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Українське Телебачення 
у Вас Вдома!

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

адвокатами, інспекторами.

Olga Horechko
Реалтор/ Брокер

708-359-7617

Нерухомість – купівля/продаж 

Розмовляю українською, російською, польською

Звертайтеся!  
  Ви в надійних руках!
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Леся Плугатор, Чикаго. 
Спеціально для «Часі Події» 

Радість і сльози, веселі 
вірші і щем у грудях, 

передчуття відпочинку 
і усвідомлення того, що 
вже на рік будеш старший 
– усе це сплітається у святі 
останнього дзвоника. 

Мабуть, найочікуванішим 
і, водночас, найбільш радіс-
ним та, разом з тим, ще не 
до кінця зрозумілим є цей 
день для десятикласників 
– випускників школи укра-
їнознавства імені Андрея 
Шептицького при парафії св. 
Йосипа Обручника. Це було 
їхнє свято, свято закінчення 
школи, закінчення ранішніх 
пробуджень щосуботи, про-
щання з учителями, танець із 
батьками… Терпко, тремтін-
ня сліз на очах, відчуття того, 
що вже подорослішали, та 
все одно залишились дітьми, 
тими маленькими, проте на 
десять років мудрішими, на 
голову вищими, мужнішими, 
уважнішими… 

Вітання, напутні слова 
від отця Богдана Налисни-
ка, від класного керівника п. 
Люби Ткачик, від представ-
ників каси «Самопоміч», від 
директора школи п. Ніни 
Данилюк, від батьків – хви-
лювання випускників було 
відчутним, адже уся ува-
га на них – вони і ведучі, і 
учасники, і головні герої… 
Віриться, що усе, що наба-
жали, буде втілене у життя, 
здійсниться та усвідомить-
ся, нехай не відразу, проте 
не пройде повз них!

П’ятикласники також по-
прощалися зі своєю першою 
вчителькою Іриною Панчи-
шин – відпускати від себе 
своїх ще недавно першачків 
також нелегко, адже росли, 
змінювалися, разом тішили-
ся першим успіхам, першій 

правильно написаній літері, 
першому прочитаному ре-
ченню! 

Привітали усі присутні і 
дошкільняток – майбутніх 
першачків, які уважно спо-
стерігали за усім, що відбу-
валося на сцені!

Прощатися важко, кож-
ного року, відпускаючи у світ 
випускників, ніби відриваєш 

часточку себе, але розумієш, 
що у них усе лише почина-
ється, вони будуть досягати 
своїх вершин, удосконалю-

вати свої таланти, і вірить-
ся, що пронесуть у серцях 
любов до України, до землі 
своїх батьків та прадідів, що 

залишаться Людьми з вели-
кими і відкритими серцями! 

Нехай їм щастить у всьо-
му!

Прощавай, школо! Канікули – ура!
Рік наш останній 2020-2021
Підготував сюрприз нам не один!
Та був між ними - як би сказати -
Сюрприз, що називається «карантин»!
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Чикаго та Іллінойс 
вийшли з карантину. 

Усі обмеження 
скасовано, окрім 
носіння масок у 

громадських місцях
Чикаго стало найбільшим містом у 

країні, яке повністю вийшло з карантину. 
У місті немає обмежень щодо кількості 
відвідувачів у барах, ресторанах, трена-
жерних залах чи інших великих закла-
дах, а також немає вимог щодо соціаль-
ного дистанціювання.

Однак маски досі потрібно носити у 
громадському транспорті, в аеропортах, 
лікарнях, школах і деяких інших громад-
ських місцях. Власники закладів також 
можуть вимагати дотримуватись їхніх 
вимог, коли йдеться про носіння масок і 
дистанціювання.

Губернатор Дж. Пріцкер заявив: «Я 
запрошую всіх мешканців Іллінойсу від-
чути радість цього моменту, одночасно 
усвідомлюючи, що ця пандемія досі при-
сутня у всьому світі... Коли ми робимо 
цей наступний крок вперед, робімо це з 
оновленою здатністю співчувати, об’єд-
нуватися та цінувати можливість кожно-
го дня приносити радість одне одному».

Мер Чикаго Лорі Лайтфут, очільниця 
департаменту охорони здоров’я Чика-
го – д-р Allison Arwady та інші керівники 
міст виступили 11 червня під час урочи-
стого виходу у районі Gibsons Italia.

«Завдяки неймовірному прогре-
су, якого ми досягли у нашій місії щодо 
припинення поширення COVID-19, я із 
задоволенням повідомляю, що ми може-
мо безпечно перейти до 5 етапу і стати 
першим великим містом у країні, котре 
повністю виходить із карантину», – за-
уважила мер Лайтфут. «Наші постійні зу-
силля щодо вакцинації, орієнтовані на 
забезпечення справедливості та загаль-
ну взаємодію, здійснили суттєвий вклад 
у подолання пандемії COVID-19 і призве-
ли до появи найнижчого відсотка осіб із 
позитивною реакцією на коронавірус із 
початку пандемії. Цей прогрес, а також 
постійні ініціативи, такі як Open Chicago, 
дозволили нам безпечно зняти обме-
ження на кількість відвідувачів і дозво-
лити нашим мешканцям займатися тими 
видами діяльності, які їм найбільше до 
душі». 

Міська влада Чикаго у співпра-
ці з Raise Marketplace і World Business 
Chicago планує до 4 липня подарувати 
сотні подарункових карток мешканцям 
міста. Подарункові картки на 250 доларів 
везунчики отримають у всіх 77 районах 
Чикаго. Таким чином влада намагається 
заохотити людей повернутися до місце-
вого бізнесу. Подарункові картки можна 
використовувати на Raise Marketplace у 
понад 4000 магазинах і ресторанах міста.

Місто також оголосило, що співпра-
цює із фестивалем Lollapalooza, щоб роз-
дати 1000 одноденних абонементів пов-
ністю вакцинованим мешканцям міста. 
Це – ще один із видів стимуляції людей 
активніше вакцинуватися.

Наразі, як стверджують міські чино-
вники, 97% нових хворих і госпіталізова-
них – не вакциновані люди.

Незважаючи на появу нових хворих, 
прогнози влади – досить оптимістичні, 
оскільки понад 60% населення штату 
вже вакциновано. Окрім цього, влада 
штату постійно стимулює мешканців 
вакцинуватися.

«Ми бачили, що усе відбувається до-
сить добре, коли в США є вакцина. Ду-
маю, ви бачили, як усе відбувається на 
міжнародному рівні, бачили, як вихід із 
карантину триває у країнах, у яких було 
дуже мало вакцин», – зазначила Allison 
Arwady.

В Evanston вперше в США почнуть 
виплачувати репарації чорношкірим мешканцям
Evanston – це пе-

редмістя Чикаго, 
в якому проживає 
75 тис. мешканців.

«Наша мета тут, в 
Evanston, полягає у тому, 
щоб виправити жахливі 
дії проти громади чорних, 
зокрема, муніципальним 
урядом Evanston», – зая-
вила Robin Rue Simmons, 
колишній олдермен 
Evanston, яка курувала 
процес виділення репа-
рацій, перебуваючи на 
цій посаді.

У рамках Restorative 
Housing Program в 
Evanston цього літа місто 
виділить 25 тис. доларів 
невеликій кількості чор-
ношкірих мешканців у 
вигляді першого внеску 
на житло, іпотечного пла-
тежу чи ремонту будинку. 
Програму підтримує місь-
кий репараційний фонд.

Критики виділення ре-
парацій стверджують, що 
Evanston пропонує про-
граму ваучерів на житло, а 
не репарації. Вони вважа-
ють, що спроба називати 
це репарацією приносить 
більше шкоди, ніж користі.

Rose Cannon, органі-
затор кампанії «Evan ston 
Rejects Racist Re pa ra-
tions», вважає, що репара-
ції повинні бути прямими 
виплатами чорношкірим 
мешканцям. І не повинно 
бути обмежень щодо ко-
ристування репараціями. 
Cannon непокоїться че-
рез те, що інші міста мо-
жуть піти шляхом влади 
Evanston.

«Ми хочемо, щоб вони 
перестали називати це 
репарацією», – каже вона. 
«Ви можете реалізовува-
ти цю програму, якщо хо-
чете, але просто назвіть її 
житловою програмою».

Доктор William Darity, 
професор економіки 

Duke University, – автор 
книги, у якій обґрунтову-
ється виплата репарацій. 
За його словами, Evanston 
не може собі дозволити 
витрати на репарації. Він 
переконаний, що цього 
не може зробити жоден 
штат чи муніципалітет.

«[Evanston] просто не 
може виплатити суму ре-
парацій, тому їм не варто 
вживати жодних заходів з 
тих, які вони вживають», – 
каже Darity.

На його думку, платити 
репарації має федераль-
ний уряд у формі пря-
мих виплат чорношкірим 
американцям, предки 
яких були поневоленими 
у США.

Darity підрахував, що 
ціна репарації становить 
14 трильйонів доларів, 
приблизно 350 тис. дола-
рів на одну особу. За його 
словами, це допоможе 
подолати чорно-білий 
розрив між багатими та 
бідними.

«Що б не відбулося на 
місцевому рівні або на 
рівні штату в США, це – 
наслідок правових умов, 
встановлених федераль-
ним урядом», – переко-
нує він.

У квітні юридичний ко-

мітет Палати представни-
ків ухвалив законопроєкт 
H.R. 40, відповідно до яко-
го буде створено комісію 
для вивчення відшкоду-
вання за поневолення 
чорношкірих американ-
ців. У Конгресі тривали 
запеклі бої під час ухва-
лення законопроєкту.

Республіканці, члени 
юридичного комітету Па-
лати представників, про-
голосували проти цього 
законопроєкту. Один із 
чільних їхніх аргументів 
– те, що репарації зму-
сять громадян, у яких в 
минулому не було поне-
волювачів, або які мали 
членів сім’ї, котрі бороли-
ся за скасування рабства, 
оплачувати податки, що 
будуть використані на оп-
лату злочинів інших.

Тим часом у Чикаго 
наступного року День 
скасування рабства стане 
офіційним вихідним. Його 
святкуватимуть на рівні 
міста церемонією піднят-
тя прапора на Daley Plaza.

«Я, як і багато інших, 
навіть нічого не знала про 
День скасування рабства, 
поки не стала дорослою. 
Це сталося тому, що до 
нього ніколи не ставили-
ся з пошаною, як повинно 

було бути», – зауважила 
мер Чикаго Лорі Лайтфут.

Починаючи з цього 
року, День скасування 
рабства вже є оплачува-
ним вихідним в окрузі 
Cook. Протягом тижня в 
окрузі проводились різ-
номанітні заходи, як у вір-
туальному, так і очному 
режимах.

