
ILLINOIS       MICHIGAN       OHIO       NEW JERSEY       MARYLAND      NEW ENGLANDILLINOIS       MICHIGAN       OHIO       NEW JERSEY       MARYLAND      NEW ENGLAND

9 – 15 червня 2021,  9 – 15 червня 2021,  № № 2323 (Vol. XXVІ) (Vol. XXVІ)

ВСЕАМЕРИКАНСЬКА  УКРАЇНСЬКА  НЕЗАЛЕЖНА  ГАЗЕТА • ВИХОДИТЬ  ЩОТИЖНЯ • ВИДАЄТЬСЯ  З 1996 РОКУ

    Phone: 773-697-3922 • ukraine@mediatorchicago.com • www.chasipodii.net • ISSN 1548�6753  #23 (V.XXVІ)

A
M

E
R

IC
A

N
 
 
 
 
 
 
 
 
U

K
R

A
IN

IA
N

 
 
 
 
 
 
 
W

E
E

K
L
Y

 
 
 
 
 
 
 
 
N

A
T

IO
N

W
ID

E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N

E
W

S
P

A
P

E
R

 
A

M
E

R
IC

A
N

 
 
 
 
 
 
 
 
U

K
R

A
IN

IA
N

 
 
 
 
 
 
 
W

E
E

K
L
Y

 
 
 
 
 
 
 
 
N

A
T

IO
N

W
ID

E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N

E
W

S
P

A
P

E
R

 

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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ДІАСПОРА

Маніфест – звернення до українців Америки і 
далекого зарубіжжя! 

 «Світ буде знищений не тими людьми, які чинять зло, а тими, 
що спокійно  споглядають на це і нічого не роблять". 

Альберт Енштейн.

Ми всі є діти єдиної і неподільні 
неньки України. Незалежно 

від того, де і хто з нас народився, 
де проживає і чим займається. 
Як і всі наші великі національні 
герої, такі як Симон Петлюра, 
Роман Шухевич, Степан Бандера 
та інші, що віддали своє життя за 
Україну, ми повинні продовжу-
вати боротися за її святі ідеали. 

Сьогодні, в період жорстокого 
протистояння агресивному ворогу, 
ми щиро співчуваємо матерям та 
усім рідним наших загиблих україн-
ських Героїв та підтримуємо Україну 
в її боротьбі за власну територіальну 
цілісність та демократію.

УККА – єдиний організаційний 
комітет, який об’єднує всіх україн-
ців Америки. Ми активно працюємо 
над укріпленням важливості «укра-
їнського питання» серед політич-
них  та медійних діячів США

Сьогодні  настав час, коли нашу 
працю потрібно значно розшири-

ти, особливо поза межами України. 
Наші дії в цей критичний час, коли 
ворог забрав українські території 
і знущається з нашого народу, по-
винні бути значно активнішими  та 
скоординованими. Лозунги та звер-
нення вже малоефективні. Поки 
світ вірить  путінській адміністрації, 
доти ніякого покращення ситуації 
на фронті не відбудеться. Ми маємо 
справу з лукавим та підступним во-
рогом, який намагається збільшити 
продаж своїх природніх ресурсів, 
щоб за виручені кошти наростити 
військову потужність. Мета росій-
ського агресора очевидна  –  загар-
бання чужих територій. 

Путін є вбивцею та головним 
світовим терористом, який  орга-
нізував і успішно провів десятки 
терористичних актів. Він здійснює 
підтримку собі подібних диктатор-
ських режимів та, зібравши могутній 
фінансовий капітал в офшорах, ви-
користовує його для дестабілізаціїї 
світового демократичного порядку 

та волі виборчих процесів.  Незва-
жаючи на те, що весь світ це бачить 
і знає, Путіна продовжують прийма-
ти з почестями як «царя всея Русі» 
на найвищих світових та урядових 
рівнях. Йому ввічливо відчиняють 
двері і подають руку дружби, а та-
кож обговорюють з ним проблеми 
вирішення військових конфліктів. 
Чи  не є це блюзнірством? Чи світ 
не зійшов з розуму? Невже замало 
в світі доброї волі і ресурсів, щоб 
подолати цей дияволький режим та 
припинити назавжди страждання 
мільйонів людей?

УККА закликає всіх українців, 
для яких слово Батьківщина не є пу-
стим звуком, підтримати та підсили-
ти нашу боротьбу проти російської 
агресії. Ми запрошуємо вас долучи-
тися до наших зусиль та підтримати 
нас вашими внесками у розмірі 50 
доларів (щорічний внесок). Також 
закликаємо тих, хто має більшу фі-
нансову можливість, збільшити 
розмір внеску.

Нас є понад 20 мільйонів  поза 
межами рідної землі. Це близько 
половини населення України. Вду-
майтеся в загальну суму, яку ми мо-

жемо надати нашому оборонному 
сектору.

Світова історія має багато при-
кладів коли людство через власну 
байдужість та недалекоглядність не 
зупинило величезне кровопролит-
тя. Бракувало мудріших провідни-
ків і більшої завзятості.   

Не змарнуймо своєї нагоди і 
допоможімо підсилити обороноз-
датність нашої України, зберегти 
матерям життя їхніх синів та дочок, 
загоїти рани Героїв та підтримати 
сиріт, чиї батьки віддали життя за 
Батьківщину. 

Відкиньмо всі наші розбіжності, 
які є на руку нашому ворогові. Тіль-
ки в єдності наша сила!

Запрошуємо зробити 
ваші внески.

Будь ласка, надішліть 
чек за адресою: 

UCCA Illinois 
2247 W. Chicago Avenue, 

Chicago Il 60622
або зробіть свій внесок через 
PayPal на нашому офіційному 

сайті:  www.uccaillinois.org
З повагою,

Управа УККА (ІЛ)

Світовий Конґрес Українців очолив глобальну адвокаційну кампанію 
на підтримку надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО

Напередодні Саміту НАТО в 
Брюсселі, який відбудеться 14 
червня, Світовий Конґрес Україн-
ців (СКУ) закликає українські гро-
мади та друзів України зверну-
тися до очільників держав-членів 
НАТО на підтримку прискорення 
надання Україні Плану дій щодо 
членства у НАТО. Саміт відбу-
деться під час безпрецедентної 
ескалації російської агресії в регі-
оні, яка ясно свідчить, що Росія є 
невідворотною загрозою для Єв-
ропи та всіх держав-членів НАТО.

Складові організації СКУ в 30 дер-
жавах-членах НАТО, зокрема – в ЄС, 
Туреччині, Канаді та США активно 
співпрацюють з очільниками уря-
дів, мас-медіа та лідерами думок для 
того, щоб отримати підтвердження 
відданості НАТО до Плану дій щодо 
членства (ПДЧ) для України.

Українські організації в Канаді, 
США, Бельгії, Франції, Німеччині, 
Угорщині, Португалії, Туреччині та 
інших уже звернулися до урядів 
своїх держав із закликом підтри-
мати євроатлантичні прагнення 
України та чітко висловитися на під-
тримку ПДЧ для України. Президент 
СКУ звернувся до Генерального се-
кретаря НАТО Єнса Столтенберга 
25 травня із закликом до Альянсу 
прискорити працю над ПДЧ для 
України.

Протягом кількох тижнів перед 
Самітом НАТО СКУ та його складові 
організації в усьому світі проводять 
серію зустрічей та публічних диску-
сій з високопоставленими урядов-
цями та провідними експертами 
щодо візії НАТО для України.

СКУ закликає українські громади 
по світу долучитися до цієї потужної 

глобальної адвокаційної кампанії, а 
саме:

- написати листи та організувати 
зустрічі з політичними діячами та 
урядовцями, провідниками грома-
дянського суспільства та експерт-
ною спільнотою;

- написати статті до національної 
преси;

- залучити інші етнокультурні 
спільноти та друзів України до під-
тримки цієї кампанії;

- провести публічні дискусії, кон-
сультації та адвокаційні заходи.

«Членство України в НАТО є най-
надійнішим та найшвидшим шля-
хом до миру й безпеки в Україні. 

Це покладе край російській війні 
проти України та зупинить постійні 
провокації Росії в Східній Європі», 
– зазначив Павло Ґрод, Президент 
СКУ. – «Постійне задобрювання Росії 
продовжить утиски в Білорусі, кро-
вопролиття в Україні та глобальну 
агресію Путіна та його поплічників»

СКУ разом зі складовими орга-
нізаціями в усьому світі закликають 
очільників НАТО під час Саміту 14 
червня покласти край глобальному 
російському насильству та сабота-
жу,  зобов’язатися надати Україні та 
Грузії Плани дій щодо членства та 
погодити присутність сил НАТО в 
Україні.
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Настасія 
Марусик, 
Чикаго. 
Спеціально для 
«Час і Події »

Історія української 
нації охоплює мину-

ле наших предків як на 
рідному материку, так 
і по всьому світі, куди б 
не закидала їх доля. 

Українців, які з певних 
причин покинули рідну зем-
лю і проживають в чужих 
країнах, називають укра-
їнською діаспорою. Тер-
нистий шлях української 
діаспори світами ще не ви-
вчений досконало, не зібра-
ний докупи. Однією з гілок 
могутнього дерева україн-
ської діаспори є американ-
ська Україна, зокрема укра-
їнську громаду Чикаго на 
сьогодні справедливо вва-
жають однією з найбільших 
та найактивніших спільнот 
на теренах Сполучених Шта-
тів Америки. 

Перші спроби обґрун-
тованого наукового дослі-
дження історії зародження 
і становлення української 
діаспори в Чикаго були зро-
блені членами Ювілейно-
го Громадського Комітету 
«Тисячоліття Християнства 
в Україні, Відділ Іллінойс», 
який був сформований з на-
годи відзначення 1000-річ-
чя Хрещення Руси-України. 
До складу цього комітету 
увійшли одні з кращих пред-
ставників чиказької інтелі-
генції того часу, серед яких 
– Василь Маркусь, Дарія 
Маркусь, Зеновія Бігун, Ро-
ман Мицик, Іванна Ґорчин-
ська, Мирослав Семчишин, 
Іванна Гарасовська, Роман 
Завадович. Одне за одним 
ці люди відходять у вічність, 
залишаючи по собі помітний 
слід в історії зародження та 

громадського буття україн-
ської спільноти Чикаго. І як 
мало знаємо ми, новоприбу-
лі, про цих людей та їхніх по-
передників, які вважаються 
засновниками і будівничими 
могутнього центру україн-
ської діаспори на американ-
ському континенті, зокрема 
– в Чикаго. 

Еміграційний процес 

українців до Америки почав-
ся наприкінці ХVIII сторіччя. 
Наплив перших емігрантів 
з України, які поселилися 
в штаті Іллінойс, датується 
1880-ми роками. Перший ка-
мінь у підмурівок створення 
української громади в Чика-
го було закладено на сходи-
нах, що відбулися 31 грудня 
1905 року в будинку за но-
мером 939 Робі (теперішня 
Деймен). На цих сходинах 
було прийнято рішення від-
купити у данців церкву на 
розі вулиць Супіріор і Бікер-
сдайк і було створено «мало-
руську греко-католицьку па-
рафію», яку назвали на честь 
святого Миколая. 

Чутки про заснування 
греко-католицької парафії 
рознеслися поміж укра-
їнськими емігрантами, в 
результаті чого до Чикаго 
почали прибувати багато 
нових родин. Масовий на-
плив українських емігрантів 

також був пов’язаний з пере-
їздом до Чикаго у 1893 році 
молодого студента права, 
представника свідомої укра-
їнської інтелігенції, особи-
стого приятеля Івана Фран-
ка – доктора Володимира 
Сіменовича. У 1906 році до 
Чикаго також приїжджає 
молодий, повний енергії, по-
літично заангажований ще 

з Галичини (належав до На-
ціональної Демократичної 
Партії), священик Микола 
Струтинський, який прийняв 
важелі правління парафі-
єю св. Миколая. У 1906 році 
д-р Володимир Сіменович, 
священик Микола Струтин-
ський та адвокат Стефан 
Янович заснували Братство 
св. Миколая, яке вважалося 
першим у Чикаго відділом 
УНСоюзу. Почалася успішна 
розбудова української гро-
мади, створювалися нові 
організації, в результаті чого 
до міста вітрів прибували 
все нові й нові емігранти як з 
України, так і з різних куточ-
ків Америки.

У 50-х роках, після поне-
вірянь по Європі, до Аме-
рики, зокрема й до Чикаго, 
почали масово прибувати 
нові, так звані «політичні емі-
гранти», які потребували 
всебічної допомоги. На хвилі 
великої потреби допомагати 
новоприбулим, у 1947 році в 
Нью-Йорку було засновано 
перше товариство «Само-
поміч». У вересні 1947 року 
Верховним судом штату 
Нью-Йорк було затверджено 
інкорпораційний акт, який 
було внесено до реєстру в 
департаменті штату 3 жовт-
ня 1947 року. Ця дата вва-
жається датою заснування 

Об’єднання Українців Аме-
рики (ОУА), яка на сьогодні 
називається Товариство «Са-
мопоміч». 

Після створення головно-
го офісу, почали утворюва-
тись відділи по всіх великих 
осередках українського по-
селення в Америці. В Чикаго 
відділ Товариства «Самопо-
міч» було засновано 12 черв-
ня 1949 року. На перших 
загальних зборах, в присут-

ності 65-и емігрантів, було 
прийнято Статут та вибрано 
керівництво новостворе-
ного т-ва «Самопоміч». Пер-
шим головою було обрано 
д-ра Степана Самбірського. 
Заступником голови став 
Роман Мицик, Осип Дацько 
– секретар і організаційний 
референт, Дмитро Хоркавий 
– фінансовий референт, Іван 
Малюк – культурно-освітній 
референт, Степан Куропась – 
суспільний референт, Юрко 
Буксар – референт праці, д-р 
Марія Пшепюрська-Овча-
ренко – референт жіноцтва, 
Іван Mихальцевич – рефе-
рент молоді.

Практична діяльність то-
вариства охопила широкий 
діапазон потреб емігрантів 
– розбудовувалась суспіль-

на опіка, особливо над стар-
шими, немічними людьми, 
надавалась допомога в пра-
вових питаннях, оформлен-
ня різних форм, повернен-
ня податків, полагодження 
медичних рахунків тощо. 
При т-ві «Самопоміч» почали 
створюватись різні секції, зо-
крема: Учительська Громада, 
Лікарське Товариство, Сек-
ція Правників, Студентська 
Громада, Товариство опіки 
над дітьми, Спортивне това-
риство «Леви», Клуб Львів’ян, 
Клуб молоді, радіопередача. 
З плином часу деякі секції 
розросталися, утворюючи 
окремі структури, деякі са-
моліквідовувались. Зміню-
вались покоління, мінялися 
імена очільників та активних 
членів.

У 1951 році товариство 
«Самопоміч» стало спон-
сором новоствореної кре-
дитної кооперативи «Само-
поміч», яку на сьогодні ми 
знаємо, як Українську Фе-
деральну Кредитову Спілку 
«Самопоміч». 

На сьогоднішній день в 
нашій громаді функціонує 
велика кількість організа-
цій та установ – духовних, 
громадських, культурно-о-
світніх, мистецьких, жіно-
чих, ветеранських, моло-
діжних, фінансових. З метою 
координації роботи цього 
складного механізму життя 
діаспори, а також з метою 
надання фахових консуль-
тацій з різних питань для 
кожного члена української 
діаспори Чикаго, у 2019 році 
було відновлено діяльність 
товариства «Самопоміч», яке 
на сьогодні функціонує як 
інформаційний центр Асоці-
ація «Самопоміч». Ініціатора-
ми відновлення товариства 
«Самопоміч» були Богдан Ва-
траль, Роман Яцковський та 
Віктор Войтихів. Головою ди-
рекції обрано Володимира 
Тюна, виконавчим директо-
ром – Романа Яцковського. 

При Асоціації «Самопо-
міч» успішно транслюється 
українська радіопрограма 
«Вечірня Трибуна», яка була 
заснована у 1958 році 8-м 
відділом ООЧСУ в Чикаго під 
назвою: «Українська Вечірня 
Трибуна». Впродовж остан-
нього десятиліття радіопро-
грама транслювалася під егі-
дою УККА (Відділ Іллінойс). 
З квітня 2020 року власни-

Асоціація «Самопоміч» 
– інформаційний центр 

української громади Чикаго

Освячення офісу: Віталій Кутний, Роман Яцковський, 
Володимир Тюн, о. Володимир Кушнір, о. Сергій 

Ковальчук, Владика Венедикт (Алексійчук), о. 
Микола Бурядник, о. Олексій Каспрук, о. Іван Лимар

Дирекція товариства «Самопоміч», 1981 р. Сидять 
зліва: Роман Мартинюк, Омелян Плешкевич, Павло 
Турула, Ірина Камінська, Володимир Щебльовський. 
Стоять: Стефан Вербовий, Антін Коцепула, Оксана 

Казанівська, Богдан Ватраль

Selfreliance Association Board members and 
volunteer staff of the Senior Center

Богдан Ватраль, конгресмен Danny K. Davis, 
Володимир Тюн, Роман Яцковський
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www.chabanlaw.com

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

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

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

Автомобільні аварії
• Personal Injury / Травми / 

Медичні помилки 
• Керування автомобілем у 

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

Ваші долари в банку - це гарантовані втрати! ((
Ваші долари в нерухомості - це гарантований прибуток!))

847-890-9430

Орестом
Зубрицьким

Купуйте або продавайте з
ліцензованим агентом з нерухомості

Отже, треба поспішати! 
Ціни на нерухомість зростають і будуть стрімко підніматися і далі... 
Купивши зараз, Ви гарантуєте собі відсутність
зайвих втрат в майбутньому!

Розмовляє  українською

NORTH  SHORE  PRESTIGE  REALTY

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

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!!!

РЕКЛАМА
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ком радіопрограми стала 
Асоціація «Самопоміч». В 
результаті зміни формату 
«Вечірня Трибуна» набуває 
дедалі більшої популярності 
в українському середовищі. 
Головним і незмінним спон-
сором радіопрограми була і 
залишається Українська Фе-
деральна Кредитова Спілка 
«Самопоміч». Слухати радіо-
передачі можна щочетверга, 
з 8:00 до 9:00 вечора на хвилі 
1240 АМ/1470 AM.

 Не менш важливим до-
сягненням Асоціації «Са-
мопоміч» є створення 
центрального веб-сайту 
україн ської громади Чикаго 
(www.ukrainianchicago.com), 
на якому можна також оз-
найомитись із календарем 
подій, що відбуваються в 
громаді. На мою думку, дуже 
важливо мати єдиний ко-
ординаційний центр подій, 
оскільки раніше траплялися 
досить прикрі випадки про-
ведення важливих заходів 
одночасно за різними адре-
сами.

Послуги, які надає Асоці-
ація «Самопоміч», корисні і 
важливі, особливо для осіб 
старшого віку. Це є унікаль-
на можливість безкоштовно, 
українською мовою, отрима-
ти фахову відповідь на пи-
тання, що виникають в різ-
них життєвих ситуаціях.

Кожен бажаючий має 
можливість поспілкувати-
ся з кваліфікованим фахів-
цем, он-лайн або при осо-
бистій зустрічі, відповідно 
до затвердженого графіка 
роботи. Прийом громадян 
проводиться за попереднім 
записом по телефону або 
електронною поштою. Но-
мер телефону та електро-
нну адресу подано вкінці 
статті.

Всі професійні послуги, 
поради та консультації на-
даються лише незалежними 
професійними фахівцями, 
які особисто несуть за них 
відповідальність. Сфера 
діяльності щоразу розши-
рюється, вивчається попит, 
створюються нові програми. 

Наразі в Асоціації «Самопо-
міч» можна отримати:

 консультацію та ме-
дичну програму лікаря (куди 
звертатись у випадку медич-
них проблем, роз’яснюван-
ня механізму американської 
системи медичного стра-
хування, семінари з питань 
охорони здоров’я, інфор-
мація про пункти щеплен-
ня та отримання тестів на 
Covid-19) - вівторок, з 5:00 
до 6:00;

 консультацію з фінан-
сових питань (створення, 
фіксація та вдосконалення 
персональної кредитної іс-
торії, страхування життя, іпо-
тека, пенсійні заощадження 
(форми 401К, IRA), інвесту-
вання в освіту та бізнес, тощо) 
- вівторок, з 4:00 до 6:00;

 консультацію на рин-
ку нерухомості - вівторок, з 
5:00 до 7:00;

 нотаріальні послуги - 
середа, з 4:00 до 7:00;

 заняття з англійської 
мови - середа, з 7:00 до 8:00 
та субота, з 4:00 до 5:00;

 консультацію пред-
ставників Генерального кон-
сульства України в Чикаго 
- четвер, з 4:00 до 6:00;

 консультацію страхо-
вого агента (цікава інформа-
ція щодо програм компенса-
ції від страхових компаній, 
пов’язаних з Covid-19) - чет-
вер, з 5:00 до 6:00;

 консультацію адвока-
та ( імміграційні, юридичні 
та цивільні питання) - п’ят-
ниця, з 5:00 до 6:00;

 заняття з навчаль-
ної програми роботи на 
комп’ютері - субота, з 1:30 
до 2:30;

  підготування до здачі 
іспиту для отримання гро-
мадянства США - вівторок, 
з 7:00.

 інформаційна допомога 
з надання соціальних послуг - 
п’ятниця, з 2:00 до 5:00. 

  інформація для пошу-
ку роботи;

  інформація для винай-
му житла;

 постійне інформацій-
не забезпечення діяльності 
Асоціації «Самопоміч» на 
хвилях «Українського неза-
лежного радіо»;

 постійне оновлення 
інформації про вищезгадані 
послуги на сайті Асоціації.

На вищезгаданому сайті 
можна послухати відеозапи-
си розмов з очільниками ба-
гатьох важливих інституцій 
українського Чикаго, пред-
став никами духовенства різ-
них конфесій, освітянами, 
ква лі фі кованими фахівцями. 
Та кож асоціація надає для 
тим часового користування 

(про ведення зібрань, зустрі-
чей, тощо) конференційну за-
лу організаціям, котрі ще не 
мають своєї постійної адреси.

Від імені громадськості 
ук раїнського Чикаго хочу 
подякувати очільникам Асо-
ціації «Самопоміч» за ідею 
реанімації дуже важливого 
для кожного з нас центру 
невичерпної інформації з 
будь-яких питань, які вини-
кають в нашому еміграцій-
ному житті.

Вся інформація про 
діяльність Асоціації 

«Самопоміч» знаходить-
ся на сайті: https://www.

selfrelianceassociation.net/ 
Прийом громадян 

відбувається за по-
переднім записом:

e-mail: infocenter selfre-
lian ce@gmail.com;

телефон: 
+1-773- 692 -1010.

Для написання статті використано 

інформацію збірника-довідника: 

«Українці в Чикаго й Ілліной в 

тисячоліття хрещення України», 

редактор і упорядник Дарія Маркусь, 

Чикаго, 1989.

Урок англійської мови

Настасія 
Марусик, 
Чикаго. 
Спеціально для 
«Час і Події »

6 червня 2021 року в кате-
дральній залі Катедри св. 
Миколая, що знаходиться в 
центрі Української Околиці 
Чикаго, відбувся звітний 
концерт юних піаністів 
Олександра Петрущака та 
Анастасії Керечан. Під-
тримати юних виконавців 
прийшли члени родин 
та друзі. Сашко та Настя 
вже другий рік навчають-
ся в Школі Мистецтв при 
Катедрі св. Миколая. 

При школі діє багато різ-
номанітних студій, в яких 
професійні викладачі на-
вчають дітей мистецькому 
ремеслу. Діти вчаться малю-
вати, ліпити з глини, робити 

українські гердани, тощо. 
Особливою популярніс-

тю серед українських родин, 
котрі дбають про майбутнє 
своїх дітей, користується му-
зична студія, де діти навча-
ються грі на фортепіано, ду-
хових інструментах, скрипці, 
гітарі. Професійні фахівці 
студії – Андрій Чуйко, Окса-
на Чуйко, Людмила Краснюк, 
Ольга Карабінович, Мар’яна 
Лаганяк віддають дітям ча-
стину своєї душі.

Сашко та Настя другий 
рік навчаються в класі ви-
кладачки Мар’яни Лага-

няк. Незважаючи 
на карантинні об-
меження, концерт 
відбувся. Маленькі 
піаністи, які ледве 
діставали ногами до 
педалі інструменту, 
виконували солідні 
твори.

У виконанні 
Олександра Пе-
трущака прозвуча-
ли: «Етюд» Людвіга 
Шитте, «Менует» В. 
А. Моцарта та «Пре-
людія до мажор» Й. 
С. Баха. Анастасія 

Керечан виконала: «Етюд» 
К. Черні, «Місячну Сонату» 
Л. Бетховена та «Угорський 
танець» Й. Брамса в оброб-
ці Девіда Дутканіча, а також 
українську народну пісню 
«Ой не світи, місяченьку».

Після концерту діти насо-
лоджувалися смачними пе-
рекусками, які приготували 
для них батьки та викладач-
ка.

Звітний концерт учнів музичної 
студії Школи Мистецтв 

при Катедрі св. Миколая
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ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ, ПРО ІНШІ ЛОКАЦІЇ АГЕНТІВ ТЕЛЕФОНУЙТЕ 1-630-774-2136 

Biomed 2
4548 N. Harlem Ave.

Harwood Heights, IL 60706

847-566-6676

Continental USA 2
2207 W. Chicago Ave.

Chicago, IL 60622

773-489-9770

Excel Insurance
5150 W. Belmont Ave., #4

Chicago, IL 60641

AL&AL 
400 W. Dundee Rd.

Buffalo Grove, IL 60089

847-793-1000

Biovita Natural, Inc
955 W. 75th St.

Naperville, IL 60565

630-730-7740

Eurus Deli
22 W. 535 Butterfield Rd.

Glen Ellyn, IL 60137

Biomed
360 Townline Rd.

Mundelein, IL 60089

Kalyna Corp.
338 S. Rohlwing Rd.

Palatine, IL 60074

847-776-7766

Atlantic Express
Main Office

8801 S. 78th Ave.

Bridgeview, IL 60455

708-907-3000

•
•

•

•

•
 http://atlanticexpresscorp.com/tracking

РЕКЛАМА
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Аскольд С. 
Лозинський, 
Нью-Йорк 

Продовження мір-
кувань до 30-річчя 

Незалежності. Безпереч-
но суб'єктивний огляд 
на підставі власних спо-
стережень та зустрічей.

Вони – ці Віктори –  не мог-
ли бути більш різними. Одна-
че, історія пов'язувала їх бо-
дай шість років, що глибоко 
позначилося на суспільстві 
України і на її історії. 

Одна з найбільших по-
дій тридцятилітньої істо-
рії відновленої Української 
держави привела Віктора 
Андрійовича Ющенка на 
Банкову вулицю у ролі Пре-
зидента України. З моєї точки 
зору, це був перший прези-
дент України, якого можна 
було вважати Європейською, 
а не радянською людиною. 
Він був і є патріотом, який 
намагався передусім надати 
національний зміст молодій 
державі.

За нього відкрилися рі-
шучо архіви Служби Безпеки 
України, колишнього архіву 
КГБ радянщини. Безперечно 
встановлено напрям у сто-
рону Європи, через Євро-
пейський Союз і НАТО. У 2008 
році навіть США промощува-
ли Україні шлях до НАТО. Тут 
була велика заслуга Віктора 
Ющенка, якого у США вважа-
ли не тільки героєм Помаран-
чевої революції, а й жертвою 

спроби Москви його вбити. 
Перешкодою були Німеччина 
і Франція. Ця перешкода ли-
шається до сьогоднішнього 
дня, не з вини України, хоча 
роки другого Віктора були у 
цьому напрямі змарновані, 
навіть регресивні.

За Президента Ющенка 
встановлено закон про що-
річне відзначення Голодо-
мору. Ухвалений Верховною 
Радою України 28 листопада 
2006 року Закон «Про Голо-
домор 1932—1933 років в 
Україні» чітко та однозначно 
визначив вчинене комуніс-
тичним тоталітарним режи-
мом у 1932—1933 
роках масове ви-
нищення українців 
геноцидом україн-
ського народу. За-
проваджено мемо-
ріал у Києві для вшанування 
пам'яті жертв. На світову аре-
ну висунено справу визнан-
ня Голодомору геноцидом, 
чим зайнялася адміністрація 
Президента Ющенка, Кабінет 
міністрів, дипломатичний 
корпус та Світовий конгрес 
українців з своїми крайовими 
мережами. 

