час у багатьох залишаєть-

ся стереотип, що кав’ярні 
— це прибутковий бізнес, 
де мінімум вкладень: взя-
ти приміщення, поставити 
машину, людину і гроші 
потечуть у кишеню. Але це 
не так. Якщо ти хочеш іти 
вперед, то треба бігти».

«Ця кав’ярня є симбіо-
зом нас усіх, і кожен при-
носить в неї щось своє. Це, 
передусім, гарний відкри-
тий простір, де приємно 
перебувати. А також події, 
які тут відбуваються: бла-
годійні акції, навчання. Це 
майданчик для зустрічей, 
презентацій», — підтри-
мує розмову Анна Понюк.

Як змінилися на 
карантині

«Ми були першими, хто 
закрився на карантин ми-
нулого року. Одразу напи-
сали про це в соцмережах, 
пояснили, як будемо пра-
цювати далі. Це було важко, 
але мусили берегти себе і 
клієнтів», — каже Іван.

На той період у закладі 
повністю перейшли у ре-
жим роботи «на видавання», 
переформатували меню, 
упаковку їжі, організували 
доправлення. Повністю ре-
організували сайт, зробили 
з нього магазин, щоб бути 
«максимально близькими 
до клієнтів онлайн». 

«Звичайно, було просі-
дання у прибутку. Є емо-
ційний фон, є фінансовий 
фон — ми розуміємо, що 
кава – не першочерговий 
продукт для людей. Але це 
дало змогу вижити, плати-
ти працівникам зарплату, 
податки, оренду. І ми пиша-
ємось тим, що від нас ніхто 
не пішов за цей час, тобто 
ми довіряли працівникам, 
підтримували, і вони теж 
віддячили своєю віддані-
стю справі», — додає Іван.

«Також під час локда-
уну минулого року ми 
пригощали безкоштов-
ною кавою медиків і полі-
цейських. Відчували, що 
потрібна підтримка. Люди 
дивувалися, питали, як 
вони доведуть, що є меди-
ками. На що ми відповіда-
ли: віримо вам на слово, 
— розповідає Аня. — При-

їжджали карети швид-
кої, виходили медики, 
всі брали каву. Загалом, 
понад 6 тисяч чашок 
кави ми роздали таким 
чином. Гадаю, це круто, бо 
то було щиро, ми відчува-
ли громадську єдність і те, 
що ми потрібні людям».

Попри високу конку-
ренцію і карантинні об-
меження команді Prostir.
сoff ee вдалося відкрити 
ще одну маленьку кав’яр-
ню в Таврійському мікро-
районі Херсона. До слова, 
в цьому кварталі мінімум 
5-6 подібних закладів. Од-
нак це не зупинило наших 
співрозмовників.

«Можливість локдауну 
ми використали для ево-
люції, самоосвіти. Відчули, 
що там є потреба в нашій 
каві. Хоча за цей період мі-
німум три хороші кав’ярні 
припинили роботу. Каран-
тин показав слабкі сторо-
ни бізнесу. І якщо завтра у 
нас знову буде жорсткий 
локдаун, будемо дотриму-
ватися всіх норм, працю-
вати на винос, будемо на-
магатися вакцинуватися», 
— пояснює Іван.

Рецепти успіху
«Гадаю, він у тому, що ми 

віримо у власну справу та 
нашу команду, були гнуч-
кими, змогли прийняти не-
минучі зміни і використали 
їх із користю. Також багато 
аналізуємо ринок і відгуки 
клієнтів, максимально реа-
гуємо на них», — зазначає 
Костя і партнери з ним по-
годжуються.

«Ще важлива наша ло-
кальність, і що нас завж-
ди можна тут знайти або 
написати в соцмережах. 
Людина приходить і каже: 
«Я хочу чорний хліб, а не 
білий». Добре, ми заноту-
вали», — каже Анна.

«Приділяємо увагу по-
пуляризації Херсонщини. 
Поширюємо цікаву літера-
туру про регіон, подорожі. 
Робимо простір, комфорт-
ний для дітей. Створили 
невеличкий єдиний му-
зей техніки Apple у місті. 
Стараємось над різними 
дрібничками, фішками. І 
як би далі не склалося, ми 

працюватимемо з думкою 
про Херсон, про комфорт 
наших гостей», — підкрес-
лює Іван.

Ще один секрет від 
власників кав’ярні — за-
йматися своїм напрямком, 
не заважати партнеру, а 
максимально сприяти. 
Оскільки рішення ухвалює 
не одна особа, то хлопці 
і дівчата розділили свої 
обов’язки і напрямки. 
Хтось займається тільки 
кавою, хтось управлін-
ськими справами чи ко-
мунікацією тощо. Кажуть, 
бувають суперечки. Але 
через те, що вони постійно 
в процесі і живуть ним, то 
знаходять порозуміння. 

Кава
Звичайно ж, один із 

найважливіших секретів 
— якісна кава.

«Ми не можемо змусити 
вас пити капучино замість 
американо з молоком. Ми 
можемо тільки пояснити 
переваги і запропонувати. 
До речі, на сайті ми розка-
зуємо про способи зава-
рювання і як приготувати 
смачну каву вдома. І на 
кожній пачці є qr-код, який 
веде на розповідь саме про 
цю каву. Це знов таки до пи-
тання освіти і кавової куль-
тури, — каже Костянтин. 
— Стосовно відбору кави є 
важливий критерій: це має 
бути зерно, обсмажене в 
Україні. Так вона буде сві-
жою і смачнішою. А кошти 
від усього ланцюга, від до-
правлення до клієнта, за-
лишаться в нашій країні. Ін-
ший момент — комунікація 
з обсмажником, надання 
зворотного зв’язку, щоб у 
випадку, наприклад, перес-
маження, він міг виправити 
ситуацію».

Також у закладі ство-
рили полицю з кавою від 
найкращих виробників 
України. На неї непросто 
потрапити, адже відбира-
ються зразки, які мають 
певну історію і цінність.

Автори: Алла Дубровик-Рохова, 

Олеся Шуткевич, Вінниця, 

Іван Антипенко, Херсон

Джерело: «День» 

(https://day.kyiv.ua/uk/article/

ekonomika/zhyttyestiyki) 

Конфіскований 
у Курченка 

нафтопереробний 
завод передали 

в управління АРМА
Київський райсуд Одеси ухвалив 

рішення про передачу майнового 
комплексу ПАТ «Одеський нафто-
переробний завод» і ТОВ «Енергія і 
газ Україна» в управління Агентству 
з розшуку та менеджменту активів 
(АРМА).

Про це повідомляє пресслужба 
суду.

«До Київського райсуду Одеси 
надійшло клопотання про передачу 
речових доказів у кримінальному 
провадженні в управління (АРМА – 
ред). За версією слідства, у період із 
2012 року до лютого 2014 року (гру-
па – ред.) підозрюваних організу-
вала придбання нафтопродуктів на 
світовому ринку від імені офшорних 
компаній у підприємств-виробників 
і постачальників із різних країн світу, 
а також їхнє ввезення на територію 
України автомобільним, залізнич-
ним і морським транспортом від іме-
ні фіктивних підприємств», – йдеться 
у повідомленні.

При цьому підозрювані організу-
вали виготовлення невстановлени-
ми особами завідомо підроблених 
первинних бухгалтерських і фінан-
сово-господарських документів, а 
саме: договорів, угод, контрактів, 
додаткових угод, актів прийому-пе-
редачі, актів виконаних робіт, по-
даткових накладних, товарно-тран-
спортних накладних тощо.

Зазначається, що у результаті цих 
дій державі спричинено збитків у 
вигляді несплати митних платежів 
на суму понад 2,6 млрд грн.

Правоохоронці звернулися до 
суду з клопотанням про передачу 
АРМА для подальшого управлін-
ня речові докази, які належать ПАТ 
«Одеський нафтопереробний за-
вод» і ТОВ «Енергія і газ Україна».

Розглянувши клопотання, слід-
чий суддя задовольнив його частко-
во. Серед речових доказів – нерухо-
ме майно, рухоме майно та земельні 
ділянки, розташовані за адресою: м. 
Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та вул. 
Шкодова гора, 1/1, крім житлових 
квартир.

Варто зауважити, що 2 березня 
2021 року колегія суддів Кропив-
ницького апеляційного суду ухвали-
ла постанову про скасування рішен-
ня Суворовського райсуду Одеси від 
19 червня 2017 року про спецкон-
фіскацію ПАТ «Одеський нафтопере-
робний завод» вартістю 5 млрд грн, 
що було визнано знаряддям злочи-
ну в масштабних схемах бізнесме-
на-втікача Курченка і передано Фон-
ду держмайна України.
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Сергій Олексійович 
Сулима (позивний 

«Хой») народився 9 жо-
втня 1980 року у Луцьку. 
Останніми роками меш-
кав у селі Височанка, 
Галицького району, Іва-
но-Франківської області.

Після 9 класів Луцької за-
гальноосвітньої школи №22 
вступив до Луцького вищого 
професійного училища №9, 
яке закінчив 2010 року. Піс-
ля проходження строкової 
служби працював водієм у 
бригаді швидкої допомоги.

2015 року Сергій Олек-
сійович добровільно пішов 
служити у четверту хвилю 
мобілізації, служив у 54-й 
окремій механізованій бри-
гаді: спочатку – у розвіду-
вальній роті, а згодом – ко-
мандиром окремого взводу 
снайперів, який він власно-
руч створив та очолив.

Його колишній побратим 
Олександр Єрмак, у якого 
«Хой» був командиром, так 
згадує про нього на своїй 
сторінці: «Мужній воїн, де-
сантник, що воював у га-
рячих точках світу в складі 
Французького легіону. Але 
після початку російсько-у-

країнської війни спрямував 
всі свої навички та вміння на 
боротьбу з супротивником. 
Мав надзвичайну високу 
підготовку, його місце було в 
силах спеціальних операцій 
(ССО України), але Сергій во-
лів тягнути звичайні бригади 
до досконалості. При тому 
всьому залишався простим. 
Його не часто можна поба-
чити на світлинах. Маючи 
багато відеоматеріалу з ним, 
ми не хотіли показувати це 
все – для його ж безпеки та 
безпеки його родини. Але 
прийшов час почути іншим 
про Людину, що змінила жит-
тя багатьох у якіснішу сторо-
ну. Про того, хто у всьому 
ставав найкращим. Непере-
моженим і залишиться».

Автор зв’язався з Олек-
сандром Єрмаком, який по-
годився надати спогади про 
Сергія Сулиму, спеціально 
для Цензор.НЕТ.

«Сергія дуже важко описа-
ти коротко, настільки ця 
людина є неординарною осо-
бистістю.

Мислив він завжди інакше 
і дивився на речі під іншим 
кутом. Любив навіть грати 

у таку собі своєрідну гру – пи-
тав у нас: «Хлопці, а з того, 
що ви бачите, як ви думає-
те, що я майструю? Добре, 
нехай. А для чого це може 
нам, снайперам, знадобити-
ся? Ну добре, нехай так. А ще 
назвіть десяток інших варі-
антів використання цього», 
й так далі… Тобто, постій-
но змушував свою і нашу сіру 
речовину разом зі звивинами 
рухатися.

За весь час на війні він 
не викурив жодної цигарки, 
жодного разу ніхто не бачив, 
щоб «Хой» зробив хоча б ков-
ток алкоголю.

Систематично займався 
спортом: біг, жим штанги 
лежачи, гантелі, боксерсь-
ка груша. Це при тому, що 
штанга була зроблена ним із 
поперечини військового на-
мету та газоблоків. Гантелі 
також були саморобні, і гру-
ша – з пластикових пляшок, 
наповнених піском.

На війні бігав зранку, іноді 
зі своєю фронтовою соба-
кою Марусею, яка страшно 
боялася пострілів та вибу-
хів, впадала у паніку й бігла 
світ поза очі…

Терпіти не міг несправед-
ливості, нахабства, порож-

нього гонору. Він поводив 
себе з полковниками на рівні, 
незважаючи на кількість зі-
рок на погонах, і всі бачили, 
яка сила у ньому живе.

Завжди стояв за своїх, як 
і за себе. Якось, рано-вранці, 
на пробіжці ми бігли навколо 
військового табору зі своєю 
піснею, слова якої придумав 
«Хой», наспівували її під крок 
усім хором, по-армійськи: 
один заводить – усі інші пов-
торюють після того, як він 
прокричав речення. І от один 
військовий з іншого підрозді-
лу крикнув услід щось образ-
ливе. Сергій скомандував: на 
місці стій, раз-два! Підійшов 
і «начистив» тому обличчя. 
Повернувся, і з піснею ми по-
бігли далі.

Їжу він вживав завжди 
окремо від всіх. Так, він був 
дещо відлюдкуватий. За всю 
службу я разів 7, може, бачив, 
щоб він говорив телефоном 
із кимсь зі своїх. Забороняв 
розповідати нам багато 
про своє цивільне життя 
і сам практично нічого не 
розповідав про своє, бо казав 
– це непрофесійно, чим мен-
ше ваші побратими знають 

про тебе, тим краще. Бо як 
потрапите в полон, паяль-
ника вам засунуть в одне 
місце, і будь-хто з вас все, що 
знає, розповість. Аби тіль-
ки 20 хвилин протримався, 
щоб група, яка перебувала на 
бойовому виході, могла змі-
нити план дій і маршрути.

Випробовував себе, свої 
сили, свій організм. Мав 
ставлення до їжі, як автівка 
до палива, без культу їжі, от 
просто є, то й є, нема – то й 
нема. Розповідав, як мав дос-
від 40 днів без їжі, тільки на 
одній воді. Каже, але то тре-
ба нічого не робити фізично, 
бо не витримаєш. Казав: «Я 
лежав собі, думав, думав, ду-
мав і спав».

Дуже любив вибухівку й 
чудово в ній тямив. Постій-
но показував приклади і ка-
зав: «Хлопці, ви маєте розу-
міти принципи приведення 
того чи іншого у дію, і тоді 
правила поводження відій-
дуть на другий план, бо там 
все, як і все інше про зброю, 
написано для невігласів, які 
нездатні думати; щоб себе 
не повбивали – для них про-
писали усі можливі заборони. 
І показував приклади – кидає 
гранату без запалу у багат-
тя. Всі негайно впадають у 
німий шок, а він: «Та чого ви, 
тротил просто вигорить – 
і все, ніякого вибуху бути не 
може». На день народження 
колись так і зробив – виніс 
тортик, а зверху підпалив 
гранату Ф-1 зсередини, так 
вона красиво собі іскрила-
ся…

Розвіював міфи про ура-
ження гранатами згідно з 
підручниками. Висмикнув 
чеку і відкинув гранату РГД-
5 на 5-7 метрів і відвернув-
ся. Вона вибухнула, всі знов 
шоковані, ну то й що: у «Хоя» 
уламок пролетів проміж ніг, 
ще у когось зачепив п’яту 
точку, у когось – руку, але це 
все було ні про що, всі тільки 
посміялися, та й на цьому 
усе. Навіть не контузило ні-
кого.

Дуже влучно стріляв, до 
того ж, із будь-чого: чи то 
пістолета, чи то автома-
та, РПГ, кулемета, снайпер-
ської гвинтівки, гармати. 
Вмів просто все. На 100 ме-
трів з СВД із стандартним 
прицілом ПСО-1 влучав три-
чі підряд у 25 копійок. Навіть 
робив для командування 
такі собі обереги – прострі-
лені 25 копійок. Десь теж у 
мене є.

Вмів їздити на всьому і 
постійно їздив. На 131-му 
ЗІЛу. Потім на фронті купив 
собі мотоцикл із коляскою. 
Здавалося, на що б він не сів, 
– поїде одразу і без проблем. 
Колись сказав: «Ті сапери так 
довго все роблять, поїду я 
на полі заднім ходом ЗІЛом, 
якщо наїду на щось – якщо  ві-
дірве, то тільки задню ось».

Любив поезію, класичну 
музику, малював. Якось роз-
малював і розписав увесь 

наш намет віршами Шев-
ченка. Всередині поробив 
плакати з малюнками й ха-
рактеристиками озброєн-
ня. Плакатів 25 формату А1, 
не менш.

Не витрачав гроші на 
якісь зайві забаганки. Любив 
усе скромне.

Терпіти не міг п’яних у 
формі, так званих «авата-
рів». Виховував.

Якось на полігоні заго-
рівся наш танк із боєкомп-
лектом всередині, і коли всі 
побігли від нього, рятуючи 
себе, Сергій побіг його гаси-
ти, за що був нагороджений 
медаллю від командування 
бригади.

Надзвичайно дисципліно-
ваний. Якщо шикування - то 
шикування. І всі красиві, у 
бронежилетах, з підчепле-
ними шоломами, зі зброєю, 
як треба. Його фраза: «Кра-
сивий в строю – сильний у 
ліжку». Виглядав завжди дуже 
охайно, чистенько. Постій-
но на новому місці робив душ 
і у крижаній воді мився. Мав 
дуже добру фізичну форму і 
міцне здоров’я.

Не чув, щоб він хоч раз ка-
шлянув або шморгав носом 
навіть.

Менш лінивої людини, ніж 
він, я не бачив. Таке склада-
лося враження, що він по-
стійно щось робить. Навіть 
коли він лежав, то робив це з 
розплющеними очима, не ру-
хаючи тілом, видно було, що 
щось думав, розплановував.

Круто жартував, влучно. 
Постійно реготали від його 
коментаря до чогось.

Так «кошмарив» «сєпарів», 
що іноді наші щури у погонах 
прохали: «Сергію, будь ласка, 

не стріляй зараз у них, дай 
мені спокійно звільнитися».

Після демобілізації 4-ї 
хвилі, навесні 2016 року, на-
ступного разу я побачив 
його лише 7 квітня 2021 року 
у рідному місті, а навколо – 
багато вдячних людей. Він 
лежав спокійний та усміхне-
ний, так само впевнений, 
яким він мені і запам’ятався. 
Під час прощання я поклав до 
нього у труну шеврон брига-
ди, в якій ми разом воювали, 
і такий йому любий, на рівні 
з прапором України – черво-
но-чорний шеврон, із яким я 
разом із Сергієм провоював 
увесь період 2015-16 років. 

Прощання було надзви-
чайним, яким і є Сергій Сули-
ма».

Відеоматеріали про Сер-
гія Сулиму читач може пе-
реглянути на Фейсбук-сто-
рінці Олександра Єрмака.

Останній свій контракт із 
Збройними Силами України 
Сергій Олексійович підпи-
сав 22 жовтня 2020 року.

Сержант, головний 
сержант 109-го окремого 
гірсько-штурмового ба-
тальйону 10-ї окремої гір-
сько-штурмової бригади.

Загинув 3 квітня у ра-
йоні населеного пункту 
Шуми, Торецької міськради, 
Донецької області, через 
смертельні поранення, які 
отримав під час підриву на 
невідомому вибуховому 
пристрої.

Поховали Героя 7 квітня 
на Алеї Слави кладовища у 
селі Гаразджа. У нього зали-
шилися мати та сестра.

Автор: Ян Осока

Джерело: «Цензор.НЕТ»

 (https://censor.net/ua/r3263144)

Не чекайте на мене, мамо…
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Продовження на стор. 23

Як в умовах недовіри 
та секретності вчені 

працювали над ядер-
ною бомбою у другій 
половині ХХ століття.

Наша історія досі лишає 
багато невивчених або ма-
ловідомих широкому загалу 
моментів. Власне, пізнавати 
їх, «латати» шпаринки у її ве-
личезному полотні постій-
но закликає «День». Адже 
знання відкривають нам 
можливості для правильних 
висновків та прогнозів. Як і 
класична історія, наука має 
теж свої секрети.