Лайтфут переконана, 
що свято служить нагаду-
ванням про те, як далеко 
зайшла держава, а також 
про те, скільки роботи 
потрібно завершити, зо-
крема тут, у Чикаго.

«Рабство могло офі-
ційно закінчитися у 1865 
році, але ми досі боремо-
ся з пережитками цього 
первородного гріха сьо-
годні, – від зменшення ка-
піталовкладень до інсти-
туціонального расизму, 
який стримує наш народ 
від реалізації свого дано-
го Богом потенціалу», – 
додала Лайтфут.

Наразі на підпис гу-
бернатора Дж. Пріцке-
ра чекає законопроєкт, 
який, якщо його таки буде 
підписано, зробить штат 
Іллінойс 47-м штатом, у 
котрому День скасування 
рабства стане офіційним 
святом.

CTA презентувала візуалізацію нової залізничної станції у Loop
В CTA оприлюднили нові диза-

йнерські зображення залізничної 
станції на State and Lake минулого 
тижня.

Нова станція замінить існуючу 
споруду, яка була побудована у 1895 
році і була другою за завантаженістю 
станцією у Loop («L») у 2019 році.

Новий дизайн від TranSystems 
/ Skidmore, Owings & Merrill (SOM) 
передбачає відкриті для громад-
ськості балкони, що виходять на 

північ і південь, для огляду State 
Street, Чиказького театру та інших 
визначних місць.

Розмір платформи збільшиться 
вдвічі, а скляний навіс захистить 
пасажирів від дощу та снігу. Критий 
перехід з’єднуватиме внутрішню та 
зовнішню платформи.

«Зважаючи на те, що станція 
State and Lake, яка належить CTA, 
розташована у самому серці Чика-
го, ми повинні прокласти шлях до 

її повної модернізації та зробити її 
легкодоступною для всіх пасажи-
рів», – наголосила мер Лорі Лайтфут. 
«Окрім доступності, цей проєкт та-
кож демонструє наше самовіддане 
бажання відродити Loop, що є еко-
номічним двигуном і культурним 
центром нашого великого міста».

«Перехрестя State і Lake Streets 
є знаковим місцем у самому центрі 
Чикаго. Воно заслуговує на станцію, 
котра сміливо констатує, що задо-
вольняє потреби транзитних паса-
жирів у ХХІ столітті», – заявив Dorval 
R. Carter -молодший, президент CTA.

Нова станція також матиме 
чотири ліфти на кожному куті ву-
лиць State і Lake. Наразі теперішня 
станція не має ліфтів. Зв’язок між 
станцією «L» та сусідньою станцією 
метро Red Red на State Street також 
буде покращено.

Після завершення проєкту та 
його фінансування очікується, що 
будівництво триватиме три роки й 
коштуватиме 180 мільйонів доларів.
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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
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• 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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Джеймс Мердок, 
спадкоємець Fox 

News, відповідно до 
нового звіту, витратив 
20 мільйонів доларів 
на боротьбу з пере-
обранням Дональда 
Трампа в 2020 році і 
ще 100 мільйонів до-
ларів направив через 
некомерційну органі-
зацію для підтримки 
лівих політичних груп.

За даними CNBC, 
Джеймс і його дружи-
на Кетрін Мердок ак-
тивно підтримували 
демократів та інші лі-
беральні, безпартійні 
організації. Такий ви-
сновок можна зробити 
при розгляді подат-
кових декларацій за 
2019 рік Quadrivium, 
некомерційної орга-
нізації, яку контролює 
подружня пара. Ком-
панія Quadrivium була 

заснована в 2014 році.
Широко відомо, 

що молоді Мердоки 
підтримали кандида-
туру президента Джо 
Байдена, але про 100 
мільйонів доларів по-
жертвувань для де-
мократів та інших PAC 
відомо мало, оскільки 
вони, як повідомляє 
CNBC, були спрямова-
ні через Quadrivium.

За даними Forbes, 
статки сім’ї Мердока 
становлять 22 мільяр-
ди доларів.

Сім’я контролює 
Fox Corp і News Corp. 
Брат Джеймса, Лахлан 
Мердок, – генераль-
ний директор Fox, 
материнської 
компанії Fox 
News.

У той час як 
батько Джейм-
са, 90-річний 
м і л ь я р д е р 
Руперт Мер-
док, і брат Лахлан вва-
жаються переконани-
ми республіканцями, 
Джеймс повідомив 
своїм колегам, що піс-
ля смерті батька він і 
його ліберальніші се-
стри контролювати-
муть сімейну імперію і 
сам канал Fox News.

Раніше цьогоріч 
Financial Times пові-
домила, що після от-
римання контролю 
Джеймс і його сестри 
не планують продава-
ти Fox News, але пере-
творять його на мейн-
стрімний ЗМІ.

У 2019 Джеймс і Ке-
трін виділили понад 

25 мільйонів доларів 
на гранти, зокрема, за 
кількома політичними 
причинами, такими, 
як боротьба зі зміною 
клімату та допомога у 
явці виборців.

Але це був далеко 
не весь обсяг фінан-
сування, пов’язаного 
з виборами 2020 року, 
на умовах анонімності 
повідомило CNBC дже-
рело, близьке до сім’ї.

Згідно з податко-
вим документом, у 
2020 році в бюдже-
ті Quadrivium було 
100  мільйонів доларів 
– у тому ж році Джеймс 
був генеральним ди-
ректором 21st Century 

Fox, перш ніж компа-
нію купив Disney за 71 
мільярд доларів. У той 
час він також був чле-
ном ради директорів 
News Corp.

Quadrivium виділи-
ла понад 43 мільйонів 
доларів для кліматич-
них організацій, почи-
наючи із 2019 року, і 
понад 38 мільйонів до-
ларів (14 мільйонів до-
ларів у вигляді пожер-
твувань Quadrivium і 
24 мільйони доларів – 
у вигляді індивідуаль-
них пожертв від пари) 
до виборчих організа-
ції, наприклад, щодо 
захисту прав виборців.

Виборчі штаби в 
Джорджії, де респу-
бліканці програли два 
тури виборів до Сена-
ту 5 січня, також отри-
мали пожертвування 
від цієї пари.

Джеймс також під-
писав публічну заяву 
проти «будь-якого 
дискримінаційного за-
конодавства або захо-
дів, що обмежують або 
заважають будь-якому 
виборцю,  який має 
право, мати рівну й 
справедливу можли-
вість проголосувати».

У тому, що було 
сприйнято як не на-
стільки завуальова-
не відсилання до Fox 

News, Джеймс напав 
на консервативні ЗМІ, 
які підтримували пре-
зидента Трампа сто-
совно виборів 2020 
року.

Мердок заявив, що 
такі ЗМІ «поширюють 
брехню».

«Збиток – величез-
ний. Заворушення в 
Капітолії є перекон-
ливим доказом того, 
що те, що ми вважали 
небезпечним, дійс-
но так і є. Ті ЗМІ, які 
поширюють брехню 
серед своєї аудиторії, 
вивільнили підступні й 
неконтрольовані сили, 
які будуть з нами рока-

ми», – сказав Джеймс 
Financial Times після 
протестів 6 січня біля 
Капітолію.

Серед сум і одер-
жувачів, зазначених у 
звіті:

11 млн доларів 
– Фонду захисту на-
вколишнього середо-
вища, опікуном якого 
протягом багатьох ро-
ків є Кетрін Мердок;

2,5 млн доларів – 
для некомерційної 
організації Democracy 
Works Inc., яка допома-
гає реєструвати людей 
для голосування;

2 млн доларів – для 
некомерційної групи 
Represent.Us, до якої 

н а л е ж а т ь 
представни-
ки голлівуд-
ської еліти 
Д ж е й - Д ж е й 
А б р а м с , 
Майкл Дуглас 
і Дженніфер 

Лоуренс, і які працю-
ють над тим, аби «при-
йняти потужні закони 
штату й місцеві закони, 
які виправлять нашу 
зламану систему вибо-
рів і зупинять політич-
ну корупцію»;

1 млн доларів – для 
Центру правосуддя 
Бреннана.

Представник пари 
відмовився коменту-
вати повідомлення 
CNBC.

Джерело: Newsmax (https://
www.newsmax.com/newsfront/

james-murdoch-democrats-
fox-trump/2021/06/10/

id/1024573/) 

У 2019 Джеймс і Кетрін виділили понад 
25 мільйонів доларів на гранти, зокрема, 
на такі, як боротьба зі зміною клімату та 
допомога у явці виборців

Lynne Lechter: 

«То називайте мене 
«pacисткою»

Найгірше прізвисько в сьогоднішній Аме-
риці, яке істеричні розманіжені студенти 

(snowfl akes), BLM і пропагандисти критичної 
pacової теорії роздають наліво і направо з 
будь-якого приводу і без приводу, це – pacист.

У сьогоднішньому соціальному середовищі, 
якщо в людини не той колір шкіри, не ті віра і по-
ходження, приналежність не до тієї політичної 
партії, значить, вона – pacист. Але це може сто-
суватися половини населення країни. То у чому 
ж проблема?

Оскільки звинувачення стало настільки без-
глуздим, в тому сенсі, що воно охоплює все – від 
пиття Coke до правильної відповіді з математики, 
воно втратило своє первинне значення.

Отже, в наш божевільний час, коли все визна-
чається з точністю до навпаки, називайте мене 
pacисткою.

Я повинна бути расисткою, оскільки вірю, що 
рух BLM, незалежно від його первісної мети, пе-
ретворився на марксистську, антиамериканську, 
антисемітську pacистську групу ненависті, яка 
відкидає сімейні цінності.

Я повинна бути расисткою, оскільки вірю, що і 
антисіонізм, і антисемітизм – це одна і та ж нена-
висть до євреїв, яка існує протягом століть.

Я повинна бути расисткою, оскільки вірю, 
що антисемітизм, що трапляється серед крайніх 
правих, незначний у порівнянні з дуже гучним 
антисемітизмом, що росте, відкрито об’єднуючи 
демократів, які контролюють Конгрес. 

Я повинна бути расисткою, оскільки вірю, 
що американські євреї в демократичній партії 
продали Ізраїль і їхніх побратимів у Сполучених 
Штатах, бо не протистояли ненависті та брехні, 
що сповідує Ільхан Омар і її четвірка в Конгресі 
(сьогодні тільки 12 із 33 євреїв-демократів висло-
вили заклопотаність позицією Омар).  

Я повинна бути расисткою, оскільки вірю, що 
бунти, мародерство та спалювання американ-
ських міст – злочини, і були організовані, щоб 
залякати американців і змусити їх голосувати за 
Байдена в обмін на запобігання майбутньому на-
сильству.

Я повинна бути расисткою, оскільки ненавид-
жу лицемірство губернаторів, що допускають ма-
сові заворушення під час пандемії COVID-19, але 
не дозволяють релігійним людям збиратися на 
богослужіння. 