Президент Ющенко не 
тільки займався питанням 
Голодомору. Він цілеспрямо-
вано розбудовував україн-
ську культуру та відкривав 
скривлену українську істо-
рію, зокрема – періоду Дру-
гої Світової Війни. Такі великі 

постаті  того періоду, як Бан-
дера і Шухевич, справедливо 
з’явилися у перших рядах тої 
історії як герої. 

Де Ющенко недопрацю-
вав – це у площині економіч-
ній та боротьбі з корупцією. 
Засадничо добра і порядна 
людина, навколо нього всі 
використовували його нату-
ру і лагідність. Правда, було 
багато помилок з боку само-
го Ющенка. Найбільшою по-
милкою була його політична 
реабілітація кримінального 
колишнього свого опонента 
у виборах Віктора Янукови-
ча. Ющенко, замість посади-

ти того у тюрму, призначив 
його своїм прем'єрміністром. 
У цьому було розвіяння ве-
ликих надій, пов'язаних не 
тільки з його вибором, але з 
Помаранчевою революцією. 

Населення України погано 
оцінило Ющенка частково за 
його адміністративні міну-
си, але також через великий 
занепад світової економіки. 
Загально можна сказати, що 
Віктор Ющенко був гарною 
людиною, але не справився 
як Президент, незважаючи 
на свою економічну освіту і 
досвід голови Національного 
банку України і прем'єрства. 

Він став більш популярним у 
діаспорі, ніж в Україні, бо діа-
спорчани не жили у його еко-
номічних злиднях. Тут велику 
роль, по справедливому ог-
ляді, відіграв занепад світової 
економіки, і, мабуть, історія 
це відповідно оцінить. 

Так дійшло остаточно, що 
на наступних президентських  
виборах Ющенко навіть не 
увійшов до другу туру. Там 
опинились два його прем'єр 
міністри  — Юля Тимошенко 
і Віктор Янукович. Адмінре-
сурс Ющенка не допомагав 
демократичному кандида-
тові, а радше тому, хто був 

причетний до 
намагання його 
вбити шість ро-
ків тому. Рев-
нощі і людські 
слабості пере-

магали. 
У ретроспективі, для істо-

рії найбільша невдача Ющен-
ка – це те, що він промостив 
шлях до президенства кри-
мінальному і зрадницькому 
Віктору Януковичу. Чи фак-
тично Янукович демокра-
тично переміг Тимошенко 
– важко сказати, але західні 
спостерігачі не тільки при-
йняли результат таким, як він 
був проголошений, а навіть 
західна преса перед вибора-
ми надавала підтримку цій 
одіозній людині. Це була ве-
лика перемога для Москви і 
поразка для Києва та концеп-

ції України як незалежної де-
мократичної української дер-
жави, свідомої своє історії, 
минувшини, мови, культури 
та традиції, а також поважний 
крок назад на шляху до Євро-
інтеграції. 

Всупереч закону, в квітні 
2010 року на засіданні Пар-
ламентської Асамблеї Ради 
Європи президент України 
Янукович висловився проти 
визнання Голодомору актом 
геноциду. Міністр освіти Укра-
їни Д. Табачник, на порушення 
закону, намагався «вичисти-
ти зі шкільних підручників 
«брєдні про Голодомор». 

За чотири років прези-
дентства Янукович намагався 
повернути назад майже всі 
культурні та історичні здобут-
ки Ющенка та встановив дав-
ній культ малоросійства. Не 
минуло два місяці, як він під-
писав зі своїм протектором у 
Москві договір про 25-літню 
додаткову оренду Севастопо-
ля аж до 2043 року. Членство 
України в НАТО стало взага-
лі не актуальним.  Збройні 
сили України були повністю 
знейтралізовані. Єдине, що 
світилось, ще було остаточ-
не членство у ЄС, і Янукович 
звіяв цю надію у листопаді 
2013 року. Почались протес-
ти. Янукович намагався зду-
шити їх беркутом. Відбулась 
Революція Гідності, відома на 
ввесь світ. 

У третьому тижні лютого 
2014 року Віктор Янукович 
утік до обраної ним батьків-
щини. Владу перебрав народ 
України. 

Два Віктори
родовжен

нування ти того у тюрму призначив магали

Янукович намагався повернути 
назад майже всі культурні та 
історичні здобутки Ющенка

Аскольд С. Лозинський, 
Нью-Йорк  

Повірте, це не сумні почування, 
а радше радісні – з мого жит-

тєвого шляху, які залишаться на 
ціле життя, бо я вже не молодий, 
а можу заявити недвозначно, що, 
окрім моїх батьків, найбільший 
вплив на мене мала ця установа. 

Належу я від, мабуть, п'ятого року 
життя до одної організації молоде-
чої та виховної, яка  зветься Спілка 
Української Молоді. Це молодеча 
організація, а я сьогодні старий і на-
певне досмертний  її член. Вона пов-
стала ще у 1925 році у місті Києві, але 
сьогодні мова не про те, а  про її дру-
ге втілення чи відновлення у 1946 
році в Аугсбурзі,  Німеччина. Напев-
но відомо або можна домислитися, 
що цій організації сьогодні 75 років.

Чому для мене ця структура така 
дорога, що я пишу аж «Мій СУМ». Бо 
тут була моя молодість і моє вихо-
вання, крім вдома. Це була моя дру-
га хата. СУМ належить тисячам, але, 
мабуть, для кожної людини має уні-
кальне значення. 

Для мене була вона спочатку 
нагодою зустрічати нових друзів, 
а пізніше і подруг (які, правда, спо-
чатку не цікавили), забавлятися з 
ними,  відпочивати у горах, купати-
ся у зимній, як лід, річці, а згодом – у 
найкращому, на мій погляд, басейні, 
ходити на прогулянки, битися проти 
росіян бодай символічно криком на 
вуличних демонстраціях перед ро-
сійськими будинками, нападати на 
другі табори, жартувати  і сміятись 
зі старших, які мали обов'язок нами 
опікуватися і навіть старатися дещо 
навчити.

В ретроспективі, уже з доволі до-
рослого віку, я зрозумів, що СУМ був 
кузнею, що спільно з моїми батька-
ми намагалась з мене зробити лю-
дину, яка не тільки миється, чешеть-
ся, займається фізкультурою, читає 
навіть книжки, але і так остаточно 
готується до боротьби за Україну. Як 
смішно, але мої виховники у це віри-
ли. Історія показала, що це не просто 
мрійники. Завдяки СУМ я став мрій-
ником також.

Щойно закінчивши вищі 
студії,  я зрозумів, що 
це була найкраща 
нагода також за-
пізнати пред-
с т а в н и к і в 
найкращого 
українсько-
го поколін-
ня, таких, як  
мої батьки, 
яких, мушу 
з ізнатись, 
правда я 
с п о ч а т к у 
вважав людь-
ми, які просто 
знущаються наді 
мною та перешкод-
жають  моїм пригодам. 
Я почав їх шанувати за їхню 
невтомну працю, за їхній ідеалізм, 
що у моєму студентському віці почав 
мені імпонувати. 

Вони, ті, котрі творили СУМ у ді-
аспорі та працювали безкорисливо 

довгі роки з перших днів, колись 
виглядали для мене навіть смішни-
ми, а то і занадто серйозними. Як 
вчора пам'ятаю чорні шкарпетки та 
ті самі все чорні черевики і постій-
ний стукіт молотка. Мені здавалось 
що вони ніколи не відпочивали, а 
просто переймалися нами, а коли 
ми відпочивали, вони одним оком 
нас пильнували, а другим стежили 
другу роботу фізичної праці лопа-
тами і молотками.

Коли я підріс, я пірнув у 
команди цієї організа-

ції, її управи. Две-
рі відкрились 

одразу. Я був 
здивований, 

як швидко 
і з задово-
л е н н я м 
мої стар-
ші друзі, 
виховни-
ки відпу-
скали свої 

позиції та 
давали мені 

нагоду працю-
вати з такими, 

яким я був раніше. 
Не лише відпускали 

свої мандати, але стояли 
поруч і давали мені допомогу у пер-
ших кроках. Я ніколи не відчував, що 
мене відштовхують.  Навпаки – від-
чував я велику приязнь та заохочен-
ня.

Що ці особи і мої батьки дали 
мені? Вони зробили мене щонай-
менше українським патріотом, а то 
і нарваним націоналістом, бо це та-
кож справа природи і генів, це зро-
била моя мати. Пізнання і виховання 
такими людьми лишається не тільки 
у пам'яті, у серці, але і проявляється 
на ділі до смерті.

Треба додати, що не усі ці особи 
були високої інтелігенції чи осві-
ти. Війна і боротьба перервали їхнє 
життя. Вони за молодості, мабуть, 
не знали буденного життя.  Багато 
залишилось просто собою, так, з 
мотиками у руках. Вони знади одно 
– вони любили Україну, котру вони 
були примушені залишити. Ця Укра-
їна скоротила їм життя напевне, але 
не запал до життя. Жити і не вірити у 
щось майже святе – це не життя. Ці 
люди працювали фізично тяжко на 
хліб насущній з мрією, а навіть пе-
реконанням, що це все тимчасове, 
що вони, або ті, яких вони вихову-
вали, побачать ту Україну, яку вони 
так любили, за яку вони були готові 
вмирати, і любов до якої вони хотіли 
передати наступному поколінню.

Цього року і далі будуть писати 
історію цієї надзвичайної органі-
зації, але, як на мене, ця історія ще 
сильніше віддзеркалюється у серці 
кожного Сумівця, який у неї вжився 
і запізнав, зокрема, її основополож-
ників і трудівників. Вона відбива-
ється у їхній діяльності також.  Знаю 
напевне, що не був би я таким, як я 
є, без СУМ-у, чи це добре чи ні, не 
знаю. І тому далі Сумую. Завдання 
сьогоднішнього покоління – зуміти 
передати це наступним, а наступно-
го – наступним. І так далі! Честь Укра-
їни — Готов Боронити! Це не просто 
клич — це суть!

Мій СУМ — 
особисті міркування
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Передмова Віктора Жердицького: 
«Ось справжня ціль земельної 

афери Зеленського — розпродаж 
наших надр, які оцінюються в 500 
разів дорожче, ніж сільгоспземлі!

Зеленський та його маріонет-
ки через «ринок землі» віджима-
ють у нас безцінні багатства 
надр і землі, що оцінюються у 200 
трильйонів доларів.

Національне багатство на-
лежить усім українцям і повинне 
стати матеріальною основою 
заможного життя для багатьох 
поколінь.

У статті Андрія Нечая, гео-
лога, поета Майдану, розкрито 
розміри й ціну корисних копалин, 
які є основною метою земельно-
го дерибану, що розпочнеться з 1 
ЛИПНЯ 2021 року».

*****
«МОЯ УКРАЇНА: ЗЕМЛЯ дана Го-

сподом Українцям не для торгівлі!
ЗЕМЛЯ – то основа Української 

Нації та неподільна загальнонарод-
на власність, яка може бути переда-
на тільки у користування винятково 
громадянам України на найжорсткі-
ших умовах дбайливого хазяйнуван-
ня на ній для спільного блага!

Господь дав нам найкращу у Світі 
ЗЕМЛЮ, щоб на ній в труді та мирі ріс 
й множився Український Рід, а не для 
вирощування стомільйонних вро-
жаїв соняху чи рапсу.

Не вигода та нажива олігархів 
має стати мірилом господарювання 
на ЗЕМЛІ й в Україні, а покращення 
життя українського народу та його 
примноження.

Коли Господь наділяв різні на-
роди та землі всіляким добром, в 
нього випадково – а, може й на-
вмисно, розкрився мішок зі скар-
бами, і вони густо просипались на 
Україну… Збирати йому було ніко-
ли — і вийшло, що на малесеньку 
цяточку на карті Землі, де є Україна, 
припало безліч скарбів – значно 
більше, ніж будь-де у світі. На дода-
ток Він подарував Україні найкращу 
у світі землю, достатньо води, помір-
ний клімат, багато сонця, рівнини та 
все інше, необхідне для щасливого 
життя. Тільки живи, працюй та прим-
ножуй дане Господом. Де ще в світі 
ви знайдете таку концентрацію Бо-
жих дарів? НІДЕ. Господь помилував-
ся врешті працею своєю – і залишив 
Рай на землі… Недарма це місце 
зветься Ук-РА-їна!

Ви ніколи не замислювались, 
ЧОМУ Господь так наділив україн-
ців? За які такі заслуги? Чи це, може, 
кара за якісь гріхи? Дати нам найба-
гатшу в світі землю, щоб ми не вила-
зили сотнями років з нескінченних 
війн за неї, бо хто тільки не хотів та 
не хоче загарбати її?

Тільки подумайте: нас менше 
ніж 0,5 % людства, займаємо жа-
люгідні 0,4 % земної суші, а маємо 
аж 9 % всіх світових чорноземів, 
здатних прогодувати третину 
людства… 75 % ріллі не має жод-
на країна світу — 44 мільйони 
гектарів, з яких 28 мільйонів — то 
найкращі ЧОРНОЗЕМИ!

Крім того, ми ще маємо 4-те місце 
у світі за кількістю та вартістю при-
родних ресурсів і корисних копалин! 
Україна – чи не єдина країна у світі, 
що зі 120 видів відомих людям ко-
рисних копалин має в своїх надрах 
117! Та ще й у величезних кількостях.

То чим же нас Господь нагородив 
на додаток до землі?

Україна має величезні потен-
ційні поклади материкового газу 

— близько 80 трильйонів кубіч-
них метрів, до 100 трильйонів га-
зогідратів у шельфі Чорного моря 
загальною вартістю (за сучасними 
цінами) близько 50 трильйонів до-
ларів! Навіть розвіданих запасів ма-
терикового газу понад 2,8 трильй-
она кубічних метрів, а шельфового 
— вже 6,0 трильйонів. Ми мали б 
видобувати щонайменше 250 мі-
льярдів кубічних метрів газу щоріч-
но і за 2—3 роки незалежності стати 
справді енергетично незалежною 
державою, та ще й забезпечувати 
українським газом усю Європу, по-
стачаючи туди 200 мільярдів кубіч-
них метрів щорічно. Ми могли б 
мати колосальні кошти на розви-
ток держави та покращення нашо-
го життя (до 50 мільярдів доларів 
щорічно), а не добувати ті жалюгідні 
17 мільярдів кубічних метрів, про які 
нам постійно бреше влада, обкрада-
ючи дикими цінами, тарифами, та ще 
й «циганить» під проценти копійки в 
МВФ, замість самим заробляти сотні 
мільярдів доларів…

Це не враховуючи сланцевий 
газ, потенційні поклади якого у 
нас одні з найбільших у світі. А 
правда проста: на двох третинах 
газових свердловин добувають газ 
«втемну», а практично всі занижують 
їхні дебітні показники… Чи влада 
цього НЕ знає? Знає! І має з того свою 
«бандитську» частку! І приблизно 60 
— 80 мільярдів кубічних метрів газу 
щорічно продає у Європу під вигля-
дом російського…

Щорічно газу крадуть десь на 
20 мільярдів доларів. Колись же 
ми добували тільки на Борислав-
щині по 70 мільярдів кубічних 
метрів газу та забезпечували ним 
увесь СРСР та 4 країни Європи…

Україна має величезні поклади 
НАФТИ, обсяги якої сягають понад 
сотні мільйонів тонн і яку оціню-
ють трильйонами доларів. Навіть 
Джозеф Байден зауважив нещодав-
но, що Україна має найбільші покла-
ди нафти в Європі. І постає просте 
питання: чому ми у радянські часи 
добували 15 мільйонів тонн наф-
ти щорічно лише на Львівщині та за-
безпечували себе та половину СРСР і 
європейських друзів високоякісним 
пальним, а нині цього не робимо? 
Як так сталося, що минулого року 
добуто лише жалюгідні 1,6 мільй-
она тонн? І це тоді, коли нафту та газ 
знайдено на території всієї України 

— на Сумщині, Харківщині, Донеч-
чині, Одещині, Полтавщині, а на Во-
лині взагалі маємо «нафтовий Клон-
дайк»? Що, нафта зникла? Неправда! 
Вона вже сама з землі вибирається — 
поїдьте хоч на Львівські старі родови-
ща, та й побачите. На жаль, 30 років 
щодо нафти й газу нас обманюють, а 
також обкрадають наші надра! Куди 
ділись понад 10 000 нафтових сверд-
ловин? А нікуди! Качають «чорне зо-
лото» у Білорусь, Прибалтику, а нам 
везуть мільйони тонн палива та заро-
бляють на нашій нафті 20 мільярдів 
доларів щорічно! Я надіюся, що жод-
на розумна людина не повірить ста-
тистичним даним, за якими Польща 
нині використовує 25,1 мільйона 
тонн нафти, не маючи ЖОДНОГО ро-
довища, а Україна тільки 8,4! Навіть 
брехати правдиво не навчилися…

Ми маємо найбільші у світі по-
клади ЗАЛІЗА  — 20 % світових 
запасів; тільки розвіданих 70 мі-
льярдів тонн, а потенційно є значно 
більше – під 200. А це ще, щонай-
менше, на 30 трильйонів доларів. 
Найбільші у світі поклади марганцю 
– 3 мільярди тонн на 7 трильйонів 
доларів. Нікелю й кобальту — сотні 
тисяч тонн на 600 мільярдів доларів. 
Навіть поклади вугілля — одні з най-
більших у світі. І тільки розвіданого 
понад 40 мільярдів тонн на 2 трильй-
они доларів, а потенційна кількість 
більша в рази… А хто з олігархів 
платить ренту до бюджету? Та 
практично ніхто! Усе вивозиться 
через офшори…

Поклади ТИТАНУ в Україні 
унікальні — понад 20 % усіх світо-
вих запасів.Уже зараз розвідано 
титанових руд понад 200 мільйонів 
тонн на 400 мільярдів доларів… 
Україна може 440 років забезпечу-
вати титаном увесь світ!

З ЛІТІЄМ взагалі диво-дивне! 
Влада настільки забрехалася, що 
дані про його поклади визнала 
державною таємницею. Для того, 
щоб була можливість красти без-
божно, безкарно та без податків і 
сплати ренти! А це – один з найбіль-
ших скарбів України! Літій, берилій, 
тантал, церій – рідкоземельні надсу-
часні метали на трильйони доларів, 
за якими майбутнє, адже їх викори-
стовують у комп’ютерній техніці та 
найновіших технологіях.

Запасів УРАНУ в Україні також 
на сотні років, і це мільйони тонн 
на сотні мільярдів доларів…

АЛЮМІНІЮ, МІДІ — невичерпні 
запаси, тільки добувай і розбудо-
вуй економіку держави…

За покладами РТУТІ-КІНОВАРУ 
Україна на 2-му місці у світі…

Колись скіфи мали гори золо-
та, добутого у причорноморських 
степах. Чи воно десь зникло? Та в 
жодному разі! В Україні є десятки 
родовищ ЗОЛОТА і ПЛАТИНИ. Най-
більші в світі КІМБЕРЛІТОВІ ТРУБ-
КИ, у яких добувають алмази — і ті 
в Україні! Для прикладу, біля Вінни-
ці трубка має діаметр 6,5 кілометрів, 
а в Росії, у Мирному, — «найбільша» 
у світі 1,4 кілометра, тобто у 5 разів 
менше. І таких в Україні – десятки!

КАЛІЙНІ СОЛІ посідають за по-
кладами 4-те місце у світі. І їх на 
трильйони доларів… 

КАМ’ЯНОЇ СОЛІ — невичерпні 
родовища, щороку її по 4 мільйо-
ни тонн експортуємо…

Гігантські родовища КАОЛІНУ, 
що є найкращим у світі і який 
японці вивозять на виробництво 
найкращого фарфору та фаянсу…

Та ще безліч скарбів у нашій землі! 
НЕ ЗЛІЧИТИ СКАРБІВ УКРАЇНИ. Ще 
сотня необхідних людині копалин, 
крім головних перелічених, у нас є! І 
складається враження, що корисних 
копалин приблизно на 200 трильй-
онів доларів (за оцінками світо-
вих експертів) чекають у наших 
надрах, аж поки їх не вкрадуть 
разом з землею нові «хазяї»… 
Замість служити нашому народу.

Простий розрахунок: Україна має 
28 мільйонів гектарів найкращих в 
світі чорноземів (таких у Європі НЕ-
МАЄ взагалі) і вони б мали коштувати 
щонайменше 100 тисяч доларів за 
один гектар. Та візьмемо «скромніше» 
— по 40 тисяч доларів за один гектар 
чорнозему та по 20 за 17 мільйонів 
гектарів ріллі. Маємо правдиву най-
меншу вартість нашої землі на рівні 
1,5 трильйони доларів! А в надрах 
землі – у понад сто разів більше!

А наша влада оцінює нашу зем-
лю разом з надрами аж у жалюгідні 
100 мільярдів доларів. Але ж вона 
– безцінна!

То ж ДУМАЙТЕ, братове. І визна-
чайтеся, де Рай земний, і чи він вар-
тий, щоб за нього боротися!? Осо-
бливо, у порівнянні з пустелями, 
наприклад, Ізраїлю. Чи, можливо, 
наша земля НЕ ТИМ дісталася? Бо Бог 
дав – він і забере у нездар і нікчем.

Чи ми вже нездатні до бороть-
би навіть за своє майбутнє? І щез-
немо, як тисячі народів до нас, 
які не проявили щирого бажання 
вижити, розвинутись і примно-
житись на найкращій у світі землі, 
дарованій нам Господом?
Україна — це краща у світі ЗЕМЛЯ,
Синє небо і сивий Дніпро,
Чорне море, високі Карпати!
Що найкращого в Господа 

біля серця було —
Він зібрав, щоби нам передати!
Передав для життя 

все найкраще, що мав,
Щоб щасливо й заможно жилося.
Тільки розуму й совісті нам не додав — 
Мабуть, більше для нас не знайшлося?
Чи Господь недодав, чи диявол забрав,
Чи самі по світах розгубили...
Тільки що ж ми за люди нездарні такі?
Що з України рай не зробили!?
Та в нас вірить Господь і наказує нам
Лад навести в Шевченковім краї!
І я знаю: ми зробимо РАЗОМ, брати,
Україну омріяним Раєм!

Геолог, поет Майдану Гідності Андрій Нечай

Джерело: Суспільна система. http://ukr-

merezha.com/docs/55-moya-ukrayina.html

P.S. Підготувала до друку Лідія Корсун.

Андрій Нечай. Моя 
Україна: багатства надр 

української землі
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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

$2.59

  

$0.85

773-600-2727773-600-2727
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Графік Роботи:
Пн-Пт: з 10 ранку до 8 вечора
Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня

РЕКЛАМА
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Продовження на стор. 14

У фінальній частині 
записів телефонних 

розмов нардепа й кума 
російського президен-
та Віктора Медведчука, 
отриманих Bihus.Info, 
ідеться про його участь у 
газових переговорах між 
«Нафтогазом» і «Газпро-
мом», в організації схеми 
імпорту електроенергії з 
Росії через «прокладку» 
партнера президента, а 
також про справжню роль 
в єдиному процесі, куди 
його запрошували офіцій-
но – обміні полоненими. 

Про це йдеться у четвер-
тій частині «плівок Медвед-
чука», опублікованих Bihus.
Info.

Президент Порошенко 
неодноразово наголошував, 
що спілкувався із Медвед-
чуком тільки на тему обміну 
полоненими, і прямо заяв-
ляв, що звільнення україн-
ських військовополонених 
і заручників – це єдина офі-
ційна функція Медведчука.

Водночас, згідно з запи-
сами телефонних розмов, 
Медведчук брав безпосе-
редню участь у численних 
економічних і бізнесових пе-
реговорах. Окрім згаданих 
у попередніх епізодах тор-

гівлі вугіллям із окупованих 
територій та приватизації 
стратегічного нафтопродук-
топроводу, на записах Мед-
ведчук активно бере участь 
у газових переговорах Укра-
їни та Росії та перемовинах 
щодо імпорту російської 
електроенергії. При 
чому в першому ви-
падку явно відстоює 
інтереси і бажання 
російської сторо-
ни, а в другому – 
приватні інтереси 
б і з н е с - п а р т н е р а 
президента Петра 
Порошенка.

Переговори за т. зв. «зи-
мовий газовий пакет» у 
жовтні 2014 році офіцій-
но велися в Брюсселі між 
українським «Нафтогазом», 
російським «Газпромом» і 

міністерствами енергетики 
обох країн. Хоча офіційні 
переговорники це запере-
чують, але записи свідчать, 
що не публічно в них був 
задіяний і Медведчук. Зо-
крема, згідно з плівками та 
відповідно до інформації 
про перельоти Медведчу-
ка, напередодні офіційних 
переговорів він літав у Сочі, 
де тоді вірогідно перебував 
президент РФ Володимир 
Путін, а потім у Москву – до 
очільника «Газпрома» Олек-
сія Міллера та російського 
профільного міністра Олек-
сандра Новака – обгово-
рювати деталі контракту. І, 
судячи із записів, два пре-
зиденти за посередництва 
Медведчука погодили, що 
українська делегація не 
буде висувати радикаль-
них вимог щодо певних 
нюансів контракту. Однак 
прямо посеред переговорів 
Міллер із Новаком телефо-

нували Медведчуку, жаліли-
ся, що українська делегація 
в Брюсселі – попри попе-
редні домовленості прези-
дентів – висуває несподіва-
ні й жорсткі вимоги щодо 
внесення змін у контракт. 
Росіяни пообіцяли знизити 

ціну на газ, але наша делега-
ція хотіла гарантій – вписати 
знижену ціну прямо в контр-
акт. Цього хотів уряд і цю 
позицію публічно вислов-
лювали ще до переговорів. 
Однак російську сторону та-

кий варіант не влаштовував. 
Щодо газового контракту ми 
з ними вже судилися в між-
народному арбітражі, де до-

водили якраз, що ціна була 
упродовж попередніх років 
завищена.

Вписати у контракт зни-
жену ціну для них означа-
ло одразу визнати позов і 
програти суд. Тому пропо-
нували закріпити обіцянку 

знижки політичною угодою, 
між урядами, наприклад. 
Президентське погодження 
саме такого варіанту і зву-
чить на плівках. Упродовж 
всього вечора переговорів 
росіяни через Медведчука 

просять нагадати Порошен-
ку, що з ним домовлялися 
про протилежне, і просять, 
аби президент особисто 
зателефонував українській 
делегації і налаштував її на 
потрібний росіянам сцена-
рій. Зрештою, українська 
делегація радикальною 
пропозицією поступила-
ся, а вже наступного дня 
на записах Медведчук із 
Новаком сміються з того, 
що Україна погодилася на 
гарантії, які їй, по суті, ні-
чого не гарантували. Від-
повідно до записів, одразу 
після закінчення газових 
переговорів Медведчук до-
лучається до переговорів 
із імпорту електроенергії з 
Росії. Восени 2014-го Україна 
зіштовхнулася з дефіцитом 
електроенергії, тож довело-
ся вести ще одні переговори 
з Росією. Своєю чергою, Росії 
треба було якось забезпе-
чити електрикою окупова-
ний Крим, який залежав від 
материкового світла прак-
тично повністю. І тому Мо-
скві потрібен був подвійний 
контракт: продавати Україні 
електрику так, щоб Україна її 
постачала в Крим.

Незадовго до підписання 
контракту «Українська прав-
да» оприлюднила інформа-
цію про те, що у контракт 
намагаються «встромити» 
посередника – кіпрську 

«прокладку», яку нібито кон-
тролював бізнес-партнер 
Петра Порошенка – енерге-
тичний бізнесмен Костянтин 
Григоришин. Порошенко 
тоді заявив, що ця інформа-
ція не відповідає дійсності і 

згодом контракт дійсно під-
писали напряму, з держав-
ним «Укрінтеренерго».

Однак у записах теле-
фонних розмов знайшлося 
підтвердження, що ця схе-
ма дійсно планувалася і що 
організовував її, зокрема, 
і Медведчук. Так, у листо-
паді-грудні 2014 року він 

неодноразово обговорю-
вав деталі контракту із за-
ступником голови уряду РФ 
Дмитром Козаком, а також 
через міністра енергетики 
Росії Новака домовляється 
про зустріч для себе, свого 
соратника нардепа Тараса 
Козака й Костянтина Григо-
ришина – з Каріною Цуркан. 