«Атом у СРСР асоцію-
ється переважно з Чор-
нобилем. Більш ерудовані 
можуть пригадати ядерні 
випробування на полігоні 
у Семипалатинську. Остан-
німи роками також стала 
відомою трагедія Тоцьких 
навчань 1954 року. Але це – 
тільки вершина айсберга. За 
завісою залишається дуже 
багато», - так анонсували у 
Центрі визвольного руху 
онлайн-лекцію про проти-
стояння радянських фізиків 
та спецслужб, коли готував-
ся проєкт ядерної бомби 
(1940-1950-і роки). Деталі 
цієї поки маловивченої про-
грами збирала для слухачів 
кандидатка фізико-матема-
тичних наук Ольга Сергі-
єнко. Ділимося з читачами 
найцікавішим із прослуха-
ної лекції про ядерний про-
єкт СРСР.

Невизнане відкриття
«Це не фізика і не техніч-

ні рішення, пов’язані з пер-
шими етапами радянського 
ядерного проєкту. Це істо-
рія, що і як тоді відбувалося, 
- зазначила на початку пані 
Ольга. – Ядерний проєкт 
радянського союзу почав-
ся із досліджень ядерних 
перетворень, зокрема, із 
експериментів із ядерними 
перетворенням у Харкові у 
30-х роках. Далі – відкриття 
у 1940 році у Санкт-Петер-
бурзі спонтанного ділення 
ядер урану. Але ця вся ро-
бота науковців розгляда-
лася як відірвана від життя, 
як чисто наукова проблема, 
яка не буде мати приклад-
ного застосування протя-
гом багатьох років. Хоча піс-
ля відкриття ділення ядер 
урану науковці зрозуміли, 
що ланцюгова реакція може 
становити у тій політичний 
ситуації небезпеку для лю-
дей, оскільки уряди країн 
захочуть створити зброю. 
Таке розуміння було і серед 
західних науковців, і серед 
радянських. Для радянсько-
го союзу було характерно, 
що серед науковців були 
різні угрупування, і той, хто 
мав скептичне ставлення до 
ядерних розробок, отриму-
вав схвалення від влади».

За словами пані Ольги, 
радянська влада вважала 
на той час основною загро-
зою для себе нацистський 
режим, а небезпеки від 
досліджень та розробок 
ядерних реакторів і бомб 

відкидалися. Під час Другої 
світової війни усі сили со-
юзу були спрямовані на те, 
щоб відбитись від Німеччи-
ни, пояснює науковиця, тож 
було тоді не до додаткових 
досліджень.

«Ситуація почала зміню-
ватися, коли німці захопили 
Харків. Тоді Сталіну допові-
дали, що німці та інші зару-
біжні вчені працюють над 
ядерною бомбою. Сталін 
видав резолюцію, що союзу 
теж треба це робити», - до-
дає Ольга Сергієнко.

Збір інформації
Інформацію про те, над 

чим саме та як працюють 
закордонні вчені, для ра-
дянського союзу збирали і 
науковці, і спецслужби.

«Дані для СРСР могли на-
давати також іноземці, які 
під час індустріалізації при-
їхали попрацювати сюди, 
при чому всі через певний 
варіант репресій змогли 
згодом повернутися на За-
хід, - продовжує науковиця. 
– Більшість таких науковців 
мали політичні погляди, що 
симпатизували комуністам. 
Тому схиляти цих людей до 
співпраці з радянським со-

юзом було не дуже важко. 
Треба розуміти, що основна 
робота агентури – після по-
чатку німецько-радянської 
війни 22 червня 1941 року 
– полягала в тому, щоб схи-
ляти цих людей допомага-
ти передавати інформацію 
розвідникам з радянського 
союзу. Розвіддані тоді от-
римувалися і від клерків, 
які мали доступ до секрет-

них даних британських 
проєктів, тобто не лише 
від вчених. Клерки навіть 
були ефективніші, бо мог-
ли простіше нищити доку-
менти».

«Відповідно, інформація 
у розвідки була, у великій 
кількості. Тоді у світі не вва-
жали, що треба приховува-
ти від Союзу те, що робить-
ся у ядерній науці. Так було 
на початку, коли ще не було 
все жорстко засекречено. 
Але саме на цьому етапі ін-
формація йшла не від висо-
копоставлених науковців, 
а від середнього рангу. Тож 
інформації вистачало, але 
вона схиляла спецслужби 
до думки, що Радянському 
Союзу не можна відставати 
від інших країн, тож треба 
теж працювати в цьому на-
прямку».

Секретне випробування
Власне, ідеться про під-

готовку першої ядерної 
бомби совєтів, яка з’явилася 
у 1949 році. Спочатку спец-
служби ретельно підбирали 
науковців, яким можна дові-
рити роботу над цим. 

«У НКВС цим напрямом 
розвідки керував Павло Су-

доплатов. У 1990-х роках 
він видав мемуари, де цей 
епізод його кар’єри добре 
описано, а саме: як поча-
ли підбирати науковців, які 
мали б над цим працювати, 
яким можна дати доступ до 
інформації і можливість чи-
тати матеріали, які надхо-
дили агентурним шляхом. 
У результаті було відібрано 
кількох науковців –  Ігоря 

Курчатова, Абрама Аліхато-
ва, Юрія Харитона.

Але цих людей теж пере-
віряли, чи не передають не-
правдиві дані», - продовжує 
пані Ольга.

Успішне випробування 
першої радянської атомної 
бомби було проведено 29 
серпня 1949 на побудова-
ному полігоні в Семипала-
тинській області Казахстану. 
Ясна річ, і місце розташуван-
ня полігону, і перебіг та дата 
випробування трималися в 
таємниці. Однак 3 вересня 
1949 літак спеціальної ме-
теорологічної розвідуваль-
ної служби США взяв проби 
повітря в районі Камчатки, 
згодом американські фа-
хівці виявили в них  ізото-
пи. Це вказувало на те, що 
в Радянському Союзі було 
проведено ядерний вибух. 
Весь світ дізнався про це під 
час публічної заяви амери-
канського президента Гаррі 
Трумена 23 вересня.

«Офіційно вже ніхто не 
пробував заперечити, що 
перша радянська бомба, 
яку підірвали у 1949 році, 
була повною копією аме-
риканської бомби, яку було 
підірвано у 1945 році, - за-

значає Ольга Сергієнко. – 
Повну документацію для 
створення бомби радян-
ський союз отримав аген-
турними шляхами. Коли 
проводилась операція лік-
відації Троцького, однією 
з явок була аптека у Сан-
та-Фе, неподалік від кор-
дону з Мексикою. Санта-Фе 
– це місто, що на той час 
було близьким за розташу-

ванням до основної у роз-
робці американської ядер-
ної бомби бази. Тому така 
явка і така база була про-
сто знахідкою для радян-
ських спецслужб. А перша 
радянська ядерна бомба у 
1949 році стала сюрпризом 
для західних союзників, які 
думали, що у Радянсько-
му Союзі ядерної зброї не 
було, що після знищення 
промисловості внаслідок 
Другової світової цього 
просто бути не може».

Ядерний реактор
Незважаючи на те, що 

ядерна бомба таки з’яви-
лась, між науковцями та 
спецслужбами панувала 
недовіра, що характерно 
для системи Союзу як такої. 
Для прикладу, певні розра-
хунки вчених перевірялися, 
так само робили й науковці, 
отримуючи дані від спец-
служб. Імена науковців на-
магалися приховувати від 
широкого загалу, особливо 
тих, хто отримував конкрет-
ний результат.

«У радянських науковців 
у процесі постійних пере-
вірок тих даних, що дала 
агентура, виник свій варіант 
ядерної бомби. Але спец-
служби наполягали, що для 
гарантії результату треба 
робити першу бомбу у ро-
бочому варіанті за амери-
канським зразком. Тобто 
наполягали на точній копії. 
Власний радянський дизайн 
був доведений до випробу-
вань пізніше», - розповідає 
Ольга Сергієнко.

Паралельно тривали 
розробки вчених над ядер-
ним реактором. Він був за-
пущений 19 червня 1948 – 
А-1, відомий як «Аннушка» 
(збудували у Челябінській 
області). «Однак через пре-
синг учених із ядерною 
бомбою було вирішено за-
пустити реактор з перепа-
леним каналом. Щоб усу-
нути поломку, потрібен був 
уран, але на той час він не 
вважався потрібним матері-
алом у СРСР, його отримали 
аж з Німеччини. На той мо-
мент у Радянського Союзу 
не було банально урану у 
достатній кількості. Щоб 
запустити другу незалежну 
загрузку такого об’єкта, як 
«Аннушка», було вирішено 
повторно використовувати 
паливні касети у новому ре-
акторі, у багатьох паливних 
касетах вигорання палива 
було недостатнім, щоб утво-
рювалися у достатній кіль-
кості нейтрони. Внаслідок 
цих робіт сильно опромі-
нився Курчатов і багато 
інших людей. Тим не мен-
ше, А-1 був перескладений 
і знову запущений. Пропра-
цював до 1987 року».

Прихована аварія
Для створення ядерних 

бомб та реакторів у сою-
зі розбудувалася мережа 
необхідних промислових 
об’єктів. Серед основних 

Науковці та… спецслужби
До кооперативу «Голден Флора» увійшли 10 заготівельників, які займаються 

вирощуванням, заготівлею, переробкою лікарської рослинної сировини

На будівництві радянських ядерних об’єктів 
використовувалась робоча сила в’язнів. Окремою 
категорією були куркулі. Звідки таких в’язнів забирали – 
ми знаємо. Ці люди отримали великі дози опромінення, 
їх взагалі не рахували, бо все робилося для бомби
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– завод «Електросталь» у Но-
гінську, Ленінабадський гір-
ничо-хімічний комбінат, атом-
ний центр Челябінськ-40, що 
включав перший промис-
ловий реактор і радіохіміч-
ний завод біля міста Киштим 
тощо. На будівництві ра-
дянських ядерних об’єктів 
використовувалась робоча 
сила в’язнів. Їхня кількість з 
року в рік зростала. Як при-
пускає пані Ольга, серед цих 
робітників було чимало укра-
їнців:

«В’язні ГУЛАГу були з різ-
них частин союзу з різним 
бекграундом, але в докумен-
тах про національний склад 
цих в’язнів українці не згаду-
ються. Проте окремою кате-
горією були куркулі. А звідки 
таких в’язнів забирали – ми 
знаємо. Тут були також ті, хто 
потрапив у німецький полон 
у Другу світову та був звіль-
нений, їх, власне, відправля-
ли у такі будівельні війська. 
Серед цих людей теж цілком 
могли бути українці. Ці люди 
отримали великі дози оп-
ромінення, цього ніхто не 
вимірював, цих людей вза-
галі не рахували, бо все ро-
билося для бомби. Коли на-
уковці запитали, чи не можна 
відкласти випробування на 
пізніший термін, ніж перед-
бачалося, на що Берія сказав 
– відкласти не можна ніяк, бо 
цього вимагає геополітична 
ситуація. Якщо встигнете – 
будете нагороджені, а ні – то 
покарані».

Так само прихованою на 
той час лишилася історія із 
Киштимською аварією, що 
сталася 29 вересня 1957 року. 
Зараз учені називають її мі-
ні-Чорнобилем. «На ядерно-
му об’єкті вибухнула ємність, 
де зберігалися радіоактивні 
відходи від діяльності хіміч-

ного комбінату, - пояснює 
науковиця. – Існує багато вер-
сій, чому стався вибух, але всі 
вони зводяться до халатності 
виконавців. Чомусь система 
охолодження довго не ре-
монтувалася, хоча вийшла з 
ладу. Відходи перегрілися, і 
стався вибух. За іншою версі-
єю, там склали хімічно актив-
ні відходи таких типів, які не 
можна складати разом в одну 
ємність. Ця вся історія була 
засекречена, ніхто нікого 
не виселяв із заражених те-
риторій. Але згодом люди 
почали хворіти на онкоза-
хворювання, не розуміючи 
причини».

Нездійсний «розгром» 
фізиків

Загальна атмосфера се-
кретності та тиску, прита-
манна Радянському Союзу, 
позначилася на умовах ро-
боти фізиків наприкінці 1940-
1950-х років. Вони могли собі 

дозволити набагато більше, 
ніж будь-які інші громадяни 
Союзу, оскільки розуміли, що 
розв’язують найважливішу 
науково-технічну та оборон-
ну проблему держави, разом 
з тим, їхнє життя нагадувало 
перебування у золотій клітці.

«Їм створювали комфортні 
умови проживання, але ко-
жен крок їхній контролював-
ся, їм навіть не можна було 
водити машину самостійно. 
Варто згадати про один мо-
мент, коли спецслужби ві-
діграли важливу роль для 
розвитку фізики того часу, 
- каже Ольга Сергієнко. – 
Планувався розгром фізики, 
як і розгром генетики. На-
прикінці березня 1949 року 
мали прийняти постанову 
всесоюзного засідання фізи-
ків. Суть в тому, що спочатку 
хотіли представити різні нау-
кові доповіді від противників 
теорії відносності та кван-
тової фізики. Прихильникам 
марксист-ленінської ідеології 
пропонувалося дати привіле-
йовані можливості для допо-
відей. Усім іншим – так, щоб 
не могли довести свою думку 
та захиститися. Пропонува-
лося визнати квантову фізику 
як ідеалістичне вчення. Ясна 
річ, при цьому згадувався 
космополітизм цих напрям-
ків. На основі цього фізиків 
пропонувалося заклеймити, 
заборонити, репресувати і 
розгромити. А викладання 
фізики в університетах пов-
ністю перебудувати, щоб це 
відповідало сучасній науці – 
тобто базувалося на комуніс-
тичній ідеології».

Нарада не відбулася, хоча 
її ретельно готували фактич-
но до останнього моменту. 
«Керівники ядерного проєк-
ту пробують достукатися до 
керівництва, відбулася роз-

мова, що не буде квантової 
фізики – не буде ядерної 
бомби, бо ядерна бомба ба-
зується на квантовій фізиці. 
Хоча був сценарій цього захо-
ду, все ж його різко скасува-
ли. До цієї теми більше ніколи 
не поверталися. Таким чином 
якраз взаємодія науковців із 
спецслужбами у даній ситу-
ації зіграла позитивну роль 
для радянської фізики, і для 
ядерного проєкту теж», - ре-
зюмує Ольга Сергієнко.

Багато паралелей та ана-
логій середини минулого 
століття повторилося і під 
час аварії на ЧАЕС. Про всі 
таємниці та промахи дізна-
ємося поступово. Спільна 
риса одна – заради «радян-
ських досягнень» життя та 
здоров’я людей не бралося 
до уваги.

Автор: Інна Лиховид

Джерело: «День»

 (https://day.kyiv.ua/uk/article/

cuspilstvo/naukovci-ta-specsluzhby) 

В СРСР було заплановано розгром 
фізики, як і розгром генетики. Але 
вчені встигли пояснити спецслужбам, 
що не буде квантової фізики – не 
буде і ядерної бомби

Німецькі вчені показали, як чорна 
діра розриває зірку на клаптики

У лабораторії приско-
рювачів елементарних час-
тинок німецького Гамбургу 
створили візуалізацію чор-
ної діри, що розриває зірку.

Анімацію процесу ви-
клали на Live Science.

За даними NASA, такі по-
дії – відомі як «припливне 
руйнування» - досить рід-
кісні й трапляються лише 
раз на 10 тисяч років.

Зірки, як правило, спря-
мовуються у бік ненажер-
ливої чорної діри після 
гравітаційної взаємодії з ін-

шою зіркою або масивним 
об’єктом, наближення до 
«пащі» чорної діри назива-
ється «спагеттіфікацією».

Спочатку зовнішні шари 
атмосфери зірки підтягу-

ються до чорної діри, обер-
таючись навколо її краю, 
наче вода, що стікає у стік, 
і утворюють так званий 
акреційний диск, який мож-
на побачити на відео.

Квантові ефекти у макросвіті
«Граючи» на двох міні-

атюрних барабанах, фізи-
ки продемонстрували, що 
сплутані квантові стани – 
дивний ефект, який зазви-
чай спостерігають лише 
в субатомних частинок, 
– може характеризувати і 
значно більші об’єкти.

Результати досліджень, 
описані у двох статтях, що 
вийшли 6 травня в журналі 
Science, потенційно можуть 
дозволити створити вимі-
рювальні пристрої безпре-
цедентної чутливості, а та-
кож квантові комп’ютери, 
які багаторазово перевер-
шуватимуть обчислюваль-
ні можливості звичайних 
комп’ютерів.

Контрінтуїтивні зако-
ни квантової механіки по-
стулюють, що два об’єкти 
можуть перебувати у так 
званому «сплутаному» ста-
ні, який полягає у тому, 
що вимірювані властиво-
сті одного об’єкта стають 
ідеально узгодженими з 
властивостями іншого – 
незалежно від відстані між 
ними. Такої узгодженості 
неможливо досягнути у 
класичній фізиці. 

Хоча ніщо у квантовій фі-
зиці не обмежує цей ефект 
лише масштабами суба-
томних частинок, квантові 
ефекти на більших масш-
табах, згідно з теорією, ста-
ють настільки незначними, 
що їх неможливо спосте-
рігати на практиці. Фізики 
вже тривалий час спереча-
ються, які причини цього. 
Дехто вважає, що основну 
роль тут відіграють обме-
ження наших вимірюваль-
них пристроїв, тоді як інші 
дотримуються думки, що 
мікро- та макроскопічними 
світами керують принци-
пово відмінні закони. Щоб 
розв’язати цю проблему, 
дослідники намагаються 
спостерігати квантові яви-
ща на щораз більших масш-
табах. «Фундаментальне 
запитання нашого дослі-
дження полягає у тому, чи 
квантова механіка працює 
у «класичному» світі», – 
каже Міка Сіланпяя, фізик 
з Університету Аалто у Фін-
ляндії. 

В експерименті, який 
провела команда Шломі 
Котлера у Національно-

му інституті стандартів і 
технологій у Боулдері (Ко-
лорадо), вчені створили 
дві вібрувальні алюмінієві 
мембрани діаметром 10 
мікрометрів, що нагадують 
барабани. Хоча їх ледь мож-
на побачити неозброєним 
оком, вони є гігантськими, 
як порівняти зі світом су-
батомних частинок. Кожна 
з цих мембран складалася 
приблизно із трильйона 
атомів. Відколи приблизно 
століття тому фізики від-
крили закони квантової 
механіки, «ніхто не припу-
скав, що квантовий експе-
римент можна провести 
з чимось настільки вели-
ким», – стверджує Котлер, 
співробітник Єврейського 
університету в Єрусалимі.

Команда спрямувала на 
мембрани пучок фотонів у 
мікрохвильовому діапазоні 
й заставила їх синхронно 
коливатись, причому їхні 
рухи опинилися у сплута-
ному стані. Кожного разу, 
коли вони відхилялись 
вниз або вверх, вимірю-
вання показували, що вони 
перебували у точнісінько 
однаковому положенні й 
рухалися з протилежною 
швидкістю. В минулому дві 
інші лабораторії вже прово-
дили квантові вимірювання 
на макроскопічних об’єк-
тах, які теж непрямо свід-
чили про те, що вони пере-
бували у сплутаних станах, 
але команда Котлера зумі-
ла зафіксувати цей стан із 
небаченою раніше точні-
стю, підсилюючи сигнал у 
момент, коли він виходив з 
їхніх датчиків. За його сло-
вами, це аналогічно тому, 
як старі програвачі попе-
редньо підсилювали свій 
сигнал, перш ніж передати 
його на основний підсилю-
вач, що дозволяло усунути 
шипіння. Колеги Котлера 
також удосконалили ме-
тоди своїх попередників, 
що дало їм змогу набагато 
надійніше створювати стан 
сплутаності.

Такі експерименти мо-
жуть відіграти вирішальну 
роль у створенні квантових 
комп’ютерів, які зможуть 
записувати і зчитувати ін-
формацію з масиву вібру-
вальних мембран. Компа-
нія Amazon вже оголосила, 

що досліджує можливість 
використання вібруваль-
них кристалів для запису і 
опрацювання квантової ін-
формації. 