Я повинна бути расисткою, оскільки вірю, що 
на руках губернаторів Куомо та Вулфа кров пен-
сіонерів, хворих на COVID-19, яких вони скеро-
вували в будинки для людей похилого віку, що 
спричинило безглузді смерті тисяч нещасних 
людей. 

Я повинна бути расисткою, оскільки вірю, що 
незаконна імміграція – не тільки аморальна, але 
і антиамериканська, адже в результаті вона поз-
бавляє американців робочих місць, а вартість 
утримання нелегалів утричі перевищує вартість 
щомісячного соціального забезпечення самих 
американців. 

Напевно, я дійсно ставлюся з упередженням 
до нашої «вільної» преси, оскільки вірю, що вона 
– не тільки не вільна, але і не достовірна. Це – 
просто повторення бездумних пропагандист-
ських гасел Демократичної партії.

Я повинна бути расисткою, оскільки вірю, що 
студенти коледжів, які блокують виступи орато-
рів, котрі мають протилежну точку зору, порушу-
ють свободу слова. 

Я повинна бути расисткою, оскільки не можу 
зрозуміти необхідність випинати свою автентич-
ність. Просто будьте самі собою. Більшості з нас 
наплювати на вашу сексуальну орієнтацію. 

І насамперед: не мовчіть через страх, що вас 
обізвуть pacистом або, що ще гірше, звільнять. 
Трудове законодавство передбачає захист неза-
конно звільненої людини.

Зробіть правильний вибір і не звертайте уваги 
на ярлики, які на вас навішують.

Автор: Lynne Lechter
Джерело: American Thinker (https://www.americanthinker.com/

blog/2021/06/so_call_me_racist.html)

Спадкоємець Fox News 
витратив 20 мільйонів доларів 

на боротьбу з Трампом
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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
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Міністерство внутріш-
ньої безпеки Сполуче-

них Штатів (Department of 
Homeland Security) вважає 
за необхідне забезпечити 
гідність мігрантів. Про це 
заявив очільник міністер-
ства Алехандро Майор-
кас (Alejandro Mayorkas) 
перед аудиторією юристів 
лівого спрямування. 

Майоркас презентував 
себе захисником прав мі-
грантів у своєму виступі на 
національному з’їзді Амери-
канського конституційного 
товариства (ACS) у 2021 році.

«Гідність і верховенство 
закону – два основних орієн-
тири, до яких ми прагнемо і 
якими повинні керуватися 
у Міністерстві внутрішньої 
безпеки».

Майоркас вдавав з себе 
ангела-охоронця для тих, 
хто може захотіти мігрувати 
у Сполучені Штати, навівши 
на завершення свого виступу 
слова зі записки, отриманої 
в Службі громадянства та ім-
міграції США, в якій йдеться: 
«Шановна пані офіцер, хочу 
повідомити вам, що я отри-
мав дозвіл іммігрувати в цю 
велику гуманну країну. Я хочу 
подякувати вам і подякувати 
цьому великому народу за 
те, що дали мені притулок у 
вашій країні. Нехай Бог бла-
гословить вас, ви – мій ан-
гел-охоронець. І нехай Бог 
благословить Америку за те, 
що вона врятувала мене».

«Це право, надане мі-
гранту, є «основним принци-
пом гідності та верховенства 
закону як необхідного засо-
бу», – сказав Майоркас на 
завершення.

Однак він не розкрив 
жодних планів використан-
ня цього «необхідного засо-
бу» для підвищення гідності 
самих американців, не один 
мільйон яких ризикують 
втратити гідність, оскільки 
Майоркас залучає в країну 
нескінченну кількість мі-
грантів, котрі фактично на-
цілюються на робочі місця, 
будинки та життєві перспек-
тиви американців.

У промові Майоркаса, що 
складається з 2100 слів, не 
знайшлося жодного слова 
про втрачену гідність бага-
тьох мільйонів американців, 
які втратили дохід і добробут 
через наплив бідних мігран-
тів. Він не згадав американ-
ців, які стали жертвами неле-
гальних мігрантів-злочинців 
і наркоділків. Він нічого не 
сказав про американців, від 
яких відмовилися компанії, 
що прагнуть скористатися 
дешевою робочою силою, 
наданою агентством Ма-
йоркаса. І він не висловив 
вдячність американцям, які 
прийняли його як дитину-мі-
гранта в 1960 році.

У квітні Майоркас доз-
волив в’їзд у країну 90 тис. 
економічних мігрантів до-
датково до річного притоку 
– приблизно одного міль-
йона легальних іммігрантів 
і двох мільйонів тимчасових 
робітників.

5 червня видання The 
New York Times повідомило, 
що нестача робітників і ви-
сокий попит на робочу силу 
при президенті Дональду 
Трампу в 2019 році змуси-
ли компанії надавати аме-
риканцям кращі умови й 
оплату праці. «Взаємовідно-
сини між американськими 
підприємствами та їхніми 
співробітниками зазнають 
глибоких змін: вперше ро-
бітники отримують перева-
гу. Фактично ціле поколін-
ня менеджерів, які звикли 
працювати в умовах ве-
ликої кількості робітників, 
змушене вчитися працюва-
ти в умовах браку робочої 
сили».

Досі законодавці-респу-
бліканці вважали за краще 
не питати Майоркаса про 
економічні наслідки його 
політики для американських 
виборців і їхніх сімей.

Але Майоркас показав, 
що він підтримує мігрантів, а 
не американців.

У своєму виступі він роз-
повів про стрес, який він 
пережив, відвідавши у Кенії 
приблизно в 2010 році табір 
для мігрантів, що був запо-
внений багатьма тисячами 
втікачів із Сомалі. Він про-
довжив: «І я повернувся в 
Штати, розмірковуючи над 
безліччю питань, звичай-
но, про те, чи можемо ми 
вважати себе цивілізова-
ним світом чи ні, хто ми і, 
що важливіше, ким хочемо 
бути?».

У лютому 2021 року Ма-
йоркас вступив на посаду, 
урочисто запевнивши, що 
підтримуватиме і захища-
тиме Конституцію Сполу-
чених Штатів від усіх воро-
гів, зовнішніх і внутрішніх.

Але Майоркас не вва-
жає себе американцем, 
запевняє директор Центру 
імміграційних досліджень 
Марк Крікорян (Mark 
Krikorian): «Він просто не 
вважає, що відповідаль-
ність перед своєю країною 
повинна бути вищою, ніж 
перед іншими країнами. 
Це докорінно суперечить 
Конституції та ідеї демо-
кратичного врядування, але 
це – його світогляд. Просто 
люди, які стоять на чолі дер-
жави, не повинні мати такі 
погляди».

Він додав: «Більшість 
людей вважають своїм го-
ловним обов’язком добро-
бут своїх родин, при цьому 
у них є більше обов’язків 
перед членами своєї сім’ї, 
ніж перед сусідами, більше 
обов’язків перед сусідами, 
ніж перед чужинцями в сво-
їй країні, більше обов’язків 
перед своїми співвітчизни-
ками, незалежно від того, 
знають вони їх особисто 

чи ні, ніж перед іноземця-
ми. Така ієрархія обов’язків 
сприймається більшістю 
людей як щось само собою 
зрозуміле, оскільки це – здо-
ровий глузд».

Постамериканська пер-
спектива, яка наразі домінує 
в адміністрації Майоркаса і у 
більшості лівих, а також у де-
яких правих, полягає у тому, 
що вони не несуть жодних 
особливих зобов’язань пе-
ред власною країною.

За словами Крікоряна, 
відкриті кордони – це версія 
американської імперії для 
лівих. «Справа – неоконсер-
ватори, які бачать у Сполу-
чених Штатах світового по-
ліцейського. Ліві бачать США 
як світового соціального 
працівника».

Майоркас – не академік. 
Бюджет його відомства – 
понад $50 млрд, і Майоркас 
використовує свої бюрокра-
тичні та керівні повноважен-
ня, щоб протягнути вели-
чезну кількість економічних 
мігрантів через дірки в іммі-
граційному законодавстві, 
навіть якщо Конгрес ство-
рив ці щілини для невеликої 
кількості переслідуваних 
осіб, мандрівників, які за-

стрягли або отримали пора-
нення, постраждалих дітей.

Майоркас у своїй промо-
ві перерахував способи, за 
допомогою яких буде змі-
нено існуючі міграційні пра-
вила, що захищають права 
американців на власне сус-
пільство і на свій національ-
ний ринок праці.

При президенті До-
нальдові Трампу суди закон-
но депортували багатьох 
економічних мігрантів, але 
Майоркас використовує 
своє право на умовно-до-
строкове звільнення, щоб 
анулювати ці рішення суду 

й допомогти деяким мігран-
там повернутися у Сполуче-
ні Штати. Він також прийняв 
рішення закрити два цен-
три утримання під вартою, 
оскільки «вважав, що утри-
мання осіб під вартою при-
нижує їхню гідність».

Федеральний закон на-
зиває нелегальних мігрантів 
«нелегальними іноземця-
ми». Але Майоркас видав 
директиву, в якій йдеться: 
«Ми повинні називати цих 
людей «негромадянами», 
для того щоб їхній статус не 
утискав їхню гідність як інди-
відуумів».

Майоркас також послав-
ся на «гідність» як на при-
чину для надання молодим 
мігрантам і дітям юридичної 
допомоги, яку Конгрес ніко-
ли раніше не фінансував.

Постанова адміністрації 
Трампа про «громадські збо-
ри» конкретизувала давній 
закон, що забороняє вида-
чу грін-карт мігрантам, які 
будуть покладатися на до-
помогу платників податків. 
Майоркас припинив забез-
печувати дотримання цього 
правила: «Я вважав, і ми всі 
в Міністерстві вважали, що 
скасування цього правила 

не тільки поверне гідність 
процесу, а й відповідатиме 
верховенству закону».

Майоркас надає дозволи 
на роботу щонайменше 600 
тис. осіб, які були привезе-
ні до Сполучених Штатів в 
дитинстві нелегальними мі-
грантами, незважаючи на 
їхній невизначений статус. 
«Ми відновили й зміцнюємо 
програму налагоджених дій 
для дітей, програму DACA», – 
зауважив він.

За його словами, прикор-
донники та співробітники ім-
міграційної служби можуть 
образити гідність мігрантів, 

якщо будуть висловлювати 
свою ненависть до них.

«Навіть у боротьбі з COVID 
питання гідності стоять на 
першому місці», – сказав він і 
висловив рішуче прагнення 
забезпечити мігрантів, не-
залежно від їхнього статусу, 
фінансовою допомогою за 
рахунок платників податків.

Майоркас протягом усьо-
го свого виступу практично 
не робив відмінностей між 
американцями й іноземця-
ми або між легальними ім-
мігрантами та нелегальними 
мігрантами. Він навіть за-
явив, що метою відомства є 
обслуговування мігрантів, а 
не 330 мільйонів американ-
ців, яким потрібні безпечні 
кордони й право на працю.