Цуркан – на той час 
топ-менеджерка російської 
компанії «ІНТЕР РАО», ко-
тра і мала продавати елек-
трику Україні. У розмовах 
Медведчук проговорює, що 
контракт треба укласти з 
врахуванням посередниц-
тва кіпрської фірми, яка кон-
тролюється Григоришиним, 
і яку нібито особисто «дав» 
Порошенко. До останнього 
в розмовах обговорюється 
саме ця схема, однак, зреш-
тою, контракт таки уклали 
напряму. В розмовах немає 
пояснення чому, але план 
змінився одразу після того, 
як журналісти опублікували 
розслідування, де розкри-
ли його деталі. Наприкінці 
грудня 2014 року Медведчук 
офіційно отримав статус пе-
реговорника від України із 
обміну полоненими з так зва-
ними ЛДНР. Першим про це 
заявив один із ватажків бо-
йовиків т. з. ДНР – Олександр 
Захарченко. Наступного дня 
у СБУ заявили, що це вони 
вирішили «інкорпорувати 

до цієї роботи Віктора 
Медведчука». Версії 
про надання такого 
мандату Медведчуку 
СБУ притримувався 
у публічних заявах і 
Петро Порошенко. 
Але на «плівках», за 
10 днів до цих публіч-

них заяв, у розмові із поміч-
ником Путіна Владиславом 
Сурковим сам Медведчук 
говорить, що попросив його 
займатися полоненими саме 

Медведчук міг домовлятися 
з РФ про постачання газу й електрики 

та затягувати обмін полонених

Плівки Медведчука-4

Переговори про «зимовий газовий пакет» у жовтні 2014 році 
офіційно велися в Брюсселі між українським «Нафтогазом» та 
російським «Газпромом».  Два президенти за посередництва 
Медведчука погодили, що українська делегація не буде висувати 
радикальних вимог щодо вигідних їй нюансів контракту
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тодішній президент України 
Порошенко. Офіційна роль 
в обміні полоненими надала 
Медведчуку багато привіле-
їв: дозвіл на регулярні прямі 
польоти з Києва до Москви, 
легалізований контакт із 
бойовиками, публічний ста-
тус «рятівника заручників». 
Водночас ефективність Мед-
ведчука як переговорника у 
цьому процесі викликає ба-
гато питань. 

По-перше, згідно з пу-
блічними даними, до мо-
менту офіційного входжен-
ня Віктора Медведчука у 
процес обміну, Україні вда-
лося повернути додому 
стільки ж людей, скільки й 
за декілька наступних років. 
З вересня до грудня 2014 
було звільнено півтори ти-
сячі українських громадян, 
до квітня 2019-го – трохи 
більше ніж три тисячі. 

По-друге, судячи з теле-
фонних розмов, Медведчук 
міг заважати іншим україн-
ським учасниками процесу, 
а також підбурював пере-
говорників від так званих 
ЛДНР проводити обміни ви-
нятково через нього. Пока-
зовим є один із діалогів між 
Віктором Медведчуком та 
відповідальною за обміни 
в т. зв. ЛНР Ольгою Кобце-
вою, під час якого Кобцева 
скаржиться на спроби укра-
їнської сторони провести 
вигідний для себе обмін у 
форматі «7 на 1», а Віктор 
Медведчук – не віддавати 
людей, і в подальшому ра-
діє зриву цих перемовин. У 
записах телефонних розмов 
також обговорюються і два 
відомих обміни – Надії Сав-
ченко та «кіборга» Андрія 
Гречанова («Рахман»).

Серед записів, що опи-
нилися в розпорядженні 
Bihus.Info, немає таких, які 
б свідчили про організацію 
Медведчуком самого обмі-
ну Савченко, але є декілька 
розмов із прессекретарем 
Путіна Дмітрієм Пєсковим. 

На них Медведчук жалі-
ється, що його в день обмі-
ну Савченко не показали у 
новинах поруч із Путіним. 
Савченко була засуджена 
в Росії за нібито вбивство 
на Донбасі кількох росіян. 
Льотчиця не захотіла про-
сити помилування, і тоді за 

неї у Путіна попросили вдо-
ви нібито вбитих нею чоло-
віків. Ідея задіяти в цій істо-
рії вдів, за словами Путіна, 
належала саме Медведчуку. 
В день обміну Савченко Пу-
тін провів зустріч із цими 
жінками, на ній був при-
сутній Медведчук, про це 
повідомляли в російських 
новинах, але на відео, що 
тиражувалося в новинах, 
Медведчука обрізали з ка-
дру (наприклад, ось це відео 
https://www.youtube.com/
watch?v=NNqptyOQli4).

Декілька разів Медвед-
чук жаліється Пєскову і 
просить знайти відео, де 
його видно, а в наступних 
випусках новин показати. 
За словами Медведчука, це 
– «найважливіший момент, 
для чого ж цей город горо-
дився». Що ж до Гречанова, 
то, відповідно до записів, 
його визволенням від по-
чатку Медведчук не за-
ймався. «Рахман» потрапив 
у полон у липні 2015 року, і 
вже у серпні спроби витягти 
його почав Олексій Моча-
нов (товариш Гречанова і на 
той момент – радник міні-
стра оборони). За словами 
Мочанова, бойовики були 
готові віддати Гречанова 
в обмін на взятого в полон 
українськими військови-
ми російського кадрового 
офіцера Старкова. Але тоді 
українська сторона заяви-
ла Мочанову, що Старков 
повинен пройти через суд. 
Відтак, обмін затягувався.

Віктор Медведчук, судя-
чи із записів, ще в середині 
вересня взагалі не знав, де 
саме перебуває Гречанов і 
при цьому відмовляється 
від пропозицій бойовиків 
обміняти його на вже згада-
ного Старкова. При цьому 
вже наприкінці листопада, 
в розмовах із «міністром 
оборони» т. зв. ДНР Воло-
димиром Кононовим, різко 
починає називати цей обмін 
надважливим, наголошує 
на своїй активній участі в 
його підготовці, на домов-
леностях «перших осіб двох 
держав», а також вимагає не 
віддавати «Рахмана» Моча-
нову, який весь цей час за-
ймався процесом.

У цих діалогах показо-
вими є декілька моментів. 

Перший – Віктор Медвед-
чук на записах акцентує 
увагу на створенні пре-
цеденту, адже російський 
майор Старков на той мо-
мент вже був засуджений 
в Україні, але помилува-
ний Петром Порошен-
ком. Таке помилування, 
за словами Медведчука, 
і є прецедентом, адже 
це – перше помилування 
безпосереднього учасни-
ка війни, яке може вико-
ристовуватися в подаль-
шому. 

Другий – записи свідчать 
про те, що Віктор Медвед-
чук на вимогу української 
сторони зупиняє вже до-
мовлений обмін Гречано-
ва і Старкова через нібито 
витік про нього інформації 
і ситуацію з Мочановим. В 
результаті Гречанов ще дві 
доби провів у полоні. Про-
цес відбувся таємно, і перші 
камери зустріли Гречано-
ва вже у аеропорту «Бори-
спіль», куди його доправи-
ли одразу після обміну. Там 
він чекав прильоту Петра 
Порошенка з Франції. Під 
час зустрічі «Рахману» на 
камери дали можливість 
зателефонувати рідним, а 
Петро Порошенко заявив, 
що фінальне рішення про 
його обмін приймалося у 
Франції, після того, коли він 
нібито попросив лідерів єв-
ропейських країн натисну-
ти на Володимира Путіна. 

Цікаво, що, як свідчать 
записи, домовляючись про 
обмін ще на 28 листопада, 
Віктор Медведчук переда-
вав бойовикам, що бажаний 
час для української сторони 
– не пізніше ніж в обід, але ті 
наполягли на вечорі. Прези-
дент Порошенко 29 листо-
пада мав бути вже у Франції, 
де, як він заявив пізніше, пе-
реймався долею «Рахмана». 
В такому випадку він не міг 
би публічно зустріти укра-
їнського військовослужбов-
ця в разі успішного обміну 
ввечері 28-го. В результаті 
обмін саме в цей день і було 
скасовано.

Джерело: BIHUS.INFO 

(https://bihus.info/medvedchuk-mig-

domovlyatysya-z-rf-pro-postavky-gazu-

i-elektryky-ta-zatyaguvaty-obmin-

polonenyh-plivky-medvedchuka-4/)

США вилучили більшу 
частину викупу в хакерів, які 

атакували Colonial Pipeline
Міністерство юстиції США 

повернуло $2,3 млн з ви-
купу, сплаченого хакерам, 
які атакували магістраль-
ний трубопровід Colonial 
Pipeline.

Про це заявила на прес-
конференції у Вашингтоні 
заступниця генерального 
прокурора США Ліза Мо-
нако, повідомляє власкор 
Укрінформу.

«Сьогодні міністерство 
юстиції знайшло та повер-
нуло більшу частину викупу, 
сплаченого Colonial Pipeline 
угрупованню DarkSide, яке 
минулого місяця вчинило 
атаку за допомогою програ-
ми-вимагача»,- заявила вона, 
додавши, що гроші були ви-
лучені за рішенням суду.

Заступниця генпрокуро-
ра наголосила, що Сполуче-
ні Штати не шкодуватимуть 
зусиль для відповіді на такі 
атаки.

Це підтверджує той факт, 
що операція з вилучення 
криптовалюти у хакерсько-

го угруповання була вперше 
проведена спеціалізованою 
робочою групою мін’юсту 
США.

Заступник директора 
ФБР Пол Аббате пояснив, 
що агенти змогли іденти-
фікувати віртуальний ва-
лютний гаманець, який 
хакери DarkSide використо-
вували для вимагання гро-
шей у Colonial Pipeline. Біт-
койн-гаманець розміщався 
у Північній Каліфорнії, що 
полегшило  американським 
правоохоронцям роботу.

«За допомогою право-
охоронних органів з цьо-
го гаманця було вилучено 
кошти, тож представники 
DarkSide не змогли ними 
скористатися», - поінформу-
вав Аббате.

Нагадаємо, компанія 
Colonial Pipeline, яка займа-
ється транспортуванням 
нафтопродуктів, виплатила 
понад $4 мільйони викупу 
організаторам кібератаки, 
яку ФБР пов’язує з Росією.

ФБР завдяки «таємному» 
месенджеру затримало понад 

800 міжнародних злочинців
Федеральне бюро роз-

слідувань США у співпраці з 
правоохоронними органами 
понад десяти країн провело 
у 18 країнах масове затри-
мання понад 800 людей, під-
озрюваних у різноманітних 
злочинах.

Про це повідомляє BBC.
Як зазначається, масш-

табна операція стала можли-
вою завдяки мобільному до-
датку ANOM. Під час операції 
пристрої зі цим додатком 
розповсюджувались серед 
злочинців, дозволяючи полі-
ції контролювати їхню кому-
нікацію стосовно контрабан-
ди наркотиків, відмивання 
грошей та навіть підготовки 
вбивств.

У спецоперації в усьому 

світі брали участь близько 9 
тисяч правоохоронців. Під 
час арештів були вилучені, 
зокрема, вісім тонн кокаїну, 
250 одиниць вогнепальної 
зброї та загалом понад 48 
мільйонів доларів у різних 
світових валютах та крипто-
валютах.

В самій лише Австралії за-
арештували 224 людини, кон-
фіскували близько 4 т нарко-
тиків та 35 мільйонів доларів.

Голова уряду Австралії 
Скотт Моррісон заявив, що 
операція «завдала важкого 
удару організованій злочин-
ності» по всьому світу.

Європол назвав право-
охоронну операцію «Троян-
ський щит»/Greenlight най-
більшою в історії.

Суд відмовив у передачі 
приватному товариству одного 

з найбільших родовищ літію
Господарський суд Києва 

відмовив у передачі приват-
ному товариству в користу-
вання одного з найбільших 
родовищ літію в Україні.

Про це повідомляє Офіс 
Генерального прокурора.

Приватне товариство, по-
при вимоги законодавства 
та за відсутності спеціально-
го дозволу на користування 
надрами без проведення 
аукціону, звернулося в із по-
зовом до Державної служби 
геології та надр України про 
визнання права користу-
вання й усунення перешкод 
у користуванні Шевченків-
ським родовищем літієвих 
руд у Донецькій області.

Офіс генпрокурора здійс-

нив вступ у цю справу для 
захисту інтересів держави 
щодо користування при-
родними ресурсами у вста-
новленому законодавством 
порядку.

Обґрунтовуючи свою по-
зицію, прокурор наполягав 
на тому, що підприємство 
незаконно, поза конкурсом 
намагається отримати у ко-
ристування для видобуван-
ня літієвих руд Шевченків-
ське родовище.

Зазначимо, 3 червня 
Верховний Суд скасував 
спецдозвіл на користування 
ділянкою з покладами бурш-
тину площею 10,6 тис. га по-
близу селища Словечне на 
Житомирщині.
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Продовження на стор. 18

«Тиждень» поговорив 
з ініціатором проєк-

ту «Промприлад. Рено-
вація» про перспективи 
розвитку інноваційної 
економіки, взаємодію 
бізнесу з державою і 
громадянським суспіль-
ством та про особливості 
ревіталізації промзон.

– За вашими оцінками, 
якою може бути частка 
інноваційної економіки в 
Україні?

— Важко зараз назвати 
якусь цифру, але якщо ми 
хочемо претендувати на 
статус розвиненої сучасної 
держави, то це той вектор, 
куди нам точно треба спря-
мовувати наші погляди і пе-
реорієнтовуватись. Секто-
ри, де створюється висока 
додана вартість, — точно не 
ті, що пов’язані виключно з 
базою природних ресурсів, 
а інтелектуально місткі га-
лузі. Якщо поглянути на еко-
номіки розвинених країн, 
побачимо, що саме ці галузі 
переважають у їхній струк-
турі. Щодо України може ви-
никнути питання, чи є у нас 
такий потенціал — і так, він 
однозначно є. Оцінюючи на-
явні у нас ресурси — не при-
родні, а людські, — рівень 
технологій, середньої та ви-
щої освіти, бачимо, що наша 
позиція у світі значно нижча, 
ніж могла би бути. Якщо по-
глянути на те, як нині розви-
вається в Україні ІТ та інші 
галузі, видно, що з’являють-
ся конкурентні компанії, що 
могли б виходити, зокрема, 
й на світові ринки. Це ство-
рює важливий прецедент — 
коли ринок формується і не-
має внутрішньої впевненої 
позиції, важливо бачити, що 
у когось починає виходити. 
Зараз для нас сприятливий 
момент, коли ці прецеденти 
з’являються, і вони не поо-
динокі. Тут і може відбутися 
більш усвідомлений перехід 
— зокрема, ментальний. Ми 
потроху розуміємо, що мо-
жемо сформувати свою по-
зицію у світі не тільки завдя-
ки сільському господарству 
та іншим сировинним галу-
зям, і починаємо думати над 
створенням нових компаній 
та продуктів в інтелектуаль-

но містких галузях із висо-
кою доданою вартістю.

– Що допоможе розкри-
ти цей потенціал — «не-
видима рука ринку» чи все 
ж сприяння держави?

— Мені властиво мислити 
в проактивний спосіб і ви-
ходити з того, як побудувати 
той чи інший процес, спира-
ючись на власні можливо-
сті, замість бути залежним 
від зовнішніх чинників. Тож 
завжди цікавіше не те, що 
може зробити для нас держа-
ва, — як на мене, програмо-
ю-мінімум (яка в українських 
реаліях часто є програмою 
максимум) стає те, щоб вона 
просто не заважала, не ство-
рювала чинників стримуван-
ня природного розвитку. В 
України з точки зору балан-
су викликів та можливостей 
якраз останніх є чимало. Так, 
будь-яка розвинена еконо-
міка є дуже зарегульова-
ною, і всі ніші там як пра-
вило вже заповнені — там 
буде менша маржинальність, 
точка входу буде складною 
і дорогою тощо. У нас є свої 
ризики, але й безліч нагод: 
можна розвиватися та до-
сягати успіхів практично в 
будь-якій сфері за умови якіс-

ного підходу. Я спостерігаю 
за державним та місцевим 
адмініструванням в Україні, 
і можна говорити, що кожні 
п’ять років ситуація покра-
щується. Бачимо, що бізнес, 
хай і поволі, але рухається з 
«чорної» зони в «сіру», а з «сі-
рої» — в «білу».

Також за останні п’ять 
років з’явилося чимало 
компаній, які одразу ви-
будовують свої процеси «в 
білу», декларують і вико-
нують принципи нульово-
го толерування корупції, 
і в них починає це вихо-
дити. Це непросто, але ще 
10 років тому подібне вза-
галі звучало б як утопія. 
Бізнесу треба менше уваги 
приділяти очікуванням від 
держави, бо це відволікає 
від проактивного пошуку та 
міркувань про те, як ми мо-

жемо створити додану вар-
тість власними зусиллями, і 
ставить у позицію чекання, 
коли щось зроблять для нас. 
Турбулентність є всюди у сві-
ті, і вона лише зростає — і 
це нам на руку: ми народи-
лися та все життя живемо в 
турбулентних умовах, тож 
вони нас не лякають, ми 
до них резистентні. Світ же 
натомість лише входить у 
цю фазу. Ясна річ, у розви-
нених країн більший запас 
міцності, якого немає у нас, 
але не завжди це перевага 
— насправді це лише відтя-
гує момент, коли все ж тре-
ба починати щось міняти й 
трансформуватись. Ми ж му-
симо робити це одразу. Тож, 
як на мене, Україна є однією 
з найцікавіших країн з точки 
зору балансу можливостей 
і викликів. Українським під-

приємцям легше реалізову-
вати свій потенціал у таких 
умовах, бо ми розуміємо 
специфіку власного ринку, 
але треба мати на увазі, що 
це тільки початок шляху. Ми 
можемо створити один з 
найцікавіших ринків у світі. 
Територія велика, багата ре-
сурсами, 40 млн населення 
— це ніби не так і багато, але 
ринок достатньо об’ємний.

Як на мене, варто пере-
ставати бути в позиції очі-
кування, що для нас щось 
зроблять держава, Європа 
чи Штати, і натомість думати 
про те, чим ми можемо бути 
корисні для світу, врахову-
ючи нашу унікальну специ-
фіку. Враховуючи, що у світі 
є купа викликів, пов’язаних 
із суспільними розламами, 
постправдою (що мають на-
слідками Brexit, правління 
Трампа тощо), і це не точко-
ві епізоди, а системні про-
блеми, над якими думають у 
світі, — я гадаю, що в кожній 
наглядовій раді великої за-
хідної компанії мав би бути 
українець. Ми краще розумі-
ємо, як діяти в таких умовах 
— Захід поки не усвідомлює 
нашого потенціалу, але якщо 
прецедентно це демонстру-

вати, то це абсолютно реаль-
но й може навіть стати трен-
дом наступних 50 років. 

– У технологічно роз-
винених країнах, що пере-
бувають в агресивному 
середовищі, — таких як 
Південна Корея чи Ізраїль 
— роль держави є значною: 
вони створюють цілі інку-
батори для стартапів та 
вирощують національних 
чемпіонів свідомо. Чи мож-
лива у нас така співпраця 
бізнесу та держави?

— Звичайно. Звернімось 
до прикладу «Промприлад.
Реновація»: в якийсь момент, 
думаючи про напрямки роз-
витку свого бізнесу, ми зро-
зуміли, що вперлися в стелю і 
що без зміни правил гри нам 
не обійтися. Для української 
ментальності характерно 
очікувати, що цю зміну здійс-

нить влада. Щоб відбулися 
системні зміни, а не точкові, 
які дуже швидко відкочують-
ся, треба інший підхід. Сталі 
зміни відбуваються не зго-
ри вниз, а знизу вгору — так 
вони зачіпають всі прошар-
ки суспільства. Тож ми зро-
зуміли, що треба, по-перше, 
випрацьовувати здоровий 
діалог у відносинах між біз-
несом, громадянським сус-
пільством та органами ад-
міністрування — більшість 
асоціює їх із державною 
владою, але я розглядав би 
це поняття ширше. По-дру-
ге, необхідно випрацьову-
вати взаємодію та довіру, бо 
спільні виклики вирішуються 
лише спільними зусиллями, 
поодинці ми не впораємося. 
Якщо поглянути на структу-
ру будь-якого розвинено-
го суспільства, бачимо, що 
презумпція довіри там є ба-
зовою. У нас натомість існує 
презумпція недовіри — і не 
змінивши цей момент, ми не 
зможемо рухатися далі.

Ще 8–10  років тому укра-
їнський бізнес часто пе-
реконувався, що держава 
— ненадійний і токсичний 
партнер. Тож почався про-
цес об’єднання бізнесів: і 

нині бачимо зростання кіль-
кості таких об’єднань, біз-
нес-асоціацій тощо. Це по-
зитивний крок, але цього 
недостатньо. Наступна зона 
великого нерозкритого 
потенціалу криється у вза-
ємодії між громадянським 
суспільством і бізнесом: 
він величезний, і його поки 
не бачить ні одна, ні друга 
сторона. Специфіка секторів 
полягає в тому, що деякі речі 
може робити тільки бізнес, 
а деякі — тільки громадян-
ське суспільство, але коли 
вони починають працювати 
разом, виникає синергія. І в 
момент коли в Івано-Фран-
ківську почала набирати 
обертів, взаємодія між бізне-
сом і громадянським рухом, 
наші двері також завжди 
були відкриті для діалогу з 
органами місцевого само-
врядування. Трансформації 
там завжди відбуваються 
в останню чергу і повільні-
ше. Зараз дедалі більше ам-
бітних процесів і програм 
відбуваються в рамках вза-
ємодії у трикутнику: бізнес, 
громадські ініціативи та 
адміністрація. Ми погоджу-
ємося не в усьому, але кон-
центруємося на точках, де 
зусилля та думки збігаються. 
Можу сказати: зараз дедалі 
більше амбітних процесів 
і програм відбуваються в 
цьому напрямку, що доз-
воляє виходити на певний 
масштаб та впроваджувати 
системні рішення. Так, на пі-
лотному поверсі «Промпри-
ладу» розмістилося багато 
бізнесів, але є й громадські 
організації, а також офіс Де-
партаменту інвестиційної 
політики міськвиконкому, 
який з адмінбудівлі переїхав 
сюди — бо ми зуміли дове-
сти, що їхній клієнт саме тут, 
тому тут треба бути. Офіс 
працює тут понад три роки, 
і відбувається дуже активна 
міжсекторальна взаємодія, 
залучається чимало інвес-
тицій та грантів на програми 
розвитку міста.

Другий приклад — ми 
спільно ініціюємо стратегію 
розвитку Івано-Франківська. 
Цей процес  займає не менш 
ніж п’ять років, і на рівні спів-

иждень» поооггоговорив но містких галузяхх ііііііззз висо

Юрій Филюк:

«Якщо ми хочемо збільшувати 
експорт товарів та послуг, то 
мусимо знаходити рішення, як 
зменшувати експорт талантів»

Фото книгарні «Є»

Турбулентність є всюди у світі, і вона лише зростає — і 
це нам на руку: ми народилися та все життя живемо в 
турбулентних умовах, тож вони нас не лякають

Довідка 
Юрій Филюк народився 1982 року в Молдові. У 13 

років разом з родиною переїхав до Івано-Франківська. 
Закінчив Івано-Франківський університет нафти і газу. 
Працював у фінансовій галузі в Києві, 2008-го повернув-
ся до Івано-Франківська, де заснував громадську органі-
зацію «Тепле місто»  та компанію «23 ресторани». Із 2016 
року – ініціатор та генеральний директор «Промприлад.
Реновація».
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власників має шість стей-
кхолдерів. Крім міськради, 
це громадська організація 
«Тепле Місто», Асоціація біз-
несу, Асоціація науковців, 
Університет та драмтеатр як 
культурний гравець. І фінан-
сування так само залучаєть-
ся з трьох джерел: міський 
бюджет, локальний бізнес і 
міжнародні донори. Ми ві-
римо, що тільки в таких кон-
фігураціях вибудовуються 
сталі конструкції, в яких ко-
жен бачить свою роль, інте-
реси всіх сторін враховано, 
а також налагоджуються 
прозорі процеси й відкри-
тий діалог, де немає місця 
зловживанням і спекуляці-
ям. Звісно, така комунікація 
складніша і довша, ніж якби 
хтось прийшов і дав щось 
готове одразу. Але такий 
системний підхід насправді 
дозволяє рухатися найш-
видше.

Якщо ж ми хочемо збіль-
шувати експорт наших 
товарів і послуг, то муси-
мо знаходити рішення, як 
зменшувати експорт та-
лантів. Це одне з ключових 
завдань, і без цього ми во-
чевидь не зможемо розви-
вати інноваційні галузі. Те, 
у що ми віримо, — це між-
секторальні хаби та підси-
лення секторів освіти. Але, 
безумовно, підхід мусить 
бути комплексним: якщо 
ми розвинемо освіту, але 
одразу не підкріпимо це 
можливостями для еко-
номічної реалізації талан-
тів тут на місці, то просто 
станемо донорами талан-
тів для інших економік, і 
саме це часто відбувається 
й зараз. А таланти, хай і ча-
сто не завдяки, а всупереч, 
в Україні продовжують на-
роджуватися, і у них є при-
родний, здоровий «голод» 
— це також дуже важлива  
компонента. Тому підхід 
«Промприлад.Реновація» 
— це екосистема, достатньо 
велика, як для Івано-Фран-
ківська, з точки зору інфра-
структури (близько 40 тис. 
м. кв2), яка будується на пе-
ретині нової економіки, су-
часної освіти , мистецтва та 
сучасної урбаністики. І саме 
в повному комплексі — по-
одинці чи почергово це не 
спрацює. Ми віримо, що це 
простимулює й міжсекто-
ральну взаємодію, — на цих 
перетинах з’являються нові 
ідеї та рішення.

Нас часто запитують: 
ви хочете розвивати нову 
економіку — навіщо стіль-
ки уваги мистецтву (яке є 
частиною нашої екосисте-
ми)? Ми відповідаємо: тому 
що воно розвиває критичне 
мислення, стимулює 
народження нових 
ідей. Один із наших 
нових проєктів, «Чи-
тай», спрямований на 
книговидавничу ін-
дустрію. На першому повер-
сі розміститься книжковий 
супермаркет, а на другому 
інституція, яка досліджува-
тиме читання і знаходити-
ме рішення, як спонукати 

українців читати більше. 
Художня література напря-
му впливає на кількісний 
показник креативного по-
тенціалу в суспільстві: якщо 
суспільство читає менше — 
воно в програшній ситуації 
порівняно з тими, де чита-
ють більше.

– Чи бачите ви в масш-
табах країни супереч-
ність між старою та 
новою економікою? Так, 
згідно з нашим досліджен-
ням, окремі регіони Украї-

ни розвиваються за прин-
ципом американських 
Півночі та Півдня: є аграр-
ні, сировинні регіони, але є 
й такі (включно з вашим), 
що включені в світову 
економіку та створюють 
більше доданої вартості. 
Враховуючи те що вся 
наша олігархія постала з 
цієї старої сировинної сис-
теми — як вийти з цього 
протиріччя?

— Принципової загрози 
в цьому не бачу. Я розгля-
даю це так: є цикли розвит-
ку будь-якого підприємства 
чи галузі, і сировинно орі-
єнтовані бізнеси не зник-
нуть швидко. З іншого боку, 
якщо поглянемо на світо-
вий рейтинг Forbes, то цих 
компаній ми там будемо ба-
чити дуже мало. Не вважаю, 
що з цим треба боротися чи 
якось на це впливати, рад-
ше треба концентруватися 
на створенні альтернатив, і 
заміщення відбуватиметься 
природним шляхом. В цьо-
му процесі не обов’язково, 
щоб хтось із кимось конку-
рував чи воював, але є таке 
поняття, як перетікання ка-
піталів. За моїми спостере-
женнями, коли виникають 
нові прецеденти й прикла-
ди, як можна по-новому ви-
рішувати завдання, — капі-
тал природно перетікає в ці 
нові галузі.

– Якщо поглянемо на 
рейтинги стартапів, 
концентрації ІТ-бізнесів, 
побачимо, що Івано-Фран-
ківськ впевнено підніма-
ється у них на перші пози-
ції. Говорять навіть про 
те, що, мовляв, у Харко-
ві може бути створена 
«українська Кремнієва 
долина». Яким може бути 
місце Івано-Франківська в 
цьому «змаганні»?