В іншому експерименті 
команда науковців на чолі 
з Міко Сіланпяєю дослідила 
межі дії принципу невизна-
ченості Гейзенберга, який 
полягає у тому, що будь-яке 
вимірювання змінює стан 
об’єкта, який вимірюють. 

Ці вчені теж створили 
пару мініатюрних алюмініє-
вих барабанів і синхронізу-
вала їхні коливання за до-
помогою мікрохвильових 
фотонів, які як змушували 
їх вібрувати, так і зчитували 
їхні положення. Але їхній 
експеримент мав іншу мету. 
Вони хотіли встановити, де 
проходить межа між кван-
товою та неквантовою по-
ведінкою. Для цього вони 
налаштували осциляцію 
цих барабанів у такий спо-
сіб, щоб вони вібрували 
координовано, але не пов-
ністю ідентично, а деякі їхні 
вимірювальні властивості 
збігалися з властивостями 
віртуального осцилятора.

Це дозволило виміряти 
позицію віртуального ос-
цилятора, не впливаючи на 
його швидкість. Унаслідок 
принципу невизначеності 
Гейзенберга таке вимірю-
вання було б неможливим 
для квантового осцилято-
ра. За словами Хой-Кван 
Лау, фізика-теоретика з 
Університету Саймона Фре-
зера у Барнебі (Канада), на-
уковці з команди Сіланпяя 
«використали закони кван-
тової механіки, щоб обійти 
закони квантової механі-
ки».

Випробувані у цих екс-
периментах технології мо-
жуть дозволити створити 
сенсори, які потенційно 
долатимуть обмеження, 
які квантова механіка на-
кладає на вимірювання. На 
думку Лау, такі сенсори мо-
жуть бути використані для 
ультрапрецизійних вимі-
рювань магнітної або граві-
таційної взаємодії.

Зреферував Є. Л., ZBRUC

 (https://zbruc.eu/node/105048)

Автор: Davide Castelvecchi

Джерело: Nature 

(https://www.nature.com/articles/

d41586-021-01223-4#ref-CR1)
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Продовження на стор. 25

Про актуальні проблеми 
української мови ми 

поспілкувалися з відо-
мим науковцем, автором 
понад 210 публікацій про 
культуру української мови 
й мовлення, доктором 
педагогічних наук, про-
фесором Національного 
університету «Острозька 
академія», академіком 
Академії наук вищої 
школи України, заслуже-
ним працівником освіти 
України Іваном Хом’яком. 

До речі, цими днями він 
святкує свій ювілей. Щиро 
вітаємо іменинника зі свя-
том!

— Іване Миколайови-
чу, яку роль, на вашу дум-
ку, відіграє мова в житті 
людини? Як впливає мова 
на нашу ідентичність, 
культуру, спосіб життя 
тощо?

— Мова відіграє надзви-
чайно важливу роль у жит-
ті людини, бо слово — як 
ключі: правильно дібравши 
їх, можна відімкнути будь-
яку душу і водночас зату-
лити хоч який рот. Є дуже 
цікава історія, яку розповів 
американський педагог 
Дейл Карнегі. Безробітний 
і злиденний англієць хо-
див вулицями Філадельфії 
в пошуках роботи. Зайшов 
у контору відомого бізнес-
мена Пола Гіббонса і по-
просив вислухати його. Той, 
подивившись на незнайом-
ця, на його непривабливий 
зовнішній вигляд, не мав 
особливого бажання спіл-
куватися з ним. Але трохи 
з цікавости, а ще більше з 
жалости, Гіббонс погодив-
ся вислухати. Спочатку біз-
несмен планував приділити 
йому мізерну кількість часу, 
проте хвилина переросла 
в годину, а розмова про-
довжувалася. І ось 
результат: Гіббонс за-
телефонував Роланду 
Тейлору, який пра-
цював управителем 
філіалу компанії в Фі-
ладельфії, і той, один 
із провідних фінансистів 
міста, запросив незнайом-
ця на обід, під час якого за-
пропонував йому бажану 
роботу. Постає питання, як 
же людина, яка мала вигляд 
невдахи, змогла встановити 
такі важливі знайомства за 
короткий проміжок часу. А 
відповідь проста: завдяки 
знанню рідної (для них — 
англійської) мови.

Ми маємо пам’ятати, 
що манера викладати свої 

думки є своєрідною пере-
пусткою в професійну елі-
ту. Слова, які промовляємо, 
свідчать про рівень нашої 
мовленнєвої компетент-
ности. Будь-який уважний 
співбесідник завжди зро-
бить висновок про те, в яких 
колах суспільства ми витає-
мо і який наш рівень освіти 
й культури.

Безумовно, мова є мар-
кером ідентичности. Щодо 
цього хотів би процитува-
ти Оксану Забужко: «Укра-
їнська мова, на відміну він 
англійської, російської чи 
польської, — мова, яка в 
модерний період за остан-
ні двісті років практично не 
мала, навіть на відстані од-
ного покоління, постійного 
політичного даху. Це мова, 
яку не прикривали армії і 
флоти, а навпаки — це мова, 
за яку розстрілювали як у 
Києві 1918-го року, так і в 

Донецьку 2014-го року. І те, 
що в цих умовах найменшо-
го сприяння наша мова не 
просто вижила і збереглася, 
а створила прекрасну літе-
ратуру, — показник того, 
що це надзвичайно силь-
на і потужна мова. Мова, 
за якою, хай що б там було, 
— майбутнє... Думайте про 
майбутнє!»

Дегенерація народу роз-
починається з елементів 
утрати своєї мови, спотво-
рення її. І ми повинні дуже 
добре про це пам’ятати. На 
жаль, у нашому суспільстві 
є різні думки щодо мовлен-
нєвої вправности. Україн-
ське телебачення великою 
мірою зросіянізоване. Теле-
серіали, хоч і називаються 
українськими, але транслю-
ються російською мовою, 
не завжди досконалою. 
Ось кілька українізмів із 
демонстрованих телесері-
алів: «камеры вырубились 

разом», «мне здаеться», «не 
говори гоп, пока не сделал», 
«смеемся все вкупе», «руки 
вгору» тощо. Так само і в 
розмовному мовленні по-
мітні спотворені елементи 
з подачі ЗМІ. Наприклад, 
можна почути: «А ты ходил 
до них?», «Почему твоя со-
бака такая галасливая?» і т. 
ін. Безумовно, що з одного 
боку, це викликає посмішку, 
а з іншого – насторожує, 
бо людина, яка вживає такі 

конструкції, вважає їх нор-
мативними. Навіть більше, 
інші починають також це 
сприймати як належне, зас-
мічуючи в такий спосіб своє 
мовлення.

Наша ж мова — одна з 
найрозвиненіших у світі. 
За класифікацією ЮНЕСКО, 
українська за влучністю пе-
редачі образу, дії, мелодій-
ністю посідає третє місце 
серед мов світу.

Часто вживаною є спо-
лука «російськомовне насе-
лення», а от Олександр По-
номарів ставить під сумнів 
цей термін. Він, на його дум-
ку, вигаданий. Щодо цього 
мені хотілося б також дещо 
сказати. Ріжуть слух спотво-

рені імена і прізвища наших 
співвітчизників. Донедавна 
був «Словник власних імен 
людей» Лариси Скрипник і 
Ніни Дзятківської. Ним ши-
роко послуговувалися в на-
ших РАЦСах, де спеціально 
стежили за цим і упереджу-
вали викривлення. Хрис-
тиянські імена в кожного 
народу мають своєрідне 
фонетичне забарвлення. 
Однак українці подекуди 
Пилипа називають Філіпом, 
Михайла кличуть Мішею, 
Дмитра — Дімою, і навіть 

таке гарне й звучне ім’я, як 
Дарина, вже змінюють на 
Даша, Дар’я, Дарія. Тобто 
можна зробити висновок, 
що наші співвітчизники, які 
ось так називають своїх ді-
тей, не ідентифікують себе з 
українцями. Це, безумовно, 
неприємно, адже в такий 
спосіб ми поступово втра-
чаємо свою мовну й націо-
нальну ідентичність.

Якщо говорити про 
суржик, то це випробування 

суспільства на рівні націо-
нальної свідомости і шлях 
до втрати мови. Ми спосте-
рігаємо певну дискредита-
цію рідної мови через різ-
номанітні російськомовні 
шоу, в яких принижують і 
упосліджують українців за-
силлям словесних покручів. 
Або ж, наприклад, вико-
ристання двох мов на під-
твердження насаджуваної 
двомовности, завдяки чому 
формується малопривабли-
вий імідж української мови. 
Як правило, коли йдеться 
про гумор, то спостерігаємо 
таку тенденцію: більшість 
гумористичних програм на 
радіо й телебаченні побудо-
вані на викривленнях укра-

їнських слів, що сприйма-
ється як самоприниження, 
породжує непривабливість 
українських персонажів 
з метою деморалізації, а 
також знецінення атрибу-
тивної функції української 
мови. Це є продовженням 
політики великодержавно-
го шовінізму в національно-
му інформаційному просто-
рі України.

Але не можна сказати 
про те, що немає зрушень, 
є безумовно, інакше ми 
будемо необ’єктивними. 

Приємно на радіо 
«Промінь» слухати 
шоу «Гомін-аут», яке 
засвідчує, що гу-
мор — це наша спо-
конвічна риса і ми 
здатні створювати 

гумористичні ситуації нор-
мативною мовою. Або, на-
приклад, Роман Вінтонів у 
образі Майкла Щура також 
пропонує свої гуморески 
літературною українською 
мовою.

Якщо говорити про 
мову як лінгвістичне яви-
ще, то, звичайно, це засіб 
людського спілкування, ви-
раження й повідомлення 
думок, почуттів, волевияв-
лень людини. Водночас сло-

во є носієм особистісного 
змісту. Семантика слова в 
свідомости людини зазнає 
суб’єктивної інтерпретації. 
Наприклад, візьмемо таке 
широковживане поняття 
«добре жити». Для однієї 
людини – це кар’єрний ріст, 
матеріальний достаток, для 
іншої – сімейний добробут, 
а для більшости – це перше 
і друге, до того ж на теренах 
рідної Вітчизни із беззапе-
речним правом вільно ко-
ристуватися рідною мовою 
в усіх сферах суспільного 
життя, з повнокровним 
функціюванням її в ЗМІ, як 
і в усіх адміністративних і 
владних структурах.

Мені хотілося б також 
сказати про красу нашої 
мови. За своєю природою 
вона належить до естетич-
них цінностей людства, а 
найважливіша з естетич-
них категорій – категорія 

прекрасного. І якраз мова 
є зразком ось такої вишу-
каної естетики,  це синтез 
раціонального й чуттєвого, 
джерело естетичних почут-
тів людини та засіб їх ви-
яву. Наша мова естетично 
довершена й пісенна. Ве-
ликою мірою пісенність, а 
саме інтонації мелодії в му-
зиці, відображають інтона-
ції мови. Музика, спів, танці 
раніше не були самостійни-
ми видами мистецтва. Тру-
дові пісні стали першоосно-
вою словесної музики, так 
званого речитативу. Ніхто й 
не думав, що це буде витвір 
мистецтва. Просто ось така 
милозвучна передача тек-
стів свого часу додавала сил 
і настрою нашим співвітчиз-
никам. До речі, 500 років 
тому хори українських ком-
позиторів були розраховані 
на 48 голосів. Узагалі укра-
їнській народній пісні понад 
дві тисячі років. Є такий ці-
кавий факт: новонароджені 
українські діти навіть пла-
чуть у чотири октави. Усе 
це свідчить про пісенність 
і вишукану естетичність на-
шої мови. Тому, безпереч-
но, українську мову треба 

тотощощ ??

Мова відіграє надзви

КиКиєві 191918 го року, так і в

Донецьцькуу 22014 го року І те

сказати.

Професор Іван Хом’як 
про виховання мовної свідомості:

«На це мають бути 
спрямовані зусилля 
кожної людини»

Новонароджені українські діти 
навіть плачуть у чотири октави

За класифікацією ЮНЕСКО, українська за 
влучністю передачі образу, дії, мелодійністю 
посідає третє місце серед мов світу
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любити, розвивати й утвер-
джувати.

— Якою мірою, на вашу 
думку, виконується не-
щодавно ухвалений Закон 
України «Про забезпечен-
ня функціонування україн-
ської мови як державної»?

— Дуже дивну заяву 
щодо цього зробила прес-
секретарка (вже колишня 
– ред.) президента України 
Юлія Мендель. За її слова-
ми в Україні, виявляється 
є «українська російська 
мова». До речі, в цьому вона 
суголосна з міністром вну-
трішніх справ. У одному з 
телеетерів пані Мендель 
розкритикувала нещо-
давно прийнятий закон, 
бо вважає, що він так і не 
допоміг країні перейти 
повністю на українську. І 
ось тут я дозволю собі не 
погодитися з прессекре-
таркою, яку, до речі, вже 
зміщено з посади, хоча пев-
ні гальмівні процеси в цьо-
му плані спостерігаються, 
вони пов’язані, зокрема й з 
інертністю владних струк-
тур. Наприклад, голова 
Державної митної служби 
України, вже згадуваний мі-
ністр внутрішніх справ, в. о. 
голови міської ради Харко-
ва підкреслено спілкуються 
тільки російською мовою, 
посідаючи адміністративні 
посади.

Нещодавно під час 
«Відкритого мікрофона» з 
головою міської ради Рів-
ного Олександром Третя-
ком запитав про засилля 
англомовних вивісок у мі-
сті, на що той відповів: «У 
нас демократія». Так, у нас 
демократія, але це не все-
дозволеність. Продюсерка 
фільмів і серіалів на ка-
налі «1+1» пані Єрємеєва 
висловила думку про те, 
що комедії можна знімати 
українською мовою, а от 
серіали, мелодрами – лише 
російською. Її аргумен-
том було те, що українська 
мова складніша для цього 
жанру, знайти тональність 
української мови, аби гля-
дач її сприйняв, досить не-
просто. Вона впевнена, що 
мелодрами українською 
мовою виглядають гірше, 
ніж комедії. Це в мене ви-
кликає, м’яко кажучи, зди-
вування. Наскільки ж тре-
ба мати поверхові знання 
української мови, не пова-
жати її і шукати приводів, 
аби не те, що  спілкуватися, 
– не бажати впроваджувати 
її, будучи за це відповідаль-
ною.  У демократичному 
суспільстві передусім має-
мо дотримуватися законів. 
25 квітня 2019 року Верхо-
вна Рада України здійсни-
ла нарешті важливий крок 
на шляху до ментальної 
незалежности — ухвалила 
Закон «Про забезпечення 
функціонування україн-
ської мови як державної», 
підписаний Президентом 
16 липня 2019 року. Згідно 
з ним, єдиною державною 
мовою в Україні є україн-
ська, а спроби запрова-

дження в країні офіційної 
багатомовности, всупереч 
Конституції України, ква-
ліфіковано як кроки, що 
провокують мовний роз-
кол країни, міжетнічне про-
тистояння і спрямовані на 
насильницьку зміну чи по-
валення конституційного 
ладу.

У будь-якій країні живуть 
люди різних національнос-
тей. Україна не більш бага-
тонаціональна, ніж Німеч-
чина, Франція, Іспанія чи 
Російська Федерація. Чому 

ж тоді ми повинні ставити 
питання багатомовности 
на порядок денний, якщо 
закон стосується функціо-
нування української мови 
як державної. Право наці-
ональних меншин спілку-
ватися рідними мовами в 
неофіційних сферах ніколи 
ніхто не забороняв і не за-
бороняє. І ми в цьому пла-
ні — одна з найдемокра-
тичніших країн світу. Відтак 
питання державної мови 
— це питання національ-
ної безпеки. Закон України 
«Про забезпечення функці-
онування української мови 
як державної» на часі, його 
треба виконувати, але дбати 
про це, безумовно, маємо 
всі разом.

— Нещодавно Окруж-
ний адміністративний 
суд Києва скасував нову 
редакцію «Українського 
правопису». На вашу дум-
ку, чим це зумовлено і чи 
справді була необхідність 
нової редакції правопису?

— Виникає питання, чи 
були підстави для такого 
рішення суду. Вони не пере-
конливі: мама школярки з 
Херсона поскаржилася, що 
її дитині важко розібратися 
з «проєктами» та «членки-
нями». А хто цікавився, на-
скільки вправно володіє ця 
школярка нормами попе-
редньої редакції «Укра-
їнського правопису». І 
чи це може бути причи-
ною судового позову? 
Як бачимо, Окружний 
адміністративний суд 
Києва ухвалив тенденці-
йне рішення щодо названої 
заяви. Чомусь він не на боці 
патріотично налаштованих 
співвітчизників, а навпаки 
— підтримує те, що проти-
діє зміцненню української 
держави, пригнічує демо-
кратичний рух. Однак це ще 
не все, адже подано апеля-
цію щодо неправомірного 
рішення. Будемо сподіва-
тися, що Верховний Суд не 
підтримає позицію Окруж-
ного. До того ж, президент 
порушив питання про сенс 
існування такого суду, який 
ухвалює абсурдні рішення. 
Стосовно цього хочу про-
ілюструвати думку Івана 
Огієнка, який, до речі, сво-
го часу навчався в Остроз-

ькій гімназії: «В культурно-
го свідомого народу-нації 
не провадиться більшої 
боротьби за правопис: цю 
справу спокійно вирішують 
йому учені та уряд, а гро-
мадянство карно приймає 
урядовий правопис. Коли 
народ не знає соборного 
правопису, в нього кожний 
письменник і кожне видан-
ня пишуть своїм «кращим» 
правописом. Себто в ньому 
панує правописна анар-
хія. Не наслідуймо їх!». Ця 
думка особливо актуальна 

в наш час. Тому не суд має 
виносити вердикт, а ті фа-
хівці й посадові особи, які 
відповідають за прийня-
тий Закон. Хочу вірити, що 
все стане на свої місця і ми 
продовжимо дотримувати-
ся чинного правописного 
закону.

— Нові норми правопи-
су, зокрема й фемінітиви, 
спричинили бурхливе об-
говорення в суспільстві. 
Які ваші аргументи для 
тих нефахівців, що не ро-
зуміють або не сприйма-
ють нововведень?

— Є різні думки стосов-
но «Українського правопи-
су». Це зумовлено психоло-
гією людської натури, адже 
ми вже звикли до певних 
норм. Чого гріха таїти: ще 
й попередні норми не всі 
засвоїли належною мірою, 
а тут — новий правопис. 
Найбільше відгуків було 
щодо написань слів разом 
і з дефісом. Громадськість 
позитивно сприйняла на-
писання слів із пів. Напри-
клад, пів міста, пів тістечка. 
Водночас, коли це єдина 
лексема, як-от: південь, пів-
ніч, — то слова пишемо ра-
зом. Не зовсім прихильно 
поставилася громадськість 
до варіативних написань: 
аудиторія — авдиторія, 
лауреат — лавреат, пауза 

— павза або ж, наприклад, 
ефір — етер, кафедра — ка-
тедра. Чи, скажімо, варіації 
написання з літерою и / і: 
ірій — ирій, ірод — ирод. 
Також є неоднозначні дум-
ки щодо форм на зразок: 
незалежності — незалеж-
ности, радості — радости, 
любові — любови, осені 
— осени. Очевидно, було б 
простіше відразу визначи-
тися й надати перевагу од-
ному з варіантів, щоб уже 
зараз реалізовувати їх у по-
всякденній практиці.

Безумовно, що ті змі-
ни, які без варіантів, уже 
впроваджуються в мовлен-
ні, зокрема слова проєкт, 
феєрверк, Соєр, Феєрбах, 

Дікенс, Текерей. Ми до них 
звикаємо. Мине певний час, 
і будемо застосовувати їх 
повною мірою. Не всі від-
мінюють запозичені слова, 
як-от: твіттер, фейсбук, гугл. 
Хоча вони й іншомовного 
походження, але відміню-
вати їх потрібно за тими ж 
правилами, що й українські: 
в твіттері, фейсбуку/ці, гуглі.