Крікорян зауважив: 
«Прогресивні керівні кола 
розглядають американську 
імміграційну політику як со-
ціальне забезпечення іно-
земних громадян, які хочуть 
поселитися тут, замість того, 
щоб дбати про американ-
ський народ, на який вони 
фактично працюють». «Ма-
йоркас, можливо, і не бачить 
конфлікту між його особисті-
стю як захисником гідності 
мігрантів і його офіційними 
обов’язками в адміністрації 
США», – зазначив Крікорян, 
додавши, що Майоркаса не 
хвилює, який вплив його по-
літика підтримки мігрантів 
має на американців.

При цьому позиції Байде-
на та Майоркаса явно супе-
речать одна одній, оскільки 

Байден вважає, що насам-
перед роботою потрібно 
забезпечити американців.

Майоркас – затятий при-
хильник твердження часів 
«холодної війни» про те, що 
Америка – це «країна іммі-
грантів».

Це твердження супере-
чить багаторічним резуль-
татам опитувань, які пока-
зують масову опозицію до 
трудової міграції та притоку 
тимчасових працівників. Ця 
опозиція показує солідар-
ність, з якою американці 
ставляться одне до одного.

Міграція призводить до 
перетоку грошей від пра-
цівників до роботодавців, 
від сімей до інвесторів, від 
покупців житла до інвесто-
рів, від технологій до неква-
ліфікованих робіт, а також 
із червоних штатів у сині, з 
центральних штатів у такі 
прибережні, як, наприклад, 
Нью-Йорк.

Опозиція виборців до 
підтримуваної елітою еко-
номічної міграції співіснує з 
підтримкою легальних іммі-
грантів і деякою симпатією 
до нелегальних мігрантів. 
Але лише меншість аме-
риканців – переважно ліві 
– підтримують недобросо-
вісні опитування, які просу-
вають лозунг 1950-х років 
про «країну іммігрантів».

Автор: Neil Munro
Джерело: Breitbart (https://www.
breitbart.com/immigration/2021/ 

06/09/mayorkas-dignity-of-migrants-is-
foremost-dhs-priority/)

Гідність мігрантів – головний 
пріоритет Міністерства 

внутрішньої безпеки
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Будівництво комплексу оборонних споруд під назвою «Стіна».

Продовження на стор. 12

Вищий антикорупційний 
суд 2 червня відмовив-

ся повернути пів мільйона 
гривень застави, яку у 
2017 році внесли за заступ-
ника керівника ДП «Чер-
нігівський облавтодор» 
Сергія Значка. Він – один із 
восьми обвинувачених у 
розкраданні 16 мільйонів 
гривень із державного 
бюджету на проєкті «Стіна» 
– будівництві фортифіка-
ційних споруд уздовж 
кордону України з Росією.

За час будівництва САП 
інкримінувала посадовим 
особам низку статей ККУ, 
серед яких – нецільове ви-
користання бюджетних 
коштів і службове підро-
блення. За версією слідства, 
організована група з тодіш-
ніх чиновників Державної 
прикордонної служби та 
підприємців вивела бю-
джетні кошти в готівку 
через фіктивні фірми та 
підробила акти викона-
них робіт у Харківській, 
Чернігівській і Луганській 
областях. Один з головних 
обвинувачених – колиш-
ній начальник управління 
ДПСУ Олександр Атаманюк. 

У ВАКСі майже два роки 
гальмують старт розгляду 
справи по суті. 

Повернути пів мільйона 
без зміни запобіжного 
заходу: місія нездійсненна 

Аби топчиновник «Чер-
нігівського облавтодору» 4 
роки тому опинився на волі, 
заставу за нього вніс Федір 
Козубов – засновник низки 
чернігівських фірм з виго-
товлення будматеріалів. І за-
бажав повернути свої гроші 

відразу після закінчення до-
судового розслідування. На 
переконання представника 
заставодавця, після фіналу 
слідства вичерпується тер-
мін дії покладених обов’яз-
ків і запобіжного заходу. 

«Таке клопотання навіть 
не повинно слухатись. Воно 
не відповідає вимогам за-
кону, оскільки це – не кло-
потання сторони захисту 
щодо зміни запобіжного 
заходу. Запобіжний захід 
щодо Значка діє з 11 серпня 

2017 року. У графі закінчен-
ня – прочерк. За логікою за-
кону, він – безтерміновий», 
– прокоментував прокурор 
САП Олег Макар. 

Як наслідок, колегія суд-
дів ВАКСу під головуванням 
Інни Білоус ухвалила, що 
запобіжний захід діє, а тому 
повертати гроші нема під-
став. 

Хто пише сценарій 
затягувань?

13 червня 2019 року об-
винувальний акт у так зва-
ній справі «Стіна» скерували 
до суду. У березні 2020 року 
за провадження взявся Ви-
щий антикорупційний суд. 
Але донині справу не поча-
ли розглядати по суті через 
системні відкладення з по-

дачі сторони захисту та об-
винувачених. Попри те, що 
це погіршує становище ос-
танніх, котрі шостий рік пе-
ребувають під тягарем кри-
мінального провадження.

«Хто пише сценарій затя-
гувань?» – запитував у пе-
рерві прокурор в адвоката. 

Вочевидь, риторично. За 
словами сторони обвину-
вачення, рух справи в суді 
гальмувався переважно че-
рез неявки процесуальних 
опонентів.

«Нормативно не було су-
дом установлено, що хтось 
зловживає правами. Але 
ми розуміємо, що при такій 
кількості осіб, участь яких є 
обов’язковою, завжди мож-
на щось придумати захис-
никам. Наприклад, надати 
перевагу судовим засідан-
ням в інших справах... Це 
досить часто використо-
вувалось. У минулому році 
2-3 місяці ніхто не з’явився 
через локдаун, відсутність 
транспорту, самоізоляцію, 
спілкування з контактними 
особами, хворими на коро-
навірус», – розповів Олег 
Макар. 

Виявилось, що «про-
гульники» чергувались, аби 
унеможливити грошове 
стягнення чи притягнення 
адвокатів до дисциплінар-

ної відповідальності. Попри 
це, суд єдиний раз, 26 квіт-
ня, стягнув один прожитко-
вий мінімум з обвинуваче-
ного. Директору ТОВ «АЗІ» 
Олександру Кашубі дове-
лося сплатити 2393 гривні 
за неявку, про причину якої 
той не повідомляв. 

Прокурори намагались 
давати раду затягуванню 
процесу й оштрафувати та-
кож колишнього державно-
го посадовця Значка, яких 
знехтував появою до суду 
за відсутності його захисни-
ка, але судді на це не пого-
дились.

Загалом, станом на жов-
тень минулого року під-
готовче провадження не 
закінчилося у 30 справах 
Вищого антикорупційного 
суду. 

Не неявками єдиними. 
Жонглювання 
адвокатами як спосіб 
«тероризувати суд»

Обвинувачені зменши-
ли кількість адвокатів за-

для маніпуляцій, переконує 
прокурор. Зокрема, під час 
досудового розслідування 
Атаманюка захищали три 
захисники, але на час судо-
вого розгляду залишився 
лише один адвокат. Засі-
дання відкладали, бо він не 
з’явився, хоч колишні його 
захисники були. 

Навіть за стовідсоткової 
явки підготовче засідання 
2 червня теж зірвалося, бо 
підприємець Олександр 
Хвищук відмовився від сво-
го адвоката. Договір розі-
рвали, за дивним збігом, 

саме в переддень суду. Ад-
вокат пояснив, мовляв, не 
встигає оперативно ознайо-
митись з матеріалами всіх 
своїх проваджень. 

Відмову від захисника 
неможливо прийняти, бо 
його участь – обов’язкова, 
а іншого захисника не було. 
Виявилось, що обвинуваче-
ний бажав не відмовитись 
від захисту загалом, а залу-
чити нового адвоката. За-
кон дає йому на це три дні, 
тому засідання відклали. 

Та прокурор вважає, що 
Хвищук таким чином «те-
роризує» суд, вдаючись до 
помсти за судові рішення, з 
якими не згоден.

«Я використав афоризм 
небезпідставно. Під час до-
судового розслідування за 
місцем його проживання 
було виявлено дуже вели-
ку суму коштів: у районі 53 

тисяч доларів. На вилуче-
ні кошти було накладено 
арешт, він – досі чинний. 
Але співмешканка Хвищу-
ка подавала на досудовому 
розслідуванні апеляцій-
ну скаргу на рішення про 
арешт коштів, також звер-
талась з відповідним кло-
потанням і під час судового 
розгляду. Суд нещодавно 
відмовив у поверненні ко-
штів. Хвищук наводив це рі-
шення, мовляв, «суд відмо-
вив, а тому і я відмовлюсь 
від захисника». Це – злов-
живання правами», – пояс-
нює прокурор. 

Річ у тім, що тепер у 
справі можлива тривала пе-
рерва, якщо новий адвокат 
захоче ознайомлюватись зі 
142 томами доказової бази, 
чотири з яких – під грифом 
«таємно». Аби унеможливи-
ти затягування, головуюча 
суддя вперше запропонува-
ла надалі виділити матеріа-
ли щодо Хвищука в окреме 
провадження. 

Та із «секретними» дока-
зами інша дилема. Адвокати 
кажуть, що в більшості з них 
були проблеми з доступа-
ми до томів, які становлять 
державну таємницю. Тому 
досі не ознайомлені з усі-
ма матеріалами. За їхніми 
словами, хотіли спочатку 
побачити «секретні» дока-
зи, де первинні договори 
про правовідносини щодо 
будівництва державного 
кордону. Але детектив НАБУ 
визначив інший порядок. 

Як наслідок, у 2018 році суд 
обмежив захист в ознайом-
ленні через затягування, бо 
дехто взагалі не приходив 
до бюро побачити матеріа-
ли справи.

З якими доказами 
прокуратура йде до суду? 

У САП кажуть, що в суді 
планують допитати близь-
ко 50 свідків. Із головних 
доказів – документація 
про проведення робіт з 
інженерно-технічного за-
безпечення й будівництва 
державного кордону, про-
єкто-кошторисна докумен-
тація, відповідні акти, низ-
ка будівельно-технічних та 
економічних експертиз.