— Звісно, ідея «україн-
ської Кремнієвої долини» 

романтична, але малоре-
альна для втілення. Багато 
хто в світі намагався створи-
ти свої Кремнієві долини, і в 
них не вийшло. Появу Крем-
нієвої долини уможливила 

сукупність різних чинників, 
і це навряд чи можна і є сенс 
повторювати. Так, наші роз-
робки базуються на дослі-
дженні різних досвідів, але 
ми пропускаємо їх через 
себе, компілюємо власний 
досвід та чужий і створює-
мо власні рішення. Все дуже 
динамічно змінюється, тож 
ніякий «копіпаст» не спра-
цює в принципі.

З іншого боку, ми бачимо 
своїм завданням стимулю-
вання розвитку нових про-

єктів із західною ціннісною 
«прошивкою», яка для нас 
важлива. Насамперед це ін-
телектуально місткий підхід, 
відповідальне ставлення до 
довкілля та сталий розвиток. 
Наша модель — це радше 
не Кремнієва долина, яка 
шукає тільки суперчемпіо-
нів, як-то Uber чи Google, і 
має дуже жорсткий відбір. 
Як на мене, від цього трош-
ки віє сучасною «золотою 
лихоманкою». Нам ближчий 
інший підхід — канадський: 
так, у Торонто виник інно-
ваційний центр MARS, який 
має 32 сателіти в різних мі-
стах Канади. Кожен сателіт 
має свою спеціалізацію, яка, 
у свою чергу, базується на 
економічній спеціалізації 
кожного з міст. Їхній підхід 
такий: вони раді будь-яко-
му підприємцю з будь-яким 
масштабом бізнесу, але за 
двох умов — напрямок ді-
яльності має відповідати 
основному напрямку спеці-
алізації регіону та зареєстру-
вати компанію та платити 
податок у цьому конкретно-
му місті. Віддача за інвести-
ціями в такі інкубатори-ак-
селератори — приблизно 1 
до 7, і бізнеси повертають їх 
у вигляді податків та нових 
створених робочих місць. 
Цей підхід нам ближчий: він 
інклюзивніший і більше під-
ходить Україні.

Нам треба піднімати ба-
зові речі: soft skills, доступ 
до базових знань у сфері 
бізнесу (як налаштувати ос-
новні відділи компаній, як 
із малого бізнесу перейти в 
середній, а далі у великий, 
як виходити на зовнішні 
ринки тощо). Компанії по-
трошку розкачуються, і 
які із них можуть зрештою 
розростися до масштабів 
Google — але, як на мене, 
це прагнення умовно знай-
ти «золоту жилу», з якої 

можна жити все життя, про-
диктоване «логікою бідних». 
Нам більше імпонує крок за 
кроком вибудовувати свою 
траєкторію росту і це дає 
сталіші результати.

– Наскільки перспек-
тивним вам загалом ви-
дається напрямок реві-
талізації старої індустрії 
в Україні?

— Безумовно, можна ре-
алізувати різні сценарії, але 
в ревіталізації зі збережен-
ням певного архітектурного, 
історичного та культурно-
го коду міст і підприємств 
однозначно є сенс та пер-
спектива. Якщо подивитися 
на Лондон чи Бруклін, то 
приміщення старих заводів 

та фабрик є найдорожчою 
нерухомістю на ринку — і 
вони практично недоступні, 
їх розібрали. Збудувати нове 
— не проблема, але знайти 
будівлю, яка матиме тяглу 
історію, — значно цікавіше. 
Закинуті заводи та фабрики, 
яких справді дуже багато в 
кожному пострадянському 
місті, нині є проблемними 
для сучасних міст із еколо-
гічної та юридичної точки 
зору, тому вони часто є не-
дооціненими. Але саме на їх 
базі можна створювати ви-
соку додану вартість. Наші 
моделі — це центри пере-
запуску міст із пострадян-
ських контекстів в сучасний 
розвиток, і якщо правильно 
налаштовувати ці міжсекто-
ральні, багатофункціональні 
екосистеми, що збирати-
муть навколо себе таланти 
та дозволятимуть їм реалізо-
вувати свій потенціал, вони 
з’єднають ці міста та регіони 
з глобальною економікою.

– Ревіталізація — це 
мода чи потреба нашого 
часу?

— Перш за все це ін-
струмент. Можна створити 
бізнес з нуля, і це буде щось 
зрозуміле та типове для 
свого часу, а можна доклас-
ти трошки більше зусиль, 
проаналізувати і подумати, 
як використати те, що вже 
є. Це і можливості самого 
простору, і певні комуніка-
ції, які вже до нього підве-
дені, і в результаті економія 
витрат на будівництво. Не 
завжди раціональніше зне-
сти та побудувати наново. 
Другий момент — ці будівлі 
самі по собі є цінністю, вони 
є унікальними. В період 
радянської окупації наші 
культурні та історичні коди 
було зруйновано. Зараз ми 
дезорієнтовані, особливо 
коли вибудовуємо нові про-
цеси. І якщо на Заході краї-

ни бодай трошки легше, 
на Сході з цим складніше. 
Ревіталізація може дати 
фундамент для того, щоб 
виникали справді унікаль-
ні підприємства на україн-

ському ґрунті. 
Автор: Дмитро Крапивенко

Джерело: «Український 
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друкованого видання № 21 (705) 

Зона великого нерозкритого потенціалу 
криється у взаємодії між громадянським 
суспільством і бізнесом

Якщо ми розвинемо освіту, але одразу не підкріпимо 
це можливостями для економічної реалізації 
талантів тут на місці, то просто станемо донорами 
талантів для інших економік

Продаж деревини 
через аукціони за 
2 роки додатково 

принесе 
6 мільярдів 

Завдяки продажу дереви-
ни через електронні аукціони 
державні лісогосподарства у І 
кварталі 2021 року додатково 
отримали 1 млрд грн, до кінця 
ж наступного року ця сума зро-
сте щонайменше до 6 млрд грн. 

Як передає кореспондент 
Укрінформу, про це заявив мі-
ністр захисту довкілля та при-
родних ресурсів Роман Абрамов-
ський під час Всеукраїнського 
форуму «Україна 30. Екологія».

«Отримувати деревину те-
пер можуть не обрані гравці, як 
раніше, а будь-хто, хто запро-
понує найвищу ціну та вико-
нає умови договору. Тільки за І 
квартал державні підприємства 
лісової галузі отримали 1 млрд 
грн додаткового доходу. Думає-
мо, до кінця 2022 року цей по-
казник сягне 6 млрд грн», – ска-
зав Абрамовський.

Ці кошти, за його словами, 
йдуть, передусім, на збереження 
лісів, запобігання ландшафтним 
пожежам, а також на лісорозве-
дення. Міністр також повідомив, 
що Міндовкілля звернулося до 
Міністерства фінансів з пропози-
цією зменшити відрахування ча-
стини чистого прибутку лісових 
господарств до загального фон-
ду державного бюджету. Мета – 
покращити матеріально-техніч-
не забезпечення підприємств, 
зробити використання лісових 
ресурсів ще сталішим, покінчити 
з практикою суцільних рубок че-
рез перехід до вибіркового ви-
рубування ділової деревини. Це, 
на думку урядовця, гарантува-
тиме ощадливіше використання 
лісових ресурсів і запобігатиме 
появі нових залисених терито-
рій, де процес відтворення наса-
джень надзвичайно витратний і 
довготривалий.

Абрамовський також анон-
сував масштабну інвентариза-
цію українських лісів.

«Визначимо площі, видо-
вий склад, обсяги деревини на 
кожній із сигнальних ділянок. 
І екстраполюємо отриманий 
результат на всі ліси. Це – най-
краща європейська практика 
проведення інвентаризації», – 
пояснив міністр.

Зазначимо, за даними асоці-
ації «Біржові та електронні май-
данчики», у першому кварталі 
відбулося понад 2 600 успішних 
аукціонів з продажу необро-
бленої деревини. При цьому 
щомісяця частка результатив-
них аукціонів із продажу не-
обробленої деревини в систе-
мі «Prozorro.Продажі» зростає. 
Якщо восени минулого року 
вона ледь сягала 30%, то на по-
чатку 2021 року доходила до 
50%, а в березні – до 77%.

Загалом на ринку необро-
бленої деревини працюють 28 
електронних майданчиків, які 
мають рівний доступ до систе-
ми. У першому кварталі 2021 
року вони залучили до аукці-
онів майже 800 учасників, які 
придбали понад 1,2 млн кубо-
метрів деревини.
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Запроваджені каран-
тинні обмеження через 

пандемію коронавірусу 
значно обмежили тради-
ційні міжнародні обміни. 
Здавалося, що весь світ 
закрився у своїх кордонах. 
Однак коли закриваються 
одні двері, то відчиняють-
ся інші. Карантинний час 
став сильним поштовхом 
для розвитку віртуаль-
ного співробітництва.

Спільні міжнародні семі-
нари на курсі «Global Issues 
and Global Solutions» («Гло-
бальні виклики та глобальні 
рішення») для студентів УКУ 
та їхніх колег з університе-
тів Нотр-Дам, Дубровніка в 
Хорватії, Де Поль в Чикаго 
та стамбульського універ-

ситету Білгі стали одним із 
прикладів такої співпраці під 
час переходу в онлайн. Як 
студенти і викладачі з УКУ та 
з-за океану працюють разом 
– ми запитали у викладача 
курсу, заступника проректо-
ра з навчання, викладання та 
міжнародної діяльності УКУ 
Дмитра Шеренговського.

Міжнародні семінари сту-
денти 3-го курсу програми 
«Етика-Політика-Економіка» 
курсу мають щотижня.

«У час карантину я поста-
вив собі за мету, щоб студен-
ти моїх курсів, які орієнтова-
ні на міжнародну співпрацю, 
не втрачали нагоди отрима-
ти міжнародний досвід че-
рез пандемію і відсутність 
міжуніверситетських обмі-
нів. Так перехід в онлайн 
до з волив нам налагоди-
ти ефективну дистанційну 
співпрацю з колегами з ін-
ших університетів», – каже 
Дмитро Шеренговський.

Під час навчального кур-
су студенти розглядають 
міжнародні виклики та як 
вони стосуються різних сус-
пільств. До прикладу, тема 
міграції є великою гло ба ль-
ною проблемою, вив чен ня 
якої потребує чимало часу. 
Викладач наголошує, що в 
рамках навчального курсу 
вони зі студентами окреслю-
ють основні закономірності 
теми, а для вивчення окре-
мих досвідів, він пропонує 
міжнародні дискусії.

«Така практика є цікавою 
тим, що студенти з різних 
середовищ, країн, культур 
мають змогу обговорювати 
важливі глобальні теми і ді-
ляться досвідом їх вирішен-
ня у власних суспільствах. 
Звичайно, можна прочитати 

відповідну літературу, пошу-
кати джерела з обраної теми, 
прослідкувати за новинами, 
але це не дасть тобі чіткого 
розуміння дійсності. Тому 
спілкуючись зі своїми одно-
літками, наприклад, США, 
Хорватії, Туреччини студен-
ти можуть почути про певні 
суспільні наративи з перших 
уст», – пояснює викладач. 

Здебільшого викладачі 
ділять студентів на мішані 
команди від 5 до 15 осіб і 
дають їм виконати спільні 
завдання. Студенти мають 
можливість не лише вчитися 
разом, а й зануритися у пев-
не культурне середовище. 
Такий  формат, за словами 
Дмитра Шеренговського, ро-
бить курс значно цікавішим 
для студентів, і ціннішим для 
розширення їхнього круго-
зору.

Так  студенти УКУ та уні-
верситету Нотр-Дам прак-
тикували командне обгово-
рення проблеми фейкових 
новин та дезінформації в 
соціальних мережах, пов’я-
заної з виборами. Команди 
дискутували, хто відпові-
дальний за такі порушення: 
журналісти, медіаплатфор-
ми, які поширюють інформа-
цію, політики, котрі вдають-
ся до таких дій? Попередньо 
студентам запропонували 
матеріали для прочитання, 
а відтак кожен у своїй групі 
спробував з’ясувати пробле-
му, порівнюючи ситуацію у 
США і Україні. 

Викликом для студентів 
було те, що довелось пра-
цювати з різницею у 7 годин 
– розповідає  Роман Стеблів-
ський, студент за обміном із 
Національного університету 
«Києво-Могилянська ака-

демія», який обрав це курс 
для вивчення. Однак, за його 
словами, спільна робота з 
іноземними студентами по-
казала, якими бувають від-
мінності у поглядах на полі-
тичні процеси. 

«Американське рішення 
проблеми фейків полягало 
у просвіті виборців та персо-
нальній відповідальності по-
літиків за розповсюдження 
дезінформації, тоді як наша 
перспектива фокусувалась 

на державі, як основному 
акторі у протидії російській 
пропаганді. Загалом, такі 
освітні формати дають мож-
ливість розглянути питання 
з різних перспектив, поба-
чити схожості та відмінності 
у позиціях студентів з різних 
країн, а також допомагають 
абстрагуватись від виключ-
но власної точки зору і от-
римати зворотній зв’язок 
ззовні», – ділиться  Роман 
Стеблівський.

Крім того, використовую-
чи підхід глобального досві-
ду навчання (global learning 
experience), який практикує  
університет DePaul у Чикаго, 
студенти УКУ дискутували 
про те, як змінюється світ та 
підходи американських по-
літиків до міжнародних від-
носин після президентських 
виборів  (Дональда Трампа  і 
Джо Байдена, – ред.). Такий 
формат  передбачав поділ 
студентів на три фокус-групи: 
українці, американці та хор-
вати, кожна з яких готувала 
мінідослідження. Оскільки 
подія була відкрита, то до неї 
доєдналися студенти з Вели-
кої Британії, Австралії, Мек-
сики, Бразилії, презентував-
ши свої бачення та ідеї.  

Студентка УКУ Софія Лин 
переконана, що попри пе-
рехід в онлайн, користь зі 
спілкування та співробітни-
цтва з іноземними колега-
ми є великою: «Наші спільні 
пари – це можливість краще 
збагнути, як мислять наші 
однолітки за океаном. У нас 

багато спільного, адже про-
цес глобалізації впливає на 
мислення всього світу. Од-
нак ми побачили, що маємо 
різні погляди на події, які 
відбувалися останнім часом 
у світі».

Зараз Дмитро Шеренгов-
ський працює з іноземни-
ми професорами над тим, 
щоб у наступному семестрі 
збільшити інтеграцію між 
студентами різних універси-
тетів. Крім того, він співпра-

цює з колегою університе-
ту Bilgi у Стамбулі (Istanbul 
Bilgi University), аби вже 
наступного року об’єднати 
українських та турецьких 
студентів у форматі спіль-
ного навчального курсу 
(COIL - collaborative online 
international learning).

«Такий досвід буде ціка-
вим, адже це різні культу-
ри, з різним сприйняттям і 
підходами до проблем. Ми 
обговорюємо такі формати 
з колегами в УКУ, і багато ви-
кладачів не хочуть поверта-
тися виключно до аудитор-
ного викладання, як це було 
до карантину. Тож плануємо, 
що деякі частини курсів в 
УКУ залишаться віртуаль-
но інтернаціоналізовани-
ми. Тим більше, цьогоріч 
викладачі започаткували по-
дібні формати з партнерами 
з Північної та Південної Аме-
рики та Європи », – додає 
Дмитро Шеренговський 

Своїми відгуками про 
спільне навчання також по-
ділились викладачі та сту-
денти з-за кордону.

Джеймс Мак Адамс 
Вільям М. Шолл (James 

McAdams William M. Scholl), 
професор з міжнародних 
відносин кафедри політо-
логії університету Нотр-
Дам, США:

«Наш трансатлантичний 
проєкт між УКУ та Нотр-Да-
мом став унікальною можли-
вістю залучити студентів до 
обговорення питань, пов’я-
заних з правдою та демокра-
тією, які є вкрай важливими 
для їхнього життя. Під час 
обговорень протягом кіль-
кох тижнів наші студенти 
змогли дізнатись багато но-
вого про спільне і відмінне 
між українцями й американ-
цями. Це також цінна можли-
вість розвивати тісні зв’язки 
між нашими великими като-
лицькими університетами».

Морган Радер (Morgan 
Rader), студентка, універ-
ситету Нотр-Дам, США:

«Міжнародна співпра-
ця між Нотр-Дамом та УКУ 
була надзвичайно корис-
ною, оскільки студенти мали 
можливість ділитися ідеями 
та обговорити ймовірні гло-
бальні перспективи щодо 
дезінформації в соціаль-
них мережах. Я з цікавістю 
слухала думки українських 
студентів щодо урядової 
політики, зокрема про їхнє 
ставлення до можливості 
уряду цензурувати особисті 
профілі в соціальних мере-
жах».

Річард Фаркас (Richard 
P. Farkas), професор уні-
верситету DePaul, США: 

«Наш недавній досвід 
співпраці з колегою Дми-
тром Шеренговським та 
його студентами в УКУ три-
вав приблизно чотири тижні 
і показав надзвичайно цінні 
результати у тому, як студен-
ти бачать та вирішують про-
блеми, з якими стикаються 
наші країни. Українські сту-
денти вражають глибиною 
та широтою аналізу теми. 
Діалог був настільки вдалим, 
що ми націлюємося на нові 
виклади під час осіннього 
семестру. Пандемія обме-
жила міжособистісний кон-
такт, але ми, користуючись 
технічними можливостями, 
обговорюємо важливі теми. 
Ми побачили, що Чикаго та 
Львів мають багато спіль-
них поглядів. Наш універ-
ситет високо цінує ці стосун-
ки та очікує, що вони будуть 
процвітати та розвиватися».

Пресслужба УКУ 

і Ф i h d

Більшість викладачів не хочуть повертатися виключно 
до аудиторного викладання. Тож частини курсів в УКУ 
залишаться віртуально інтернаціоналізованими

Як пандемія активізувала 
міжнародну співпрацю УКУ? 
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6 червня на території 
студмістечка Українського 
католицького університе-
ту відбувся благодійний 
фольк-баль «Перелаз’», 
який збирає друзів універ-
ситету уже 14 рік поспіль. 
Цьогоріч на підтримку 
талановитих студентів УКУ 
жертводавці задекларува-
ли 67 стипендій, а також 3 
стипендії для викладачів. 

«Перелаз’» – це, переду-
сім, родинна забава в укра-
їнському стилі, яка щороку 
об’єднує родини жертводав-
ців, друзів УКУ, підприємців з 
Львівщини, різних куточків 
України і світу, які поділяють 
ідеї та місію університету, і 
фінансово підтримують та-
лановитих та малозабезпе-
чених студентів.

На початку з вітальним 
словом до гостей звернувся 

ректор УКУ о. Богдан Прах: 
«Команда Українського ка-
толицького університету гід-
но пройшла цей непростий 
кризовий період пандемії: 
ми працювали віддано. Дя-
кую, що сьогодні ви тут! Ми 
зібралися разом, аби напов-
нити радістю серця тих бать-
ків і студентів, які не в силі 
оплатити навчання для своїх 

дітей». 
Архієпископ і митропо-

лит Філадельфійський, 
Пре зи дент УКУ владика Бо-
рис Ґудзяк привітав гос тей 
фольк-балю через он лайн-
зв’язок. Він пригадав, що 
цими днями минуло 
два роки, відколи він 
очолив Філадельфій-

ську архієпархію УГКЦ: «Для 
служіння тут Гос подь дає 
мені у дар молодих людей, 
випускників УКУ, тих, яких 
ви підтримали стипендіями, 
у яких повірили. Тепер вони 
будуть розбудовувати нашу 
Церкву у Філадельфії. Також 
сьогодні ті молоді люди, 
яких ви підтримали стипен-
діями, є по цілому світі: у 
США, Австралії, Канаді, Єв-
ропі. Дякую за вашу щедру 
підтримку Українського ка-
толицького університету». 

За словами співоргані-
затора заходу, заступника 
керівника відділу розвитку 
УКУ Андрія Курочки, успіх 
фольк-балю – це, насам-
перед, щедрість його гос-
тей, підтримка спонсорів, 
жертовність відомих укра-
їнських художників та ар-

тистів: «Традиційно під час 
«Перелазу» відбувається 
благодійний мистецький 
аук ціон, твори для якого УКУ 
жертвують відомі українські 
митці.  Цього року на аукціо-
ні купили 37 мистецьких ло-

тів. На знак вдячності нашим 
жертводавцям, університет 
іменує одну з кімнат у про-
сторі нового Колегіуму ІІ іме-
нем Львівського Кола друзів 
УКУ». 

По 10 тисяч доларів на 
будівництво нового Колегіу-
му УКУ під час благодійного 
фольк-балю задекларували 
засновник та керівник ком-
панії N-iX Андрій Павлів, і тор-
гова марка «Просто добрий 
хліб» в особі її співвласника 
Андрія Гудзоватого, 5 тисяч 
доларів на розбудову універ-

ситетського храму Святої Со-
фії Премудрості Божої склала 
родина Юрія Хомина. 

«Такі зустрічі з друзями 
Українського католицького 
університету – це зустрічі у 
колі близької родини, у колі 
людей, які є основою май-
бутнього міста Львова та 
України», – зазначив Андрій 
Гудзоватий, звертаючись до 
гостей «Перелазу». 

Неймовірну музичну ат-
мосферу вечора творили 
гурти «Піккардійська Терція» 
та  «Joryj Kloc». 

Прес-служба УКУ

Фольк-баль «Перелаз’»:
70 стипендій для студентів і 

викладачів УКУ від благодійників
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Дмитро Товчигречка

Дмитро Іванович Товчи-
гречка народився 28 лютого 

1984 року у місті Кривий Ріг, Дніпро-
петровської області.

Дмитро навчався у двох школах: 
№48 і №106. Після 9 класів вступив 
до професійно-технічного училища 
№39, потім тривалий час працював 
електрогазозварювальником у ТОВ 
«Кривбасремонт».

21 січня 2021 року він підписав із 
ЗСУ контракт, але так склалося, що 
перша його ротація у зону бойових 
дій виявилася останньою.

Старший солдат, механік-водій 
3-го відділення 1-го взводу 1-ї роти 
1-го батальйону 93-ї окремої механі-
зованої бригади.

Загинув 6 травня в районі насе-
леного пункту Новотроїцьке, Доне-
цької області, від численних улам-
кових поранень, які отримав під час 
гранатометного обстрілу позицій 
ЗСУ російськими військами. 

Похований 10 травня на Алеї Сла-
ви кладовища «Північне» у Кривому 
Розі. У нього залишилися мати, дру-
жина та двоє дітей.

Дмитро Товчигречка нагородже-
ний нагрудним знаком «За заслуги 
перед містом» III ступеня (посмерт-
но).

Сергій Коробцов
Сергій Олександрович Короб-

цов народився 2 липня 1998 року 
у місті Коростень, Житомирської 
області.

2013 року він закінчив НВК №12 
у Коростені. Його вчителі пригаду-
вали, що ще у шкільні роки він вирі-
шив бути військовим, оскільки про-
фесія захищати свою Батьківщину 
була для нього на першому місці 
серед професій чоловіків.

Спочатку Сергія було призвано 
на строкову службу, й у червні ми-
нулого року він прибув до свого 
підрозділу, але вже 17 серпня 2020 
підписав контракт. У свою першу 
та останню ротацію чоловік відслу-
жив на передовій чотири місяці, а 
за місяць мав іти у відпустку.

Солдат, розвідник 3-го відділен-
ня 2-го взводу розвідувальної роти 
58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Загинув 6 травня в райо-
ні селища Піски, Ясинуват-
ського району, Донецької області, 
від смертельного кульового пора-
нення, завданого російським снай-
пером.

Похований 9 травня у селі Ушо-
мир, Коростенського району. У 
нього залишилися мати, брат, се-
стра, дружина та син.

Максим Польовий
Максим Миколайович Польо-

вий народився 18 грудня 1984 року 
у селі Юхимівці, Хмельницького ра-
йону, Хмельницької області.

2002 року він закінчив 11 класів 
середньої загальноосвітньої шко-
ли у селищі міського типу Нарке-
вичі. Оскільки ще зі шкільних років 
мріяв про те, щоб присвятити своє 
життя армії, то після школи всту-
пив до Військової 
академії у місті 
Одеса, де у 2006 
році, закінчивши 
навчання, отри-
мав звання лей-
тенанта.

З 2014 року 
цей офіцер брав 
участь у бойових 
діях на Сході дер-
жави: Дебальце-
ве, Луганський 
аеропорт, Пере-
мога, Старогна-

тівка, Станиця Луганська. Поблизу 
останньої його було поранено під 
час артилерійського обстрілу пози-
цій ЗСУ.

Майор, заступник командира 
15-го окремого гірсько-штурмо-
вого батальйону 128-ї окремої гір-
сько-штурмової бригади.

Загинув 27 травня в районі сели-
ща міського типу Новотошківське, 

Попаснянського 
району, Луган-
ської області, від 
с м е р т е л ь н о г о 
кульового пора-
нення, завданого 
російським снай-
пером.

Похований 30 
травня в Нарке-
вичах. У нього за-
лишилися батьки, 
брат, дружина (ко-
тра теж служить у 
ЗСУ) та двоє дітей. 

Юрій Опришко
Юрій Леонідович Опришко (по-

зивний «Боня») народився 12 ли-
стопада 1978 року у селі Ялинці, 
Кременчуцького району, Полтав-
ської області.

2015 року його було призвано 
у п’яту хвилю мобілізації. Він про-
служив до зими 2016-го, а востаннє 
підписав контракт з «Айдаром» у 
2019 році. Чесний, ідейний і ціле-
спрямований, він свідомо пішов у 
бойовий підрозділ не заради гро-
шей, а воювати із загарбниками та 
окупантами. 

Молодший сержант, головний 
сержант штурмової роти 24-го 
окремого штурмового батальйону 
«Айдар» 53-ї окремої механізованої 
бригади. 

9 квітня цього року в районі 
села Старогнатівка, Бойківського 
району, Донецької області, Юрія 
Леонідовича було важко поранено 

у голову. Його терміново 
доправили до шпиталю у Маріупо-
лі, згодом перевезли до Львова. Він 
переніс декілька складних опера-
цій, але зусилля лікарів виявилися 
марними, й 7 травня вранці він по-
мер у військово-медичному клініч-
ному центрі Західного регіону.

Похований 10 травня у рідному 
селі. У нього залишилися мати, дру-
жина та двоє дітей.

Павло Колесник
Павло Сергійович Колесник на-

родився 23 березня 1982 року у 
селі Нове, Чернігівської області.

Після закінчення Седнівської се-
редньої загальноосвітньої школи 
вступив до Замглайського профе-
сійно-технічного училища механі-
зації. 2000 року його було призвано 
на строкову, повернувшись зі служ-
би Павло Сергійович влаштувався 
працювати трактористом до акціо-
нерного товариства «Чернігівеліт-
картопля».

Коли в Україні розпочалася вій-
на, його було призвано за мобілі-
зацією у 2014 році. У вересні 2019 
року чоловік підписав із ЗСУ контр-
акт на один рік, а 18 вересня 2020 
його продовжив на такий самий 
термін.

Сержант, старший водій 1-го від-
ділення 3-го взводу 2-ї роти 16-го 
окремого мотопіхотного батальйо-
ну 58-ї окремої мотопіхотної брига-
ди.

Загинув 13 травня, о 18:10, у До-

нецькій області від смертельного 
кульового поранення, завданого 
російським снайпером. 

Похований 16 травня у рідному 
селі. У нього залишилися дружина 
та донька.

Віктор Городніченко
Віктор Анатолі-

йович Городніченко 
народився 19 лютого 
1996 року у селищі 
міського типу Ромо-
дан, Миргородсько-
го району, Полтав-
ської області.

2014 року закін-
чив Кременчуцький 
військовий ліцей із 
посиленою військо-
во-фізичною підго-
товкою Полтавської 
обласної ради, того 
ж року був призва-
ний за мобілізацією 
на службу до ЗСУ Миргородським 
РВК. Демобілізувавшись, він не 
надто довго перебував серед ци-
вільного життя, й 16 серпня 2016 
року підписав трирічний контракт 
із ВМС ЗСУ.

Спочатку Віктор Анатолійович 
проходив службу у лавах 503-го 
окремого батальйону морської пі-
хоти. Після закінчення контракту, 
у серпні 2019 року, підписав новий 
і перейшов до іншого підрозділу, 

змінивши берет 
морпіха на берет 
десантника. 