У переліку дискусійних 
є питання, що стосується 
фемінітивів. Ті, котрі взагалі 
неприхильно ставиться до 
впровадження закону «Про 
забезпечення функціону-
вання української мови як 
державної», говорять про 
штучне віддалення україн-
ського правопису від ро-
сійської мови. А чому воно 
штучне? Ми, навпаки, по-
вертаємося до тих норм, які 
були властиві нашій мові. І 
цей факт дратує представ-
ників «русского міра». Так 
формується скептичне, 
зневажливе ставлення до 
лексем на означення осіб 
жіночої статі. Втім, із понад 
трьохсот сторінок нового 
«Українського правопису» 
фемінітивам присвячено 
рядків десять. Використан-
ня їх має в українській мові 
давню історію. Ми повинні 
пам’ятати, що в нашій мові 
є низка іменників спільного 
й подвійного роду, зокре-
ма іменники першої відмі-
ни: суддя, голова, староста. 
Якщо говорити про самі 
фемінітиви, то про них ми 
говоримо багато, а ось офі-
ційних матеріалів  обмаль. 
Лише в електронних ресур-
сах можна знайти відповідь 
на це питання в Катерини 
Городенської, Лариси Дени-
сенко або ж Аліни Акуленко. 
Однак солідних досліджень, 
зокрема у фахових журна-
лах, важко знайти.

В українському право-
писі є пункт, що визначає 
суфікси для утворення фе-
мінітивів, проте там немає 
достатньої кількости при-
кладів правильного їх ужи-
вання. Суспільний запит на 
фемінітиви породжений 
ще й відсутністю чітких мо-

делей творення цих слів. 
Найпоширеніші такі сло-
вотвірні форми: суфікс -к: 
професорка, президент-
ка; суфікс -иц: кранівниця, 
комп’ютерниця; суфікс -ин: 
кравчиня, продавчиня, од-
нак не зовсім правильно 
творити такі слова за допо-
могою автоматичного при-
єднання суфіксів. Візьмемо 
слово посол. Така лексема 
може стати матеріалом для 
скептичних домислів: хто? 
— послиня? Але є інші спо-
соби висловитися, можна 
сказати: пані посол, пані 
депутат тощо. За допомо-
гою граматичного означен-
ня роду можна також вести 
мову про осіб жіночої статі, 

наприклад: зайшла депу-
тат, порадила екстрасенс. 
Мені видається, що впада-
ти у відчай або вдаватися 
до крайнощів тут не вар-
то, хоча б тому що феміні-
тиви не в кожному стилі 
вживаються рівнозначно. 
Наприклад, у розмовному 
мовленні дружину Томчу-
ка називають Томчучкою 
(похідне слово утворено 
за допомогою суфікса -к) 
чи Трачука — Трачучкою. 
Якщо брати офіційно-діло-
вий або науковий стилі, то 
це звучить неадекватно, 
певною мірою фамільярно. 
Має спливти певний час, 
мова сама позбудеться за-
йвих фемінітивів, які тво-
ряться штучно. І все увійде 
в своє русло. Право ж на 
фемінітиви — цілком за-
кономірне, ми можемо їх 
застосовувати в мовленні, 
особливо розмовно-побу-
товому.

— Іване Миколайо-
вичу, ви вже багато ро-
ків навчаєте студентів 
української мови. Чи про-
стежуєте різницю між по-
коліннями студентства? 
Як у нас загалом зміню-
ється ситуація з культу-
рою мовлення в динаміці 
— чи стає, можливо, мен-
ше суржика, росіянізмів 
тощо?

— У наш час у закла-
дах вищої освіти України 
викладачів заохочують до 
ведення занять іноземною 
мовою, перевагу віддають 
англійській, зокрема й за 
рахунок скорочення годин 
на засвоєння української 
мови, тому подекуди сту-
денти, зокрема філологи, 
позбавлені можливости 
слухати курси практикуму 
з української мови, діалек-
тології, стилістики україн-
ської мови тощо. Безумов-
но, будь-якому фахівцеві 
важливо знати іноземні 
мови, однак формування 
національної українсько-
мовної ідентичности не 
можливе без належної 
уваги до пріоритетного ви-
вчення й удосконалення 

рідної, до того ж дер-
жавної мови. І коли 
мені ставлять таке пи-
тання (не тільки ви), то, 
мабуть, хочуть почути, 
що наше мовлення за-
непадає. Якоюсь мірою 

так, але, наприклад, сту-
дентство Острозької ака-
демії тримається на рівні. 
Викладачі української філо-
логії прискіпливо ставлять-
ся до мовленнєвої вправ-
ности першокурсників, 
до завершення навчання 
студенти цілеспрямовано 
виробляють комунікативну 
компетентність. На катедрі 
української мови і літера-
тури відбувається щорічна 
акція боротьби з правопис-
ними недоладностями, в 
якій студенти беруть актив-
ну участь. У коректній фор-
мі вони роблять зауважен-
ня в різних закладах сфери 

Мені видається, що впадати у відчай 
або вдаватися до крайнощів в 
питання про фемінітиви не варто…

Ми всі мови любимо, вчимо і поважаємо, 
але захищаємо свою – як основний 
атрибут нашої української держави
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обслуговування щодо мов-
леннєвої культури, вивісок 
із помилками, оголошень, 
меню. Також студенти моні-
торять дотримання мовних 
квот у ЗМІ, звертаючись у 
відповідні редакції в разі 
їх порушень. І найбільше 
радує, що є відповідна ре-
акція.

Якщо приїхати в Україну 
й пройтися вулицями наших 
міст і сіл, то може виникнути 
питання: ми в незалежній 
країні чи колоніальній без 
права на використання рід-
ної мови. Повсюди перева-
жають англомовні вивіски. І 
в цій сфері також працюють 
наші студенти. Нещодавно в 
Острозі четвертокурсники 
звернулися до адміністра-
цій піцерії Americano Food 
Club, ресторану Velour, кафе 
Why not щодо недотриман-
ня ними закону «Про забез-
печення функціонування 
української мови як дер-
жавної» — назви цих закла-
дів англомовні; надіслали 
лист до Уповноваженого з 
захисту державної мови Та-
раса Кременя, який зобов’я-
зав власника піцерії в трид-
цятиденний термін вжити 
заходів щодо забезпечення 
виконання вимог Закону. 
Такі приклади свідчать про 
активність сучасних студен-
тів, які розуміють, що демо-
кратія — це не безладдя, а 
можливість захистити своє 
право в законний спосіб.

— Дайте, будь ласка, 
поради, як можна покра-
щити культуру мовлен-
ня, на що варто зверта-
ти увагу передусім?

— Якщо ви думаєте, що 
я зараз буду говорити про 
дидактичні методи, прийо-
ми й засоби навчання, то 
помилитеся. Це стосується 
лише словесників, учите-
лів, викладачів. Проблема 
набагато глибша... І вирішу-
вати її  потрібно, починаю-
чи з виховання мовної сві-
домости. Згаданий Закон 
«Про забезпечення функці-
онування української мови 
як державної» спричинив 
дискусії в нашому суспіль-
стві. Мене вразив той факт, 
що професор катедри куль-
турології Національного 
педуніверситету ім. М. П. 
Драгоманова поставила 
собі за мету розпалити між-
національну ворожнечу за 
мовною ознакою, назвав-

ши цей закон «виявом фа-
шизму». А матір другоклас-
ника сто тридцять сьомої 
школи м. Дніпра поскар-
жилася, що її син вимагає 
від батьків спілкуватися з 
ним українською мовою, 
бо його вчителька, чоло-
віка якої було вбито в АТО, 
розповідала своїм учням, 
що російська мова — це 

мова ворога-завойовника 
і говорити потрібно своєю 
мовою. Задумаймося, скіль-
ки зусиль було докладено 
прибічниками радянської 
ідеологеми, щоби денаці-
оналізувати мовну свідо-
мість українця, щоб він так 
войовничо захищав свою 
меншовартість.

За визначенням сучас-
ного мовознавця Пилипа 
Селігея, мовна свідомість 
— це форма свідомости, 
яка обіймає погляди, уяв-
лення, почуття, оцінки й 
настанови щодо мови та 
мовної дійсности. Інакше 
кажучи, мовна свідомість 
— це шанобливе ставлення 
до мови. Для цього й Закон 
відповідний ухвалено. На-
ція з високою мовною сві-
домістю активно протидіє 
мовній асиміляції. Низький 
рівень — навпаки — фор-
мує байдуже ставлення до 
мови за принципом: «А ка-

кая разніца?» І тому на ви-
ховання мовної свідомости 
мають бути спрямовані зу-
силля кожного громадяни-
на нашої країни. Необхідно 
усвідомити атрибутивну 
роль мови, що цементує 
зусилля й прагнення спів-
вітчизників, об’єднує їх 
навколо національної ідеї 
задля щасливого майбут-

тя. А якщо говорити про 
російського мігранта, то це 
особливий тип людини. Лю-
дини, яка не хоче пристосо-
вуватися до мови корінного 
народу, а намагається пе-
релаштувати середовище 
під себе. Це неправильний 
шлях. Ми маємо навчитися 
обстоювати себе, адже не з 
російською мовою воюємо. 
Ми всі мови любимо, вчи-
мо і поважаємо, але захи-
щаємо свою – як основний 
атрибут нашої української 
держави.

Наступна порада. Не-
обхідно передплачувати 
друковані чи користува-
тися електронними вер-
сіями українськомовних 
газет, журналів, купувати 
художню, науково-попу-
лярну українськомовну 
літературу. В такий спо-
сіб ми розвиватимемо і 
своє мовлення, і підтри-
муватимемо українську 
культуру. До 2008 року 
був часопис «Урок україн-
ської», у якому публікува-
ли розвідки, присвячені 
мовній політиці в рубриці з 
назвою «Бути чи не бути?». І 

тільки тому, що словесники 
недостатньо передплачува-
ли цей журнал, а держава 
залишила видавництво без 
фінансової підтримки, він 
перестав функціювати, від-
так на питання: «Бути чи не 
бути?» - «Урок української» 
відповів: «Не бути». Така ж 
доля й  часопису «Дивосло-
во», який цьогоріч відзначає 

70-річчя. Мовну свідомість 
слід формувати з дитинства, 
але це не так просто, якщо, 
наприклад , взяти до уваги, 
що в минулому році не було 
жодного мультфільму укра-
їнською вітчизняного ви-
робництва, художні  фільми, 
пізнавальні й розважальні 
телепрограми  здебільшо-
го російськомовні. За таких 
умов важко говорити про 
успіхи у формуванні мовно-
комунікативної компетент-
ности.

Безумовно, для покра-
щення культури мовлення 
треба активно послугову-
ватися «Українським пра-
вописом». Як? 17 грудня 
2020 року моя аспірантка 
Христина Карповець захи-
стила кандидатську дис-
ертацію, в якій розроби-
ла методику формування 
правописної компетентно-
сти, а 19 квітня цього року 
Валентина Вітюк — док-
торську дисертацію, при-
свячену проблемам пра-
вопису української мови. 
Тому читаймо, цікавмося 
й реалізуймо нові вимоги 
українського правописного 
кодексу, виробляймо мовну 
свідомість, удосконалюймо 
знання української мови, 
обстоюймо законні права 
державної мови на теренах 
рідної Вітчизни.

Автор: Олексій Костюченко

Джерело: «День» (https://day.

kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pro-

vyhovannya-movnoyi-svidomosty) 

Україна не більш багатонаціональна, 
ніж Німеччина, Франція, Іспанія

КУЛЬТУРА

Mirrors of Life/Дзеркало 
життя – третя, заклю-

чна, серія оригінальних 
анімаційних історій про 
гуцулів та Гуцульщину від 
нового проекту з Коломиї 
Hutsul Planet. Перші два 
мультики – «Аркан» та 
«Ой зацвіли фіалочки», 
прем’єри яких відбулися 
у квітні, сумарно зібрали 
на YouTube уже майже 
півмільйона переглядів! 

У третій серії аніма-
ційної історії гуцул із 
«Аркана» та гуцулка із 
«Ой зацвіли фіалочки» 
одружуються! Аніматори 
із Hutsul Art Production від-
творили в «Дзеркалі життя» 
увесь колорит справжнього 
традиційного гуцульського 
весілля – з прикрашанням 
весільного деревця, зняттям 
вельона з нареченої, запаль-
ними танцями дружбів та 

дружок, грою троїстих му-
зик… Головна ж ідея фіналь-
ної серії анімаційної історії 
гуцулів – продовження роду, 
а відтак – збереження тради-
цій рідного краю від поко-

ління та покоління. 
Особливої атмосфери ві-

део додає гурт трембітарів 
і, звісно ж, саме звучання 
трембіт, яке для уже леген-
дарного альбому Hutsul 
Planet «Музика Гір» відтво-
рив знаменитий на увесь 
світ гуцульський музикант 

та майстер народних 
інструментів Михайло 
Тафійчук. 

«На жаль, дедалі ча-
стіше бачимо, як гуцуль-
ська культура не просто 
занепадає, а знеціню-
ється, перетворюється 

у банальні речі, як, напри-
клад, фото на згадку на тлі 
гір із «гуцулом» з трембітою 
в руках – і дарма, що він гра-
ти на ній не вміє… - каже 
автор ідеї та засновник про-
екту Hutsul Planet Михайло 
Балух. – Головне завдання 
Hutsul Planet – зберегти ті 

унікальні традиції та звичаї, 
які жили сотні і сотні років, 
які передавалися з діда-пра-
діда – й дійшли до наших 
днів. Це масштабна культу-
рологічна місія нашого про-
екту. І мова тут про збере-
ження гуцульської культури 
у всіх можливих її проявах: 
музиці, мистецтві, ремеслах, 
одязі, кухні…»

Подивитися «Дзерка-
ло життя» від Hutsul Planet 
можна тут: https://youtu.be/
kWteg7Z60N8 

Автор: Галина Гузьо, 

промоменеджер Hutsul Planet

«Дзеркало життя»:
завершальна серія 

колоритної анімаційної історії гуцулів 
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Ледачі живуть довше? 
Про найважливіші 

режими роботи мозку
Наш мозок працює у 

трьох базових режи-
мах. Всі вони важливі, 
але один із них є найцін-
нішим, і... наражається 
на найбільшу небезпеку.

Нагадування, підкріпле-
не дослідженнями, про те, 
що все добре в міру – і для 
ефективної роботи мозку, і 
для балансу життєвої енер-
гії, і для здоров’я загалом. В 
сучасному хаотичному світі 
ми про це, як правило, забу-
ваємо...

Наш мозок працює у 
трьох базових режимах. 
До такого висновку дійшов 
професор Медичної школи 
Університету Дж.  Вашинг-
тона Маркус Рейчел. Усі три 
режими важливі для нас, 
але один із них є найцінні-
шим. У сучасному світі саме 
цей режим роботи мозку 
наражається на найбільшу 
небезпеку. Але, як не див-
но, ледачі схильні до цієї 
небезпеки менше.

Три базових режими 
роботи мозку

Професор Маркус Рей-
чел (Marcus E.  Raichl) ви-
ділив три режими роботи 
мозку. Ці режими – антаго-
ністи, тобто вони не можуть 
працювати одночасно: 
коли працює один, інші ви-
микаються.

DMN: Default mode 
network – мережа опера-
тивного спокою, яка відпо-
відає за мислення.

SN: Salience Network – 
мережа виявлення значу-
щості, яка займається орі-
єнтацією в ситуації.

CEN: Central Executive 
Network – центральна вико-
навча мережа, яка активізу-
ється, коли ми споживаємо 
інформацію.

Як думаєте, який із цих 
режимів найважливіший? 
Так, правильно: йдеться 
про перший режим – коли 
він вмикається, ми начеб-
то ні про що не думаємо, 
але це – оманливе відчут-
тя. Саме у цей момент ваш 
мозок прораховує різні си-
туації, аналізує, конструює і 
т. д., і до нас приходять най-
цікавіші рішення й інсайти.

У книзі німецьких ліка-
рів Петера Акста та Міхае-
ла Акст-Гадермана «Ледачі 
живуть довше. Як правиль-
но розподіляти життєву 
енергію» йдеться про те, 
що іноді нам дуже корисно 
полінуватися: побродити 
без діла, поспати, помріяти 
та інше. Саме в ці моменти 
у нас активізується творче 
начало. «Ледачі люди», на 
думку авторів книги, мають 
більше часу, щоб думати «ні 
про що». Вони не намага-
ються максимально запов-
нити свій день, аби втекти 
від себе.

Однак у сучасному су-
спільстві активність 24/7 
соціально схвалюється. 
Більшість людей впев-
нені, що просто зобов’я-
зані жити за принципом 
«Формули-1», інакше вони 
бояться щось не встигну-
ти і відчувають провину 
за те, що, на їхню думку, 
безцільно проводять час. 
Наприклад, якщо хтось 
розповідає, що працює 
без вихідних відразу над 
декількома проектами, ми 
вважаємо його успішною 
людиною. Коли людина на 
початку року стверджує, 
що її графік розписаний до 
кінця року, ми робимо ви-
сновок про її великий про-
фесійний авторитет.

Навіщо нашому мозку 
потрібні 23 хвилини

Однак через повсяк-
денну гарячкову діяльність 
перший режим роботи моз-
ку наражається на небезпе-
ку. Як встановила професор 
Каліфорнійського універ-
ситету Глорія Марк (Gloria 
Mark), щоб дефолт-систе-
ма почала працювати над 
серйозною проблемою, їй 
потрібно 23 хвилини. Якщо 
цих 23 хвилин не буде, то 
наш мозок працюватиме в 
іншому режимі.

Як думаєте, даємо ми 
нашому мозку ці 23 хви-
лини? Відповідь очевидна 
навіть без статистики. Ми 
постійно чимось зайняті, 
крім того, ми часто відво-
лікаємося на телефон. За 
даними досліджень, у се-
редньому людина перери-
вається кожні 15 хвилин. 
Час нашого перебування 
в мережі збільшується з 
кожним роком: ми звикає-
мо поверхнево сканувати 
інтернет-сторінки.

У цей час працює третій 
режим, а відтак дефолт-си-
стема спить. У підсумку 
вона атрофується: мозок 
починає мислити шаблон-
но, втрачає здатність аналі-
зувати минуле й сьогодення 
і конструювати майбутнє.

У довгостроковій пер-
спективі, на жаль, ми 
будемо спостерігати за 
атрофією інтелектуальних 
навичок у людства загалом. 
Це, звичайно, не заклик не 
користуватися інтернетом і 
соцмережами, але не забу-
вайте про цифрову гігієну: 
обмежуйте свій час перебу-
вання у мережі, і, за можли-
вості, спілкуйтеся наживо, 
розвиваючи свій емоцій-
ний інтелект. Крім того, по-
трібно пам’ятати про пов-
ноцінний відпочинок, аби 
давати своїй дефолт-систе-
мі можливість теж долуча-
тися до роботи.

Джерело: 

http://www.cluber.com.ua

Жири мають становити щонайменше 
20% калорій у раціоні дитини

Жири у добовому ра-
ціоні дитини мають 

становити 25-30% калорій, 
мінімальна норма – 20%.

Про це під час вебінару 
«Формування культури хар-
чування та правильних хар-
чових звичок» повідомив 
президент Асоціації дієтоло-
гів, консультант громадсько-
го здоров’я проєкту «Поліп-
шення охорони здоров’я на 
службі у людей» Олег Швець, 
передає кореспондент Укрін-
форму.

«Частка жиру, відповідно 
до міжнародних і національ-
них рекомендацій, у добово-
му раціоні за калорійністю 
має становити від 25% до 
35%. Вона не повинна бути 
меншою за 20%», – сказав ді-
єтолог.

За його словами, обов’яз-
ково потрібно орієнтуватися 
на натуральні продукти, які є 
джерелом омега-3 ненасиче-
них жирних кислот. Насичені 
жири мають становити не 
більше ніж 10% добової ка-
лорійності, а трансжири не-
обхідно повністю викинути з 
раціону дитини.