Загалом у цій справі 
обвинувачення висунули 

Проєкт «Стіна»: хто гальмує 
притягнення до відповідальності 

обвинувачених у розкраданні грошей

Фото: 2day.kh.ua

Фото: Facebook / Вищий антикорупційний суд

Фото Катерини Петренко

Водночас у САП переконують: будівництво 
фортифікаційного муру на кордоні з країною-агресором 
досі перебуває у фокусі уваги правоохоронців
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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
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Із зали суду. Фото Катерини Петренко

начальнику управління бу-
дівництва Департаменту 
ресурсного забезпечен-
ня Адміністрації Держав-
ної прикордонної служби 
Олександру Атаманюку, го-
ловному інженеру відділу 
капітального будівництва 
Північного регіонального 
управління ДПСУ Володи-
миру Цалку, старшому офі-
церу Першого окремого 
відділу капітального будів-
ництва ДПСУ В’ячеславу 
Майдановичу, директору 
ТОВ «АЗІ» Олександру Кашу-
бі, директору та засновни-
ку ТОВ «Будцентр «Витязь» 
Агаверді Аділову, колиш-
ньому директору ДП «Чер-
нігівський облавтодор» ДАК 
«Автомобільні дороги Укра-
їни» Сергію Значку, а також 
ще двом посередникам 
Олександру Хвищуку та В’я-
чеславу Бондарю.

Якщо винуватість колиш-
ніх посадовців і підприємців 
доведуть, їм загрожуватиме 
за найтяжчою статтею до 12 
років ув’язнення.

Жоден з них своєї вини 
не визнав.

Чи близько до 
нових підозр?

Проєкт «Стіна» гучно 
стартував у 2014 році з по-
дачі тодішнього прем’єр-мі-
ністра Арсенія Яценюка. 
Два тижні тому Держпри-
кордонслужба відзвітувала 
про виконання робіт з ре-
алізації проєкту на 51,4 %. 
У 2020 році вона запропо-
нувала уряду продовжити 
терміни до 2025 року та ви-
ділити додаткові 4,5 мільяр-
ди гривень, бо нібито фінан-
сування було недостатнім, а 
вартість робіт і будівельних 
матеріалів постійно зроста-
ла. Наразі на проєкт із бю-
джету пішло вже 1,7 мільяр-
да гривень. 

Водночас у САП переко-
нують: будівництво форти-
фікаційного муру на кордо-

ні з країною-агресором досі 
перебуває у фокусі уваги 
правоохоронців. За слова-
ми прокурора, станом на 
зараз встановили збитки в 
інших епізодах розкрадань 
на будівництві державного 
кордону за 2016-2018 роки. 

«Після завершення до-
судового розслідування 
у справі щодо 16 мільйо-
нів гривень із неї виділили 
матеріали щодо невста-
новлених осіб, а також за 
фактами вчинення інших 
кримінальних правопору-
шень. У рамках досудового 
розслідування, яке здій-
снювали протягом 2016-
2018 років, всі роботи про-
водились із реконструкції 
кордону з присвоєнням їм 
відповідного грифу секрет-
ності «таємно». Епізодам 
провадження присвоїли 
певні шифри. Назва шифру 
містила певні букви та циф-
ри та відрізнялася останні-
ми цифрами від «1» до «7». 
У суді справа розглядається 
стосовно робіт за шифрами 
«4» та «7». За 5 іншими шиф-
рами розслідування пере-
буває на завершальній ста-
дії проведення експертиз. 
Експерти підтвердили, що 
невдовзі будуть висновки. 
І попередньо цими експер-
тизами вже встановлено 
збитки щодо невиконання 
робіт або виконання їх не-
належним чином. Розмір 
збитків – поки що таємниця 
слідства», – прокоментував 
LB.ua прокурор САП Олег 
Макар. 

Важливо додати: за сло-
вами іншого прокурора 
САП Сергія Козачини, три-
ває досудове розслідування 
і можливих епізодів розкра-
дання бюджетних коштів під 
час виконання робіт за про-
єктом «Стіна» з 2018 року 
донині. 

Автор: Катерина Петренко
Джерело: LB.ua (https://lb.ua/

news/2021/06/04/486329_proiekt_
stina_hto_galmuie.html)

Фото: www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Суд закрив справу обвинуваченого 
в підпалі автомобіля журналістів «Схем»

Броварський міськра-
йонний суд Київської області 
закрив справу Кирила Барі-
хашвілі, якого звинувачують 
у підпалі автомобіля водія 
програми «Схеми: корупція 
в деталях» Бориса Мазура.

Про це повідомляє «Радіо 
Свобода».

Зазначається, що суддя Те-
тяна Василенко ще 11 червня 
задовольнила клопотання 
захисту Баріхашвілі про за-
криття кримінального про-
вадження через «порушення 
термінів продовження досу-
дового розслідування».

Адвокати обвинуваче-
ного заявили, що слідство 
не дотримало термінів про-
довження досудового роз-
слідування у справі. Мовляв, 
підозру Баріхашвілі склали 
26 серпня, тому термін сплив 
ще 26 жовтня 2020 року. Про-
куратура натомість склала 
постанову про продовжен-
ня термінів розслідування 
27 жовтня 2020 року, чим, на 
думку адвокатів, порушила 
законодавство.

Прокурори ж зазначи-
ли, що терміни досудового 
розслідування рахуються з 
моменту вручення підозри. 
Оскільки підозру вручили 27 
серпня, то вказаного адвока-
тами порушення не було.

Вони також вважають, що 
захист мав достатньо часу 
під час проведення розслі-
дування та ознайомлення з 
матеріалами, щоб висловити 
свою позицію, а не подава-
ти клопотання про закриття 

справи вже на етапі слухань.
Після отримання повного 

тексту ухвали суду прокуро-
ри окружної прокуратури 
збираються подати апеля-
ційну скаргу. Захист Мазура 
також планує звернутися до 
апеляційної інстанції.

Адвокатка Оксана Макси-
менюк нагадала, що наразі 
до суду передали матеріали, 
які стосуються лише одного 
із виконавців підпалу, а орга-
нізатор та замовник досі не 
встановлені.

«Встановили лише трьох 
фактичних виконавців, двоє 
з них досі у розшуку, затри-
мали лише одного з них – Ки-
рила Баріхашвілі, і до цього 
часу він не дав свідчень, які б 
дали можливість встановити 
замовників. За нашою інфор-
мацією, у слідства і досі не-
має версій та думок, хто міг 
бути замовником або хоча б 
організатором підпалу. Тому 
хоч розслідування щодо од-
ного виконавця завершене і 
передане до суду, але за де-
сять місяців слідству не вда-

лось поки повністю розкри-
ти цей злочин», – поясниила 
Максименюк.

Нагадаємо, вночі 17 серп-
ня минулого року в Брова-
рах підпалили автомобіль 
програми журналістських 
розслідувань «Схеми» (спіль-
ний проєкт Радіо Свобода і 
телеканалу «UA:Перший»), 
який належить Мазуру.

26 серпня 2020 року полі-
ція затримала підозрювано-
го Баріхашвілі. Броварський 
міськрайонний суд обрав 

йому запобіжний захід у ви-
гляді арешту з можливістю 
внести заставу у розмірі 175 
650 гривень. Менше ніж за 
тиждень він вніс заставу та 
вийшов з-під варти. Барі-
хашвілі причетність до під-
палу заперечує. Від 30 серп-
ня поліція розшукує двох 
чоловіків, яких підозрюють в 
організації підпалу. Про це у 
серпні 2020 року повідомив 
начальник поліції Київщини 
Андрій Нєбитов у «Фейсбу-
ці». Крім того, він оприлюд-
нював їхні фото та прізвища.

Керівництво підприємства Міноборони 
у Львові викрили на отриманні «відкатів»

У Львові Служба безпеки України викри-
ла корупційний механізм, організований 
посадовцями державного підприємства Мі-
ністерства оборони. За попередніми підра-
хунками, зловмисники завдавали державі 
збитків на 0,5 млн гривень щомісяця.

Про це повідомила пресслуж-
ба СБУ.

З'ясувалося, директор підпри-
ємства та в. о. головного інжене-
ра налагодили схему отримання 
«відкатів». В обхід встановленої 
процедури, без погодження ре-
гіонального Фонду державного 
майна, вони здавали в оренду 
складські приміщення за значно 
заниженою вартістю.

Правоохоронці затримали 
зловмисників під час отримання 
52 тис. гривень неправомірної 
вигоди. Під час обшуків за місцем 

роботи фігурантів  виявили чор-
нові записи, які підтверджують 
їхню протиправну діяльність.

Затриманим буде повідомлено 
про підозру  за ч. 3 ст. 368 (при-
йняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди 
службовою особою) Криміналь-
ного кодексу. Слідчі дії тривають.

Зазначимо, нещодавно на-
чальник філії «Військоторгсерві-
су» попався на хабарі $40 тисяч. 
Посадовця підозрюють в отри-
манні грошей за передачу неру-
хомості в Одесі. В СБУ заявили, 

що ця сума була тільки першим траншем, а 
за 1 млн доларів США зловмисник обіцяв не-
законно передати високоліквідну земельну 
ділянку в центрі міста у власність регіональ-
них бізнес-структур.

Фото: ssu.gov.ua
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Траса Таврида

Бакальська коса

За підрахунками еколо-
гів, фінансові втрати 

від шкоди довкіллю на 
півострові та окупованій 
частині Донбасу стано-
влять мільярди доларів.

Варварське нищення ди-
кої природи, вирубка лісів, 
перетворення гір на кар’єри, 
втрата островів і загалом бі-
орізноманіття – це те, з чим 
стикаються екологи, коли 
оцінюють втрати довкілля 
Криму після 2014 року. За 
час окупації півострова Ро-
сією поглибилися екологічні 
проблеми, які були до того, 
і з’явилося багато нових. 
Фахівці єдині в одному: за 
весь час існування Кри-
му його ніхто й ніколи так 
не нищив. Про це ідеться у 
першій частині досліджен-
ня «Довкілля Криму: зміни 
і втрати за час окупації», 
котре підготувала громад-
ська організація «КримSOS» 
спільно з екологами.

- Значна частина Криму 
має природо-заповідний 
статус у рамках українського 
законодавства або у рамках 
міжнародного. Частина пів-
острова входить до Смараг-
дової мережі Європи – за 
рішенням Ради Європи. Під 
особливою охороною усі 
Кримські гори, Керченський 
півострів і всі водойми, озе-
ра та затоки, які оточують 
Крим. Частина цих територій 
входить до водно-болотних 
угідь міжнародного значен-
ня, які охороняються згідно 
із Рамсарською конвенцією 
(Росія, яка зараз вважає, що 

це її територія, підписала 
ці дві конвенції)… Також 
природи Криму стосують-
ся окремі рішення окремих 
конвенцій про охорону ки-
топодібних і про охорону 
біорізноманіття (Рамкова 
конвенція ООН).  Обидві ці 
конвенції за останні роки 
прийняли рішення, що Кер-
ченська протока є однією 
із двох критичних точок на 
карті Європи. Вона є голов-
ною в Україні у плані небез-
пеки для трьох видів кито-
подібних, які мігрують нею 
між Азовським і Чорним 
морями, - пояснює  учасник 
дослідження, еколог, голова 
«Української природоохо-
ронної групи» Олексій Васи-
люк.