Старший солдат, 
старший навідник 
2-го гранатомет-
ного відділення 
взводу вогневої 
підтримки 3-ї де-
сантно-штурмової 
роти 5-ї батальйон-
но-тактичної групи 
81-ї окремої аеро-
мобільної бригади.

28 квітня цьо-
го року, близько 

22 год, у районі селища Зайцеве, 
Бахмутського району, Донецької 
області, він отримав вкрай важке 
кульове поранення, завдане росій-
ським снайпером. Спочатку його 
було евакуйовано до Бахмутської 
лікарні, а згодом – до військово-ме-
дичного клінічного центру Північ-
ного регіону у Харкові, де він помер 
8 травня після численних операцій. 

Похований 12 травня на Алеї Ге-
роїв у Миргороді. У нього залиши-
лися мати, брат, дружина та донька.

Щоб пам’ять про воїв 
жила у віках 

Для когось це була перша ротація на передову. Перша і остання. Хтось 
ще з 2014-го боронив свою країну від російських окупантів. Усіх їх об’єд-
нає одне: любов до України і смерть від рук російських зайд та їхніх най-
манців. Згадаймо їхні імена поіменно – воїнів, які відійшли до Небесного 
воїнства у квітні 2021-го. 

Автор: Ян Осока

Джерело: «Цензор.НЕТ» (https://censor.net/ua/r3268529)
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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

ДУХОВНІСТЬ

Вознесіння Господнє
О. Михайло Мельник, 
с. Старі Кривотули. 

Спеціально для «Час і Події»

На 40-й день після Свого слав-
ного Воскресіння Христос 

на Єлеонській горі дає остан-
ні настанови Своїм учням про 
прийняття ними «сили Святого 
Духа»,  «свідчення» про Нього та 
проповіді Його спасенної нау-
ки «в Єрусалимі, у всій Юдеї та 
Самарії й аж до краю землі». 

Зразу ж після цих слів-благосло-
вення Ісус, оточений хмарою, під-
нісся на небо. Та на цьому Його спа-
сенна земна місія не завершилася. 
Ще до Вознесіння, Він свідчив: «Дана 
Мені всяка влада на небі й на землі. 
Ідіть, отже, і зробіть учнями всі на-
роди: хрестячи їх в ім’я Отця і Сина 
і Святого Духа; навчаючи їх берегти 
все, що Я вам заповідав». І далі з уст 
Господа звучать найважливіші сло-
ва-запевнення: «Отож, Я з вами по 
всі дні, аж до кінця віку».

Історія Церкви Христової знає і 
засвідчує багато чудесних об’явлень 
Спасителя Своїм вірним.  Так, напри-
клад,  архідиякон Стефан бачив Сина 
Божого в небі. Як сказано в «Діяннях 
апостолів»: «(Стефан же), повний 
Духа Святого, дивлячись у небо, по-
бачив славу Божу й Ісуса, Який стояв 
по правиці Бога».

Видіння «слави Божої» Стефанові 
нагадує об’явлення Бога Мойсеєві у 
неприступному світлі на горі Синай. 
Подібне видіння у світлі було і під 
час Преображення Ісуса на горі Фа-
вор. Для нас, для нашої віри важли-
ве об’явлення, що Син Божий, Якого 

споглядав Стефан, був поряд зі Своїм 
Отцем. Він свідчив: «Ось бачу відкри-
те небо і Сина Чоловічого, Який сто-
їть по правиці Бога». Отже, Ісус від-
крився мученикові в тому ж образі, 
в якому був на землі, як досконалий 
Бог і досконала Людина.  А з науками 
багатьох святих Христос своєю плот-
тю, як Син Божий, увійшов у славу 
Свого Отця.  Це видіння відкриває 
нам важливість і цінність для Бога 
нашої людської природи. Ось як до 
теми говорить св. Іван Золотоустий: 
«…З жахом і здивуванням дивимось 
і бачимо, що в глибинах тайни Святої 
Тройці знаходиться людина! Людина 
– Ісус Христос! Так, Він Син Божий, 
але і нам Він рідний – Людина…»

Ми ж бо створені Ним на Його 
образ і подобу. І нас, як своє любе 
творіння, Він бажає повернути до 
первісного стану, який був  перед 
гріхопадінням наших прародичів, 
тобто до щасливого вічного життя в 
Його небеснім Царстві. Та оскільки 
ми, в особах Адама і Єви, без прине-
волення, самі добровільно відійшли 
від нашого Творця і втратили райське 
блаженство, так само добровільно 
маємо повернутися до Едемського 
саду. Як втратили його через спокус-
ника диявола, так повернути можемо 
при всесильній допомозі нашого Спа-
сителя. А Він нам цього дуже бажає.  І 
заради цього, як на Голгофі, у страш-
них смертних муках, так у безкровній 
жертві Святої Євхаристії, радо з без-
межною любов’ю  дарує нам всього 
Себе. Приймати Ісуса до серця, це 
творити своє серце Царством Небес-
ним на землі. Це є нашим вознесінням 
до неба, нашим спасінням. Амінь!
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Продовження на стор. 25

Марійка Підгірянка із власними дітьми

Пам’ятник Марії Підгірянці на тлі музею в Білих Ославах

Одна з кімнат музею в Білих Ославах

Юрій Атаманюк, Львів. 
Спеціально для «Час і Події»

Здавалось би, що на 
тридцятому році Не-

залежності України усі 
забуті і призабуті імена 
славних українців повинні 
би вже вийти із забуття. 
Але насправді так не є, і ми 
ще й досі відкриваємо для 
себе нові імена. Чи достат-
ньо знаємо про колись 
надзвичайно популярну 
в Галичині дитячу пись-
менницю і поетку, педаго-
гиню і громадську діячку 
Марійку Підгірянку та її 
творчість? Виявляється, 
що ні. В кращому випадку 
– чули про неї, і на цьому 
знання закінчуються. 

Цьогоріч виповнилося 
140 років з дня народження 
і 58 років з дня смерті Марій-
ки Підгірянки. Зростала Ма-
рійка Підгірянка серед чу-
дової карпатської природи, 
оповитої таїною легенд. За-
пам’ятовувала мамині пісні 
та казки, коломийки та при-
казки. Дуже любила щирих і 
працьовитих людей. Все це 
згодом стало виливатися у 
її поезії. 

Усе своє життя поетка 
присвятила дітям: і своїм 
чотирьом, і тисячам школя-
риків. Майже щодня поетка 
писала дуже милі, добрі, по-
вчальні вірші, які легко за-
пам’ятовували діти і любили 
дорослі. Рядки з її віршів за-
ворожують милозвучністю: 
«Скочив зайчик в тернину і 
роздер кожушину, йде ли-
сичку просити кожушину 
зашити» або «Скочив котик, 
сів на плотик, миє ротик і жи-
вотик…». 

Марійка Підгірянка (Ма-
рія Омелянівна Ленерт, у 
шлюбі – Домбровська) на-
родилася 29 березня 1881 
року в селі Білі Ослави, 
Надвірнянського району, 
Івано-Франківської облас-
ті, в українсько-німецькій 
сім’ї. Вона була першою ди-
тиною в родині. Крім неї, у 
батьків було ще п’ятеро ді-
тей — син і чотири молодші 
дочки. 

13 разів змінювала 
місце проживання 

Недовго довелося ді-
вчині жити в рідному селі. 
Восени 1887 року батька 
Омеляна Ленерта, як лісни-
чого, перевели на роботу 
в село Уторопи, сусіднього 
Косівського району. Зиму 
1887—1888 років Марійка 
проживала в дідуся Миколи 
Волошина – батька матері, 
який був греко-католиць-
ким священником в селі 
Заріччя, що неподалік Білих 
Ослав. Дівчина дуже люби-
ла свого дідуся. Він розпо-
відав їй казки про пташок, 
тварин, метеликів, бджілок. 
Саме він навчив онуку пи-
сати, читати українською, а 
також польською, німець-
кою, чеською, французькою 
і латинською. У дідуся була 
багата бібліотека класичної 
літератури. Дівчина мала 
можливість читати Т. Шев-
ченка і Ю. Федьковича. В 

оригіналах – А. Міцкевича, 
Й. Шиллера, Й. Гете, Г. Гей-
не, Г. Лессінга. Протягом тієї 
зими вона помітно підрос-
ла, порозумнішала. Також 
навчилася рахувати у межах 
двох десятків, як цього ви-
магала програма першого 
класу. 

За цей час батьки Ма-
рійки обжили нову, велику 
і простору хату і забрали 
дівчину в Уторопи. Як і в Бі-
лих Ославах та Заріччі, так 
і в Уторопах дівчина жила 
серед чудової карпатської 
природи. Біля городу про-
тікав потічок, перед ґанком 
росли чотири молоді сме-
реки, неподалік були буко-
ві і смерекові ліси. Пізніше 
своєму нареченому вона 
говорила: «Я – учителька з 
Косівського повіту. Працюю 
в гарненькому селі з пога-
ною назвою Уторопи».

Восени 1888 року Марій-
ка стала ученицею другого 
класу місцевої школи. Нав-
чання давалося їй легко, 
мала добру пам’ять. Прочи-
тавши будь-яке оповідання, 
могла переказати його май-
же дослівно. У 1893 році, 
після закінчення початкової 
школи (6 класів), продов-
жила навчання самотужки. 
Вчитель з Утороп Райт, за-

уваживши неабиякі здіб-
ності дівчини, допомагав їй 
опанувати матеріал за про-
грамою сьомих-восьмих 
класів школи міського типу. 
Таким чином дівчина успіш-
но склала іспити за вось-
микласну жіночу виділову 
школу, яка давала неповну 
середню освіту. З 1892 року, 
кожного літа й осені, переб-
увала у Заріччі в дідуся, де 
також продовжувала нав-
чання. 

Незаможному батькові 
було не під силу дати вищу 
освіту усім дітям. Віддав 
на навчання тільки сина. 
Дівчатам залишилася пер-
спектива бути все життя 
домогосподарками. Але 
спраглу до знань дівчину це 
не задовільняло. У 1896 р. 
в Коломиї Марійка склала 
екстерном іспит за восьми-
класну жіночу школу. Після 
іспитів у Коломиї зробила 
для себе розклад занять на 
кожен день і готувалася за 

програмою учительської 
семінарії. Для цього деякі 

книжки купила, а решту їй 
переслали зі Львова. 

Одного дня Марійка по-
просила у батька грошей 
для поїздки до Львова для 
складання іспитів в учи-

тельській семінарії. Бать-
ко засумнівався, що вона 
зможе скласти іспити за 
учительську семінарію. Але 
домашні якось полагодили 
цю несподівану ситуацію і 
переконали батька у реаль-
ності задуманої справи. Піс-
ля закінчення учительської 
семінарії Марійка здобула 
омріяний фах, і з того часу, 
протягом 40 років, пропра-
цювала у сільських школах 
Прикарпаття і Закарпаття. 

Віршувати Марія почала 
десь у тринадцять-чотир-
надцять років. Тоді й обра-
ла собі літературний псев-

донім Марійка Підгірянка 
в знак любові та пошани до 
рідного прикарпатського 
краю. В листі до Костянти-
ни Малицької вона писала: 
«Я не думала ніколи, що ко-
лись буду «друкована», — 
я самоук, несміле дитя Під-
гір’я. Списувала, що мені 
старі ліси розказували, та 
не знаю, чи зрозуміла до-
бре смерекову мову. По-
чала я писати дуже рано, 
десь вже на 13 або 14 році 
життя, а писала, бо чула ду-
шевну потребу вилити на 
папір ті враження, якими 
напувала мене краса при-
роди»…

Спочатку дівчина віршу-
вала польською мовою. На-
віть друкували її наприкін-
ці XIX століття у журналі 
«Блющ», але досі не вдалося 
встановити, в яких це було 
роках, і як вона там підпису-
валася. Регулярне читання 
Шевченкового «Кобзаря» 
спонукало юну поетку пов-
ністю перейти на українську 
мову віршування. Сестри 
часто знаходили її поезії, 
складали і зберігали. Твори 
Марійки Підгірянки дру-

кувалися в 1902-1908 рр.
на сторінках газети «Діло», 
журналу «Літературно-нау-
ковий вісник». У 1903 році 
був опублікований її вірш 
«Ой не нам та не нам в кайда-
нах ходити» під ім’ям Марій-
ка Підгірянка. Тоді ніхто ще 
не міг навіть припустити, 
що це прізвище впродовж 
десятків років не сходитиме 
зі шпальт газет і журналів. В 
1908 році, у Львові, вийшла 
її перша поетична збірка 
«Відгуки душі». Поетці тоді 
виповнилося 27 років. 

Марійка Підгірянка
Славна письменниця з Білих Ослав

Марія Підгірянка називала себе 
«Бабусею української поезії»
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Продовження в наступному номері

Завідувач Музею М. Підгірянки в Білих Ославах 
Василь Левицький

Будинок в селі Рудне, в якому проживала сім’я 
Домбровських

Парта часів Марії Підгірянки

Марія Ленерт впровадила 
нову методику навчання

З вересня 1900 року Ма-
рія Ленерт почала працюва-
ти вчителькою Уторопської 
двокласної народної школи. 
Вона впровадила у шкіль-
ну практику нову методику 
навчання. Уроки проводи-
ла з восьмої до дванадця-
тої та з другої до четвертої 
години. Вранці — з учнями 
третього-четвертого року 
навчання: обидвома річни-
ками одночасно. Заняття 
тривало шістдесят хвилин. 
Цю годину ділили на дві 
півгодини: письмові та усні. 
Коли третій річник займав-
ся усно, то четвертий у той 
час виконував письмові 
завдання – і навпаки. Вона 
брала зошити учнів додому, 
перевіряла їх і виставляла 
оцінки, чого раніше ніхто 
не практикував. Її вихованці 
уважніше і старанніше вико-
нували письмові завдання. 
На пополудневе заняття був 
призначений перший рік 
навчання. Як радили педа-
гоги-практики школи вправ, 
у перші тижні треба працю-
вати над пробудженням сві-
домого слуху, щоб зір і слух 
взаємодоповнювалися. Ці 
методичні поради вона вра-
ховувала: використовувала 
кольорову крейду, малюючи 
на дошці квіти і тварин. Ма-
люнки не лише викликали 
радість у дітей, але й сприя-
ли посиленню уваги. Часто 
на уроці придумувала до них 
коротенькі віршики — і діти 
вмить запам’ятовували. Це 
тренувало дитячу пам’ять. 
Відвідування уроків у класі і 
поведінка значно покращи-
лися. 

У 1902 році роботу Уто-
ропської школи перевіряв 
повітовий інспектор Шлем-
кевич. Він звернув увагу на 
успіхи молодої вчительки, 
зробив запис у повізитацій-
ному протоколі.

Діяльність М. О. Домб-
ровської – це були не тільки 
шкільні уроки й ігри з дітьми 
на перервах. Народна вчи-
телька, бувало, йшла по 10 
км до сусіднього села, щоб 
вчити дітей. За власні кош-
ти купувала папір, бо діти 
не мали на чому писати. 

Заохочувала дітей вступа-
ти в «Пласт». Навчала мате-
рів-господарок правильно 
доглядати за немовлятами, 
готувати смачні страви, під-
тримувати затишок в оселі. 

Прощання з рідними 
горами. Табірне життя

В 1904 році, у Львові, Ма-
рія Ленерт познайомилася 
з людиною прогресивних 
поглядів, активним діячем 
учительського руху, авто-
ром підручників, невтомним 
агітатором радикальної пар-
тії і послом Української Наці-
ональної Ради ЗУНР у 1918 
році Августином Домбров-
ським. Через рік вони одру-
жилися. 

Напередодні одружен-
ня, в листопаді 1905 року, 
молодята влаштувалися на 
роботу у школі в селі Рибне, 
Косівського повіту. На ново-
му місці Марійка сумувала за 
горами, але коли чула шум 
Черемоша, бачила його пі-
нисті води, то на душі става-
ло легше. Часто гостювала у 
вчителів Герасимовичів, які 
мали гарну бібліотеку. До-
помагала чоловікові в куль-
турно-освітній роботі. У 1906 

році прочитала в Кутах на 
зібранні товариства «Україн-
ська бесіда» доповідь про 
становище жінки у суспіль-
стві, виклад якої наприкінці 
того ж року було зроблено 
в учительській газеті «Пра-
пор». В цьому ж році наро-

дила сина Остапа, а згодом 
ще двох синів – Романа і 
Маркіяна та доньку Дарію. 

Австро-угорська вла-
да, будучи незадоволеною 
політичною діяльностю 

Домбровських, вирішила 
розлучити подружжя. Авгус-
тина перевели в село Воро-
на, Коломийського повіту, а 
Марію Омелянівну залиши-
ли у Рибному. 

На початку І Світової вій-
ни Августина Домбровсько-
го забрали до війська, а Ма-
рію Ленерт, разом з чотирма 
дітьми, евакуювали у ниж-
ньоавстрійське місто Гмюн-
ді, звільняючи територію для 
воєнних дій. Живучи в табір-
них бараках, Марія догляда-
ла синів і дочку, допомагала 
своїм краянам, організову-
вала школу для українських 
біженців шкільного віку. 
Свою тугу за батьківщи-
ною, біль за понівеченими 
людськими долями вили-
вала у віршах, оповіданнях, 
п’єсах, нарисах. Так у 1917 
році була написана поема 
«Мати-страдниця». У поемі 
зображалися події Першої 
світової війни, а саме – доля 
західноукраїнських вигнан-

ців, коли вони тисячами по-
мирали в концентраційних 
таборах від голоду та епі-
демій. До Сповіді страдниці 
увійшло 12 пісень, поданих 
у вигляді голосінь. Розпо-
відається про жінку, котра 
втратила всіх своїх дітей. На-
прикінці, коли вже відкрили 
табір і їй сказали, що вона 
вже не полонена і може їха-
ти, письменниця відповіла, 
що нікуди не поїде, бо всі 
діти тут. 

Через постійні переїзди, 
а особливо в умовах війни, 
деякі рукописи письменниці 
загубилися. Зокрема – укла-
дена рукописна поетична 
збірка «На чужині».

Нещасний випадок 
врятував письменницю 
від заслання

У 1919 році Марійка 
Підгірянка повернула-
ся в Україну і переїхала 
працювати в Закарпаття. 
Вчителювала в Зарічовому 
і Порошковому, Перечин-
ського повіту, та Довгому, 

Іршавського повіту. Тут 
розквітнув талант Марій-
ки Підгірянки як дитячої 
письменниці. Її вірші, ігри й 
казки з’являються в книгах, 
газетах і журналах. Навіть 
видала кілька книжок. Але 
в 1925 році розпочалася че-
хізація Закарпаття і масове 
закриття шкіл. У 1927 р. М. 
О. Домбровська залиши-
лася без роботи. Протягом 
1927-1928 рр. проживала в 
с. Довге, Іршавського р-ну, 
де виховувала дітей Ганни 
Франко-Ключко, внуків І. Я. 
Франка. Потім повернулася 
в Галичину. Із сестрою чоло-
віка очолила сільську шко-
лу в Антонівці, Тлумацького 
району, Івано-Франківської 
області. Крім роботи, Марій-
ка плідно віршувала і дру-
кувалася в коломийських 
часописах «Жіноча доля» і 
«Світ молоді». Організову-
вала активну роботу драма-
тичного гуртка і сільського 
хору, для дитячого театру 
написала п’єсу «В чужому 
пір’ю». Згодом була переве-

дена на посаду директора 
школи в село Братишів. Взя-
ла участь у конкурсі поезії, 
яку проводило Товариство 
взаємної помочі вчителів. В 
1941 подружжя Домбров-
ських видавало в м. Станіс-
лаві (Івано-Франківськ) «Бу-
квар для українських шкіл». 
А ще вона написала вірш 
«Складаємо присягу», який 
невдовзі став вчительським 
гімном».

Коли жила в селі Брати-
шеві, з письменницею став-
ся нещасний випадок, який, 
за іронією долі, врятував 
поетку від катівень НКВС 
і жахіть ГУЛАГу. У квітні 
1941 року вона з чоловіком 
пішла в містечко Нижнів до 
бібліотеки по книжки. Коли 
поверталася додому і пе-
реходили вулицю, потрапи-
ла під копита сполоханих 
коней. Лежала без ознак 
життя, але серце билося. На 
місце трагедії негайно при-
були два лікарі, котрі залед-
ве привели її до свідомості. 
Виявилося, що був сильний 
струс мозку і перелом клю-

чиці. В дуже важкому стані 
її завезли додому. Щоденна 
і віддана праця лікарів вря-
тувала її від смерті. Однак, 
здоров’я було значно підір-
ване. Невдовзі вона вийшла 
на пенсію. Вела домашнє 
господарство, читала, ви-
шивала, плела. В гарну по-
году любила поратися на 
квітнику або сидіти в садку 
за якоюсь ручною роботою 
чи писанням. 

В радянські часи твори 
письменниці майже не ви-
давали, адже її слово було 
гострим і влучним. Кожен її 
вірш народжувався з яко-
гось болю. Вона вміла доне-
сти своє слово до різної ка-
тегорії людей. А ще не могла 
радянська система проба-
чити їй вірш «Ой не нам та 
не нам в кайданах ходити».

Руднівський період 
Марійки Підгірянки

Свій життєвий і творчий 
шлях Марійка Підгірянка 
закінчила в селі Рудне, що 

в передмісті Львова. Село 
Вікняни, де перед тим про-
живала письменниця з чо-
ловіком і донькою Дарією, 
було далеко від культурного 
центру, а їй дуже бракувало 
виру життя, і вона виріши-
ла перебратися поближче 
до Львова. Тим більше, що 
її старший син Остап був 
професором Львівського 
університету на факульте-
ті класичної філології. А ще 
тут був кращий медичний 
догляд, якого вона дуже по-
требувала. У самому Львові 
письменниця жити не захо-
тіла, оскільки дочка Карпат 
любила село, природу. І так 
у 1957 році сім’я Домбров-
ських і незаміжня сестра 
Іванна переїхали в село Руд-
не, де винаймали житло в 
Михайла Ситника. 

Донька Дарія працюва-
ла в Запитівській, а пізніше 
в Ременівській школі Но-
вояричівського району. Це 
давало можливість раз на 
тиждень провідувати бать-
ків. З 1960 року працювала 
вчителем-вихователем у 
Львівській школі-інтернаті 
№ 4, а жила разом з батька-
ми. 

Вона брала зошити учнів додому, перевіряла їх і 
виставляла оцінки, чого раніше ніхто не практикував
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Губернатор Дж. Пріцкер зі своєю дружиною. 
Фото з офіційної ФБ-сторінки губернатора

Суперінтендант поліції Чикаго оприлюднив 
план боротьби із насильством

Очільник департаменту поліції 
Чикаго David Brown заявив, що онов-
лений Community Policing Strategic 
Plan зосереджений на чотирьох сфе-
рах: залучення громад, залучення 
молоді, ініціативна поліція в околи-
цях та розширення підрозділу з пи-
тань цивільних прав.

Підрозділ в основному відповіда-
тиме за розслідування повідомлень 
про злочини на ґрунті ненависті. За 
словами Brown, призначено відпові-
дальних за зв’язки з ЛГБТК +, безхать-
ками та релігійними громадами.

Минулого тижня CPD оголосив 
про нову політику пішого переслі-
дування. Згідно з новою тимчасовою 
політикою, уточнив Brown, таке пе-
реслідування потенційних злочин-
ців вважається доцільним лише тоді, 
якщо, ймовірно, є причина для ареш-
ту або якщо особа вчинила, вчиняє 
або збирається вчинити злочин чи 
загрожувати громадськості. Переслі-
дувати підозрюваного заборонено 
за незначні порушення дорожнього 
руху; правопорушення, яке, як очіку-
ється, належить до класу А або вище.

Тим часом на минулих вихідних 
було зареєстровано 55 поранених від 
незаконного застосування вогнепаль-
ної зброї, 5 осіб загинули. Поранення 
у спину, зокрема, отримала 11-річна 
дівчинка, коли сиділа у машині роди-
ча на Far South Side, а жінка стала жер-
твою стрілянини на перетині вулиць 
Wells та Ontario на River North.

Під час стрілянини у Чикаго, яка 
сталася близько 4 години ранку 6 
червня, щонайменше вісім людей 
було поранено. Тоді невідомий об-
стріляв натовп на вечірці у районі 
8900 кварталу на South Cottage Grove 
Avenue у Burnside. Серед постраж-
далих – шість чоловіків та дві жінки, 

більшість з них перебувають у важко-
му та критичному стані.

«Було багато людей і багато стрі-
лянини, тому вони не знали, куди вті-
кати і де сховатися», – розповів пас-
тор Donovan Price.

Після кривавих вихідних суперін-
тендант David Brown котре порушив 
тему насильства у Чикаго. Він пере-
конує, що ситуація покращується, не-
зважаючи на те, що саме покращен-
ня відбувається «ривками».

«Помсти ніколи не буде достат-
ньо, щоб задовольнити вас», – каже 
Brown. «Це може лише знищити біль-
ше життів».

Як стало відомо, 11-річна дівчин-
ка вже вийшла із лікарні. Її мати роз-
повіла, що вони приїхали зі штату 
Айова на вихідні – в гості до родичів. 
Дівчинка мала повернутися додому 
7 червня. Стрілянину було зафіксо-
вано за декілька кроків від Kids off  
the Block Memorial у West Pullman, де 
понад 600 каменів символізують ди-
тину, жертву насильства у місті.

«Приходьте гуляти цими вулицями. 
Ці вулиці – не сірі. Це – криваві вулиці. 
Ми втомилися від цього», – каже один 
із мешканців міста Andrew Holmes.

Під час пресконференції, яка від-
булася вранці 7 червня, David Brown 
заявив, що департамент поліції пра-
цює над тим, аби конфіскувати з ву-
лиць нелегальну зброю і таким чи-
ном запобігти насильству. Проте, аби 
поліція могла досягти результату, 
судова система має карати винних у 
незаконному зберіганні зброї.

«Суди виносять вирок, вони вста-
новлюють заставу або звільняють на 
поруки, тому незаконне зберігання 
зброї... спричиняє насильство. Кожна 
конфіскована зброя – це шанс не ви-
користовувати її під час насильниць-

кого інциденту. Але також і наслідки 
в судах – це інша частина формули», 
– наголосив Brown. На його думку, 
винуватці більшості трагічних інци-
дентів у ці вихідні – міські банди. «Ця 
ідея «око за око» робить нас обох слі-
пими», – переконаний він.

Очільник чиказької поліції намагав-
ся відобразити позитивну картину зі 
зменшенням насильства у місті. Хоча 
кількість вбивств зростає на 5%, а кіль-
кість розстрілів цього року зросла на 
17%, зараз спостерігається тенденція 
до зниження, переконує Brown.

«Очевидно, що це – добре. «Вго-
ру-вниз. Вгору-вниз». Наша проблема 
полягає в тому, що нам потрібно про-
йти цей шлях влітку», – додав він.За 
його словами, хоча поліцейський де-
партамент Чикаго – другий за величи-
ною у країні, в CPD працює менше но-
вих копів, ніж зазвичай, оскільки через 
обмеження, накладені у зв’язку із пан-
демією COVID-19, було зменшено кіль-
кість класів у поліцейській академії.

Понад 30 із 58 жертв стрілянини 
на вихідних отримали поранення 
або були вбиті у таких поліцейських 
округах: Austin, Englewood, Harrison, 
Ogden, Calumet і Gresham.

Загалом на цих вихідних було за-
фіксовано найбільшу кількість неза-
конного застосування вогнепальної 
зброї цьогоріч, хоча на інших вихід-
них було зареєстровано більше ле-
тальних випадків від вогнепальних 
поранень. На цих вихідних загинуло 
п’ятеро людей, у порівнянні з 12 – на 
вихідних наприкінці травня.

Нагадаємо, на вихідних у День 
пам’яті трьох людей було вбито та 34 
поранено. Тоді департамент поліції 
Чикаго скасував вихідні для копів, 
відтак поліцейські працювали 12-го-
динну зміну.

Чикаго переходить 
до 5 етапу виходу 

з карантину
Мер Лорі Лайтфут заявила про це 

спільно з очільницею департаменту 
охорони здоров’я Чикаго, д-ром Alison 
Arwady минулого тижня.

Раніше губернатор Дж. Пріцкер за-
являв, що Іллінойс готується до повно-
го виходу з карантину 11 червня. Тепер 
і мер Лайтфут підтвердила, що місто 
Чикаго також може приєднатися до 
штату.