Швець підкреслив, що 

основними джерелами біл-
ків є продукти тваринного 
походження, риба. «Але ми 
знаємо, що на сьогодні непо-
одинокі випадки, коли діти 
харчуються з виключенням 
тваринних продуктів. Не 
можна сказати, що з медич-
ної точки зору це дуже віта-
ється, але водночас альтер-
нативні рослинні джерела, 
наприклад бобові, злакові, 
горіхи, також можуть бути 
джерелами білків», – проко-
ментував дієтолог.

Він підкреслив, що у рос-
линних продуктах немає 
повного набору незамінних 
амінокислот. Всього, за ре-
комендаціями, до 70% білків 
має надходити з тваринних 
джерел. Зокрема, на тиждень 
рекомендується 2 порції 
морської риби (яка є єдиним 
джерелом вітаміну D), не-
жирне м’ясо. Червоне м’ясо 
дієтолог рекомендує вжива-
ти тричі на тиждень.

«Поширюється переко-
нання, що всі люди не пере-
носять лактозу. Насправді 
серед дітей непереносимість 
лактози є надзвичайно непо-
ширеним станом. Діти повин-
ні вживати молочні продук-

ти», – зазначив Швець.
Він рекомендує обирати 

несолодкі молочні продукти. 
Цільовий рівень споживання 
їх – 500-600 мл на день.

Дієтолог також рекомен-
дує щоденне споживання 
рослинних продуктів дітьми 
та підлітками.

За словами Швеця, спо-
живання цукру має бути об-
межене 25 г на день, разом 
із цукрами, які входять до 
складу продуктів харчуван-
ня. Перевищення цієї норми 
створює умови для ожирін-
ня, розвитку діабету та пога-
но впливає на стан зубів.

У дитячому та підлітко-
вому віці важливим є також 
обмеження споживання солі, 
кофеїну. «Взагалі, діти повин-
ні пити багато, переважно 
води», – додав дієтолог.

При цьому, за його сло-
вами, діти можуть пити до 1 
склянки 100%-го фруктового 
соку та не більше ніж 250 мл 
солодких напоїв на тиждень.

Зазначимо, нові норми 
харчування в школах Украї-
ни, які передбачають змен-
шення споживання цукру та 
солі, почнуть діяти з 1 верес-
ня.

Психолог не радить працювати 
у ліжку на «дистанційці»

Під час дистанційної ро-
боти чи навчання у період 
пандемії необхідно дотри-
муватися такого ритму дня, 
який був до того, аби уник-
нути депресії.

Про це заявила поль-
ський психолог, голова фон-
ду «Обличчя депресії» Анна 
Моравська-Боровєц в ефірі 
Польського радіо, повідом-
ляє Укрінформ.

Психолог зазначила, що, 
відповідно до попередніх 
результатів досліджень, 
проведених спеціалістами 
Люблінського католицького 
університету, під час пан-
демії у Польщі удвічі збіль-
шилась кількість пацієнтів 
з депресією. Аби уникнути 

цього, Моравська-Боровєц 
радить дотримуватись пси-
хічної гігієни.

Зокрема, за її словами, 
не варто займатись робо-
тою або навчанням у ліжку, 
оскільки це спричиняє про-
блеми зі сном.

«Ліжко – це місце, що має 
асоціюватися тільки зі сном, 
відпочинком, тому в ліжку 
ми не працюємо ані з теле-
фоном, ані з комп’ютером, 
бо це матиме вплив у вигля-
ді безсоння», – підкреслила 
фахівець.

Психолог додала, що без-
соння призводить до погір-
шення настрою і депресії.

Голова фонду «Обличчя 
депресії» рекомендує щодня 

після дистанційної робо-
ти чи навчання виходити з 
дому, а також займатися фі-
зичними вправами.

Важливо, за її словами, 
підтримувати постійний 
ритм дня – йдеться про дії, 
які ми виконуємо після того, 
як прокидаємось. «Необ-
хідно вмитися, подбати про 
себе – це ніби банальні речі, 
але дуже важливо вранці по-
голитися чи зробити макіяж, 
подбати про себе, оскільки, 
коли ми дивимось на себе в 
дзеркало і бачимо, наскільки 
ми недоглянуті, то цей образ 
впливає на погіршення на-
строю і підсвідомо впливає 
на зниження самооцінки», – 
пояснює психолог.

Фото – з відкритих джерел
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Продовження на стор. 29

Товща води, що ви-
дається бездонною, і 

камінь, осяяний світлом 
ліхтарів, породжують і 
романтичне, і тривожне 
сприйняття якоїсь абсо-
лютно незвіданої таєм-
ниці. Печерний дайвер 
(кейв-дайвер) – пірнальник 
особливої кваліфікації, 
який проникає в глибину 
печерної водойми, сприй-
мається нами як героїчний 
божевільний, що ризик-
нув кинути виклик пітьмі 
і чомусь незвіданому.

А тим часом самі печерні 
дайвери цей романтичний 
страх практично не відчува-
ють і навіть готові навчити 
своєму «глибинному» спор-
ту будь-кого. Один з таких 
дайверів - мешканець До-
неччини Роман Ованесов, 
який сьогодні досліджує за-
топлені штольні закинутих 
гіпсових копалень у Бахмут-
ському районі свого рідного 
краю. Місце його підводних 
досліджень також викликає 
особливий інтерес.

У нашій бесіді він розпо-
вів про історію виникнення 
цих штолень, особливос-
ті печерного дайвінгу, про 
унікальність цих місць, про 
дайверів, їхнє навчання, про 
свої плани і мрії, пов’язані із 
захоплюючим плаванням у 
підводних печерах.

Бахмутські штольні
Роман розповів, що на 

Донеччині з середини XIX 
століття почали видобува-
ти гіпс. Потужність гіпсових 
шарів у Бахмутській улого-
вині коливається від 4 до 10 
м. Закономірно, що навколо 
Бахмута утворювалася ве-
личезна кількість штолень, 
тобто, горизонтальних або 
похилих гірничих виробок. 
Колись тут добували гіпс 
вибуховим методом. Відомо 
кілька таких рудників - «Іван-
градський», «Нирківський», 
«Воєнведський» («Зайцев-
ський», родовище «Попасні 
Ліски»), «Стряпівський», «Ми-
хайлівський» тощо. Насправ-
ді їх дуже багато, і у кожного 
своя історія.

Раніше штольні нале-
жали різним власникам, у 
тому числі іноземцям. Тоді 
був модним стиль «ампір», і 
з гіпсу виливали різні балю-
стради, ліпні прикраси для 
будинків тощо. У Бахмуті на 
багатьох старих будівлях їх 
можна бачити і сьогодні.

Більшість рудників з ви-
добутку гіпсу діяли і до Дру-
гої світової війни, і після, 
коли на деяких з них пра-
цювали, зокрема, полонені, 
навіть японці. За радянських 
часів гіпс зі штолень поста-
чався на Микитівський але-
бастровий завод і на інші 
підприємства Бахмутського 
(тоді Артемівського) району. 
Але у період 1960-70-х видо-
буток гіпсу підземним спо-

собом припинили, рудники 
закрили, вони стали еконо-
мічно невигідними. У біль-
шості штолень під час ви-
добутку гіпсу підземні води 
відкачувалися, але згодом 
це робити перестали, і шах-
ти затопило. У Воєнведській 
штольні рівень ґрунтових 
вод був вищим, ніж зараз, 
тому що клімат змінюється, 
стає більш сухим, зими вже 
менш снігові.

І ось, починаючи з 2011 
року, група дайверів з Горлів-
ки, Макіївки, Одеси, Дніпра 
і Києва вирішила ці штольні 
обстежити, вони здійснили 
перші спроби занурення, 
а вже до 2013 року поча-
лася прокладка підводних 
маршрутів. Були прокладені 
маршрути у штольнях «Іван-
градська» і «Воєнведська». 
Загалом протяжністю близь-
ко 1,5 км. Останній маршрут 
прокладався на початку 2014 
року, навесні, коли вже почи-
налися бойові дії.

Більшість штолень на 
Донеччині розташована у 
Бахмутському районі, що 
неподалік від лінії фронту, 
а Воєнведський рудник – за 
10 км від неї. Але сьогодні 
тут порівняно тихо, і це дає 
можливість пірнати і до-
сліджувати підводні печери, 
прокладати нові маршрути.

Підводні маршрути
Що означає прокласти 

маршрут? Це не просто про-
йти під водою 1,5 км. Печерні 
дайвери ходять по мотузках 
товщиною від 2 до 4 мм, за-

лежно від складності марш-
руту. Ось ця мотузка і про-
кладається – її намотують 
на усілякі підводні виступи, 
на камені, а потім дайвери 
рухаються по таких марш-
рутах в абсолютній темряві, 
виключно з ліхтарями. Якщо 
з якоїсь причини дайвери 
втратили видимість, вони 
виходять, тримаючись за цю 
мотузку. Це ніби «лінія жит-
тя», вони її називають «ходо-

виком». Протягнути ці мотуз-
ки – це і означає прокласти 
маршрут, тому що печерні 
дайвери не рухаються до-
вільно – просто побачив хід 
і поплив туди, вони йдуть за 
спеціальними маршрутами. 
А усі ці маршрути, звичайно, 
прокладаються в особли-
вий спосіб – за маршрутом 
ставляться маркери, так зва-
ні стрілки, іноді міститься 
інформація, хто цю стрілку 
встановив, назва маршруту, 
відстань до виходу, і, звичай-
но, вказано напрямок у бік 
виходу зі штольні. 

Першовідкривачі спочат-
ку прокладають дослідниць-
кий маршрут – це проста 
мотузка товщиною 2 мм на 
великій котушці. Зазвичай, 
коли дайвери пливуть, пер-
ший тримає в руках цю ко-
тушку і намотує її на якісь ка-
мені на відстані 20-30 метрів 
один від одного. А другий 
дайвер, який пливе слідом, 
стежить, щоб цей «ходовик», 
ця мотузка не чіплялася за 
його ноги, і щоб вона була 
завжди натягнута. А якщо з 
ними є третій дайвер, то він 
може вести зйомку. У ко-
манді завжди розподілені 
завдання. Якщо дайвери ви-
рішують цей прокладений 
ними «ходовик» змотати, 
а не залишати, то перший 
дайвер під час розвороту, 
при поверненні, стає остан-
нім, і він змотує мотузку. Так 
буває, якщо маршрут був 
помилковим або невдалим. 
Наприклад, йшли-йшли і в 
стінку вперлися, в глухий кут 

– і ні направо, ні наліво 
не можна пройти далі. 

Взагалі маршрут 
прокладається в пев-
ній логічній послі-

довності – або він йде чітко 
рівно, прямо, поки дозволяє 
тунель, такий у нас є – 700 
метрів, може йти за прин-
ципом правої або лівої руки 
(правий або лівий маршрут). 

«Воєнведська» штольня є 
найбільшою, вона дозволяє 
прокласти безліч різнома-
нітних цікавих маршрутів. 
В інших штольнях проклас-
ти теж можна, але вони ко-
ротші і менш захоплюючі. З 

2013 року були прокладені 
маршрути у «Воєнведській» 
штольні і в «Іванградській», а 
в інших наразі ні. 

До активних бойових дій 
останні відвідування што-
лень відбулися у лютому-бе-
резні 2014 року, а після цьо-
го повністю припинилися, і 
всі дані про маршрути були 
умовно засекречені. Оскіль-
ки печерні дайвери не по-
ширюють свою інформацію 
про місце занурення, поки 
його до кінця не обстежать. 
Тому точка входу, маршрути, 
все це трималося у великому 
секреті. Навіть Роман дов-
гий час не міг з’ясувати цьо-
го. А взагалі дайверам, які 

не пройшли спеціального 
(«печерного») навчання, ін-
формацію не надають, щоб 
шибайголови не потрапи-
ли в це місце і не потонули. 

Особлива кваліфікація
Звичайно, печерні дай-

вери (кайв-дайвери) – це 
особлива кваліфікація. 
По-перше, обладнання у них 
відрізняється від обладнан-
ня дайверів-любителів, які, 
наприклад, занурюються в 
Червоному морі. Планування 
занурення теж дуже відріз-
няється, воно більш консер-
вативне. Бо, якщо звичайний 
дайвер може плавати, поки 
у нього не закінчиться запас 
газу, то печерний дайвер, 
якщо у нього закінчиться газ, 
то він «вже труп». Тобто, пе-
черний планує так, що, коли 
він виринає, у нього завжди 
залишається запас газу про 
всяк випадок. Якщо цей «всяк 
випадок» настає, він однако-
во виходить з якимось ре-
зервом. Якщо такий дайвер 

вийшов взагалі без газу – то 
це був дуже екстрений ви-
падок, і він витратив газ, на-
приклад, на порятунок свого 
напарника. Тобто, діючи за 
протоколом, дайвер завжди 
виходить зі значним запасом 
газу. 

Тому дайвери, які серти-
фіковані як печерні, про-
ходять спеціальні курси.

«Я теж проходив такі. У 
нас, на жаль, до певного 
часу такі курси були взагалі 
неможливі. Доводилося ле-
тіти або в Домінікану, або в 
Мексику, або, коли ще були 
більш-менш нормальні від-
носини, до війни, їздили до 
Російської Федерації, а та-
кож до Франції, до Угорщи-
ни, де відвідували печерні 
системи», – уточнює Роман 
Ованесов.

Він зазначає, що взагалі 
печерний дайвінг у світі роз-
винений давно – починався 
з Флориди, і з 1970-х років 
люди з аквалангами вже ак-
тивно пірнали. І Флорида, 
і Мексика – це міжнародні 
центри печерного дайвінгу. 
Там підводних печер вели-
чезна кількість. Наприклад, 
у Мексиці протяжність однієї 
підводної печерної системи 
сягає 22 км.

В Україні цього нічого 
немає і не було до певного 
часу, та й зараз, якщо у нас, 
припустимо, звичайних дай-
верів в Україні понад 10 ти-
сяч, то «печерників» – всьо-
го лише сотні. А інструкторів 
«печерних» в Україні взагалі 
до 10 осіб. Такі інструктори є 
у нас в Дніпрі, Києві, в Одесі.

Роман розповів, що він 
теж «печерний» інструктор, 
і свій сертифікат отриму-
вав у Домінікані. Але кожен 
«печерник» отримує його, 
де може – і де дозволяють 
фінанси. Це сертифікат між-
народного зразка. Треба 
спочатку поїхати і стати пе-
черним дайвером, здійснити 
певну кількість занурень, а 
вже після цього можна стати 
інструктором. Для цього тре-
ба пройти спеціальні семіна-
ри, і після складання іспитів 
тренер присвоює кваліфі-
кацію і реєструє печерного 
дайвера у міжнародній сис-
темі вже як інструктора.

Роман свій сертифікат як 
печерний дайвер отримав 
на початку 2020 року, а вже у 
січні 2021 року отримав сер-
тифікат як introductory cave 
instructor (інструктор «входу 
до печери»). А звичайним ін-
структором для дайверів-лю-
бителів він був ще з 2018 

Печерний дайвінг 
у штольнях Донеччини

Флорида (США) і Мексика – це 
міжнародні центри печерного дайвінгу
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року – їздив, пірнав, занурю-
вався у різних середовищах 
– в Хорватії, Італії, на Чорному 
морі, в кар’єрах України.

Всіх інструкторів можна 
перевірити через базу да-
них в Інтернеті. Можна про 
кожного сертифікованого 
інструктора дізнатися, чого 
він навчався і що може те-
пер викладати. Це захищає 
дайвера від шахрая з липо-
вим сертифікатом. Асоціація, 
членом якої є Роман, нази-
вається IANTD (International 
Association of Nitrox Divers). 
Існують також всесвітньо ві-
домі асоціації PADI, TDI, SSI, 
PSAI, або давня Асоціація 
CMAS, першим президентом 
якої був дослідник океану 
Жак-Ів Кусто.

Карантин змусив шукати 
«домашні» глибини

Роман Ованесов розпо-
вів, що у 2020 році, у зв’язку з 
карантином, він почав шука-
ти можливість занурюватися 
десь недалеко від дому. 

«Мені просто хотілося 
знайти якесь місце домаш-
нє, щоб можна було виїхати 
і на вихідних попірнати. Я 
намагався побільше дізна-
тися про наші штольні. Тому 
зв’язався з Михайлом Ку-
лішовим, який займається 
просуванням промгеоту-
ризму в Донецькій області 
та збереженням природних 
об’єктів, їх дослідженням. 
Він мені розповів, що у нього 
є повна інформація про наші 
печери. І ми поїхали з ним 
спочатку до села Іванград, 
пробралися туди з великими 
труднощами. Я все-таки там 
занурився, перевірив, поди-
вився. Ми туди їздили кілька 
разів. Іванградська штольня 
на 90% знаходиться над по-
верхнею води і лише на 10% 
затоплена. Там ходять, про-
водять екскурсії, катають на 
човні по напівзатоплених 
місцях, там прозора вода, 
дуже красиво. Природно, ми 
пірнали, видимість там – до 
15 метрів. Іванград вразив, 
але хотілося чогось більшо-
го. І я наполягав поїхати до 
Зайцевого, де розташована 
штольня Воєнведська, але 
проблема була у тому, що ми 
не знали, як туди потрапи-
ти», – розповів Роман. 

І тоді вони зв’язалися з Во-
лодимиром Веселкіним – го-
ловою Зайцевської військо-
во-цивільної адміністрації, 
який і дозволив приїхати.

«Ми приїхали, я занурив-
ся, перевірив – «ходовики» 
на місці, але отвір, в який ми 
залазили, був як нора – дуже 
вузький, небезпечний через 
те, що туди було важко заліз-
ти, і зверху стирчав гострий 
гіпсовий камінь. Я поки заліз, 
обдер все своє обладнання, 
балони і сам трохи обдерся. 
І кожного разу, коли зану-
рювався туди, це супрово-
джувалося такими муками. 
А оскільки я сам за освітою 
будівельник, у мене виникла 
ідея розкопати глибше і зро-
бити нормальний вхід. Це 
було спонтанно, ніяких дов-

гострокових планів у мене 
не було. Ми з сином і роз-
копали цей вхід, залучили 
для цього ще одну людину. В 
результаті ми зробили більш 
зручний вхід. Одного разу 
ми приїхали і виявили сліди 
відвідування печери іншими 
людьми. І ми занепокоїлися, 
що місцеве населення може 
туди полізти, особливо діти, 
і потонути, оскільки зато-
плена печера – не відкри-
та водойма, це пов’язано з 
великою небезпекою. Ми 
зателефонували Веселкіну і 
запитали дозволу постави-
ти двері на вхід до печери. У 
підсумку ми поставили там 
двері і зробили ще сходин-
ки», – розповідає Роман.

За його словами, згодом 
виникла ідея зробити плат-
форму для зручності зану-
рення. І вони зробили цей 
поміст, поставили там лавоч-
ки, стіл, окультурили вхід. Та-
кож зробили освітлення від 
акумуляторів.

Після цього почали за-
прошувати сюди дайверів. 
Спочатку приїхали хлопці, 
які були тут 7 років тому. 
Вони пройшли по своїх 
маршрутах, сказали, що все 
на місці. А далі виникла ідея: 
а чому б не проводити в цих 
місцях курси.

«Оскільки я став інструк-
тором і відчуваю в собі сили 
і бажання когось чогось ці-
кавого навчити, то дав ого-
лошення і запросив інших 
інструкторів. І тепер вони 
приїжджають, вільно захо-
дять, привозять своїх сту-
дентів, занурюються тощо. 
Отже, це місце стало такою 
собі навчальною базою. 
Оскільки на сьогодні законо-
давчо не передбачено, щоб 
підземні закинуті штольні 
якось за кимось закріплю-
валися або реєструвалися, 
то ми просто приїжджаємо і 
пірнаємо».