Він пояснив, що сьогод-
ні для довкілля Криму існує 
багато загроз. Основні з них 

–  Керченський міст, міліта-
ризація півострова та втра-
та біорізноманіття. Фахівці 
додають, що РФ прийняла 
спеціальний закон, щоб 
траса «Таврида» та Кер-
ченський міст не проходи-
ли екологічну експертизу, 
що є нонсенсом у світі (про 
це детальніше писав наш ав-
тор Микола Семена,).

- Одну із найбільш масш-
табних загроз несуть Кер-
ченський міст та траса 
«Таврида». У Керченській 
затоці складно мігрувати 
рибі, дельфінам, бо вони не 
звикли до шуму і вібрацій, 
у тому числі залізничного 
транспорту. Більша частина 
протоки замулена, засипана. 
Є інформація, що знизили 
чисельність деякі види риб. 
У перший рік стався вели-
кий затор криги, бо морські 
течії так побудовані, що кри-
га виходить через Керчен-
ську протоку у Чорне море. 
І якщо буде більш морозна 
зима, не виключено, що це 
зруйнує міст. Але коли зараз 
утворюються затори, то риба 
і китоподібні не можуть мі-
грувати. Гідрологи передба-
чають, що у найближчі роки 
може відбутися замулення 

протоки, через що Азовське 
море може стати гнилим на-
півпрісноводним озером, 
- додав еколог. - Острів Туз-
ла, який раніше був диким 
прекрасним островом із 
колоніями птахів, пере-
творили на будівельний 
майданчик… На суходіль-
ній частині мосту розпочи-
нається траса «Таврида» – й 
тягнеться до Севастополя. 
Будівництво її відбулося при-
родними територіями, де 
було зручно будувати. Через 
кургани, пам’ятки археології, 
священні місця кримських 
татар, вона перекриває річ-
ки і йде через ліси…

Біологів завжди Крим 
цікавив наявністю великої 
кількості червонокнижних 
видів рослин і тварин. Були 
такі, що мешкали лише на 
цій території, зокрема – у гір-

ських водоймах, русла яких 
сьогодні окупаційна влада 
перекинула для наповнення 
водосховищ. Росіяни у го-
рах відкрили вибухами 
кар’єри для видобутку 
щебню. Вирубали та ви-
рубуються гектари лісів, у 
тому числі рідкісних сосен, 
ялівцю, фісташкових де-
рев. Великої шкоди завдали 
пожежі. Через це вимирають 
птахи, тварини. За даними 
екологів, пішла під воду Ба-
кальська коса – її перекопа-
ли на пісок, і цілий геогра-
фічний об’єкт зник зі карти 
світу, його розмило море.

- У Криму понад 55 тисяч 
гектарів землі перетворено 
на військові бази, включно 
із заповідними територіями. 
Майже всі снаряди вибуха-
ють у морі, де є китоподіб-
ні, вони знищують всі живі 
організми і тварини у вели-
чезному радіусі, - наголосив 
Олексій Василюк.

Фахівці кажуть, що коли 
після деокупації півострова 
туди повернуться його меш-
канці, які виїхали, вони не 
впізнають ці землі.

За словами членкині 
правління ГО «Екологія-Пра-
во-Людина.» Олени Крав-
ченко, фінансові втрати від 
знищення довкілля у Криму 
та на непідконтрольній ча-
стині Донбасу становлять 
мільярди доларів. Вона вва-
жає, що українській владі 
потрібно це враховувати, бо 
ми можемо невдовзі мати 
екологічних біженців.

- Влада Росії каже, що не 
віддасть Крим нікому ні за 

яких умов. Проте вигля-
дає, що росіяни живуть 
одним днем – розграбо-

вують все, що трапляється 
на очі, - наголосила Олена 
Кравченко.

На думку юристів, є кілька 
механізмів притягнення Росії 
до відповідальності за зни-
щення довкілля. Серед них 
– позови до Міжнародного 
кримінального суду, Євро-
пейського суду з прав люди-
ни, скарги до Комітету всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО та 
у комітет ООН з прав людини.

Автор: Оксана Миколюк
Джерело: «День» 

(https://day.kyiv.ua/uk/article/
cuspilstvo/znyshchena-pryroda-krymu)

Знищена природа Криму

Росіяни у горах відкрили вибухами кар’єри для видобутку 
щебню. Вирубали та вирубуються гектари лісів, у тому 
числі рідкісних сосен, ялівцю, фісташкових дерев.
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У Сполученому Королів-
стві Великої Британії 

вийде англійською мовою 
книга спогадів право-
захисника, проректора 
Українського католицького 
університету Мирослава 
Мариновича «Всесвіт за 
колючим дротом. Спогади 
українського радянського 
дисидента». Англійською 
книжка матиме назву «The 
Universe behind Barbed 
Wire. Memoirs of a Ukrainian 
Soviet Dissident». Автором 
передмови та промоуте-
ром англомовного видання 
став відомий історик Тімоті 
Снайдер.  Ми поспілкува-
лися з автором і дізнали-
ся про деталі видання.

— Пане Миросла-
ве, про що ваша книга 
спогадів «The Universe 
Behind Barbed Wire»? 

— Це розповідь про 
пору моєї дисидентської 
«фронди», а також про ді-
яльність Української Гель-
сінської групи, членом-за-
сновником якої я був. А 
оскільки за членство в ній 
«винагороджували» макси-
мальним терміном позбав-
лення волі, за ст. 62 КК УРСР, 
то я й описую у книзі умови 
свого семирічного ув’яз-
нення в таборі суворого 
режиму Кучино-36, на Уралі 
(відомий також під назвою 
Перм-36), і досвід боротьби 
політв’язнів за свої грома-
дянські, національні та релі-
гійні права, а також людську 
гідність. У книзі є розповідь 
про моє трирічне заслання 
у с. Саралжин, Актюбин-
ської області, в Казахстані, 
де я працював теслею, і про 
обставини мого звільнення. 

Проте, окрім фактоло-
гічних і документальних 
свідчень, у своїй книзі я 
піднімаю питання причин 
Руху опору 1960-1980-х ро-
ків, жорстокості карателів 
і жертовності моїх побра-
тимів. Велике місце в моїх 
спогадах займає тема віри 
як опори й джерела сили 
політичних в’язнів. А закін-
чується книга моїми розду-
мами про злочинну приро-
ду комуністичного режиму, 
співмірного з нацистським, 

а також про завдання доне-
давна підкомуністичних на-
родів у подоланні наслідків 
цих злочинів. 

— Чому ви вирішили 
видати її англійською мо-
вою? 

— Це мій обов’язок пе-
ред тими моїми побратима-
ми, які загинули в таборах 
або на цей час уже відійшли 
в інший світ. Вони більше 
не можуть свідчити самі за 
себе, то я би хотів бути їх-
нім голосом. Ці свідчення 
є потрібними, оскільки не-
подолане зло засіває нові 
зерна – і ми це бачимо за-
раз у путінському режимі 
в Росії. Справа подолання 
цього зла не під силу лише 

Україні – потрібна міжна-
родна солідарність. А тому 
такі свідчення про злочини 
комуністичного режиму, пе-
рекладені англійською мо-
вою, є значущими. 

— Перебуваючи в коло-
нії Перм-36, ви цитуєте 
слова правозахисника, 
психіатра та дисиден-
та Семена Глузмана: «Ми 
створили власний світ, і 
ми були вільні». Яким був 
ваш власний світ, що в 
ньому допомагало вам по-
чуватися вільними за ко-
лючим дротом?

— Я не відразу почав 
визначати свій спротив ко-
муністичній системі в ре-
лігійних термінах. Спершу 
це було просто прагнення 
жити в правді, а не захли-
натися у безконечній офі-
ційній комуністичній олжі. 
Так я долучився до тієї 
дуже нечисленної групи 
українських дисидентів, які 
прагнули того ж, що і я. Це 
прагнення було в той час 
каригідне, а тому неминуче 
треба було вибирати, що в 
тобі сильніше: інстинкт са-
мозбереження чи прагнен-
ня до правди і волі. А тоді 
вже приходило розуміння, 
що комуністична система, 
вибудувана на брехні, при-
речена, і що Російській ім-

перії, закамуфльованій під 
СРСР, також настане кінець. 
Відтак в мені щораз більше 
наростало відчуття: «Так, ви 
можете мене як завгодно 
карати і навіть убити. Але 
я все одно виграю тим, що 
стою на боці Правди». По-
вірте, таке усвідомлення дає 
неймовірну силу – сам Бог 
приходить тобі на поміч! 

— Чи плануєте презен-
тації за кордоном, якщо 
так, то коли? 

Припускаю, їх буде чи-
мало – поки що онлайн. Так, 
уже 10 червня відбувся наш 
англомовний діалог із Тімо-
ті Снайдером, відомим істо-
риком, автором передмови 
до англомовного видання і 

фактичним видавцем моєї 
книги. Тімоті Снайдер зараз 
працює у Відні, тож вебінар 
готували його віденські ко-
леги. Я надзвичайно вдяч-
ний Тімоті Снайдеру за зго-
ду підтримати цей проєкт і 
надати йому якнайбільшого 
розголосу. Припускаю, до 

організації презентацій до-
лучиться ще українська 
діаспора в англомовних 
країнах, а також наші парт-
нери з Української Като-
лицької Освітньої Фундації 
в Америці й Канаді.

***
Додамо, що книжка вий-

де у британському видав-
ництві Boydell & Brewer Ltd. 
Над її перекладом працю-
вала Зоя Гаюк. Редактором 
книжки є Кетрін Янгер. 

У своїй передмові Тімоті 

Снайдер пише: «Мирослав 
Маринович був заарешто-
ваний у 1977 році за правду 
про свою країну. Злочином, 
за який його засудили, було 
розповсюдження бюлетенів 
про порушення прав лю-
дини в радянській Україні. 
Коли його заарештували у 
двадцять вісім років, він був 
агностиком. Через десять 
років після звільнення він 
став християнським етиком 
та політичним мислителем. 
Його мемуари – це скромна  
і смиренна розповідь про 
людину, яка дозріває у пе-
клі». 

Українською мовою ви-
дання «Всесвіт за колючим 
дротом. Спогади україн-
ського радянського диси-
дента» вперше побачило 
світ у 2016 році у Видавни-
цтві Українського католиць-
кого університету.

Автор книжки – Мирос-
лав Маринович – укра-
їнський правозахисник, 
публіцист, релігієзнавець, 
член-засновник Української 
Гельсінської групи, органі-
затор амністерського руху 
в Україні, проректор з пи-
тань призначення та місії 
Українського католицько-
го університету у Львові. 
У брежнєвські часи відбув 
10 років ув’язнення в кон-
цтаборі та на засланні – за 
участь у правозахисній 
Українській Гельсінській 
групі (УГГ). 