Раніше міська влада планувала пе-
рейти до наступного етапу виходу з ка-
рантину 4 липня.

Відтак у ресторанах столи більше не 
повинні бути розташовані на відстані 6 
футів один від одного. Заклади тепер 
зможуть працювати на повну потуж-
ність.

Якщо співробітники ресторану пов-
ністю вакциновані, з 11 червня вони 
можуть зняти маски, як і їхні вакцино-
вані клієнти.

«Ми використовуємо нашу систе-
му бронювання, аби визначити, чи 
повністю вакциновані обидві сторо-
ни», – розповів Scott Weiner із Fifty/50 
Restaurant Group.

Утім, наразі рішення про те, чи зні-
мати маски, прийматимуть у кожному 
ресторані індивідуально. 

Лайтфут також закликала чорношкі-
рих мешканців віком від 18 до 24 років 
активізуватися та зробити щеплення.

«Для тих із вас, хто досі стоїть осто-
ронь і трохи скептично налаштований, 
ми розгортаємо цілий ряд спектрів 
стимулів, аби досягти 70-відсоткового 
порогу», – зауважила мер.

Міська влада Чикаго також опри-
люднила оновлений міський наказ про 
відвідини міста у зв’язку із пандемією 
COVID-19, в якому всі штати перебува-
ють на жовтому рівні.

Тепер особи, які відвідують Чикаго, 
можуть прибути до міста без проход-
ження карантину або тесту на корона-
вірус.

Вперше з моменту оприлюднення 
першого розпорядження про відві-
дини міста, яке було прийнято у липні 
2020 року, жоден штат не увійшов до 
карантинного списку.

«У нас справді все дуже, дуже до-
бре», – зазначила д-р Alison Arwady. 
«Вакцина чудово діє тут, у реальному 
світі».

Відповідне розпорядження було 
прийнято, оскільки жоден штат не по-
відомив про 15 випадків на 100 тис. 
мешканців. Це – межа помаранчевого 
рівня, що вимагає від мандрівників або 
наявності негативного тесту, або про-
ходження карантину після приїзду до 
Чикаго.

Мандрівники, які були повністю ще-
плені, та працівники критично важли-
вих професій звільняються від дії роз-
порядження. Інші винятки – приїзд для 
медичного обслуговування, спільного 
догляду за батьками та проїзд через 
штат, який триває до 24 годин.

Зараз у Чикаго в середньому спо-
стерігається 157 нових хворих на коро-
навірус, що є найнижчим показником 
із перших днів пандемії. Тож місто пе-
реходить до «нижчої категорії ризику».

«Ми – в найкращій ситуації з мо-
менту спалаху пандемії у березні 2020 
року», – уточнила Arwady.

Міська влада все ж рекомендує не 
відвідувати Чикаго, якщо ви не вакци-
новані від коронавірусу повністю.

Оновлене розпорядження набрало 
чинності 4 червня. Розпорядження про 
відвідини Чикаго оновлюється кожно-
го вівторка.

Пріцкер припустив, що, імовірно, 
не балотуватиметься вдруге

Губернатор Іллінойсу 
Дж. Пріцкер натякнув 

минулого тижня, що, 
можливо, більше не 
висуватиме свою канди-
датуру на посаду очіль-
ника штату, навіть якщо 
Іллінойс вийде з каран-
тину наступного тижня.

Якщо Пріцкер вирі-
шить не балотуватися 
вдруге, це розчистить 
шлях для інших імовірних 
кандидатів від обох пар-
тій.

У приватному інтерв’ю 
минулого четверга він за-
лишив відкритою можли-
вість того, що, можливо, 
таки захоче відбути лише 
один термін.

«Ви знаєте, знову ж 
таки, я не розмовляв про 
це ґрунтовно зі своєю 
сім’єю. Мені потрібно про-
вести з ними час, щоб по-
спілкуватися про це. Тож я 
зв’яжуся з вами найближ-
чим часом. Я обіцяю», – 
сказав Пріцкер.

12 березня Дж. Пріцкер 
вніс $35 млн до своєї пе-
редвиборчої скарбниці. 
Відтак експерти припуска-

ють, що, вочевидь, він таки 
готується до імовірної уча-
сті у виборчих перегонах. 
Пожертву Пріцкер вніс 
приблизно у першу річни-
цю, коли йому довелося 
закрити штат у зв’язку з 
пандемією.

Деякі політичні інсай-
дери кажуть, що перша 
леді штату M. K. Pritzker не 
дуже задоволена стилем 
життя, який диктує робота 
її чоловіка.

Через те, що його спів-
робітники неодноразово 
хворіли на COVID, Пріцке-
ру не раз доводилося 
переносити карантин у 
своєму маєтку на Gold 
Coast, а його родина іноді 
була вимушена проводи-
ти час в інших будинках 
поза межами штату.

Відтак Пріцкер чітко за-
явив, що саме сім’я має ви-
рішити, чи висувати йому 
свою кандидатуру вдруге.

«Це – довгий процес 
прийняття рішень. Це – 
важка робота. Ви знаєте, 
що це дуже віддаляє вас 
від вашої родини. Це – ча-
стина роботи, яка мені не 
сподобалась, – бути да-
леко від моїх дітей і моєї 
дружини», – зазначив 
Пріцкер.

Незалежно від того, 
що Пріцкер говорить пу-
блічно, багато політичних 
оглядачів переконані, що 
він таки балотуватиметь-
ся знову в 2022 році. Його 
запитали, коли він офіцій-
но оголосить про своє рі-
шення.

«Знову ж таки, я пови-
нен поговорити про це 
з родиною. Я зв’яжусь із 
вами, як тільки знатиму 
відповідь», – наголосив 
Пріцкер.

Дж. Пріцкер у юному 
віці втратив обох батьків. 
Відтак те, що він не має 
достатньо часу для своїх 
дітей, може впливати на 
його рішення. Він – най-
багатший губернатор 
Америки. Його власний 
капітал становить понад 
$3 млрд.
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В окрузі Cook затвердили 
мінімальну заробітну плату 

Влада округу Cook прийняла 
Постанову про мінімаль-

ну заробітну плату (MWO).

Починаючи з 1 липня 2021 року, 
мінімальна заробітна плата для пра-
цівників, що не отримують чайових, 
залишатиметься на рівні $13. Міні-
мальна заробітна плата для праців-
ників, які отримують чайові, стано-
вить $6,60.

MWO встановлює найнижчу 
суму, яку роботодавець повинен за-
конно платити своїм працівникам. 
Щороку мінімальна заробітна плата 
збільшується відповідно до форму-
ли, встановленої постановою. По-
станова стосується працівників із 
погодинною оплатою, працівників, 
які отримують зарплату, та праців-
ників, які отримують чайові, та ма-
ють більше ніж 18 років і працюють 
в окрузі Cook, навіть тих, хто здійс-
нює доставку або їздить у межах 
округу.

Мінімальна заробітна плата ок-
ругу Cook базується на найбільшій 
ставці серед федеральної мінімаль-
ної заробітної плати, мінімальної 
заробітної плати штату Іллінойс або 
на розрахунку округу з використан-
ням індексу споживчих цін (CPI).

Відповідно до MWO (розділи 42-
13) та правил (розділ 2.04), розра-
хунок мінімальної заробітної плати 
округу Cook не може використову-
ватися, коли рівень безробіття в ок-
рузі Cook становить 8,5% або біль-
ше. Рівень безробіття в окрузі Cook 

за попередній рік дорівнював або 
перевищував 8,5%.

Працівники охоплюються MWO 
округу Cook, якщо:

• працівник працював у робото-
давця в окрузі Cook щонайменше 2 
години протягом будь-якого дво-
тижневого періоду, і роботодавець 
має чотирьох і більше працівників 
(або працівник є працівником до-
машнього господарства) й веде 
підприємницьку діяльність у ок-
рузі Cook або видає ліцензію на 
ведення такої діяльності в окрузі 
Cook;

• підліткам (віком до 18 років) 
повинна виплачуватися мінімаль-
на заробітна плата штату в розмірі 
$7,75.

Працівники, які вважають, що 
їхній роботодавець не виплачує не-
обхідну мінімальну заробітну плату, 
повинні спочатку перевірити, чи 
не має муніципалітет, де вони пра-
цюють, градуйованої мінімальної 
заробітної плати. Якщо муніципалі-
тет не надав необхідної інформації, 
працівники можуть подати скаргу 
до Комісії з прав людини округу 
Cook (Cook County Human Rights 
Commission). Форми скарги та до-
даткову інформацію можна знайти 
тут https://www.cookcountyil.gov/
ser vice/file-complaint-violation-mi-
ni  mum-wage-ordinance?utm_me di-
um=email&utm_sour ce=gov de livery.

Постанову №16-5768 (MWO) Рада 
уповноважених округу Cook затвер-
дила 26 жовтня 2016 року.118 North Clark Street  Room 112  Chicago, IL 60602 
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Maria Pappas 

Pappas unveils new online tool to weigh government 
debt burden on individual property owners

Property owners for the fi rst time can fi nd out what portion of local 
government debt falls on them, thanks to a new, groundbreaking online 
tool created by Cook County Treasurer Maria Pappas.

“Most reports identify government debt as an amount per person,” Pappas 
said. “My latest study takes a more targeted approach by showing debt in rela-
tion to each property in Cook County.”

The new, unique tool reveals that Willis Tower carries local government 
debt of nearly $289 million, equal to 41.5% of the iconic skyscraper’s $697 mil-
lion value. A Riverdale house carries $31,800 in local debt, equal to 48% of its 
$67,000 value. And the debt on a house on Hodgkins has $127,400 in debt, 
equal to 25.7% of its $496,000 value.

By contrast, the debt on properties in more affl  uent, lower-tax areas, like 
Barrington Hills and Winnetka, falls below 10% of the value of the properties 
in those locations.

These new calculations are available at cookcountytreasurer.com, where 
property owners can click the purple box on the homepage and search their 
address to see their local debt burden compared to the value of their home in 
both dollar and percentage amounts.

The new methodology also allowed Pappas to better compare the overall 
debt burdens borne by residents of any Cook County city or village. That exer-
cise revealed the burden of local government debt varies greatly throughout 
the county, with generally heavier burdens in less-affl  uent suburbs where the 
populations are more than 50% Black or Latino. The taxes tend to be much 
higher in many of those minority areas, an indication that more debt leads to 
higher property taxes.

“Property purchases in Cook County come with a hidden credit card bal-
ance, in the form of local government debt,” Pappas said. “Property owners end 
up paying down that debt, on top of also covering their mortgage, utility and 
maintenance costs.
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Продовження на стор. 29

Про значення читання 
для розвитку спільнот, 

важливість читання дітям 
уголос, а також політи-
ку просування читання 
у Німеччині «Тижню» 
розповіла керівниця 
рекомендаційного від-
ділу Німецького фонду 
читання Тіна Зайберт.

– Які найтиповіші про-
блеми щодо читання ви 
разом із колегами виявили 
у Німеччині?

— Ключові освітні дослі-
дження в Німеччині чітко 
показують, що слабкі на-
вички читання стають де-
далі більшою проблемою: 
загалом 6,2 млн дорослих 
німців віком від 18 до 64 
років не здатні правиль-
но читати та розуміти тек-
сти. Частка людей із низь-
кою грамотністю становить 
12,1% німецькомовного на-
селення працездатного віку 
(LEO Study 2018). У країні 
20,7% підлітків віком 15 ро-
ків мають труднощі з читан-
ням та письмом (PISA Study 
2018), а 18,9% учнів четвер-
тих класів початкової школи 
не мають достатнього рівня 
досягнень у читанні (IGLU 
Study 2016).

Укотре постають поко-
ління потенційних функціо-
нально неграмотних. Через 
брак навичок читання у них 
відсутній доступ до освіти 
та ринку праці. Очевидно, 
ця проблема триватиме і в 
наступних поколіннях. Коли 
сучасні діти та молодь, які 
не мають навичок читан-
ня, самі стануть батьками, 
вони, ймовірно, не зможуть 
забезпечити необхідну під-
тримку читання своїм дітям.

Причини дефіциту на-
вичок читання у дітей, під-
літків та дорослих значною 
мірою полягають у тому, 
наскільки ранньою є дитяча 
соціалізація читання. Що-

річні дослідження читання 
вголос Німецького фонду 
читання свідчать, що прак-
тично третина німецьких 
батьків майже чи ніколи 
не читає вголос своїм ді-
тям. Відповідно, ми намага-
ємося якомога раніше сфор-
мулювати свої пропозиції та 
проєкти, щоб поінформува-
ти батьків про актуальність 
читання вголос та читання 
загалом.

– Яке значення має 
вміння читати в сучас-
ному світі? Які підходи 
активної мотивації для 
читання є ефективними, 
а які — ні?

— Читацька компетент-
ність є центральною, якщо 
не ключовою кваліфікацією 
та найважливішою освіт-
ньою передумовою в Ні-
меччині. Це основа успіш-
ної шкільної та професійної 
кар’єри, вміння формулю-
вати думки, соціальної від-

повідальності та соціальної 
участі. Тому сприяння на-
вичкам читання є однією з 
найефективніших освітніх 
інвестицій. Німецький фонд 
читання поставив собі за 
мету заохотити культуру 
читання та зміцнити ці нави-
чки по всій Німеччині — не-
залежно від матеріальних, 
культурних та соціальних 
умов кожної людини.

Зрозуміло, що немає та-
кого собі золотого шляху до 
просування читання. Регу-
лярні імпульси щодо читан-
ня на всіх етапах життя дітей 
— з боку батьків від народ-
ження до кінця початкової 
школи через читання вго-
лос, а також від освітніх пра-
цівників у денних центрах 
та школах — є ключовими 
для цього процесу. Важли-

во також, що читання ми ма-
ємо сприймати не лише як 
засіб виховання і в контексті 
тиску на дошкільнят та шко-
лярів. Читання також може 
бути ненудним і відкривати 
доступ до неймовірних іс-
торій та фактів, цікавих ді-
тям. Окрім того, читання є 
необхідною умовою гра-
мотного використання 
цифрових носіїв, якими 
діти захоплюються з ран-
нього віку. Під час занять 
із читання вголос дітям до-
ступно переживати історії, 
що можуть супроводжува-
тися рукоділлям, іграми чи 
експериментами для по-
дальшого вивчення теми. 
Існує неймовірна кількість 
способів захопити дітей чи-
танням — і ми повинні ви-
користовувати їх усі, щоб 
заохотити кожного.

– В одній зі своїх презен-
тацій у межах ініціативи 
BookMINT ви наголошу-

вали, що читання вголос 
дуже допомагає дітям, 
але батьки рідко цим за-
ймаються. Чому такий 
вид читання є ефектив-
ним і для чого потрібно 
його практикувати?

— Читання вголос — це 
справжня чарівна палич-
ка багато в чому! Воно під-
тримує дітей у мовному 
розвитку, розширює їхній 
словниковий запас та поси-
лює здатність до самовира-
ження. Ця практика також 
стимулює уяву, сприяє кон-
центрації уваги й пам’яті. 
Прочитані тексти поясню-
ють дітям, як функціонує 
світ, надають інформацію і 
знання, спонукають нестан-
дартно мислити та зміцню-
ють соціальну поведінку. А 
хороші історії також пере-

дають цінності й нерідко ма-
ють важливе послання: про-
блеми вирішуються. Таким 
чином діти пізнають світ та 
ознайомлюються з різними 
поглядами в ігровій формі.

На питання про навколи-
шній світ, які ставлять діти, 
можна відповісти за допо-

могою історій. Тож читання 
вголос надає простір для 
запитань та допомагає бать-
кам відповідати на них. Від-
повідні історії полегшують 
вирішення складних ситуа-
цій і проблем, які в іншому 
разі важко вирішити. Чи-
тання вголос також означає 
близькість: знайоме звучан-
ня голосів батьків, відчуття 
спільного відкриття чогось 
цікавого, обійми та розмови 
на тему прочитаного — все 

це створює зв’язок між бать-
ками та дітьми, старшими та 
молодшими поколіннями. 
Читання вголос як ритуал 
— наприклад, перед сном 
— дарує мить спокою й без-
пеки серед повсякденного 
сімейного життя, яке доволі 
часто буває стресовим.

Хороша новина для всіх 
батьків, які, можливо, ще 
не наважилися на читан-
ня вголос: воно не вимагає 
особливих навичок і не має 
правил. Час для читання 
вголос можна обрати таким 
чином, щоб усім було ком-
фортно. Батьки можуть за-
маскувати свій голос, чита-
ти голосно і м’яко, повільно 
і швидко — але це аж ніяк 
не обов’язково. Практична 
навичка читання вголос із 
часом з’являється сама со-

бою. Діти люблять, щоб із 
ними читали, хай там що!

– Чи можна застосу-
вати читання вголос 
для розширення знань 
дітей у галузях STEM?

— Зв’язок між наукою, 
технологіями, інженерією, 
математикою — тим, що на-
зивають акронімом STEM, 
— та читанням вголос оче-
видний! По суті, просуван-
ня наукових компетенцій, 
читання та мовних навичок 
— це приблизно одне й 

те саме завдання, бо важ-
ливо викликати цікавість 
та інтерес, щоб дати дітям 
внутрішню мотивацію для 
здобуття ключових знань та 
навичок. Заходи з читанням 
уголос, що зосереджуються 
на темах STEM, дають ігро-
вий імпульс та привертають 
увагу саме до цієї сфери. 
Якщо поглянути на дитячі 
засоби масової інформації 
крізь призму STEM-підходу, 
то STEM-відкриття можна 

зробити майже скрізь у ди-
тячій літературі, і неважли-
во, чи йдеться про науко-
во-популярну літературу, 
книжку з картинками, чи 
дитячий роман.

Наприклад, у класичній 
ілюстрованій книжці Еріка 
Карла «Дуже голодна гу-
сениця» центральна тема 
STEM є цілком очевидною. 
Сюжет зосереджується дов-
кола гусениці, середовища 
її проживання, її розвитку та 
трансформації в метелика. 
Відповідно, природа і тва-
рини тут є центральними 
темами STEM. Є ще багато 
предметних галузей, які 
можна опрацювати таким 
чином: дорослі можуть, на-
приклад, називати кольори 
або показувати дітям різні 
форми предметів. Також у 
такий спосіб можна по-різ-
ному вчитися рахувати. Та 
й тема харчування також 
може бути чудово розгляну-
та після прочитання відпо-
відної історії вголос.

Для поєднання тематик 
STEM із читанням уголос 
особливо важливі подальші 
дії або супровідні заходи, що 
дають змогу пролити більше 
світла на науково-техноло-
гічні, інженерні, математичні 
теми, про які йдеться під час 
читання вголос. За допомо-
гою таких видів діяльності, 
як малювання, рукоділля, 
експерименти, досліджен-
ня, а також співи чи рухливі 
ігри, почуту під час читання 
інформацію можна опрацю-
вати ретельніше та надовго 
закріпити в свідомості ді-
тей. Особливий потенціал у 
поєднанні STEM та читання 
вголос полягає також у тому, 
що дітей можна надихнути 
за допомогою об’єднання 
двох речей. Із різних дослі-
джень знаємо, що хлопчики 
частіше відстають у читанні, 
а дівчата — в науково-тех-

нологічній сфері. Однак 
якщо ми подумаємо про 
ці два поля разом, то 
створимо синергію обох 
предметних галузей, що 

має наслідком позитивний 
досвід як щодо читання, так і 
щодо науково-технічної обі-
знаності дітей.

Це означає, що хлопчики 
й дівчатка зацікавлюються 
книжками, використовую-
чи свій ентузіазм щодо тем, 
які їх захоплюють — напри-
клад, щодо ареалу мешкан-
ня небезпечних хижаків, 
глибини морів та океанів, 

Тіна Зайберт:

«Зростають функціонально 
неграмотні покоління. Через брак 
навичок читання у них відсутній 
доступ до освіти та ринку праці»

Довідка 

Тіна Зайберт народи-
лася 1987 року. Навчала-
ся в Університеті Йоган-
на Гутенберга в Майнці 
та має ступінь магістра 
з книгознавства та літе-
ратури. У Німецькому 
фонді читання (Stiftung 
Lesen), що базується в 
Майнці, працює з 2014 
року, керує відділом із 
рекомендацій щодо чи-
тання та волонтерства.

Камера Deutsche Telekom Stiftung

6,2 млн дорослих німців віком від 18 до 64 років не здатні 
правильно читати та розуміти тексти. 20,7% підлітків 
віком 15 років мають труднощі з читанням та письмом

Третина  німецьких батьків майже чи 
ніколи не читають вголос своїм дітям
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просторів Всесвіту. Так від-
бувається тому, що ці теми, 
можна знайти у чудовій на-
уковій книжці чи прочита-
ти про них хорошу історію. 
З другого боку, звичайно, 
художня література також 
може надихнути дитину чи-
тати для вивчення предме-
тів STEM. Скажімо, тому що 
герої художніх творів взає-
модіють із природою, захо-
пливі факти надихають на 
подальше пізнання — або ж 
тому, що це весело.

– Німецький фонд чи-
тання — велика куль-
турна організація з про-
моції читання у вашій 
країні. Чи усвідомлюють 
німецькі політики зна-
чення читання для соці-
ального розвитку? Яку 
підтримку вони надають 
вашій організації?

— Німецький фонд чи-
тання дуже тісно співпрацює 
з різними установами Німеч-
чини, особливо з Федераль-
ним міністерством освіти та 
Федеральним міністерством 
у справах сім’ї. Наші основ-
ні програми підтримуються 
міністерствами. Наприклад, 
програма «Початок читання 
1—2—3» фінансується Фе-
деральним міністерством 
освіти. Сім’ї з однорічними 
дітьми по всій країні от-
римують у подарунок від 
педіатра книжки, а також 
брошуру про те, як читати 
дитині вголос від самого 
народження. До речі, цю 
брошуру також можна за-
вантажити на сайті нашого 
фонду не тільки німець-
кою, а й низкою інших мов, 
зокрема українською, бо 
ми прагнемо звертатися до 
батьків, котрі говорять не 
лише німецькою. Разом із 
Федеральним міністерством 
у справах сім’ї ми нещодав-
но запустили службу тес-
тування додатків. Спільно 
з експертами ми тестуємо 
програми для дітей ясельно-
го й молодшого шкільного 
віку та даємо батькам і вчи-
телям поради щодо того, як 
їх можна використовувати 
для просування навичок чи-
тання й мовлення.

Менше з тим, Німець-
кому фонду читання дово-
диться постійно працювати 
над тим, щоб важливість 
читання вголос та читання 
загалом була на належному 
рівні усвідомлена на суспіль-
ному та політичному рівні. 
Ось один із наших найкра-
щих прикладів. Щороку в 
третю п’ятницю листопада 
ми відзначаємо загально-
національний день читання 
вголос, ініційований нашим 
фондом спільно з партне-
рами. Торік, незважаючи на 
складні умови, спричинені 
пандемією, 570 тис. людей 
читали вголос і слухали — у 
невеликих колах, вдома чи в 
онлайн-форматі. Серед них 
було багато знаменитостей, 
таких як телеведучі чи фут-
болісти, а також політики. 
Таким чином ми регулярно 
подаємо приклад читання, і 
з кожним роком присутність 

засобів масової інформації 
та кількість людей, які чита-
ють вголос та слухають, зро-
стає. Цього року загально-
національний день читання 
вголос відбудеться 19 листо-
пада під щорічним девізом 
«Дружба та спільність».

– Чи впливають на чи-
тання цифрові технології 
та діджиталізація?

— Приблизно 50% діяль-
ності молодих людей із за-
лученням цифрових носіїв 
включає читання, оскільки 
цифрове читання — це як 
читання за допомогою циф-
рових носіїв, так і читання в 
процесі їх використання. Це 
також означає, що читаць-
ка грамотність є як ніколи 
ключовою компетенцією 
для участі в освіті, отриман-
ні інформації, спілкуванні та 
активному формуванні су-
спільства.

Використання цифрових 
засобів масової інформації 
для просування читання 
має значний потенціал, і це 
в жодному разі не слід розу-
міти як протидію паперовим 
книжкам. Зрештою, цифрові 
медіа є частиною реальності 
нашого життя і пропонують 
захопливі можливості, щоб 
надихнути дітей на читання. 
Ось чому ми рекомендуємо 
використовувати цифрові 
носії навіть для дітей віком 
від двох років. Для цього ра-
димо програми для дитячих 
книг та інтерактивні історії 
для опрацювання в компа-
нії дорослих із дозованим 
періодом використання. 
Вони також дають змогу ді-
тям долучатися до історій у 
ситуаціях, коли вони не чи-
тають — наприклад, під час 
автоподорожей. Для дітей 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку, серед іншо-
го, підходять інтерактивні 
історії, навчальні програ-
ми, змішані форми читання 
та ігор. Їхній мотиваційний 
потенціал полягає в тому, 
що вони можуть показати 
читання в новому світлі, і 
цей змінений образ читан-
ня приводить до отримання 
більшої насолоди від проце-
су читання. 

Що стосується молоді, то 
основна увага приділяється 
читанню за допомогою циф-
рових пристроїв. Нерідко 
це взагалі не сприймається 
як читання, оскільки вида-
ється повсякденним занят-
тям і відхиляється від за-
гальноприйнятої концепції 
читання, пов’язаної з друко-
ваними книжками, школою 
та обов’язковими оцінками. 
Тому усвідомлення власно-
го читання, інтегрованого у 
повсякденне життя, є чудо-
вою можливістю для його 
просування: так навіть не 
схильні до читання люди 
можуть набути впевненості 
у власній читацькій компе-
тентності. 

Автор: Ганна Трегуб
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Шпигунська активність Росії сягнула рівня 
«холодної війни» – глава спецслужби ФРН

Діяльність російських 
шпигунів у Німеччині, за 
оцінками розвідки ФРН, 
сягнула рівня, який спосте-
рігався за часів холодної 
війни.

Таку думку висловив гла-
ва Федерального відомства 
з охорони конституції Ні-
меччини Томас Гальденванґ, 
передає DW.

«Досягнутий рівень був 
нам відомий лише з часів 
холодної війни», – цитує 
агентство керівника німець-
кої спецслужби. В інтерв’ю 
німецькій газеті Welt am 
Sonntag він уточнив, що 
російська розвідка має до 
Німеччини багатоплановий 

інтерес «практично у всіх 
політичних сферах» – це і 
зовнішня політика, і полі-
тика озброєнь, оборонна 
політика та політика ЄС, і на-
самперед – політика санкцій 
проти Росії.

«Методи стають деда-
лі грубішими, а способи 
– дедалі жорстокішими», 
– зазначив Гальденванґ, 
нагадавши про вбивство 
Зелімхана Хангошвілі в Бер-
ліні у 2019 році, в якому 
прокуратура ФРН обвину-
вачує російські державні 
структури.

За словами глави Феде-
рального відомства з охоро-
ни конституції, використову-

ючи велику кількість агентів, 
російські спецслужби нама-
гаються «встановити кон-
такти в середовищі осіб, що 
приймають політичні рішен-
ня».

Глава Федеральної розві-
дувальної служби Німеччи-
ни (BND) Бруно Каль додав 
у спільному інтерв’ю з Галь-
денванґом, що такі країни, 
як Китай і Росія, використо-
вують у Німеччині «нові за-
соби» з метою розвідки. За 
його словами, ці країни на-
магаються забезпечити собі 
перевагу і посіяти розбрат 
між західними державами за 
допомогою найрізноманіт-
ніших методів.

Путін підписав закон про вихід Росії 
з Договору про відкрите небо

Документ опублікований 
у понеділок на офіційному 
інтернет-порталі правової 
інформації, передає Укрін-
форм.

19 травня закон про де-
нонсацію ДВН був прийня-
тий Держдумою і схвалений 
Радою федерації 2 червня.

Договір щодо відкритого 
неба був підписаний 1992 
року і став одним із заходів 

для зміцнення довіри у Єв-
ропі після «холодної війни». 
Він діє з 2002 року і дає змогу 
країнам-учасницям відкри-
то збирати інформацію про 
збройні сили та заходи одна 
одної. Учасниками Договору 
дотепер були 34 держави.

Як повідомлялося, на-
прикінці травня 2020 року 
тодішній президент США 
Дональд Трамп заявив, що 

Штати виходять із ДВН через 
неодноразові порушення 
з боку Росії. Зокрема, США 
звинуватили Москву в тому, 
що вона користується «Від-
критим небом» як інстру-
ментом «військового приму-
су».