Роман повідомив, що 
наразі вони вже створили 
громадську організацію, 
зареєстрували її як «Центр 
спелеологічних і підвод-
них досліджень «Донбас». І 
оскільки це вже юридична 
особа, то можна офіційно 
звертатися до глави ВЦА і 
просити, щоб це особливе 
місце зберегти, щоб його не 
зруйнували.

Унікальне місце
«Cьогодні дуже складно 

пояснити чиновникам, що 

це унікальний для України 
об’єкт, єдиний в країні на 
сьогодні, – підкреслює Ро-
ман. – На жаль, у нас такі 
об’єкти тримаються лише на 
ентузіастах, а там постійно 
треба щось робити, підтри-
мувати все у гарному стані. 
Ось я, наприклад, щотижня 
виділяю 2-3 години на зану-
рення – це час, який я зна-
ходжуся під водою для того, 
щоб щось там зробити. Не-
щодавно перекладав один 
з маршрутів, міняв старі мо-
тузки на нові, більш товсті, 
встановлював стрілки, вка-
зував відстань. Так вже про-
йшов і позначив 270 метрів 
маршруту. Виявив, що там є 
ще якийсь простір, оскільки 
цей маршрут веде на другий 
вільний вхід з води. Тобто 
це наскрізний маршрут, бо 
там кілька рудників, з’єдна-
них між собою. Глибина цих 
маршрутів – в районі 7-8 
метрів, а найбільша – 20 ме-
трів», - пояснює Роман.

Він розповів, що вони 
взагалі дійшли там до старо-
го маршруту, де була стара 
штольня – приблизно в 800-
900 метрах від входу вже 
йдуть криві ходи, обвалені, 
завалені, це якась старовин-
на частина. Там треба вже 
йти або з великою кількістю 
балонів, або на спеціальних 
підводних буксирувальни-
ках.

«Далі почалися космічні 
пейзажі з величезними, на 
одну-дві тонни, валунами, за 
ними величний каменепад з 
невеликими проходами. Від 
шахтних просторих тунелів 
не залишилося й сліду...», - 
ділиться враженнями Роман 
від одного з занурень.

Загалом під водою у пе-
черах тут йдуть довгі ходи, 
іноді широкі, лежить камін-

ня велике, є місця, де багато 
каміння – напевно, там ко-
лись були або сильні обвали, 
або, можливо, бойові дії ве-
лися близько, були вибухи. 
Але стеля тут досить міцна, 
плюс тут завжди був доломіт 
(мінерал – ред.). У цій місце-
вості гіпс завжди покритий 
доломітом, який захищав від 
вимивання, вилуговування, 
тому цей природний купол – 
дуже міцний. Взагалі, сухі ча-

стини печери більш схильні 
до руйнування, ніж заводне-
ні.

«Я проходив тут маршрут, 
він красивий в плані печер-
ного дайвінгу, це практично 
місячна поверхня, дуже все 
цікаво. А мені є з чим порів-
няти. Зрозуміло, що мекси-
канські печери красивіші, 
але ці – наші, рідні. Унікаль-
ність наших підводних пе-
чер у тому, що такі маршрути 
зібрані в одному місці і доз-
воляють пройти практично 
всі курси навчання, аж до так 
званих технічних печерних. 
Це такий майданчик для нав-
чання, цим місце й унікаль-
не. Тут ми маємо печерний 
об’єкт протяжністю близько 
1 км. Взагалі, для навчання 
печерному дайвінгу в Украї-
ні більше подібних місць не-
має ніде. Є одеські затоплені 
катакомби, і в них намага-
лися проводити курси, але 
вони сильно відрізняються 
– це прямі тунелі, вузькі, для 
проходу тільки однієї лю-
дини. Ще були такі в Криму, 
але зараз вони недоступні, – 
розповідає Роман, – у нас же 
печери більш підходящі, але 
їх, звичайно, треба розвива-
ти ще – прокласти серйозні 
маршрути, зробити більш 
міцні і безпечні стаціонарні 
такі «ходовики». Для кваліфі-
кованих печерних дайверів 
вони безпечні, а для новач-
ків – ще ні. Вода в печерах у 
нас – 7 градусів за Цельсієм, 
ця температура практично 
постійна, і з глибиною змі-
нюється приблизно на один 
градус».

Мрії та цілі
Роман Ованесов зазначив, 

що у своїх мріях бачить ці за-
топлені штольні на Донеччи-
ні туристичним об’єктом для 
навчання дайверів з України 
і, можливо, з інших країн.

Тут, якщо людина про-
йшла курси, її можна ре-
єструвати у міжнародній 
системі, і вона отримує не-
обхідні документи через 
Інтернет. Тобто, людина 
проходить тут курси і може 
стати повноцінним дайве-
ром – спочатку звичайним, 
а потім печерним. Тому і кур-
си розписані, є ціла лінійка 
– для звичайних дайверів, а 
також для технічних. Перші 
потім літають, наприклад, до 
Єгипту раз на рік, пірнають і 
дивляться рибок там, а дру-
гі занурюються в кар’єри, 

на глибину 40-60 метрів, а в 
Україні є кар’єри навіть до 90 
метрів. А інші дайвери ста-
ють печерними. Але звичай-
ного дайвера, наприклад, 
ніхто не пустить в печери у 
Мексиці, там законодавство 
не дозволяє таким пірнати.

Роман розповів про свої 
курси: «Платні курси, які я 
проводжу, дають можли-
вість людині отримати певні 
навички, і коштує це порів-

няно недорого, значно де-
шевше, ніж платив я у Домі-
нікані. В останніх прайсах я 
написав, що для мешканців 
східних регіонів України даю 
знижку 20%».

Раніше інструктори 
кейв-дайвінгу з України 
проводили свої курси за 
кордоном. Вони починали 
тренування в басейні, потім 
в кар’єрах, і вже після цього, 
разом зі студентами, виру-
шали, наприклад, до тієї ж 
Мексики, Албанії або до Бу-
дапешта і там завершували 
навчання. Але треба було у 
будь-якому разі їхати зі своїм 
тренером за кордон, а зараз 
у них з’явилася можливість 
робити це в Україні. 

Роман зазначає, що 
ставить перед собою два 
завдання – по-перше, обсте-
жити Воєнведську штольню 
далі, прокласти «ходови-
ки» і зробити її безпечною, 
і по-друге – запрошувати 
сюди українських дайве-
рів-печерників, які хочуть, 
але не можуть через каран-
тин поїхати за кордон. Нехай 
приїжджають і пірнають тут. 
Це значно дешевше, ніж у 
Мексиці.

Печерний дайвінг 
є безпечним

Роман підкреслив, що всі 
протоколи дій печерного 
дайвера прописані кров’ю 
тих, хто не повернувся. Він 
згадав Шека Екслі – спелео-
дайвера, одного з піонерів 
підводних занурень у пече-
рах, автора низки рекордів і 
винаходів у дайвінгу. Екслі на-
писав книгу «Основи безпеч-
ного плавання з аквалангом у 
печерах. Абетка виживання», 
яка була опублікована у 1979 
році. У ній він сформулював 
основні правила безпеки під 
час занурень у печерах. У 
книзі розібрані всі помилки, 
яких припускалися печерні 
дайвери.

Сьогодні можна з упев-
неністю сказати, що печер-
ний дайвінг є безпечнішим 
навіть за керування автомо-
білем. «Я вважаю, що за на-
лежної підготовки печерний 
дайвінг – це абсолютно без-
печне і захоплююче занят-
тя», – переконаний Роман.

Дайвінг вважається спор-
том, хоча, на жаль, у деяких 
країнах не визнаним. А в 
Україні, наприклад, немає 
Федерації підводного пла-

вання з аквалангом. Та й то-
чок занурення у нас не так 
багато: в Одесі, кілька на 
кар’єрах, ну, і ось з недав-
нього часу – в печерах на 
Донеччині.

Автор: Олена Колгушева, 

Донецька область

Джерело: «Укрінформ» 

(https://www.ukrinform.ua/rubric-

regions/3217831-pecernij-dajving-v-

stolnah-doneccini.html) 

Мексиканські печери красивіші, але ці – наші, рідні. 
Їх унікальність у тому, що маршрути зібрані в одному 
місці і дозволяють пройти практично всі курси навчання



ЧАС І ПОДІЇ
#19 I 05.12.202130 СПОРТ

Продовження на стор. 31

В Україні — кульмінація 
одного з найцікавіших 

національних чемпіонатів 
за історію. В фінальній 
серії плей-оф до чотирьох 
перемог титул чемпіона 
Української хокейної ліги 
(УХЛ), створеної п’ять 
років тому, розігрують 
донецький «Донбас» і 
київський «Сокіл». 

Легендарний столичний 
клуб відродився після шес-
тирічної відсутності лише 
торік улітку і відразу зумів 
дійти до вирішальної стадії 
турніру. Власне, повернен-
ня легендарного колективу, 
і, відповідно, відновлення 
класичного протистояння 
між Києвом і Донецьком сут-
тєво підвищили інтерес до 
чемпіонату. За інформацією 
УХЛ, кількість переглядів 
трансляцій матчів турніру, 
порівняно з попереднім се-
зоном, зросла майже вп’я-
теро, а перший із поєдинків 
«Сокола» і «Донбасу» в регу-
лярному чемпіонаті подиви-
лося 500 тис. користувачів. 

За таких умов можна було 
б говорити про відроджен-
ня українського хокею. Якби 
не одне «але». З восьми ко-
манд-учасниць УХЛ легіоне-
рів немає тільки в одному 
клубі — білоцерківському 
«Білому Барсі», який, за влуч-
ним висловлюванням тре-
нера Костянтина Буценка, 
можна назвати «центром із 
виробництва і реабілітації 
українських хокеїстів». Реш-
та сім команд укомплектова-
ні іноземцями наполовину, 
а то й більше. Враховуючи, 
що схожа ситуація спосте-
рігалася в першому десяти-
літті 2000-х в українському 
футболі, таке явище не зди-
вувало б нікого. Якби тими 
іноземцями не були зде-
більшого росіяни. Власне, 
неросіян можна порахувати 
заледве не на пальцях: сім 
білорусів, троє казахів, два 
канадці, два латвійці й один 
чех. 

Статистика красномовна: 
після закриття трансферно-
го вікна, 31 січня цього року, 
загальна кількість легіонерів 
з РФ в Українській хокейній 
лізі сягнула 87. Найбільше 

представників Росії, а саме 
– 16 гравців, було в складі 
клубу «Кременчук» — на той 
момент чинного чемпіона 
країни. Далі йшли київські 
«Крижані Вовки» (14 росі-
ян), «Сокіл» і «Донбас (по 13), 
«Краматорськ» (12), «Марі-
уполь» (11) і херсонський 
«Дніпро» (8). Варто зазначи-
ти, що в лавах херсонців у 
попередньому сезоні росі-
ян було найбільше, але їхня 
кількість зменшилася вдвічі 
після того, коли за підоз-
рою в організації вбивства 
громадської активістки Ка-

терини Гандзюк до в’язниці 
потрапив головний ініціатор 
фінансування ХК «Дніпро», 
екс-очільник Херсонської 
облдержадміністрації Вла-
дислав Мангер. Вочевидь, 
легіонерів у клубах УХЛ було 
б ще більше, якби не певні 
обмеження в регламенті. 
Згідно з ними, кількість іно-
земців у заявці на матч не 
може перевищувати 13 із 22. 
При цьому з двох воротарів 
один обов’язково мусить 
бути українцем.

Чи виправдана така кіль-
кість варягів в українському 
хокеї? Думки розділилися. 
Головним опонентом ниніш-
нього стану речей є колиш-
ній наставник київського 
клубу АТЕК Сергій Супрун. 
«У мене весь записник пе-
реповнений переліком пріз-
вищ і номерів телефонів без-
робітних хокеїстів, — каже 
пан Сергій. — Люди при-
святили цій грі життя, по-
клали на її вівтар здоров’я, 
нажили за роки кар’єри 
безліч травм, а нині ніко-
му не потрібні, бо Колес-
ніков у свій кишеньковий 
чемпіонат воліє звозити 

росіян. Який сенс від діяль-
ності дитячо-юнацьких шкіл, 
якщо у дорослому хокеї міс-
ця місцевих вихованців за-
ймають посередні гравці з 
країни-агресора?»

Натомість опоненти пана 
Супруна стверджують зво-
ротне. «Ми говорили про 
зменшення кількості легі-
онерів до 10-11 для заявки 
команди на матч, але навіть 
ці цифри викликають питан-
ня, — каже Сергій Варламов, 
колишній нападник збірної 
України, а нині генеральний 
директор УХЛ. — Якщо в на-

ступному сезоні у нас буде 10 
клубів, то звідки взяти тих-та-
ки 110 українських хокеїстів 
тільки для заявки на гру? 
Адже вже зараз в заявках 
клубів близько 50 молодих і 
зовсім юних хокеїстів. Наразі 
за сезон у нас задіяно понад 
120 українських хокеїстів. 
Нам катастрофічно бракує 
гравців. На рівні дитячого 
та юнацького хокею, якими 
за визначенням зобов’язана 
займатися Федерація, все 
практично знищено. Де взя-
ти українських гравців, якщо 
за останні роки не провели 
жодного нормального мо-
лодіжного чемпіонату? У нас 
не існує нормальної моделі 
переходу з дитячого 
хокею в дорослий. 
Найстарші за віком 
юніори закінчують 
грати свої чемпіонати 
в три-чотири команди 
по 12 осіб».

І справді, реалії такі, що 
зі здобуттям Україною неза-
лежності такий дорогий вид 
спорту, як хокей, опинив-
ся на узбіччі. Наявних ще з 
радянських часів ковзанок 
бракувало, до того ж, вони 

одна за одною виходили з 
ладу чи запускалися і става-
ли жертвами забудовників. 
Фактично, хокеєм у роки 
незалежності займалися (та 
й займаються досі) лише ті 
діти, чиї батьки мають змогу 
оплачувати недешеве екіпі-
рування, поїздки на змаган-
ня й збори. Ситуація почала 
змінюватися на краще лише 
в останні роки, коли будува-
ти ковзанки і спонсорувати 
хокейні секції почали при-
ватні інвестори на кшталт 
Бориса Колеснікова на До-
неччині, Миколи Романюка 

на Львівщині, Андрія Засухи 
в Ковалівці чи Костянтина 
Єфименка в Білій Церкві на 
Київщині. З ініціативи Київ-
ської обласної державної 
адміністрації була зведена 
льодова арена «Льодограй» 
у Богуславі, а Херсонська 
ОДА побудувала комплекс в 
обласному центрі.  

Натомість, на увесь Київ 
наразі назбирається лише 
три хокейні майданчики 
— на вулиці Міста Шалетт, 
«дутик» на ВДНГ і в спорт-
комплексі АТЕК, який був 
відновлений лише торік во-
сени, за домовленістю керів-
ництва відродженого клубу 
«Сокіл» з представниками 

«Грузинського легіону», які 
мають на цій території вій-
ськову базу. Якби не ця до-
мовленість, «Соколу» вдо-
ма місця не знайшлося б. 
Спорткомплекс «Авангард», 
у якому легендарна команда 
грала і тренувалася впро-
довж чотирьох десятиліть, 
очікує на реконструкцію вже 
12 років. За цей час об’єкт, 
розташований майже в цен-
трі столиці, зусиллями бать-
ків юних хокеїстів і ветеранів 
хокею вдалося відбити з рук 
забудовників і захистити в 
суперечках із представни-
ками меморіального комп-
лексу «Бабин Яр».  Цьогоріч 
із державного бюджету на 
реконструкцію льодової 
арени «Авангард» виділено 
80 млн грн. За попередніми 
розрахунками, «Сокіл» має 
повернутися в стару домівку 
восени. Натомість на АТЕКу 
на місці ковзанки з’явиться 
дворівнева автостоянка.

Чи варто дивуватися, що 
через банальну відсутність 
льоду Київ із минулого де-
сятиліття перестав бути го-

ловним центром підготовки 
хокеїстів? Точніше, школи 
«Сокіл» і «Крижинка» функці-
онували постійно. Інша річ, 
що батьки юних спортсме-
нів за відсутності перспек-
тив розвитку вдома поспі-
шали прилаштувати своїх 
дітей за кордоном. Дуже 
показовим є зроблене напе-
редодні сезону–2014/2015 
командне фото дитячої ко-
манди «Сокола», що склада-
лася з хлопців 2004 року на-
родження. З 29 хлопчиків на 
світлині Україну вже покину-
ли 16. Більшість із них прила-
штувалися в дитячо-юнаць-
ких командах Словаччини, 
дехто — в Росії, Австрії, Сло-
венії, Фінляндії і США. При 
цьому ця вікова група — не 
унікальна, з іншими ситу-
ація не ліпша. І не лише в 
«Соколі», а й у «Крижинці». 
Показово, що один із на-
йобдарованіших вихованців 
«Сокола» Олексій Миклуха, 
якому зараз 19, вже прийняв 
словацьке громадянство і 
виступає за юнацькі збірні 
цієї країни.

Інакше кажучи, до пер-
шоджерел, тобто до кадро-
вого підживлення інозем-
цями, український хокей 
повернувся радше з об’єк-
тивних причин. Бо ж не та-
ємниця, що з 1963 року, коли 
в Києві був створений клуб 
«Динамо» (пізніше його пе-
рейменують у «Сокіл»), за ко-
манду аж до другої половини 
1980-х виступали в основно-
му вихованці російського 
хокею. Своєї найвищої вер-
шини — бронзи чемпіонату 
СРСР–1984/1985 — «Сокіл» 
теж досяг виключно з етніч-
ними росіянами в складі і з 
російськими тренерами на 
чолі. Лише після бронзово-

го успіху в київському клубі 
почали з’являтися сильні 
місцеві вихованці. Йдеть-
ся передовсім про Олексія 
Житника, який у 1992 році 
у складі збірної СНД виграв 
олімпійське «золото»; Дми-
тра Христича, котрий став 
чемпіоном світу–1990 у скла-
ді збірної СРСР, одного з пер-
ших совєцьких легіонерів у 
заокеанській Національній 
хокейній лізі Олександра 
Годинюка. Пізніше двічі во-
лодарем Кубка Стенлі ставав 
вихованець «Сокола» Руслан 
Федотенко, багато років ви-
ступав у НХЛ інший киянин 
– Олексій Понікаровський.

Кадрове підґрунтя, ство-
рене в роки розпаду СРСР, 
дало змогу українському 
хокеєві, попри безгрошів’я, 
піднятися на небувалі вер-
шини. Починаючи з 1998-го 
і протягом дев’яти сезонів 
національна збірна нашої 
країни виступала в елітному 
дивізіоні світового хокею, а 
в 2002-му єдиний раз в істо-

Росіяни на нашому льоду
чому українському хокею довелося 

масово залучати легіонерів

Люди присвятили цій грі життя, поклали на її вівтар 
здоров’я, нажили за роки кар’єри безліч травм, а нині 
нікому не потрібні, бо Колесніков у свій кишеньковий 
чемпіонат воліє звозити росіян

Батьки юних спортсменів за відсутності 
перспектив розвитку вдома поспішали 
прилаштувати своїх дітей за кордоном

Фото з ФБ-сторінки Української хокейної ліги 
(https://www.facebook.com/uhlua/)
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Ганна Різатдінова: 
«Після закінчення спортивної кар'єри «виживає» той, хто щось у собі несе»
Українська гімнастка, призерка 

Олімпійських ігор у Ріо-де-Жа-
нейро Ганна Різатдінова розповіла 
про життя після Олімпійських 
ігор та пошук нових сенсів.

«Після Олімпіади я вдихнула 
й зрозуміла, що не маю мотивації 
далі продовжувати свою кар’єру. 
Це складний період у житті кожного 
спортсмена. З часом, більшість чем-
піонів просто зникають з інформа-
ційного простору. Бути спортсменом 
— це одна місія. Тобі потрібно вийти 
на килим і підняти прапор своєї кра-
їни. Після закінчення ж спортивної 
кар’єри «виживає» той, хто щось у 
собі несе.