Підготувала Діана Мотрук, 
пресслужба УКУ

 Книгу Мирослава Мариновича 
про 10 років ув’язнення в концтаборі та 

на засланні видадуть англійською мовою

Такі свідчення про злочини 
комуністичного режиму, перекладені 
англійською мовою, є значущими
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Щось дуже трагічне 
твориться довкола 

цього символу Голоко-
сту та інших нацистських 
злочинів. Був час у ра-
дянській історії Бабиного 
Яру, коли його покинутих і 
недоглянутих могил влада 
намагалася не бачити. 

Сьогодні, коли вже пов-
ним ходом іде меморіялі-
зація цього стражденного 
місця за фактично росій-
ським сценарієм, схваленим 
Меморіяльним центром 
Голокосту «Бабин Яр» (далі 
– МЦГБЯ), на зміну оптич-
ному прийшло акустичне 
диво: остережних голосів 
влада не чує. 

Один за одним в україн-
ських медіях з’являються ко-
лективні апеляції не допусти-
ти реалізації цього проєкту, 
проте блиск великих грошей 
робить своє, і влада залиша-
ється глухою.

Така ситуація видається 
нам украй нездоровою, а 
тому спільнота Українського 
католицького університету 
хотіла би почути від керівни-
цтва держави і голови Київ-
ської міської ради причини 
того, чому численні остереж-
ні голоси суспільства залиша-
ються проігнорованими.

Нас турбує не сам факт ви-
ділення грошей на будівниц-
тво меморіялу московськими 
бізнесменами єврейського 
походження Міхаілом Фрідма-
ном, Павлом Фуксом і Герма-
ном Ханом. Ми шануємо їхню 

національну і родинну пам’ять 
і визнаємо їхнє право долу-
читися до увічнення пам’яті 
про жертви Бабиного Яру 
фінансово. Турбує нас нато-
мість той факт, що справу ме-
моріялізації цього пам’ятного 
місця державного значення 
фактично віддано в приватні 
руки, а контроль з боку дер-
жави зведено до мінімуму. В 
жодній іншій країні це було б 
немислимим. Професор єв-
рейської історії Північно-За-
хідного університету у США 
Йоханен Петровський-Штерн 
слушно зауважив, що переда-
ча російському проєктові в 
багатолітню оренду всієї те-
риторії Бабиного Яру може 
стати новим «Севастопо-
лем», з якого розпочнеться 
культурна окупація Києва, 
як 2014 року із Севастопо-
ля розпочалась військова 
окупація Криму. Не мож-
на не погодитись і з думкою 
англійського історика Віллема 
Блекера, що в контексті вій-
ськової агресії Росії Бабин Яр 
слід розглядати, у певному 
сенсі, як питання національ-
ної безпеки.

Спільнота УКУ розглядає 
нинішню ситуацію як загроз-
ливу ще й тому, що українську 

Концепцію комплексної мемо-
ріялізації Бабиного Яру, ство-
рену на початку 2019 року 
Робочою групою (18 вчених) 
Інституту історії України НАНУ 
під керівництвом професора 
Геннадія Боряка на виконання 
урядового замовлення, було 
з незрозумілих причин від-
сторонено. Натомість справу 
меморіялізації віддано в при-
ватні руки, зокрема грома-
дян Російської Федерації, які 
фінансують проєкт, а відтак і 
визначають його ідеологічне 
спрямування. Тому ми вважа-
ємо ігнорування владою по-
тенційної загрози цілковито 
недопустимим, і переконані, 
що Українська держава має 
перебрати контроль за кон-
цепцією меморіялізації та її 
втіленням, розділивши цю від-
повідальність із українським 
громадянським суспільством. 
Потрібен саме подвійний 
контроль, оскільки своїми 
дотеперішніми діями й ігно-
руванням слушних пересто-
рог влада суттєво підірвала 
довіру до себе. І що впертіше 
й демонстративніше державні 
керівники й Наглядова рада 
проєкту ігнорують ці пересто-
роги, то більше підживлюють 
їх. 

Викликає багато питань 
і скандальна «творча» кон-
цепція проєкту авторства ро-
сійського кінорежисера Іллі 
Хржановського, яку колишній 
головний історик МЦГБЯ Ка-
рел Беркгофф назвав «Голо-
кост-Діснеєм». У тих елементах 
проєкту, які були оприлюдне-
ні, ми не відчуваємо духовної 
глибини юдейської релігійної 
традиції, з якої виросла тради-
ція християнська. У мистець-
кому оздобленні плановано-
го меморіялу ми натомість 
бачимо крикливе прагнення 
зімітувати людський біль, але, 
на жаль, не бачимо пошани до 
нього. Бо людський біль завж-
ди інтимний – щоб зрозуміти 
це, досить глянути в очі страж-
дальця. 

Не можна логічно поясни-
ти і той факт, що «меморіяль-
ну синагогу» як частину про-
єкту збудовано на території 
православного цвинтаря – і 
знову з упертим ігноруван-
ням протестів громадськості. 
Конфліктогенність такого рі-
шення очевидна – у всіх нас 
у пам’яті протести єврейської 
громади, коли на місцях єв-
рейських поховань чи бодай 
у місцях, які з ними межують, 
з’являються меморіальні 

хрести. І всім зрозуміло, що 
навіть найменший конфлікт 
у такому чутливому місці, як 
Бабин Яр, стане знахідкою 
для російської пропаганди в 
її інформаційній війні проти 
України. Не допустити цього – 
обов’язок чинної української 
влади. Тому ми повністю під-
тримуємо твердження Всеу-
країнської ради Церков і ре-
лігійних організацій, вміщене 
у її зверненні від 5 квітня 2021 
року, що «реалізовуючи по-
дібні проєкти, слід врахову-
вати не лише високі світові 
стандарти науковості, а й ре-
лігійні почуття та традиції тих 
конфесій, вірні яких покоять-
ся на даній території».

Насамкінець, ми не може-
мо погодитись із трафарет-
ним тлумаченням протестів 
проти здійснюваного проєкту 
як спроби його «політизації», 
прояву прихованих антисе-
мітських настроїв чи наміру 
«переписати історію» на свою 
користь. Меморіялізація Ба-
биного Яру важить для україн-
ського суспільства дуже бага-
то, а найменша помилка може 
коштувати нам усім дуже 
дорого. І навпаки, консоліда-
ція українського суспільства 
довкола українського проєк-
ту меморіялізації Бабиного 
Яру допомогла б не лише нам, 
живим, осмислити болісну 
травму минулого, а й душам 
невинно убієнних знайти на-
решті бажаний мир.  

Спільнота Українського 
католицького університету,

14 червня 2021 року

Ігнорування пересторог –
це хибна політика

Звернення Українського католицького університету 
щодо ситуації довкола меморіялізації Бабиного Яру

О. Михайло Мельник, 
с. Старі Кривотули. 

Спеціально для «Час і Події»

Ця велична  подія зіслання 
Святого Духа на апостолів є 

завершенням  земної євангель-
ської місії Спасителя, сповнен-
ням Його обіцянки про заслання 
Іншого Утішителя і початком 
спасенної  місії Його Церкви у світі 
силою і діянням Святого Духа. 

В проводі і силі Святого Духа 
Церква Христова, як спасенний 
Ноїв ковчег, прямує до пристані, 
до Небесного Царства. Тому кожен 
християнин, який прагне до спасін-
ня, повинен належати до цієї Цер-
кви і бути в Її лоні, бо поза Нею, як 
поза Ноєвим ковчегом, немає спа-
сіння.

«Під час своїх проповідей Ісус 
наголошував і закликав до покаян-
ня, переродження, боротьби проти 
пристрастей, гріхів, мамони і злих 
демонів заради поклоніння Богові в 
дусі та істині. Це і є єдиним дорогов-
казом і спасенним шляхом  до ща-
сливої вічності. І ця дорога є хресна, 
на якій, на жаль, даремно сподіва-
тися і чекати всяких земних успіхів, 
як-то: кар’єрного зросту, багатства, 
комфорту, високої влади, слави, на-
город і т. д. 

А насправді чи не всі ми, власне, 
цього  прагнемо і всіма своїми фі-
зичними і душевними силами зма-
гаємо осягнути. Заради цього від-
відуємо храми, молимося, постимо, 
сповідаємося, причащаємося Свя-
тих Христових Тайн, звершуємо па-
ломництва, жертвуємо чималі суми 
на храми, монастирі і т. д.  І це все 

грубо помилково називаємо навіть 
духовністю. 

Христос  закликав  шукати най-
перше Царства Небесного… А де 
Його шукати? Звичайно, у своєму 
серці, бо Він відкрив, що «Царство 
Небесне всередині нас є». Тому «ду-
ховністю» можна назвати життя у 
Святому Дусі і поклоніння Йому у 
своєму серці. Для цього необхідно 
очистити його від всього гріховно-
го бруду, тобто зцілити від всіх не-
дуг. І тоді воно стає святим храмом 

Божим, в Якому і відбувається прав-
дива зустріч з Всевишнім і звершу-
ється правдиве поклоніння Йому, 
як нашому Творцеві.

Серце, за науками великих бо-
гословів, це центральний орган по-
чуттів,  думки і дій. А за наукою Свя-
того Письма, це орган спілкування 
людини з Богом, тобто орган вищо-
го пізнання. Ще в Старому Заповіті 
мудрий Соломон закликав: «Більше, 
ніж щось інше, пильнуй своє серце, 
бо з нього б’ють життя джерела». 

Майже кожна сторінка Біблії гово-
рить про це ж. Та найважливішим 
свідченням, звичайно, є Слова Са-
мого Спасителя: «Блаженні чисті 
серцем, бо вони побачать Бога». А 
побачити Бога, це глибоко пережи-
ти відчуття Його реальної присут-
ності у своєму серці, після чого це 
неможливо забути, а до кінця свого 
життя жити Ним, як своїм Творцем 
і Спасителем, Який дарує щасливу 
вічність. 

Ось як це засвідчує відома сама-
рянка з якою Ісус розмовляв біля 
Якової криниці, про поклоніння «в 
дусі та істині».

В час правління жорстокого ім-
ператора Нерона, коли були уже 
страчені святі апостоли Петро і 
Павло, святу Фотінію (Світлану) схо-
пили і ув’язнили язичники. На допи-
ті перед імператором вона сміливо 
і безстрашно сповідала свою віру в 
Ісуса Христа. За це Нерон наказав 
відтяти їй руки. Але кати не змог-
ли цього зробити. Невидима сила 
кидала їх до землі так, що вони не 
могли і підійти до неї. Тоді прави-
тель повелів забрати її у свій двір 
під нагляд його дочки Доміни. Та в 
скорому часі після розмов з Фотіні-
єю Доміна і ще 100 рабинь увірили 
в Ісуса. Тоді жорстокий Нерон по-
велів зняти шкіру з Фотінії і вкину-
ти її в колодязь… Ця мученицька 
смерть була найпереконливішим 
свідченням поклоніння «в дусі та іс-
тині» Богові і актом найвищої любо-
ві, яка відкрила двері мучениці до 
блаженного вічного життя.