У ніч на 22 листопада ми-
нулого року США заверши-
ли процедуру виходу з Дого-
вору щодо відкритого неба.

Підтверджено можливість витоку 
COVID-19 із лабораторії в Ухані – WSJ

У звіті про походження 
COVID-19, підготовленому 
національною лабораторією 
уряду США, зроблено висно-
вок, що гіпотеза про витік ві-
русу з китайської лаборато-
рії в Ухані є правдоподібною 
і заслуговує на подальше 
розслідування.

Про це повідомляє The 
Wall Street Journal з посилан-
ням на джерела, ознайомле-
ні із засекреченим докумен-
том.

Як зазначається, дослі-
дження було підготоване у 
травні 2020 року Національ-
ною лабораторією Лоуренса 
Лівермора у Каліфорнії, і на 
нього посилався Держав-
ний департамент, коли про-
водив розслідування щодо 
походження пандемії протя-

гом останніх місяців адміні-
страції Дональда Трампа.

Люди, знайомі із дослі-
дженням, повідомили ви-
данню, що дослідження 
було підготовано «Z-підроз-
ділом» Лоуренса Лівермора, 
яке є його розвідувальним 
підрозділом.

Зазначається, що Лівер-
мор володіє значним досві-
дом у біологічних питаннях, 
і його оцінка ґрунтувалася 
на геномному аналізі вірусу 
SARS-COV-2, який викликає 
COVID-19.

Вчені аналізують генетич-
ний склад вірусів, щоб спро-
бувати визначити, як вони 
еволюціонували та поширю-
вались серед населення.

Наразі розвідка США роз-
глядає два ймовірних сцена-

рії походження коронавірусу: 
вірус виник у результаті аварії 
в лабораторії або виник в ре-
зультаті контакту людини з ін-
фікованою твариною.

Директор програми 
ВООЗ із надзвичайних ситу-
ацій Майк Райан заявив, що 
організація не може змусити 
Китай оприлюднювати біль-
ше даних про походження 
COVID-19. І додав, що він за-
пропонує дослідження, не-
обхідні для розуміння того, 
звідки вірус виник на «на-
ступному рівні».

У світі станом на ранок 8 
червня зафіксовано понад 
174,3 млн випадків заражен-
ня коронавірусом, з них по-
над 3,7 млн летальних, оду-
жали вже понад 157,6 млн 
осіб.

Коронакриза: доходи культурної сфери 
Німеччини впали до рівня 2003 року

Найбільше постражда-
ли сфери кіно, театру та 
образотворчого мисте-
цтва. Під час пандемії ко-
ронавірусу продажі галузі 
впали до рівня 2003 року 
- на 19%. Адже внаслідок 
карантинних обмежень 
театри, кінотеатри, музеї 
та галереї в Німеччині не 
працювали протягом бага-
тьох місяців.

Про це повідомляє DW.
«Загалом обіг у цій сфері 

зменшився на 22,4 мільярда 
євро, підрахувала Наукова 
служба Бундестагу», - йдеть-
ся у повідомленні.

Також уточнюється, що 
згідно зі звітом, у культурно-
му і творчому секторі в Ні-

меччині працюють загалом 
близько 260 тисяч компаній 
і понад 1,8 мільйона людей
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Володимир Костишин

Продовження на стор. 32

Через два роки Галич 
святкуватиме 1125 

років від першої писемної 
згадки. На Прикарпатті 
вже міркують про урочи-
стості. Тим часом науковці 
створили два проєкти, 
які можуть відкрити нову 
сторінку життя Галицького 
замку – свідка тисячоліт-
ньої історії міста на Дністрі.

«Укрінформ» зазир-
нув у минуле національ-
ної пам’ятки і спробував 
довідатись, яке майбутнє 
може чекати Замкову гору 
та скільки коштів потрібно, 
щоб у Галич таки приїхало 
мільйон туристів.

Тут треба зазначити, що 
ініціатива «Мільйон турис-
тів у Галичі» зародилась два 
роки тому. Аби втілити ідею, 
яка може значно збільшити 
надходження до бюджетів 
усіх рівнів, тодішній голова 
Івано-Франківської ОДА, а 
нині прем’єр-міністр Укра-
їни Денис Шмигаль бачив 
два шляхи: перший – сут-
тєво покращити туристич-
ну інфраструктуру Галича, 
а другий – привести сюди 
молодих людей, змінивши 
Франківську прописку ка-
федри етнології та архео-
логії Прикарпатського на-
ціонального університету 
на Галицьку. Втім остання 
ідея зависла в повітрі, а по-
кращення туристичної інф-
раструктури і нині залиша-
ється на порядку денному 
галичан.

Лютий ворог короля 
Данила та його вино

Галицький замок – один 
із центрів середньовічної 
Галицько-Волинської дер-
жави, він височіє на Замко-
вій, або Галич-горі, висота 
якої – до 340 м. Саме звідси 
відкриваються неймовірні 
краєвиди: усміхаються ха-
тинки прилеглих сіл, висо-
чіють давні храми Крилоса 
(село на місці давнього Га-
лича, – ред.) та виблискують 
дві ріки – Лімниця і Дністер. 
Остання кілька століть тому 
була настільки повновод-
ною, що сюди заходили ко-
раблі з найрізноманітнішим 
крамом. З висоти Замкової 
гори всебічно проглядаєть-
ся навколишня територія, 
вочевидь, це й стало вирі-
шальним у середньовіччі, 
коли тут уперше звели фор-
тифікаційні споруди. Нині 

учені припускають, що вони 
були дерев’яними й у пер-
шій третині ХІІІ століття на-
лежали боярину Судиславу.

«Це був особистий і, ма-
буть, найлютіший ворог 
короля Данила, який по-
стійно намагався не допу-
стити його до влади. Тобто, 
боярин Судислав прагнув 
визнавати владу угорських 
королів і навіть підтриму-
вати їхню династію – га-
лицького короля Коломана, 
але за жодних обставин не 
пустити сюди Данила Рома-
новича. І ось, після чергової 
спроби князя Данила здо-
бути Галич, воїни з півночі, з 
боку сучасного Львова, пе-
рейшли річку Дністер і таки 
здобули Судиславів двір, 
який, імовірно, розташо-
вувався на цьому пагорбі», 
– розповідає та вказує на-
прямок руху королівського 
війська з Замкової гори за-
відувач науково-освітнього 
відділу Національного за-
повідника «Давній Галич», 
кандидат історичних наук 
Андрій Стасюк.

За його словами, жадаючи 
повної перемоги на цій зем-
лі, воїни Данила, які рухались 
далі до Крилоса, таки зупини-
лись на певний час. Найпер-
ше, у Судиславому дворі вій-
сько Данила знайшло багато 
списів. Та зупинку пояснюють 
іншим трофеєм – винними 
погребами.

«Очевидно, вино зроби-
ло свою справу, і військо-
вий напад призупинили. Так 
зазначають літописці. Треба 

розуміти, що в Галицькому 
князівстві ХІІІ століття вино 
було дорогим продуктом, 
бо виноградників тут не 
вирощували через холодні-
ший клімат. Є припущення, 
що Судислав у Галичі кон-
тролював порт, торгівлю, а 
тому й прагнув, щоб ці землі 

належали угорській владі, 
яка б не втручалась до його 
боярських справ. Сильно-
го князя місцеве боярство 
у Галичі однозначно не че-
кало», – зазначає Андрій 
Стасюк.

Він розповідає, що у 1241 
році Галич постійно штур-
мувало монголо-татарське 
військо, яке прагнуло попри 
все рухатись у Європу через 
Карпати. Є свідчення, ніби 
Галич був повністю спале-
ний і знищений. Втім, архе-
ологи, каже Андрій Стасюк, 
таку версію не надто підтри-
мують, бо ні слідів повного 
спалення, ні великої кілько-
сті татарських стріл тут не 
знаходили.

Аби відстояти Галич у 
політичному сенсі, каже іс-
торик, Данилу Романовичу 
таки довелось їхати до хана 
Батия і домовлятись. Хан по-

стійно вимагав здати Галич, 
а безкінечно воювати з його 
військом королю Данилу 
бракувало сил. Адже рані-
ше, у битві під Ярославом, 
Данило Романович остаточ-
но відстояв своє право на 
Галицькі землі, яке визнали 
і угорці, й поляки. Після усіх 

своїх перемог Данило Ро-
манович переносить нову 
столицю княжої держави у 
Холм і починає розбудову 
Львова. Галич залишаєть-
ся духовною столицею і на 
прохання князів у 1303 році 
Константинопольський Па-
тріарх підносить тутешнє 
єпископство до статусу Га-
лицької митрополії. Відтоді 
міське життя з Крилоса (наз-
ва з грецької означає «духо-
венство» – авт.) переносить-
ся до Галича.

Галицька спадщина 
і чорна вдова

«У 1340 році помирає 
останній суверенний во-
лодар держави Романо-
вичів – Галицько-Волин-
ського князівства, або 
Королівства Руського. Усі ці 
назви є виправдані. Після 

цього розпочинаються вій-
ни за Галицьку спадщину, 
в які вступають литовські 
князі, польські та угорські 
королі. Переможцем стає 
Казимир III, король Польщі, 
який поширив свою владу 
на Галицькій землі. Після 
цього місто на Дністрі отри-
мує магдебурзьке право, а 
на горі, де існував двір Су-
дислава, фундується поль-
ський замок», – зазначає 
Андрій Стасюк.

За його словами, істо-
ричні джерела вказують 
на те, що король Казимир 
наполягав, аби порушники 
мирної угоди, яка була під-
писана між ним та чеським 
королем Іоанном Люксем-
бурзьким 1346 року, були 
покарані саме у Галицькому 
замку. За дослідженнями іс-
ториків, замок зводили май-
же століття. Тут з’являється 
зброя, а замок стає найбіль-
шим у Галичині.

Першу потужну облогу 
замок витримав у 1387 році, 
вже по смерті Казимира Ве-
ликого, коли його нащадки 
ділили Галицьку спадщи-
ну. Тоді війська королеви 
Польщі Ядвіги та її чоловіка, 
литовського князя Ягайла, 

відмовились штурмувати 
замок. Натомість Галицько-
му воєводі Бенедикту, який 
у той час ним опікувався, 
запропонували величезні 
привілеї – землі та села, за 
які замок опинився під ко-
роною династії Ягеллонів. 
Відтоді тут запровадили 
посаду старости, а тому Га-
лицький замок ще назива-
ють Старостинським.

«Розквіт замку припав на 
XV-XVI століття. Старости тут 
управляли від імені короля, 
замок час від часу перебу-
довували. До прикладу, у XVI 
столітті його укріпили муро-
ваними стінами. У разі напа-
ду чи пожежі Галича міщани 
могли знайти прихисток у 
його стінах. Біля замку була 
каплиця Святої Катерини, де 
зберігався величезний ар-

Галицький замок:
історія для мільйона туристів
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Різне
Математика. 773-459-4092

Робота
Потрібна жінка для роботи в російській 

сім’ї. 847-329-0202 

Потрібна професійна Кравчиня (Порт-

ниха) на повний робочий день або пів 

дня, для ремонту одягу. Ательє відкри-

то 7 днів на тиждень. Адреса: 7100 N. 

Sheridan Rd., Chicago, IL 60626. Дзвони-

ти Тетяні 224-595-9590

У невелику транспортну компанію 
(Melrose Park) потрібен водій CDL-A. 
Гарна оплата. 312-206-0457

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

Нерухомість
Рент. Простора світла односпальна 
квартира, 2-й поверх, великий балкон, 
ліфт. Нова кухня, 42 «кабінети, нова ван-
на, паркетні підлоги, дуже велика комо-
ра, центральне опалення і кондиціонер. 
Комунальні послуги включені у вартість 
ренти. 773-306-8471

•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

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)

Experienced, Professional  Remodelers Needed!!!
Ambiance Cleaning & Restoration Company is in search of Subcontractors experienced in 
different areas of home repair and remodeling included: carpentry, electrical, plumbing, tile, 
and flooring installation, interior painting, drywall (installation, taping, sanding, and repair).

We are offer year-round work and service to the entire Chicagoland  area.

Required  Skills  and  Responsibilities:
•    General Liability insurance (or willingness to acquire) 
•    Workers Compensation insurance (or willingness to acquire) 
•    Have your own tools 
•    Valid Driver’s License and Reliable Vehicle 
•    4+ years’ of professional remodeling experience 
•    Excellent attention to details 
•    Arrive to job site on time 
•    Keep work area clean 
•    Pass a nationwide background check

The more experience the better pay!

Please contact: Bob 630-785-0774  or  Megan 773-844-4245

Житло надаємо. Оплата готівкою або чеком

931 W 75th Street, Unit 137. 
Naperville, IL 60565 eurobestcare@gmail.com630-202-2421

Якщо Вас зацікавить,
то є вільні вакансії:

• У літньої жінки в Чикаго, з проживанням 5-7 днів в тиждень. $200 / день, оплачує   
 сам клієнт. Потрібен хороший англійський.
• Для чоловіка в Bellwood, з проживанням, 5-7 днів в тиждень. Оплачує сам клієнт -   
 $190 / день. Хороший англійський.

• Робота на неповний робочий день  
 або з проживанням.
• Хороша оплата, стабільні робочі   
 години та відмінні клієнти.
• Багато доступних вакансій для   
 чоловіків і жінок.
• Приходьте в наш офіс і ми знайдемо  
 для вас відмінну роботу у хороших  
 клієнтів!
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хів судових земських і ґрод-
ських книг Галича, відомий з 
XV століття. У них записува-
ли все – заповіти, передачу 
спадщини, продаж-купівлю 
майна та інше. Навіть є різні 
факти про те, що вільні селя-
ни скаржились сюди на пана 
за пошкодження їхніх слуг, 
тут розглядались справи по-
дружніх зрад, крадіжок, а в 
підземеллі замку була в’яз-
ниця, де порушників і кара-
ли, і катували», – говорить 
Андрій Стасюк.

Нині біля Галицького 
замку можна почути леген-
ду, яка, зізнається історик, 
не дуже переплітається з іс-
торичними фактами, але все 
ж має певні збіги. Легенда 
переносить сучасників на 
початок XVII століття, а за-
писав її свого часу та вивів 
у світи письменник Степан 
Пушик.

Так ось, коли Галиць-
ким старостою був Мико-
лай Струсь, його донька 
Христина, яку називали тут 
ще Геленою, вийшла заміж 
без дозволу батька за свого 
небожа. Тобто, за сина сво-
єї рідної сестри Ельжбети, 
Адама Калиновського. Та-
кий шлюб, звісно, не вітали 
ні батько, ні церква. Втім 
кохання, як у всіх легендах, 
перемагає. Слуги нарече-
ного здійснили підкоп під 
вежею, домовившись про 
втечу Христини з її служни-
цею. Так Христина потайки 
змогла залишити замок і 
вийти заміж за свого коха-
ного, любецького старосту 
Адама Калиновського. І тут 
легенда має кілька версій. 
За однією з них, батько про-
кляв свою доньку і кинувся 
з вежі. Інші перекази ствер-
джують, що батько відразу 
помер від серцевого напа-
ду, а ще інші – що замурував 
Христину у вежі Галицького 
замку.

«І ось тут точно неправда, 
– запевняє Андрій Стасюк. 
– Насправді, Христина про-
жила достатньо довге жит-
тя. Від інсульту через цю 
подію її батько теж не міг 
померти, бо смерть зна-
йшла його через два роки 
після шлюбу доньки, при-
близно 1625 року. Тут ціка-
вою є думка про прокляття 
Христини. Бо вона після 
смерті свого коханого була 
ще двічі одруженою зі знат-
ними шляхтичами, та всі 
вони дуже швидко помира-
ли після шлюбу. Так донька 
старости зажила собі слави 
«чорної вдови», – зазначає 
Андрій Стасюк.

Хоч як би там було, але 
привидів у Галицькому зам-
ку досі ніхто не бачив, а ка-
плиця Святої Катерини, в 
якій зберігались історичні 
документи кількох поколінь 
Галича, вистояла до XVIII 
століття. Вже австрійські 
війська вивезли архів до 
Львова у Бернардинський 
монастир, там є централь-
ний державний історичний 
архів України, де книги з Га-
лицького замку зберігають-
ся дотепер.

Камінь із хрестом
Після 1648 року, коли у 

Галичі діяли загони Семена 
Височана, у замку зроби-
ли потужну фортифікацію. 
Адже козаки у Галичі, каже 
історик, теж були, і підніма-
ли великі повстання проти 
місцевої шляхти. Причому 
місцеві русини воювали тут 
і на боці козаків, і на боці 
шляхти. Після цих боїв над 
відновленням Галицького 
замку працював італійський 
архітектор Франсуа Корра-
зіні на запрошення тодіш-
нього місцевого старости 
Андрія Потоцького. Є доку-
ментальні свідчення, що тоді 
Галицький замок Андрій По-
тоцький відбудував за влас-
ні кошти, скерувавши на це 
понад 42 тисячі злотих. Що-
правда, пізніше, вимагав від 
державної скарбниці їх по-
вернути. Так у Галицькому 
замку, який звели на землі 
1,7 га, з’явились 2 тераси, 3 
муровані вежі та 9 комор.

Та навіть ці укріплення 
не врятували Галицький 

замок у 1676 році, коли на 
нашу землю зайшли осман-
ські воїни.

«Війська на чолі з Ве-
ликим візиром Ібрагімом 
Пашею підійшли до Ста-
ниславівської фортеці, але 
здобути її не змогли. Тоді 
вони вирушили до Галиць-
кого замку, який мав значно 
меншу можливість тримати 
оборону. Комендант замку 
пристав на зрадницьку про-
позицію османів і здав їм 
фортецю. Турки з татарами 
заклали порохові бочки у 
вежі замку і так його підір-
вали», – зазначає історик.

У XVIII столітті Галицький 
замок перетворювався на 
суцільну руїну. Австрійська 
монархія, яка прийшла на 
ці землі, не розглядала його 
ні як оборонну споруду, ні 
як адміністративний центр. 
Відтак містянам дозволили 
забрати зі стін замку залиш-
ки будівельного матеріалу, а 
вони цим активно скориста-
лись.

«Знаємо, що дві єврей-
ські синагоги, які вже сьо-

годні не діють, були зведені 
з каменю Галицького зам-
ку. Також є документи, що 
єврейська община за цим 
зверталась до тамтешньо-
го бургомістра. Насправді 
це було типовим на той час 
явищем. Станиславівську 
фортецю у нинішньому 
Франківську австрійці сво-
го часу теж розбирали на 
кам’яниці й на мурування 
вулиць», – зауважує Андрій 
Стасюк і показує камінь із 
хрестом в основі фундамен-
ту Галицького замку.

«Це – яскрава архітектур-
на деталь, яка вказує на те, 
що й Галицький замок у XIV 
столітті теж зводили з каме-
ню найближчих храмів, які 
на той час руйнувались», – 
додає історик.

Проєкти науковців
У період Першої світової, 

коли з Галича вибили цар-
ські та російські війська, ав-
стрійська армія дозволила 
Січовим стрільцям підняти 
на будівлі ратуші найпер-

ше синьо-жовтий прапор, а 
вже потім австрійський. Для 
Галича, розповідає історик, 
це був час Стрілецької сла-
ви, тоді як на Замковій горі 
біля руїн розростався чудо-
вий сквер.

«Реконструкція Галиць-
кого замку розпочалась на 
початку двохтисячних ро-
ків. Її автори дійшли дум-
ки, що замок має конусне 
завершення. У тогочасній 
архітектурі це теж зустріча-
ється, але документального 
підтвердження цієї версії 
нема. Світлини XIX століття, 
плани замку й описи цього 
не подають. Польські істо-
рики припускають, що тут 
даху взагалі не було, а вежі 
були відкритими», – конста-
тує Андрій Стасюк.

Разом із фасадом зам-
ку тут відтворили й двері з 
кованими завісами, про які 
згадували в королівських 
інвентарних описах. Адже 
все, що було в замку, ста-
рости охайно вписували в 
архівний облік. Тим часом 
Замкову гору на початку 

1990-х облюбували місцеві 
митці, які почали проводити 
тут концерти, фестивалі та 
вистави. В останні два роки 
на Галич-горі прописався 
і фестиваль «Галицьке ли-
царство» з історичною ре-
конструкцією. Сюди часто 
навідуються туристи, затяті 
селфери та блогери, які по-
люють за фото з красивими 
краєвидами та середньо-
вічною архітектурою. Та все 
ж сам замок, де зупинялись 
королі та приймались дер-
жавницькі рішення, поки 
що стоїть пусткою.

«Ми направили проєк-
тно-кошторисну документа-
цію до Офісу президента і до 
Міністерства культури та ін-
формаційної політики Украї-
ни не лише для відновлення 
внутрішньої частини замку, 
де передбачені виставкова 
зала для зброї середньовіч-
чя і кафетерій. Щодо інших 
експозицій, то науковці ще 
працюють над ідеями. Наш 
другий проєкт – це бла-
гоустрій та озеленення усієї 

території. Йдеться про вхід і 
сходову від Галича до замку 
та під’їзд із того боку, який 
дає можливість заїхати на 
територію замку на авто. 
Тобто є два проєкти, і один із 
них, щодо благоустрою, вже 
пройшов експертизу. Тут ми 
врахували і освітлення, й 
пішохідні доріжки, і лавки», 
– розповідає генеральний 
директор національного 
заповідника «Давній Галич» 
Володимир Костишин, і по-
казує макет проєкту.

За його словами, ідеї на-
уковців з благоустрою на 
Замковій горі підтримали 
місцеві депутати, скеру-
вавши з бюджету 98 тис. 
грн. Проте для завершення 
відновлення замку коштів 
поки що не вистачає. Тому 
його готовність  – 70%.

«Нам не вистачає грошей 
на проєктування інженер-
них мереж для відновлен-
ня води та газифікації. Але 
ми маємо запевнення, що 
цю частину профінансують 
у рамках президентського 
проєкту «Велике будівниц-

тво», – уточнює Володимир 
Костишин.

- А скільки коштів по-
трібно, щоб ці ідеї втіли-
ти в життя?

- Вартість проєкту з бла-
гоустрою території – 9,8 млн 
грн. На реалізацію наших 
ідей необхідно близько 40 
млн грн. Думаю, для дер-
жави це не велика сума. До 
того ж, у межах відзначення 
1125-річчя Галича ми закла-
даємо кошти ще на наукові 
та археологічні досліджен-
ня.

- Але є думки, що Галич 
уже достатньо вивчений. 
То яке завдання стояти-
ме перед дослідниками?

- Такі думки – це помил-
ка, запевняю вас. Найпер-
ше, не всі архіви ще вивчені. 
А ще – раніше археологічні 
дослідження проводилися 
вручну, з лопатою, сьогодні 
ж ми маємо технічне забез-
печення, що може суттєво 
вплинути на результати. На-
віть зараз із нашими архео-
логами працюють львівські 
науковці, які досліджують 
село Залукву та Городище 
біля Галича. Ба більше, є ще 
не вивчені підземні порож-
нини. Адже за легендами 
– Галицький замок, храм 
Святого Пантелеймона, 
фундамент Успенського Со-
бору в Крилосі та костел у 
Більшівцях поєднані між со-
бою підземними ходами. Ві-
рити в таке чи ні – лише на-
ука має поставити крапку в 
цьому питанні. Стверджую, 
що Крилос іще зовсім не 
досліджений. Бо фундамен-
ти Успенського Собору, які 
були знайдені ледь не ви-
падково, досліджені лише 
точково. А де княжі палати? 
Де храми, про які згадують 
у давніх літописах? Перед 
нами – велика праця ще на 
багато-багато років.

- То ініціатива «Міль-
йон туристів у Галичі» – 
це далека перспектива?

- Ми не можемо сьогодні 
стверджувати, що коли Га-
лицький замок отримає нове 
дихання, то до нас одразу 
приїде мільйон туристів. Пе-
реконаний, для цього треба 
відновити увесь Галицький 
район. А це не лише замок, 
а ще й інфраструктура Га-
лича. Щоби прийняти міль-
йон туристів, нам потрібно 
більше готелів, ресторанів, 
кафе. Нам потрібні дороги, 
які ведуть до того ж храму 
Святого Пантелеймона, до 
Крилоса, до костелу у Біль-
шівцях, до біблійного містеч-
ка у Маріямполі та до інших 
пам’яток історії й культури. 
Ми маємо їх дуже багато. Так, 
Галицький замок має стати 
сьогодні основним турис-
тичним магнітом, але якщо 
поступово відновлювати усі 
пам’ятки, то сюди приїдуть 
не мільйон, а набагато біль-
ше туристів.

Фото автора та Катерини Байдужої

Автор: Ірина Дружук, 

Галич – Івано-Франківськ

Джерело: «Укрінформ» 

(www.ukrinform.ua/rubric-sports)
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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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Штучний інтелект навчили 
передбачати трафік на дорогах

Австралійський стартап 
PeakHour Urban Technologies, разом 
із департаментом транспорту штату 
Вікторія, розробили систему на ос-
нові штучного інтелекту, яка здатна 
передбачати до 3 годин наперед рі-
вень трафіку на дорогах. 

Про це повідомляє Australian 
Computer Society.

Попри те, що систему розробля-

ли й тестували у місті Мельбурн, її 
можна імплементувати у будь-яко-
му іншому місті.

Зазначається, що сама система 
також може синхронізувати сигна-
ли світлофорів для зменшення за-
торів на дорогах.

«Для того, щоб оптимізувати 

та керувати трафіком, ми повинні 
мати можливість передбачити його. 
Якщо ми не можемо виміряти тра-
фік, буде дуже важко оптимізувати 
його. Попит зростає, і вирішенням 
цього питання є технологія, яка до-
поможе містам залишатися придат-
ними для життя та бути екологічни-
ми», – заявив гендиректор PeakHour 
Urban Technologies Омід Еджтемай.

За даними урядового дорадчого 
органу Infrastructure Australia, затори 
на дорогах коштували громадянам 
Австралії у 2016 році 19 млрд дол. 
Очікується, що ця сума збільшиться 
до 39,8 млрд у 2031 році, якщо не 
буде запроваджена краща стратегія 
управління дорожнім рухом.

«Жало скорпіона»: Kia презентувала 
новий спортивний седан

Наразі компанія щомісяця виго-
товлятиме 250 екземплярів нового 
авто 2022 Kia Stinger Scorpion для 
американського ринку. Проте нині 
невідомо, скільки місяців тривати-
ме обмежена продукція спортивно-
го седана.

Про це повідомляє Autoblog.
У середині базової моделі вста-

новлено 3,3-літровий двигун V6 із 
турбонаддувом із потужністю 300 
кінських сил.

Зазначається, що автомобіль 
буде доступний у трьох кольорах, 
а саме – білому, чорному та срібля-
стому. Вартість однієї моделі роз-
починається від 53 тисяч доларів 
США.

Tesla відкликає у США майже 
6000 електрокарів

Компанія Tesla Ілона Маска від-
кликає 5 974 електричних автомо-
білі у США через технічний дефект 
у гальмівній системі.

Про це повідомляє CNBC. 
У компанії побоюються, що бол-

ти гальмівних супортів можуть ос-
лабнути, і це потенційно викличе 
втрату тиску в шинах й збільшить 
ризик аварії.

Йдеться про деякі моделі Model 
3 (2019-2021 років виробництва) та 
Model Y (2020-2021).

Водночас у Tesla запевняють, 
що не отримували інформацію про 
ДТП або постраждалих через цей 
дефект. Заміна деталей буде безко-
штовною.

У результаті, за підсумками тор-
гів, вартість акцій компанії знизила-
ся на 3%.

Зазначимо, у лютому цього року 
компанія Tesla заявила про відкли-
кання 135 тисяч електричних се-
данів моделі Tesla Model S та поза-
шляховиків моделі Model X через 
технічний дефект у роботі дисплеїв.

Як стало відомо, компанія Tesla 
Ілона Маска також скасувала вироб-
ництво свого найшвидшого елек-

тромобіля Model S Plaid Plus. Про це 
у Твіттері повідомив сам Маск.

«Plaid + скасовується. У ньому 
немає необхідності, тому що Model 
S Plaid і так дуже хороший», – напи-
сав він.

Маск також додав, що електро-
кар Model S Plaid може розганятися 
з нуля до 96 км на годину менш ніж 
за 2 секунди.