Довгий час я не могла зрозуміти, 
куди рухатися далі. Спочатку дума-
ла: «Олімпійську медаль отримала, 

тепер можна відпочивати». Згодом, 
коли зіткнулася з реальним життям, 
зрозуміла, що після Олімпійських 
ігор все тільки починається.

Сьогодні я виховую трирічно-
го сина. Народження дитини мене 
дуже змінило. Я повністю перегля-
нула своє життя. Зараз, озираючись 

назад, я розумію, що син — найбіль-
ша цінність у моєму житті. Зовсім не 
олімпійська медаль, як здавалося у 
20 років. Не потрібно було доводити 
себе до стану: все або нічого. Я довго 
жила в суцільних рамках. І з народ-
женням малюка зрозуміла, що життя 
продовжується».

«Помилитися аби виграти» — но-
вий спецпроєкт головного мецена-
ту українського спорту Parimatch та 
видання Nachasi. У межах проєкту 
представники українського спор-
ту, розповідають про те, з чим сво-
го часу не впоралися, та які життєві 
уроки засвоїли зі своїх невдач.

Фото: Parimatch

Джерело: «Укрінформ» (https://www.ukrinform.

ua/rubric-sports/3241687-ganna-rizatdinova-

pisla-zakincenna-sportivnoi-kareri-vizivae-toj-hto-

sos-u-sobi-nese.html)

рії пробилася на Олімпійські 
ігри. При цьому поряд із ет-
нічними росіянами Юрієм 
Шундровим, Олександром 
В’юхіним, Валерієм Ширяє-
вим, Анатолієм Степанище-
вим знаковими постатями в 
цих колективах були корінні 
кияни Костянтин Сімчук, Ігор 
Карпенко, Сергій Климен-
тьєв, Андрій Срюбко, В’ячес-
лав Завальнюк, Юрій Гунько, 
Олександр Савицький, Вадим 
Шахрайчук, Василь Бобров-
ников, Олександр Матвійчук, 
Костянтин Касянчук, Сергій 
Варламов, харків’яни Дмитро 
Цируль, Віталій Литвиненко 
і Костянтин Буценко. Біль-
шість із цих гравців багато 
років були на провідних ро-
лях у європейських топ-чем-
піонатах. Проте ця плеяда 
поступово зійшла з великої 
арени, а за її спиною була 
прірва. Нині збірна України 
пасе задніх у третьому еше-
лоні світового хокею, в су-
перництві з командами, яких 
іще нещодавно обігрувала з 
двозначним рахунком. Пози-
тивні тенденції у вигляді пе-
ремоги юнацької збірної до 
18 років на домашньому чем-
піонаті світу–2018 у дивізіоні 
1В начебто й є. Але кадровий 
голод однаково залишаєть-
ся, і заповнювати прогалини 
за рахунок іноземців начебто 
й логічно. Інша річ, що чи-
мало прихильників хокею 
відмовляються сприймати 
засилля українського чем-
піонату представниками 
країни-агресора саме в час 
війни з Росією.

При цьому для більшості 
власників клубів на кшталт 
Владислава Мангера, ексре-
гіонала Бориса Колеснікова, 
одного з керівників «Опо-
зиційної платформи — За 
життя» на Полтавщині Сергія 
Мазура, котрий утримує ХК 
«Кременчук», походження 
гравців значення справді не 
має.

З київським «Соколом» 
ситуація трохи інша. Річ у тім, 
що керівництву клубу треба 
рахуватися з численними 
фанатами, які водночас є 
ультрас футбольного клу-
бу «Динамо». Люди, части-
на з яких пройшла україн-

сько-російську війну, вітати 
росіян в улюбленій команді 
не поспішають. На початку 
сезону керівництво і тре-
нерський штаб «Сокола» 
зустрілися з прихильника-

ми в пабі «Кутовий». Поява 
шести росіян тоді була ар-
гументована небажанням 
програвати «Донбасу» по 
10—15:0. «Наші спонсори ві-
дразу нам сказали, що сенсу 
вкладати гроші в команду, 
яка програватиме з двоз-
начними рахунками, вони 
не бачать», — сказав тоді 
наставник «Сокола» Олег 
Шафаренко. Проте в ході 
сезону, коли кияни закріпи-
лися на лідерських позиціях, 
апетити керівництва зросли. 
Аж до того, що до закриття 
трансферного вікна 31 січ-
ня росіян у команді стало 
13. «Можливо, ми й могли б 
знайти словаків чи чехів, — 
пояснює віцепрезидент клу-
бу В’ячеслав Лецкан. — Але, 
по-перше, вплинув фактор 
пандемії. По-друге, треба 
дивитися правді у вічі — у 
нас різна ментальність. Ми 
навіть розглядали варіанти 
зі заокеанськими легіонера-
ми, але наразі їхній прихід 
вельми проблематичний. Бо 
справді перспективні хлоп-
ці, які не потрапляють в АХЛ, 
до нас їхати бояться. Вони не 
знають, що в нас за чемпіо-
нат. До того ж, повірте, ми не 
платимо легіонерам якихось 

шалених грошей. Є хокеїсти, 
які отримують 20—30 тисяч, 
є й ті, хто по 15. А є молодь, 
яка отримує менше. У ро-
сійській Вищій хокейній лізі 
(ВХЛ) чи Молодіжній лізі мо-

лодь от-
римує не 
більш ніж 
200 – 300 
доларів. 
Тому ро-
с і я н а м 
цікаво їхати в Україну, де, 
навіть отримуючи не дуже 
високі з точки зору серйоз-
ного хокеїста гроші, вони 
заробляють більше, ніж удо-
ма. Крім того, вони мають 
більше ігрової практики, їм 
довіряють тренери. Візьміть 
нашого найкращого бом-
бардира Антона Рубана. То-
рік він грав у четвертій ланці 
команди ВХЛ, йому ніхто не 
довіряв». 

«Сокіл» створив сенса-
цію, обігравши у півфіналь-
ній серії плей-оф із сухим 
рахунком 4:0 тепер уже екс-
чемпіонів країни – коман-
ду «Кременчук». Російські 
легіонери в тих матчах віді-
грали помітну роль. Наразі 
дуже ймовірно, що дехто з 
них може прийняти україн-
ське громадянство і в май-
бутньому виступатиме за 
збірну України. Зокрема, не 
заперечує такого варіанту 
розвитку подій Антон Рубан: 
«Такі розмови справді про-

водяться, хоча якоїсь кон-
кретики наразі не було. Як я 
розумію, з боку української 
Федерації хокею інтерес є. З 
новим головним тренером 
збірної України Вадимом 

Шахрайчуком теж знайомий 
із часів виступів у Новокуз-
нецьку. Розмовлятиму й ух-
валюватиму рішення». Рубан 
говорить, що почувається в 
Києві комфортно: «Коли їхав 
сюди, казали, що тут погано 
ставляться до росіян. Поба-
чив, що то неправда. Ніхто 
мені за те, що я росіянин, не 
дорікав. Та й узагалі вважаю, 
що немає поганих націй — є 
добрі і погані люди, незалеж-
но від того, де вони народи-
лися». Ще один росіянин із 
«Сокола» Ілля Олендаренко 
натомість стверджує, що 
поступово вчить українську 
мову. 

Водночас, керівництво 
«Сокола» радить звертати 
увагу не лише на росіян у 
команді, а й на те, як вирос-
ли впродовж цього сезону 
в ігровому аспекті україн-
ські хокеїсти «Сокола». І це 
справді так. 18-річний воро-
тар Дмитро Кубрицький був 
одним із найкращих пред-

ставників свого амплуа в лізі 
у першій половині сезону. 
Інший 18-річний хокеїст Ар-
тур Чолач закинув дві шайби 
в заключному півфінальному 
матчі у ворота «Кременчука». 
Стабільно впродовж усього 
сезону грають 20-річний Іван 
Сисак, 18-річний Михайло 
Сімчук, 19-річні Денис Гонча-
ренко і Ярослав Панченко. 
Капітаном «Сокола» є вихо-
ванець харківського хокею 
19-річний Фелікс Морозов, 
а моральними лідерами 
— найдосвідченіші гравці 
команди, 37-річний Андрій 
Міхнов і 32-річний Дмитро 
Німенко. Дві важливих шай-
би у тій самій півфінальній се-
рії закинув 21-річний Богдан 
Ступак, котрий до того ви-
ступав в одній із молодіжних 
ліг Швеції. Зі Словенії «Сокіл» 
повернув іншого обдарова-
ного українця – Данила Кор-
жилецького, з Казахстану — 

Віталія Андрейківа. Крім того, 
в майбутньому кияни про-
довжують розраховувати на 
Олексія Сиротенка і відданих 
протягом сезону в оренду в 
«Білий Барс» Богдана Серед-
ницького, Владислава Суш-
кова і Сергія Пойманова.

Інакше кажучи, україн-
ський хокей, залучивши ве-
лику кількість росіян, пішов 
не дуже популярним шля-
хом. Чемпіонат зміцнюється, 
і є перспектива, що з наступ-
ного сезону в УХЛ заявлять-
ся клуби з Одеси, Дніпра, 
Харкова та, можливо, Запо-
ріжжя. Звісно, це розширить 
присутність легіонерів в 
Україні, але гарантуватиме 
ігрову практику і відсутність 
потреби для українських 
гравців шукати щастя у тре-
тьосортних лігах.

Автор: Іван Вербицький

Джерело: «Український Тиждень» 

(https://tyzhden.ua/Society/251910), 

матеріал друкованого 

видання № 18 (702) 

Зі здобуттям Україною незалежності такий 
дорогий вид спорту, як хокей, опинився на 
узбіччі. Наявних ще з радянських часів ковзанок 
бракувало,  вони одна заодною виходили з ладу 
чи ставали жертвами забудовників

Фото з ФБ-сторінки Української хокейної ліги 
(https://www.facebook.com/uhlua/)
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ВИ ЗАРАЗ ШУКАЄТЕ РОБОТУ? 
ХОРОШІ НОВИНИ! 

- Follow procedures including documenting 

  all work performed on work orders;

- Proficient in electrical meter testing;

- Knowledge of controls and electric (DC low voltage);

- Electric motor knowledge (DC);

- Complete electrical repairs and welding projects as needed;

- Capable of using all diagnostic equipment and resources;

- Perform inspection, diagnosis and repair of electrical, 

  hydraulic, suspension and brake and air systems;

Minimum Level of Education: not applicable; 

Minimum 1 Years of Experience

Salary: depends on experience

Language: Ukrainian; Russian; English;   

Location: Melrose Park, IL 60160

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

RESPONSIBILITIES:

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

Diagnose and repair 

most transmissions, 

engines, electrical suspension 

and drive-line issues.

R e p a i r

UC Truck Repair
шукає на full time
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Різне
Математика. 773-459-4092

Робота
Потрібна жінка для роботи в російській 

сім’ї. 847-329-0202 

У Бар (Чикаго) терміново потрібно  

бармена(шу). Також в Кав’ярню потріб-

на дівчина-офіціантка. 773 -704 -4629

У невелику транспортну компанію 

(Melrose Park) потрібен водій CDL-A. 

Гарна оплата. 708 - 491 - 4665

На роботу  запрошується  локальний 

водій класу А. Гнучкий графік зі ста-

більними грузами. На старт платимо 

$27 за годину з можливістю росту. Тер-

мінал в Woodridge, IL. 773-387-4825 

В траспортну компанію на постійну 

роботу потрібен локальний водій. 

Старт $29 за годину. Термінал в Wood 

Dale, IL. 909-354-9110

Дистриб’ютерській компанії в місті 

Wheeling  потрібні на роботу на full  time  

водії та працівники на склад. Міні-

мальне знання англійської мови і водій-

ські права – обов’язкові. 773-627-6787

Комерційна прибиральна компанія 

шукає фахівців в нічну прибиральну 

бригаду (мінімум 2 людини).  6 ночей на 

тиждень. Зв’яжіться з Marcin за номе-

ром 312-318-2222 

Потрібні  працівники  для прибирання  

будинків, квартир  та  офісів.  Хороша 

зарплата  і приємна атмосфера  роботи.  

Для  додаткової  інформації  звертайте-

ся  за номером   773 -726-7625

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

847-673-6500

Нерухомість
Рент. Кімната в бейсменті для жінки. 

Belmont  &  Central. 773-322-0211

•Tel: 773-956-1759  Fax: 773-345-5622

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

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

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

50 c
75 c
$20/ per

issue

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

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

Ціна одного слова
жирним шрифтом
Розмір Бізнес Картка

50 ц
75 ц
$20/за

випуск

Виписуйте чеки на "Mediator, Inc"

Для замовлення оголошення
телефонуйте: 773 - 697 - 3922

ПОТРІБНІ  Водії  CDL

586-344-6882 (укр.)

Local - $27/год.
OTR - 65 ц /миля  
New truck 2020 I-Shift
Drop hook loads 

Компанія готова бути 
спонсором на  Green Card 
для тих,  хто має
статус  Asylum

CLEANING COMPANY 

Please call: 847-529-8212

в районах: Vernon Hills, Libertyville, Glencoe, Winnetka, 
Schaumburg, Itasca, Rolling Meadows, Wood Dale, Des Plaines, 
Elgin, Skokie, Evanston

"Premier Rug Washing" бізнес (Glenview) 
шукає  на  full / part time  

позицию: Rug Cleaning Technician

Досвід роботи не потрібно.
773-501-1542

Потрібен механік в Truck Repair Shop

Або автомеханік без досвіду роботи з траками

Дзвонить  630 - 923 - 0106

бажано зі досвідом

навчимо

Стабільна робота, хороша оплата 
Майстерня - в Cicero, IL  
Говоримо литовською, російською, англійською

Компанія Wilmette  Maids, 
з прибирання житлових приміщень, шукає працівників 
1. 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 -  $900 - $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. 

2. Жінки для прибирання житлових будинків.  $650-$750/тиждень (Пон.-П'ятн)
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РОБОТА!
Маршрути з Чикаго в: 

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

Drop and hook в Melrose Park, IL 
Надаємо Ipass і картки на паливо

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

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

- Нові, доглянуті вантажівки Volvo з механічною або 
автоматичною коробкою передач

- Є нові Freightliners Cascadia Glider, тому працюєте з паперовим 
бортовим журналом

- Абсолютно нові трейлери

Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

Запрошуємо  на роботу  водіїв  CDL  Class A

Оплата  до 70 центів/миля

2500 – 3000 миль  в тиждень

Dry  Loads  Only

Нові  траки,  Нові трейлери

Гнучкий  графік  роботи

24/7  диспетчерська  та  технічна  підтримка

I-pass  та  Prepass  у  кожному траку

Готель  під час ремонту

Картки на паливо, щотижневий  cash  advance

Дружний  та  ввічливий  колектив

FREIGHT INC

Ми гарантуємо:

Вам  потрібно:
Досвід  роботи від  2 років

Діючий  CDL  з будь-якого штату

Прийнятний  водійський  рекорд

Будь ласка, телефонуйте  

або  текстуйте:

331-303-0585   або   312-286-8220

До зустрічі у нашому офісі!
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Оплата до 70 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook

Нові траки Volvo 2019-2021
 Dry Van

Бонуси за хороші інспекції 
Гарантуємо не менше  3000 миль в тиждень 

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ

24/7 підтримка для ефективної роботи 

Досвідчені диспетчери 24/7, які завжди знайдуть
найбільш оплачуваний вантаж
Напрямок вантажів та кількість миль за бажанням

Надаємо в рент нові трейлера

Розмовляємо українською, російською, польською 

 Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни

•  Оплачуємо 90% від gross

Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує

1. Приємна літня жінка, що мешкає в 
Gary, IN шукає жінку по догляду. Робота 
з проживанням, 7 днів на тиждень. 
$160/день. Знання англійської та досвід 
роботи вимагається. Водіння авто не 
обов’язкове.

3. Приємна жінка в Northbrook шукає на 
роботу жінку по догляду. Робота з 
проживанням, 5 днів на тиждень. 
$150-160/день.
Знання англійської, досвід роботи 
вимагається. Водіння авто не обов’язкове.

2. Літня жінка в центрі Чикаго шукає 
жінку по догляду, з можливістю 
відвідування. 3-5 днів на тиждень. 12 
годинна зміна. $160-180. Вимагається 
знання англійської та досвід роботи. 
Водіння авто не обов’язкове.

4. Пара в Skokie шукає досвідченого 
чоловіка по догляду за літнім 
чоловіком. Робота з проживанням, 5-7 
днів на тиждень. $170/день. Знання 
англійської, наявність водійського 
посвідчення та автомобіль вимагається.

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

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

добре оплачувану роботу 
по догляду за літніми людьми:

Жінка похилого віку в Northbrook шукає собі 
помічницю з проживанням. 

7 днів в тиждень, $250/ день. 
Потрібні гарна англійська, DL, 

машина і досвід.

Чоловік похилого віку з  Glenview 
шукає собі помічницю з проживанням. 

5- 7 днів в тиждень, $250/ день. 
Потрібні гарна англійська, DL, 

машина і досвід. 

Жінка похилого віку в Lincolnwood  шукає 
собі помічницю з проживанням. 

5- 7 днів в тиждень, $200-220/ день. 
Потрібні гарна англійська, DL, 

машина і досвід.

Літня пара в Glenview шукає помічницю з 
досвідом роботи ( без проживання). Тільки 

на суботу та неділю, по 12 год./день, 
з 8 ран. до 8 веч.; $160 /день. Потрібні 
гарна англійська, DL, машина і досвід.

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

181 Waukegan Rd, Ste 201 Northfield, IL 60641  773-545-5685

100%  Owner  Operator  Company!

Запрошуємо до співпраці 
Owner  Operators 
А також  водіїв  CDL

Для Owner operators:

• Оплата 88% gross 
• Доступна страховка
• Фантастичні знижки на пальне
• Надаємо безкоштовно адмін. підтримку: 
  підготовка IFTA, реєстрація, всеможливі  дозволи

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

Ми допоможемо придбати або взяти трак в лізинг, 
щоб Ви стали Owner Operator!

Також 

потрібні 

диспетчери!

Досвід 

вітається

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

ASBK  LOGISTICS, INCASBK  LOGISTICS, INC
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Huawei почав продавати 
власні електрокари

Китайська компанія Huawei, як 
передусім відома своїми смартфо-
нами та іншими гаджетами, почала 
продавати електричні автомобілі.

Про це пише SCMP.
Зокрема, як зазначається у по-

відомленні, технологічний гігант 
телекомунікаційного обладнання 
продовжує шукати нові джерела 
прибутку після того, коли на торгів-
лю його смартфонами було накла-
дено санкції з боку США. Керівни-
ки Huawei заявили, що вироблені 
електромобілі зможуть допомогти 
компанії компенсувати падіння 
продажів смартфонів.

Модель електрокару SF5, спіль-
но створена Huawei і китайським 
виробником автомобілів SERES, є 
першим автомобілем, який офіцій-
но увійшов до магазинів Huawei.

Електробензиновий гібрид 
оснащено системою HiCar на базі 
ПЗ HarmonyOS, він має запас ходу 

180 км у чистому електричному ре-
жимі та понад 1000 км у змішаному 
режимі.

У Huawei заявили, що система 
HiCar дозволяє користувачам пе-
ремикатися між різними програ-
мами для мобільних телефонів і 
центральною панеллю керування 
автівкою, а також може під’єднува-
ти автомобіль до інших розумних 
пристроїв – телевізорів, кондиціо-
нерів тощо.

Нагадаємо, адміністрація експре-
зидента США Дональда Трампа зви-
нуватила Huawei у протиправному 
збиранні інформації про американ-
ські державні установи, компанії та 
громадян, що визнано шпигунством. 
Окрім Штатів, співпраця з Huawei у 
галузі розвитку мереж мобільного 
зв’язку та передачі даних нового 
покоління 5G повністю заборонена 
у Великій Британії, Швеції, Японії. У 
Франції введена часткова заборона.

Назвали «всесвітній» автомобіль року
Електричний автомобіль 

Volkswagen ID.4 став «Всесвітнім ав-
томобілем 2021 року».

Про це повідомляє Car Buzz.
Для німецького автовиробни-

ка це – вже четвертий трофей, піс-
ля перемоги з Golf (2009,2013), UP! 
(2012) та Polo у 2010 році.

«Ми особливо раді, що наш ID.4 
був визнаний всесвітнім автомобі-
лем року», – заявив гендиректор 

Volkswagen Ральф Брандстаттер. 
Зазначається, що Volkswagen ID.4 
обігнав у конкурсі інші електрока-
ри –Honda E та Toyota Yaris.

Загалом 93 журналісти із 28 кра-
їн світу взяли участь у голосуванні.

Зазначимо,  «Європейським ав-
томобілем 2021 року» став автомо-
біль Toyota Yaris, який виробляють 
на заводі японської компанії Toyota 
у місті Валансьєн (Франція).

Honda відмовиться від бензинових 
автомобілів до 2040 року

«Японська автомобілебудівна 
компанія Honda докладає зусиль 
у напрямку екологічнішого май-
бутнього. Компанія прагне досягти 
до 2040 року мети, згідно з якою 
всі автомобілі, що продаються під 
маркою Honda, будуть електрич-
ними або на паливних елементах», 
– ідеться у повідомленні NHK.

Такими планами на своїй першій 
пресконференції поділився новий 
президент компанії Мібе Тошіхіро.

Зазначається, що у відповідні до-
слідження і розробки Honda планує 
інвестувати 5 трлн ієн (близько $46 
млрд) протягом наступних шести 
років. Зокрема, запустить у виробни-
цтво до 2024 року нову модель елек-

тромобіля, орієнтовану на попит на 
малогабаритні автівки в Японії.

Таким чином, Honda – перший 
японський автовиробник, який 
прагне повністю відмовитися від 
автомобілів із бензиновими двигу-
нами, зокрема, й гібридних моде-
лей.

Mercedes-Benz презентував 
флагманський електрокар

Німецька компанія Mercedes-
Benz презентувала електричний се-
дан 2022 Mercedes-Benz EQS.

Про це повідомляє CNBC.
«EQS розроблений, щоб пере-

вершити очікування навіть наших 
найвибагливіших клієнтів», – зазна-
чив гендиректор компанії Ола Кал-
леніус.

Загальна потужність двигуна се-
дана становить 516 кінських сил, а 

крутний момент транспортного за-
собу дорівнює 611 Нм.

За даними компанії, 2022 
Mercedes-Benz EQS може проїхати 
до 770 км на одній зарядці.

Зазначається, що наразі ціна 
одного екземпляра невідома, про-
те експерти припускають, що вона 
може розпочинатися від 100 тисяч 
доларів. Перші доправлення очіку-
ються восени цього року в США.

Toyota презентувала майже серійного 
однокласника RAV4 на електротязі

Toyota привезла на автосалон у 
Шанхаї концепт bZ4X – електрич-
ний кросовер розміром завбільшки 
з RAV4. Він – повнопривідний і зовні 
виглядає майже так само, як серій-
ний автомобіль, а всередині дивує 
штурвалом замість «бублика» й не-
звичайним оформленням приладо-
вої панелі.

Назва нового концепту розшиф-
ровується як «beyond Zero» («за ме-
жами нуля») і вказує на прагнення 
Toyota стати виробником автомобі-
лів із нульовим викидом шкідливих 
речовин. Автомобіль розроблений 
Toyota Motor Corporation у парт-
нерстві з Subaru Corporation з ура-
хуванням навичок і досвіду кожної 
компанії: за плечами Toyota – роз-
робка кількох поколінь гібридів, а 
Subaru відома напрацюваннями у 
системах повного приводу й елек-
тронних асистентів водія.

Відповідно до пресрелізу вироб-
ника, у дизайні Toyota bZ4X Concept 
поєднується динамізм і практичність: 
SUV має характерну високу посадку, 
але при цьому візуально притиска-
ється до дороги. Передня частина 
позбавлена ґраток радіатора, зате 
має ґрати внизу бампера. Цей новий 
корпоративний стиль компанія наз-
вала Hammerhead («Молот»). 

В основу п’ятидверки лягла плат-
форма e-TNGA, розроблена Toyota 
та Subaru спеціально для електро-
мобілів. Характеристики наразі не 
розкриваються, проте компанія ак-
центує увагу на довгій колісній базі, 
що допомагає створити «надзви-
чайно простору й відкриту кабіну» 
на рівні седанів D-класу. Така архі-
тектура передбачає як моно-, так і 
повнопривідні автомобілі, а bZ4X 
належить до другої категорії.

Водійське місце організовано за 
принципом місця пілота у літаку. За-
мість звичного керма встановлено 
штурвал із фізичними клавішами 
управління бортовою електроні-
кою. А цифрова приладова панель 
зміщена вперед і візуально відгоро-
джена від навколишніх елементів 
бічними стінками. Це зроблено, аби 
водій міг максимально сконцентру-
ватися на кермуванні й менше від-
волікався, до того ж, варіацію тако-
го штурвала обіцяють встановити і 
в серійних машинах. Водночас буде 
реалізована схема керування «че-
рез кабелі», без механічного зв’язку 
між кермом і колесами.

Очікується, що продаж серійної 
версії розпочнеться приблизно у 
середині 2022 року. Подібна модель 
зі своїм дизайном буде і в Subaru.

Фото: carbuzz.com
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Vehicle images used for illustration purposes only. *Lessee resp for excess wear & maint. Prices plus tax, tag, title, $650 aqu. fee, $303.60 doc fee & MV fees. $0 Sec. Dep. 10K mi/yr. at 15¢ per mile over. On approved credit through TFS. 2021 Corolla offer includes $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 6/1/21.

515 N. Green Bay Road, Waukegan, IL
847-696-8806 • ClassicDirectToyota.com

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

$1,500
 Customer Cash†

Model#: 1852, MSRP: $21,619. $189/mo. for 36 mos. $1,999 due at inception. Ttl pymt/
purch opt: $6,804/$12,971.

New 2021 Toyota

Corolla
Lease

For
*Per Mo. 

36 Mos.
$189

Model#: 2532, MSRP: $25,965, $239/mo. for 36 mos. $2,999 due at inception. Ttl pymt/
purch opt: $8,604/$13,761. 

New 2021 Toyota

Camry
Lease

For
*Per Mo. 

36 Mos.
$239

$1,000
 Customer Cash†

$1,000
 Customer Cash†

Model#: 4430, MSRP $27,325, $239/mo. for 36 mos. $2,999 due at inception. Ttl pymt/
purch opt: $8,604/$18,035. 

New 2021 Toyota

RAV4
*Per Mo. 

36 Mos.
Lease

For
$239

$1,000
 Customer Cash†

New 2021 Toyota

Highlander

Model#: 6937, MSRP $37,903, $299/mo. for 36 mos. $2,999 due at inception. Ttl pymt/
purch opt: $10,764/$25,395

Lease
For

*Per Mo. 

36 Mos.
$299

Get the 
Classic Toyota

Advantage

OR OR OR OR

New 2021 ToyotaNew 2021 ToyotaNew 2021 Toyota

Corolla

0%APR Financing
up to 60 Mos.^

CUSTOMER 
CASH†

$2500UP
TO
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Овен
Ви самі не знаєте, чого хочете. Не сумнівайтеся 

у поставлених цілях, інакше досягти їх буде непро-
сто. Аналізуйте помилки і йдіть вперед. В особисто-
му житті можливе розчарування. Приділіть достат-
ньо уваги родичам, інакше почнуться сварки.

Збагатіть свій раціон продуктами, що мають 
високу поживну цінність, – курячими яйцями, 
морепродуктами, бобовими, горіхами. Якщо сте-
жите за фігурою – рахуйте калорії, але і не від-
мовляйтеся від повноцінного харчування. Забе-
ріть з раціону здобну випічку та цукерки.

Тиждень обіцяє романтичні події. Не кидайтеся 
у вир кохання з головою, вам потрібно працювати, 
думати про сім’ю, а не втрачати здоровий глузд.

У понеділок будуть вдалими покупки. Не 
витрачайте занадто багато коштів із кредитної 
картки. Деякі фінансові питання можна залаго-
дити за допомогою родичів.

Козеріг
Ви почнете наполегливо дертися на нову 

кар’єрну вершину, звідки привітно усміхається 
пані Фортуна. Однак не можна весь час працювати. 
Активний відпочинок  дозволяє накопичити сили 
й сконцентруватися на майбутніх звершеннях.

У найближчі дні чимало неприємностей можуть 
принести шлунок і кишківник. Проблем можна 
уникнути, якщо будете дотримуватися правил здо-
рового харчування та відмовитеся від шкідливої їжі. 
Будьте обережні з молочною продукцією і здобою. 
Якщо у вас виникала харчова алергія – викиньте з 
раціону продукти, які несуть потенційну загрозу.

У вихідні влаштуйте романтичне побачення на 
природі. Понеділок ви, можливо, проведете на са-
моті. У вівторок підтримайте кохану людину. 

Фінансове становище стабілізується, але воно 
досі далеке від бажаного. Наприкінці тижня не по-
трапте на вудку обіцянок легкого прибутку. Діти 
можуть вимагати уваги й непередбачених витрат.

Телець
Сприятливий тиждень для відновлення фор-

ми й внутрішньої гармонії. Навіть якщо станеться 
щось незаплановане, все завершиться благопо-
лучно. У середу є шанс отримати підвищення або 
продемонструвати високі професійні досягнення. 
У четвер хтось вам зашкодить, порушивши плани, 
а вже у п’ятницю все складеться на вашу користь.

Якомога ретельніше захищайте очі, насампе-
ред від механічних пошкоджень. Тоді ваш зір буде 
у безпеці.

«Вогняний потік» ваших емоцій може налякати 
кохану людину. Врівноважте це, і почуєте важли-
ву інформацію, інакше ризикуєте втратити шанс.

Якщо будете розсудливими, то кар’єрі та фі-
нансовій стабільності нічого не загрожуватиме. У 
середу ймовірні фінансові надходження. Четвер 
– оптимальний для укладення угод. У вихідні не 
вплутайтеся в авантюрну історію.

Водолій
Не квапте події і не поспішайте з висновками. 

Люди змінюються, вчорашній суперник може ста-
ти другом. На вихідних поїдьте далі від дому, аби 
побачити нові місця.

Головне – не вигадуйте проблем там, де їх немає. 
Поки ви відволікаєтеся на щось незначне, можете 
пропустити важливий сигнал організму. Вчіться ди-
витися на ситуацію реалістично. Пройдіть повне об-
стеження організму, проконсультуйтеся з лікарем.

Зайва емоційність може привести вас до сварки 
із коханою людиною. У вівторок може пролунати 
несподіваний дзвінок, який обіцяє змінити не тільки 
тижневі плани, але і вашу долю. У неділю обговоріть 
особисте життя з друзями, отримаєте слушну пораду.

Ваші фінансові успіхи залежатимуть від прикла-
дених зусиль. Будьте уважні, підписуючи докумен-
ти. Одна маленька помилка може дорого коштува-
ти. У середу будуть вдалі дрібні покупки, а великі 
перенесіть на вихідні.

Близнюки
Ви будете у центрі яскравих подій. Успіх у про-

фесійній сфері принесе прибуток і відчуття ста-
більності. Ситуація складається на вашу користь. 
Особисте життя теж потішить. На вас чекає роман-
тика, ніжні зізнання та пропозиції руки і серця.

Можливо, ви будете «не в тонусі» – пошукайте 
додаткові джерела життєвої енергії. Правильно 
харчуйтеся, обов’язково ходіть на прогулянки. 
Знайдіть заняття, від якого «горітимуть» очі. Ця 
справа може стати ідеальним постачальником 
внутрішніх ресурсів.

У вас гармонійний і радісний період. Ви кохає-
те, і це взаємно. Ваш обранець на все готовий за-
ради вас. Збуваються заповітні мрії і виконуються 
давні бажання.

Понеділок – час великих задумів, які вдасться 
втілити у життя. На вас чекають прибуток і цікаві 
ділові пропозиції.

Риби
Тиждень обіцяє чудові результати у різних 

областях життя. Не будьте надто активними 
й не тягніть ковдру на себе. У середу ризик-
ніть почати нову справу. Поділіться планами 
з колегами та близькими, вас підтримають. У 
неділю займіться створенням нового.

На користь підуть заходи для зміцнення 
організму. Головне – не перестарайтеся, осо-
бливо якщо ви недавно хворіли або пере-
буваєте не в кращій формі. На перший план 
виходять правильний спосіб життя і помірна 
фізична активність. Більше гуляйте, частіше 
провітрюйте приміщення.

Спалюйте за собою мости – якщо немає 
кохання, то не вдавайте, що все гаразд. Вам 
потрібна щирість, радість, а не буденність.

Ваші грандіозні плани застрягли на півдо-
розі через брак коштів. Хоча вже прийшла 
пора задуматися над відпусткою.

Діва
Бажання поділитися професійним досвідом 

підвищить ваш авторитет. У середині тижня зро-
стає ризик прийняти поспішне рішення. У субо-
ту незначна помилка може викликати шквал 
неприємних наслідків. У неділю з’явиться 
можливість підвищити самооцінку.

Головне правило – помірність наванта-
жень. Усі тренування повинні приносити 
задоволення. Ваш організм не готовий пра-
цювати на знос – і якщо ви його змушувати-
мете, наслідки можуть бути сумними.

Хтось із вашого минулого може вирішити 
відновити стосунки. Не поспішайте розрубати 
цей вузол. Будьте делікатні. Можливо, на попе-
лищі колишнього кохання розгориться полум’я.

Може з’явитися нове джерело доходу. Але чи 
готові ви працювати більше? Протиставте мріям ре-
альний план дій. У суботу не витрачайте занадто багато.

К і

Скорпіон
З’явиться безліч блискучих можливостей, ви добре заробите й підви-

щите свій авторитет у професійній сфері. В особистому житті слухайте своє 
серце. Довіртеся коханій людині, це – шлях до гармонійних стосунків.

Ви відчуєте, що вам не вистачає сил. Програшним варіантом буде 
спроба вичавити себе насухо. Не вживайте енергетики. Візьміть день від-
починку і добре виспіться. Ні до чого себе не примушуйте. Ведіть здоро-
вий спосіб життя. У вас вийде впоратися із запланованим.

Не намагайтеся взяти чиєсь серце штурмом. Кохана людина може 
спантеличити вас вимогами, до яких ви психологічно не готові. І, все ж 
таки, варто прийняти ці умови. Віддаючи, ви отримаєте більше.

Час реалізувати амбітні ділові плани. Це якнайкраще позначиться на 
фінансовому становищі. На вас чекають фінансові надходження, ви змо-
жете достроково погасити кредит і не економити на відпочинку.

Лев
Якщо стримаєте амбіції, зможете досягти успіхів у справах. Прості 

рішення дозволять досягти більшого, ніж інтриги. Розберіться з накопи-
ченими справами. Позбудьтеся негативних думок, будьте добрішими й 
терплячими. Час подумати про відпустку.

Важливо висипатися. Якщо хочете зберегти здоров’я, відкладайте 
справи заради відпочинку. Якщо є можливість подрімати в обідню пере-
рву – скористайтеся нею.

У понеділок на вас може очікувати дивовижна зустріч, може, ви знай-
дете кохану людину. Будьте відкриті, заряджайте обранця позитивом.

Матеріальне становище покращиться, що стане наслідком серйозної 
роботи, виконаної у минулому. У п’ятницю імовірні конфлікти у колективі, 

шукайте компроміс. Будьте активними, захищаючи фінансові інтереси.

Рак
Будьте особливо уважні до нової інформації і нових людей. Вас можуть 

відвідати незвані гості, будьте щедрими. У п’ятницю небажано щось різко змі-
нювати у житті. Вихідні проведіть із коханою людиною. Вівторок – вдалий для 
обмірковування новаторських ідей, для цього потрібне усамітнення. 

Ваш організм подаватиме сигнали. Будьте уважнішими до себе, щоб почу-
ти й правильно їх інтерпретувати. Якщо ви не впевнені у тому, що розумієте 
ситуацію правильно, проконсультуйтеся з лікарем. Аналізи покажуть правди-
ву картину.

У житті все гладко не буває. Але іноді випадковість може принести щастя. 
Використайте шанс, посланий долею. Кохана людина порадує турботою.

Фінансові надходження не передбачаються, розумно використовуйте наяв-
ні ресурси. У другій половині тижня чекайте на вигідні пропозиції.

Терези
Тиждень буде насиченим і цікавим. Імовірні довго-

очікувана подорож із коханою людиною або разом 
із друзями, виконання давніх бажань. Вас охоплює 

кругообіг різноманітних подій. На роботі стримуй-
те амбіції, почекайте з проявом ініціативи.

Якщо не перегинатимете палицю – не нашко-
дите собі. Не ставте на своєму здоров’ї відверті 
експерименти. Принесіть собі максимум задо-
волення. Сходіть у СПА-салон, поспіть до обіду, 
з’їжте щось смачне – ви знаєте, що може вас на-
дихнути.

Ви зараз – дуже привабливий об’єкт для любов-
ного полювання, але не кидайтеся у вир сердечних 

пригод. П’ятниця може бути напруженою, пристра-
сті у вашій парі палатимуть. Стримуйте прояв емоцій.

Тиждень мине під знаком фінансової стабільності. 
Особливо вдалою для поповнення бюджету може бути 

п’ятниця.

Р бВ д ій

Стрілець
Цей тиждень може бути досить плідним, ви зумієте переробити безліч 

справ і отримати прибуток. Не створюйте зайвих проблем прагненням все 
тримати під контролем. Не виходьте за свою зону відповідальності. У четвер 
вас може порадувати нова інформація. У вихідні поруч із вами можуть з’яви-
тися люди з минулого, які відкриють нові перспективи.

Перш ніж прийняти те чи інше рішення щодо свого здоров’я – прислухай-
теся до інтуїції. Ваше чуття підкаже, від яких варіантів відмовитися – бо вони 
дуже важкі, затратні або можуть негативно вплинути на інші аспекти вашого 
життя.

Якщо у вас є претензії одне до одного, поговоріть відверто і вирішіть всі 
проблеми цього тижня. Потім не буде коли.

Фінансове становище – стабільне, можете дозволити собі пройтися мага-
зинами. Не забувайте, що потрібно не тільки працювати, а й відпочивати.
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TOYOTAARLINGTON.COM
A+

ONE OF THE 
WORLD’S LARGEST
TOYOTA DEALERSHIPS

2095 North Rand Rd. Palatine, IL 60074 (ON THE CORNER OF HICKS & RAND ROAD)

ARLINGTON
Palatine, IL PHONE: 855-996-7697

ALEX 
DUBINSKY

Sales 
Associate

OLGA 
RUSICOVA

Sales 
Associate

Розмовляємо вашою мовою
*Plus tax, title, license and $303.60 doc. fee on all prices/payments with approved credit. 0% APR financing for 72 months on ALL NEW IN 
STOCK 2020 and 2021 Toyota models. A down payment may be required. $13.89 per $1,000 financed. Terms varied by model. $15,000 
maximum amount financed at 0%. This is a buydown rate and it may effect your final purchase price. *1.9% APR financing for 72 months 
with $0 down payment required equals $14.71 per $1000 financed. Down payment or money due may vary at time of purchase. $15,000 
maximum amount financed at 0%. This is a buydown rate. While supplies last. On select used models. See dealer for details. Photos for 
illustrative purposes only. Exp. 6/1/21 
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26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091

11756 Charest St., Hamtramck, MI 48212-3059

586-757-1980

313-366-0055

248-487-0330 

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

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106

558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306

973-373-7839

201-795-4061

973-887-2776

773-589-0077

847-359-5911

630-307-0079

5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656

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

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

SELFRELIANCE.COM

EQUAL HOUSING
L E N D E R*NO PMI OFFER DOES NOT APPLY TO TOWNHOMES OR CONDOS 

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

YEARS