«Найшвидший серійний автомо-
біль із будь-коли створених», – під-
креслив він.

CBNC зазначає, що ще у березні 
Tesla підняла ціну на Model S Plaid 
Plus на 10 тис. доларів, збільшивши 
її до 150 тис. доларів.

Травень 2021 року став 
найпродуктивнішим для українських 

автодилерів за останні 8 років
Минулого місяця українці при-

дбали і зареєстрували майже 8,5 
тис нових легкових автомобілів. Це 
на 43% більше, ніж у травні 2020 
року, а ще – найкращий травневий 
результат первинного авторинку з 
2013 року.

Статистику продажів у трав-
ні опублікувала асоціація Украв-
топром. За її даними, вже другий 
місяць поспіль найпопулярнішою 
маркою в Україні стала Toyota. 
Renault з невеликим відставанням – 
на другій позиції. Третє місце утри-

мує Kia, однак перевага над Škoda 
обчислюється всього п’ятьма авто-
мобілями.

Найпопулярніші бренди травня:
Toyota – 1122 шт. (+ 9%)
Renault – 1067 (+ 25%)
Kia – 629 шт. (-6%)
Škoda – 624 шт. (+ 116%)
Nissan – 415 шт. (+ 158%)
Chery – 411 шт. (+ 240%)
Hyundai – 409 шт. (+ 62%)
Volkswagen – 393 шт. (+ 438%)
Mazda – 345 шт. (+ 65%)
Peugeot – 340 шт. (+ 74%)

«Бестселером» мі-
сяця став кросовер 
Toyota RAV4, в активі 
якого 472 реєстрації.

Всього з початку 
2021 року свої перші 
реєстраційні номери 
отримали 39,6 тис. 
нових легкових ав-
томобілів, що на тре-
тину більше, ніж за 
аналогічний період 
минулого року.

У Польщі хочуть ввести номерні 
знаки для велосипедів

Популярність альтернативного 
транспорту, яка стрімко зросла че-
рез коронавірус, почала створю-
вати проблеми. Польські активісти 
вважають, що номерні знаки на 
велосипедах допоможуть навести 
порядок.

Електричні самокати й так на-
бирали популярність у Європі, а 
велосипеди у деяких країнах давно 
були основним транспортом для 
багатьох городян. Однак панде-
мія коронавірусу, локдауни, ліміти 
із завантаженості громадського 
транспорту привели до стрімко 
зростаючої популярності альтер-
нативного транспорту. У той же час 
велоінфраструктура стрімко від-
стає, а відтак конфлікти на дорогах і 
тротуарах неминучі. Тому не дивно, 
що проблеми вилізли саме зараз.

Активісти з польського міста 
Лодзь подали петицію у Міністер-
ство інфраструктури. Вони закли-
кають всіх їздити на велосипедах 
із видимим номерним знаком і 
страховим полісом цивільної від-
повідальності. На їхню думку, це 
допоможе підвищити безпеку до-
рожнього руху і полегшить іденти-
фікацію правопорушників.

Після публікації в соцмережах 
відео про велосипед із номерним 
знаком у суспільстві розгорілася 
неабияка дискусія.

Серед достоїнств введення но-
мерних знаків для велосипедів 

польські активісти називають такі:
• велосипеди і скутери пере-

стануть бути анонімними;
• можна буде швидше знайти 

винних, якщо вони покинуть місце 
зіткнення або аварії;

• вкрадені велосипеди мож-
на буде знайти швидше;

• тепер можна буде пораху-
вати реальну кількість велосипедів.

У той же час проти активістів є 
тільки 2 аргументи: в ЄС такого ніде 
немає, у машин теж є номери, і вони 
порушують правила.

Імовірно, що ця ініціатива може 
сподобатися і в інших країнах.

Фото з ФБ-сторінки 
LDZ Zmotoryzowani odzianie.

Фото: www.autoblog.com

Джерело: «Укрінформ» (https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/

3257719-zalo-skorpiona-kia-predstavila-novij-sportivnij-sedan.html), AUTOUA.NET 

(https://autonews.autoua.net/novosti/25591-13-milliona-dollarov-za-mesto-na-parkovke.html)
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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

Телефонуйте 331-998-0611

Ìè òàêîæ íàéìàєìî “Team drivers”  і âîäіїâ ç іíøèõ øòàòіâ, ç 
ìîæëèâіñòþ ïàðêóâàòè âàíòàæіâêè íà âèõіäíі áëèæ÷å äî äîìó.

- Íîâі, äîãëÿíóòі âàíòàæіâêè Volvo ç ìåõàíі÷íîþ àáî 
àâòîìàòè÷íîþ êîðîáêîþ ïåðåäà÷

- Є íîâі Freightliners Cascadia Glider, òîìó ïðàöþєòå ç ïàïåðîâèì 
áîðòîâèì æóðíàëîì

- Àáñîëþòíî íîâі òðåéëåðè

Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

Гарантуємо  
$2000 на тиждень!

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!

ВОДІЙ СDL, OWNER OPERATOR - ти нам потрібний!!
OTR DRIVER CLAS А, на тебе чекає:
• новий трак VOLVO 2022
• Dry Van/FlatBed/Reefers
• до 70 ц/миля
• щотижнева оплата
• бонуси за чисті інспекції
• Amazon loads
• 24/7 cупровід (допомога з tickets, violations)
• професійні  лагідні диспетчера 

Пишіть, телефонуйте! Чесність, акуратність, посмішки та плюшки гарантуємо!!
Оксана: 773 -986 -7072, safetygnattrans1@gmail.com

OWNER  OPERATOR,  на тебе чекає:
• 89% від gross
• gross до 12 000
• 24/7 диспетчерські послуги
• картки на пальне
• страхівка, реєстрація, всеможливі дозволи
• оплата щотижня
• досвідчені диспетчери
• rate confirmation пересилаємо Вам на e-mail

Для нас ти ідеальний, якщо досвід  роботи не менше року та чистий MVR

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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Головний тренер збірної 
України Андрій Шевчен-

ко оголосив остаточну за-
явку національної команди 
на матчі чемпіонату Євро-
пи-2020. Через травми міс-
ця в команді не знайшлося 
для півзахисника «Аталан-
ти» Віктора Коваленка і 
вінгера «Шахтаря» Євгена 
Коноплянки, поза заявкою 
залишився також воротар 
«Реала» Андрій Лунін. 

Наскільки укомплектова-
ною збірна підійде до Євро 
і чи можливі зміни в заявці 
національної команди – у 
матеріалі Укрінформу.

Дублер «Реала» 
поза заявкою

Про вибір воротарів для 
збірної точилися розмови 
ще під час матчів нашої збір-
ної у відборі до чемпіонату 
світу-2022. Реальними пре-
тендентами на місце в заяв-
ці були воротар «Динамо» 
Бущан, голкіпери «Шахтаря» 
Трубін з П’ятовим і футболіст 
«Реала» Андрій Лунін. Перші 
двоє мали стабільне місце в 
основному складі своїх клу-
бів і перебували в ігровому 
тонусі.

Лунін взимку дебютував 
за «Реал», і це наразі єдиний 
матч українця за Королів-
ський клуб (в тому поєдинку 
він пропустив двічі). П’ятов 
зіграв лише 7 матчів у сезо-
ні 2020/21, але він грає за 
«Шахтар» і збірну України 
вже 15 років і має автори-
тет в національній команді 
(один з капітанів збірної). 
Враховуючи це, вибір трійки 
Бущан – Трубін – П’ятов є ціл-
ком обґрунтованим.

«Прогнозуючи те, хто ж 
таки стане номером 1 в збір-
ній на Євро, можна сказати, 
що вибір буде між Бущаном 
та Трубіном. Поясню чому 
– обидва мали стабільну ви-
соку практику в матчах Ліги 
чемпіонів та Ліги Європи 
проти сильних суперників, 
обидва останнім часом були 
в збірній і знають усі механіз-
ми взаємодій. Лунін та П'ятов 
не є зараз основними в своїх 
клубах. Проте досвід П’ятова 
все одне вищий, ніж у Лу-
ніна. Враховуючи це, вибір 
Шевченка є цілком зрозумі-

лим. П'ятов може зіграти в 
матчі за збірну на Євро, тим 
більш, що це стане для ньо-
го останнім турніром в збір-
ній», - висловися стосовно 
цього українець, скаут в Іта-
лії Алекс Великих.

Лінія захисту: «Динамо», 
«Шахтар» і Соболь

Заявка збірної складаєть-
ся з 8-и захисників. 5 гравців 
чемпіонського «Динамо» 
(Караваєв, Тимчик, Попов, 
Забарний, Миколенко), 
двоє «гірників» (Матвієнко, 
Кривцов) і лівий оборонець 
«Брюгге» Соболь. В остаточ-
ній заявці знайшлося місце 
для двох гравців на одну 
позицію в обороні. Той факт, 
що більшість оборонців є 
футболістами «Динамо», 
можна пояснити «треблом» 
киян в сезоні.

Окрім того, «Динамо» є 
найбільш надійною коман-
дою в УПЛ (лише 15 пропу-
щених м’ячів у 26-и матчах). 
Боротьба точилася лише за 
місце дублюючого лівого 
оборонця. І Соболь, і Ми-
хайличенко обидва грають у 
Бельгії, але саме Едуард був 
основним гравцем своєї ко-
манди і виграв з нею чемпі-
онат Бельгії. Окрім того, Со-
боль, на відміну від Богдана, 
викликається у збірну вже 

три роки (Михайличенко 
дебютував лише минулого 
року).

Безус заслужив на 
шанс та великий 
аванс для Судакова

Лінія півзахисту пред-
ставлена трійкою лідерів 
збірної Степаненко – Мали-
новський – Зінченко. Разом 
з ними до заявки потрапи-
ли вже звичні українсько-
му вболівальнику обличчя. 
Зокрема, Марлос та Шапа-
ренко. Несподіваним вияви-
лося потрапляння у список 
півзахисника «Гента» Романа 
Безуса і молодого «гірника» 
Георгія Судакова.

Перший зміг віднайти 
свою гру в клубі і показував 
пристойний футбол напри-
кінці сезону в Бельгії (в ос-
танніх 6-и матчах за «Гент» 
Роман забив 4 м’ячі і ще двічі 
асистував партнерам). Рі-
шення включити Судакова в 
заявку виглядало легковаж-
ним, але Андрій Шевченко 
аргументував свій вибір.

«Судаков? Мені подоба-
ється його ставлення, мо-
більність і рух. Він потрапив 
до складу, тому що добре ви-
глядає. Він отримав шанс. Це 
були наші спостереження, як 
тренерів», - пояснив свій ви-
бір Шевченко.

Травма Мораеса – 
шанс для Довбика

Яремчук, Бесєдін і 
Довбик – три форварди 
збірної в заявці на Євро. 
Роман потужно виглядав у 
матчах за «Гент» цього се-
зону – 23 голи й 8 асистів у 
43 матчах не лише зробили 
його лідером команди, а й 
викликали інтерес до Ро-
мана клубів топових чем-
піонатів (ходять чутки про 
«Рому»).

Бесєдін повернувся піс-
ля дискваліфікації, став ос-
новним форвардом «Дина-
мо» і виконував завдання 
Мірчі Луческу. «Бесєдін грав 
дуже пристойно в сезоні, 
відігравав важливу роль в 
перемозі «Динамо» в чемпі-
онаті. Він добре тренується 
і гідний перебувати в заявці 
команди», - розповів Андрій 
Шевченко.

Через травму Євро про-
пускає основний форвар 
«гірників» Жуніор Мораес. 
Для збірної України це від-
чутна втрата, адже Жуніор 
був корисний в позиційній 
атаці. 

Поряд з тим, травма Мо-
раеса відкрила двері у збір-
ну для Довбика. 23-річний 
форвард «Дніпро-1» має 
шанс заявити про себе і 
буде вкрай мотивованим.

В остаточній заявці 
можливі зміни

Інтенсивний сезон відчут-
но вплинув на футболістів на-
шої збірної. Через травми м’я-
зів команді не допоможуть 
Коваленко і Коноплянка. Ок-
рім того, під час матчу збір-
ної проти Північної Ірландії 
стало відомо, що Циганков, 
Тимчик і Соболь тренуються 
індивідуально. Цей факт зму-
шує Андрія Шевченка не від-
правляти додому тих, хто не 
потрапив в заявку на Євро. В 
разі якщо травма Циганкова 
виявиться серйозною, його в 
заявці змінить одноклубник 
Богдан Леднєв.

«Ми визначилися із заяв-
кою. Всі хлопці, які перебу-
вали на зборі, були гідні по-
трапити в цю заявку, але ми 
вибрали 26 осіб. Хто був на 
зборах, всі залишаються до 
останньої контрольної гри», 
- підсумував головний тре-
нер збірної України Андрій 
Шевченко.

Віримо у краще, дивимося 
на речі тверезо

Тренерський штаб склав 
заявку з найкращих футбо-
лістів, які зараз є. Поряд з 
тим, у багатьох футболістів, 
зокрема – безапеляційних 
лідерів збірної є проблеми. 
Руслана Малиновського тур-
бує грижа, яку він видалить 
після Євро, Олександр Зін-
ченко приїде до лав збірної 
після програного фіналу Ліги 
чемпіонів, Андрія Ярмоленка 
весь минулий сезон турбува-
ли травми, участь Степанен-
ка була під питанням через 
проблеми з коліном.

Додайте до цього трав-
матичність Циганкова і вис-
наженість після євросезону 
гравців «Динамо» й «Шахта-
ря». Ми, звісно, віримо у вда-
лий виступ України на Євро, 
але думки про перше місце в 
групі зараз виглядають дещо 
самовпевненими. Зважаючи 
на усі проблеми (травми, вто-
ма, невизначеність з клубом), 
вважатимемо за успіх нашої 
збірної просто вихід з групи.

Автор: Віталій Ткачук, Київ

Джерело: «Укрінформ» (https://www.

ukrinform.ua/rubric-sports/3259282-

zaavka-na-evro-viklikali-najsilnisih-ale-

mozlivi-zmini.html)

УЄФА затвердила нову форму збірної – 

з картою України з Кримом і Донбасом
В УЄФА заявили, що нова форма 

збірної України затверджена орга-
нізацією, і наша команда зможе гра-
ти в ній на Євро-2020, повідомляє 
«Спорт-Експрес».

«Форма національної збірної 
України (і всіх інших команд) на 
Євро-2020 затверджена УЄФА від-
повідно до застосованих правил 
щодо екіпірування», - заявили в 
УЄФА.

Нагадаємо, головний атрибут 
нової форми нашої збірної – зобра-
ження карти України. Нова екіпіров-
ка викликала негативну реакцію в 
Росії, оскільки карта України вклю-
чає в себе і Кримський півострів.

Міністр закордонних справ Дми-
тро Кулеба заявив, що йому дуже по-
добається нова форма збірної.

«Всім, хто почав на неї шипіти, бо рі-
жуть око міжнародно визнані кордо-
ни чи офіційне вітання нашої держави, 
можу сказати одне: ми не дозволимо 
ображати наші національні символи. 
Слава Україні! Разом до перемоги!», - 
наголосив Кулеба у Твіттері.

7 червня збірна України зіграла 
останній контрольний матч перед 
від’їздом на Євро-2020. Підопічні 
Андрія Шевченка у Харкові завдали 
поразки команді Кіпру - 4:0. 

Авторами голів на ОСК «Мета-
ліст» стали Андрій Ярмоленко (37-ма 

хвилина з пенальті, 65), Олександр 
Зінченко (45+2, з пенальті) та Роман 
Яремчук (59).

У неділю, 13 червня, Україна про-
веде перший матч на Євро-2020. Ко-
манда Андрія Шевченка в Амстерда-
мі зіграє з Нідерландами.

Заявка на Євро: викликали 
найсильніших, але можливі зміни
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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:

Приємна літня пара з Peotone шукає 
фізично сильну помічницю. 7 днів на 
тиждень, з проживанням. $220 / день. 
Потрібні хороша англійська і досвід. 

Водіння машини не потрібно.

Літня жінка з Riverside шукає помічницю, 
яка говорить італійською. З проживанням, 
6 днів на тиждень (понеділок - вихідний), 

$180 / день. Потрібно досвід. 
Англійська і водіння не потрібно.

Жінка похилого віку з Skokie шукає досвідчену 
жінку, з проживанням, 5 днів на тиждень 
(з понеділка по п’ятницю), $200 / день. 

Потрібні хороша англійська, DL і машина.

Літня жінка в Wilmette шукає досвідчену 
жінку, для догляду за нею. З проживанням, 
через два тижні у вихідні, на 2 дні (з ранку 
п’ятниці по ранок неділі або з ранку неділі 
до ранку вівторка). $270 / день. Потрібні 

хороша англійська, DL і машина.
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
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Овен
Причиною невдач може стати ваша зайва 

довірливість. Інформацію варто перевіряти. Ви 
занадто довго поводилися добре, час дати вихід 
внутрішньому напруженню, але зробити це треба 
так, щоб ніхто не постраждав. Не завадить підви-
щена увага до справ дітей на вихідних.

Якщо останнім часом ви підтримували здо-
ров’я на належному рівні – тиждень мине чудово. 
Якщо ж ні – доведеться мати справу з негативни-
ми наслідками. Втім, біда не така велика, як може 
здатися на перший погляд. Зробіть важливі кроки 
на шляху до нового способу життя!

Ви можете бути дуже привабливими для пред-
ставників протилежної статі, які підсвідомо по-
траплять під владу ваших чар і здадуться без бою.

Є ймовірність появи нових джерел доходів. 
Відкриються нові перспективи в бізнесі, що доз-
волить поліпшити матеріальне становище.

Козеріг
Цей тиждень доведеться присвятити роботі. 

Необхідно буде багато чого зробити, щоб думати 
про відпочинок. Стежте за тим, що і кому гово-
рите. У четвер не витрачайте даремно свої сили, 
утримайтеся від суєти й балакучості, знизьте об-
сяг виконуваної роботи. Ініціатива, виявлена у 
п’ятницю, буде оцінена достойно.

Ваші сили підточуватиме нервозність і дратів-
ливість. Якщо хочете зберегти здоров’я, дивіть-
ся на багато речей по-філософськи, знаходьте у 
будь-якій ситуації позитив. Більше часу присвя-
чуйте творчості та спорту.

Четвер – час для прояву грайливості й легко-
важності. У п’ятницю кохана людина може зачепи-
ти ваше самолюбство, це непорозуміння швидко 
вирішиться. У вихідні вам захочеться усамітнитися.

Фінансове становище – стабільне, про збіль-
шення доходів поки краще не замислюватися. За-
раз – не час змінювати роботу. 

Телець
Одним із важливих питань стане узгодження з 

роботодавцем максимального обсягу роботи й гра-
фіка відпусток. Пора задуматися над відпочинком і 
забронювати тур. Друга половина тижня може бути 
наповнена дрібними справами. У п’ятницю менше 
уваги звертайте на поради «доброзичливців».

У найближчі дні подбайте про здоров’я волос-
ся. Використовуйте зволожуючі шампуні та баль-
зами, відмовтеся від застосування фена. Або під-
стрижіться.

Завантаженість на роботі може засмутити ко-
хану людину через недостатню увагу до неї. Нама-
гайтеся написати ніжне повідомлення, якщо не мо-
жете приїхати. У вихідні разом надолужте згаяне.

У середу будуть вдалі покупки. У вихідні, швид-
ше за все, доведеться працювати або думати про 
справи. У вівторок можливі фінансові надходжен-
ня.

Водолій
Необдумані дії категорично неприпустимі. Навіть 

у дрібницях. Не дозволяйте емоціям керувати вами. 
Якщо розум радить припинити стосунки, прислухай-
теся. Ідеї, які відвідають вас у середині тижня, хоч і 
не реалізуються зараз, варті того, щоб скористатися 
ними пізніше. Вони можуть принести прибуток.

Ваш організм зараз дуже чутливий, бережіть 
його від впливу несприятливих факторів зовніш-
нього середовища. Стежте за чистотою води та по-
вітря, якістю продуктів харчування. Якщо є можли-
вість поїхати за місто – скористайтеся нею. 

Можливе бурхливе з’ясування стосунків, до-
бре, що цій бурі не судилося довго вирувати. По-
бувши на самоті кілька днів, ви обоє зрозумієте, 
що ваші почуття – серйозні, і на вихідних зможете 
виправити свої помилки.

На початку тижня нічого не змінюйте: ні роботу, 
ні команду. Зараз – час аналізу, а не рішучих дій. У 
п’ятницю ймовірні фінансові надходження.

Близнюки
Схоже, настав момент, коли варто змінити 

щось важливе. Прислухайтеся до голосу інтуїції 
та вирішіть, в якому напрямку і з ким ви хочете 
йти у житті далі. Саме зараз виконуються ваші 
бажання і закладається основа майбутнього.

За їжею читати шкідливо. Справа не тільки в 
тому, що тоді порушується травний процес. За-
хопившись цікавою книгою, ви можете забути 
про все на світі, зокрема – і про те, що скерову-
єте в рот нові й нові порції їжі. Так ви гарантова-
но наберете кілька зайвих кілограмів.

Ніжний період для кохання. У парі панує 
любов і взаєморозуміння. Ваш обранець із ра-
дістю погоджується з вами, дарує подарунки, 
увагу й турботу.

Чекайте на фінансові надходження, цікаві 
фінансові пропозиції. Ваші ідеї принесуть успіх 
і прибуток.

Риби
Ви, мабуть, будете схильні намагатися дого-

дити всім відразу. Чиїмись інтересами доведеть-
ся пожертвувати, і добре було б, щоб не вашими. 
У вихідні доведеться піти на поступки близьким 
і переглянути деякі свої принципи.

Головне для вас зараз – прислухатися до сиг-
налів організму. У вас буде можливість відстежи-
ти несприятливу ситуацію і вирішити питання, 
поки воно не перетворилося на серйозну про-
блему. Важливо якомога раніше звернутися до 
фахівців. Обов’язково дотримуйтесь правил тех-
ніки безпеки, слідкуйте за гігієною.

Настає сприятливий час для романтичних 
зустрічей. Самотність першої половини тижня 
не повинна засмучувати, цей час використайте 
для себе, щоб пізніше постати в усій красі.

Фінансові проблеми можуть затьмарити на-
стрій. Будьте економнішими, інакше не виста-
чить коштів на відпочинок і цікаву подорож.

Діва
Ви зараз – у центрі уваги. Грамотний підхід до 

справи і впевненість у своїх силах забезпечать 
успіх. Із далекими поїздками краще почека-
ти. Вірогідні творчі осяяння, інтуїція підкаже 
правильне рішення. Ваше красномовство 
буде органічно поєднуватися з чарівністю.

Тиждень підходить для того, щоб сісти на 
дієту або влаштувати кілька розвантажуваль-
них днів. Вони дадуть чудові результати. Не 
намагайтеся нав’язати обраний спосіб життя 
іншим. Це може стати причиною конфліктів.

Тиждень обіцяє дуже насичене особисте 
життя. Перед вами може постати неабияка 
дилема. Перевірене часом кохання чи нова по-
лум’яна пристрасть? Не робіть поспішних кроків.

Витрачайте гроші розумно, не робіть спонтан-
них покупок, тоді не доведеться латати дірки у бюдже-
ті. Не варто брати кредити.

і

Скорпіон
Поступово зростає ваш авторитет у професійній сфері, з’явиться 

постійне джерело прибутку, добробут значно виросте. Не звалюйте на 
свої плечі чужі проблеми, особливо якщо люди викликають у вас не най-
кращі почуття. Коханій людині потрібно допомогти. Це стане шляхом до 
спільного щастя.

Вам потрібні сонце і повітря. У крайньому випадку обмежтеся свіжим 
повітрям. Обов’язково виходьте прогулятися за найменшої можливості.

Які б зміни не трапилися, вони будуть на краще. Результат ваших дій 
не забариться позначитися на особистому житті. Далі тягнути й відкла-
дати не варто.

На початку тижня вирішаться фінансові проблеми. Ви знайдете по-
стійне й солідне джерело доходу. Вам починає щастити.

Лев
Початок тижня обіцяє бути важким, проте до вихідних метушня 

вляжеться. Вдасться повноцінно відпочити у хорошій компанії, ба-
жано за містом. У понеділок на вас може очікувати велика кількість 
непотрібних контактів. Будьте обачними у висловлюваннях, люди 
можуть брати ваші слова надто близько до серця.

Лягайте спати раніше. Останнім часом ви втомлюєтеся більше, 
ніж зазвичай. Відпочивати потрібно більше. Якщо продовжуватиме-
те у тому ж дусі, обов’язково почнуться проблеми. Обмежте вжи-
вання кухонної солі.

Ви ще не закохані? Це не на довго. У п’ятницю на вас чекає фа-
тальна зустріч із тим, хто стане долею.

Фінансове становище – досить скромне. Найближчим часом си-
туація поліпшиться. Доведеться працювати понаднормово.
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Рак
Ви можете виявити у себе нові можливості. Будьте терплячі, навіть якщо вас про-

вокуватимуть на конфлікт. У ці дні ситуацією, схоже, керуватимуть інші, не варто 
завзято захищати свої права. На ваші інтереси зважатимуть у п’ятницю. У неділю 
порадує спілкування з дітьми.

Тільки від вас залежатиме, чи будете ви наприкінці тижня пишатися собою – чи 
сваритимете себе за помилки. Здоровий спосіб життя і профілактика захворювань 
– кити, на яких ви можете поплисти дуже далеко. Холестерин і жир, цигарки, недо-
сип можуть пустити на дно.

Рішення, що стосуються особистого життя, повинні прийматися серйозні й важ-
ливі, або зовсім не прийматися. У п’ятницю поміркуйте на самоті. Вихідні – сприят-
ливі для подорожі удвох.

Вдалими будуть покупки для дітей. У другій половині тижня 
будьте уважнішими при роботі з фінансовими документами.

Терези
Вам залишилося докласти для досягнення цілей 

дещицю зусиль, результат принесе очікувані плоди. 
Середа – один із найвдаліших днів. Пора здійснити 
найсміливіші задуми. У п’ятницю під тиском обставин 
ваша точка зору може змінитися. Нехай вас не бен-
тежить, що хтось відчуватиме через це незручності. 
Вихідні – чудовий момент для зустрічі з друзями.

Багато чого залежатиме від вашого настрою. 
Якщо ви зажурилися – самопочуття буде кеп-
ським. Ліки будуть діяти гірше, одужання затяг-
неться. Якщо ж ваші очі світяться внутрішнім вог-

нем, ви будуєте плани, мрієте – недуга відступить.
Ініціатива у стосунках тепер у ваших руках. 

Сприймайте кохану людину такою, яка вона є, і не 
вимагайте неможливого. Найкращі дні для побачень – 

середа й субота.
Авантюри можуть підірвати ваш бюджет. Пройдіться ма-

газинами, і обов’язково знайдете те, про що давно мріяли.
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Стрілець
Настає час рішучих дій. Імовірний чудовий, яскравий тиждень. У вас буде 

майже все виходити. Ви зумієте добре заробити. Якщо присвятите тиждень 
відпочинку, то багато ваших ідей можуть втілитися у життя. У суботу не почи-
найте нових справ. У неділю відпочиньте на природі.

Рівніше розподіляйте навантаження між різними групами м’язів. Запишіться 
на консультацію до тренера і попросіть його розробити збалансований комплекс 
вправ. Якщо не зробите цього – пізніше тренуватися доведеться примусово.

Не бійтеся показати свої емоції, однак не давайте волю ревнощам і підоз-
рам. Стежте за своїми словами, велика ймовірність образити кохану людину.

Якщо ви не будете лінуватися і серйозно підійдете до справи, то можете 
розраховувати на надбавку до зарплати. Не поспішайте відразу все витрачати, 
залиште на відпустку.
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*APR = Annual Percentage Rate. Credit card balances transferred to your Selfreliance Visa® credit card between June 1st and August 31, 2021 will receive 
0.99% APR for 12 months from date of transaction. Finance charges will begin accruing on date of transaction. For new and existing cardholders. After the 
promotional time frame expires, remaining balance will migrate to the standard APR applicable on Selfreliance VISA® accounts. The current APR is 14.9% 
for Visa® Classic credit card, 9.9% for Visa® Preferred Rate credit card, 11.9% for Visa® Platinum Rewards and Cash Back credit cards. All SFCU loan 
programs rates and terms are subject to change at any time without notice. For further information, please call toll free 1.888.222.8571.
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