Тож очищаймо свої серця та про-
сімо і ми дару Святого Духа, щоби 
поклонятися Господеві в дусі та іс-
тині.

Свята П’ятидесятниця

Дуччо ді Буонінсенья, Зіслання Святого Духа (XIV століття)
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Володимир Дзунд-
за загинув на війні 

ще чотири роки тому, 
але його родина досі 
бореться за відновлен-
ня справедливості.

Більше немає
Дружина добре пам’ятає 

той страшний день. Цілу 
неділю вона не могла до-
дзвонитися до чоловіка – не 
було зв’язку. У понеділок 
зв’язок з’явився, але вона 
інтуїтивно знала, що Во-
лоді більше немає. Ліліана 
прийшла вранці на роботу 
й одразу сказала колегам: 
«Дівчата, мій чоловік уже 
неживий…» – «Лілю, що ти 
таке кажеш? Звідки ти це 
взяла?» – «За цей рік ще не 
було такого, аби він не від-
повів на дзвінок чи не пе-
редзвонив потім».

Вже в обід прийшла 
страшна звістка. Зателе-
фонували з військової ча-
стини, де служив чоловік: 
«Володі більше нема». Коли 
Ліліана запитала, як це ста-
лося і чому аж два дні ніхто 
не відповідав на її телефон-
ні дзвінки, у відповідь про-
сто поклали слухавку.

Володимир Дзундза на-
родився 7 жовтня 1983 року 
в Миколаєві. В 2001-му за-
кінчив місцеву школу. До 
2005-го – курсант Одесь-
кого інституту Сухопутних 
військ, далі – заступник 
командира роти із забез-
печення з гуманітарних 
питань Миколаївського вій-
ськового автомобільного 
коледжу Одеського інститу-
ту Сухопутних військ. Потім 
був командиром навчаль-
ного взводу навчальної 
роти. У серпні 2010-го ви-
ключений зі списків части-
ни і направлений для взяття 
на військовий облік до Сня-
тинсько-Городенківського 
ОРВК Івано-Франківської 
області.

Проживав у с. Кунисівці, 
на Городенківщині.

У 2015-му призваний 
на військову службу в ЗСУ. 
32-річний боєць 28-ї окре-
мої мотопіхотної бригади, 
капітан Володимир Дзундза 
загинув 23 травня 2016 року 
біля Станиці Луганської, у 
селі Широкий.

У загиблого залишились 
дружина, син, батьки та се-
стра. Рідні досі не отримали 
ні відповідних документів, 
ні статусу членів сім’ї заги-
блого, ні матеріальної допо-
моги. 

Як вітчим
«Я коли не покличу Вов-

чика додому, він все кидав 
і біг, – згадує мама Інна про 
дитинство сина. – То була 
золотенька дитина. Слух-
няний, добрий, дуже любив 
своїх дідусів-бабусь. І якщо 
сусідські хлопчаки в підліт-
ковому віці не гребували і 
пива випити, і цигарками 
побавитись, то Вовчик вза-
галі не до того був».

Хлопець обожнював чи-
тати, особливо історичні 

твори, і зазвичай уночі під 
ковдрою та з ліхтариком. А 
ще геть маленьким приду-
мав собі, що, коли виросте, 
стане директором зоопар-
ку. Дуже любив тваринок, 
весь час випрошував у 
мами, аби та купила кни-
ги про звірят. Одного разу 
приїхали гості, які дорогою 
придбали для своєї доньки 
енциклопедію про тварин. 
Вовчик побачив цю книгу і 
вже не міг відірватися. Коли 
через кілька годин батьки 
зайшли до його кімнати, то 
були шоковані: хлопчина 
переписував енциклопедію 
собі в зошит! Звісно, ту ен-
циклопедію гості йому по-
дарували.

Коли випадав вільний 
день, хлопець тягнув маму 
до зоопарку. І навіть піс-
ля одруження, коли Воло-
дя приїжджав з дружиною 
в Миколаїв, то найперше 
вони йшли до зоопарку.

Авторитетом для Во-
лодимира був вітчим: він 
працював військовим і на-
дихнув хлопця теж обрати 
військову справу. Хоча Во-
лодя довгий час хотів вчи-
тися на історика – всі дати 
знав напам’ять.

«Де ти такого чоловіка 
знайшла?»

Володя познайомився з 
майбутньою дружиною на 

святкуванні весілля в її селі 
ще в 2005-му. Одружував-
ся однокурсник Дзундзи, з 
яким Ліліана вчилася в шко-
лі. «Хлопці, вип’ємо за лей-
тенантів стоячи!» – хтось ви-
гукнув тост. З десяток гостей 
випросталися, і Ліліана теж, 
адже вона вивчилася на мі-
ліціонера, з інституту випус-
тилася лейтенантом. Якраз 
тоді Володя і звернув увагу 
на особливу дівчину-лейте-
нанта, вони обмінялися но-
мерами телефонів. Наступ-
ного дня хлопець поїхав до 
себе в Миколаїв, але в обох 
телефон не вимикався – 
ніяк не могли наговоритися. 
Лише за тиждень натереве-
нили аж на 750 гривень. Тоді 
це була місячна зарплата.

«До речі, коли Володя 
тільки збирався до нас у 
село на весілля, його мама 
ніби відчула – просила не 
їхати, бо він там жениться і, 
зрештою, переїде», – усміха-
ється Ліліана.

Півтора року вони їздили 
в гості одне до одного, аж 
поки свекруха не сказала: 
«Вже досить їздити туди-сю-
ди! Йдіть у ЗАГС – подавайте 
заяву».

Володя був неймовірно 
романтичним, кожне поба-
чення – красиве, і обов’яз-
ково з якимось подаруноч-
ком: квіти, статуетки… Не 
сварилися взагалі – розумі-
лися з пів слова. 

Спершу пара жила в Ми-
колаєві. Народився Станіс-
лавчик. Потім перебралися 
на Городенківщину. Володя, 
хоч і звик до міста, але дуже 
полюбив сільське життя: за-
любки пас корову, косив, са-
пав на городі. Завжди казав 
дружині: «Лапусю, ти відпо-
чинь, а я сам все зроблю». 
Сусіди не раз дивувалися і 
питали Ліліану: «І де ти та-
кого доброго чоловіка зна-
йшла?» До речі, Станіслав 
вдався в тата: хлопчина хоч і 
малий ще, але вже відбирає 
в мами пакети зі словами: 
«Мамо, ти ж знаєш, це – чо-
ловіча робота». 

Ліліана з усмішкою зга-
дує, як Володя дуже хотів ку-
пити кота породи «сфінкс». 
Але так і не купив – надто 
багато грошей коштувала та 
кицька.

Дружина теж розповідає, 
наскільки сильно він любив 
читати. Казав: «Не розумію, 
як можна перед сном не 
прочитати бодай кілька сто-
рінок».

Теща з тестем просто 
обож нювали Володю, ка-
зали, що це – їхній син. «У 
разі чого вони швидше би 
на мене насварилися, ніж 
на Вовчика», – усміхається 
Ліліана.

Сунув уперед
Коли почалася війна, 

Володимир не сумнівався 
жодного дня: «Я вчився на 
військового, я можу рятува-
ти людські життя. Та й взага-
лі, якщо залишуся вдома, як 
потім дивитимуся синові в 
очі?»

Коли опинився на пере-
довій, отримав позивний 
«Камаз» – бо завжди сунув 
лише вперед. Рідним роз-
повідав мало. Казав лиш, 
що «все добре». Коли гово-
рив з мамою телефоном, то 
постійно віджартовувався: 
«Мамо, позаду мене море, 
тому вважай, що я на курор-
ті відпочиваю».

Одразу після загибелі Лі-
ліана отримала лише лікар-
ський висновок, де було під-
креслено «самогубство» як 
попередня причина смерті. 
Але на сьогодні дружина 
вже бачила постанову слід-
чого від 13 вересня 2016 
року про перекваліфікацію, 
що це не було самогубство, 
а загибель під час виконан-
ня службових обов’язків 

у зоні ООС, це підтверди-
ли результати експертизи. 
Проте справа не просуну-
лася ніяк, уже чотири роки 
ні слуху, ні духу навіть від 
військової частини, де слу-
жив загиблий. Нещодавно 
Ліліана найняла ще одного 
адвоката.

«Я маю єдину мету – очи-
стити ім’я свого чоловіка, 
– каже вона. – Володя був 
професійним військовим, 
свідомо пішов воювати, 
був противником алкого-
лю, чудовим батьком, дуже 
побожним, у кожній кишені 
мав іконку, а коли мені було 
важко, завжди радив читати 
псалми. Та й, зрештою, хо-
четься просто відвоювати 
справедливість». 

Нема більше сім’ї
Коли тіло Володі виноси-

ли з хати, їхній із дружиною 
портрет, який дев’ять років 
непорушно простояв на 
шафі, просто звалився до-
долу і розбився. Нема біль-
ше сім’ї.

Вдова дуже важко від-
ходила від трагедії. Каже, 
що частина її серця теж по-
мерла. Жінка стала іншою – 
твердою і сильною. Під час 
похорону тричі непритом-
ніла. Тиск доходив до нуля, 
медики кололи адреналін. 
Станіславчик благав маму: 
«Не плач, будь ласочка, бо 
ти помреш».

Невдовзі після похоро-
ну Ліліані наснився сон, як 
вона запитує в чоловіка, на-
віщо він це зробив. Володя 
проникливо глянув у вічі: «Я 
це не робив. Скоро сама все 
дізнаєшся».

Синові вже 12 років, і 
вони з мамою часто навід-
уються на цвинтар, сідають 
коло могили Володі і згаду-
ють: як тато шкодував Стаса, 
коли йому давали укол, як 
тато ніколи не кричав удо-
ма… Іноді хлопчик каже, що 
вже забуває, як тато наживо 
виглядав.

Вдома все так, ніби тато 
просто поїхав у відряджен-
ня. Досі є його величезна 
бібліотека, одяг, фотографії 
у кожній кімнаті. Стас час 
від часу відчиняє шафу з 
батьковими речами: «Мамо, 
правда ж, досі татом пахне?»

Автор: Наталя Мостова
Джерело: «Галицький кореспондент» 

(https://gk-press.if.ua/kamaz/)

«Камаз»
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Продовження на стор. 21

«Життя — це супер-
маркет: бери що 

хочеш, але попереду каса». 
Ця фраза, сказана, за сло-
вами одного з українських 
олігархів Ігоря Коломой-
ського, ним самим іншому 
олігархові, Віктору Пінчуку, 
майже 20 років тому, має 
дедалі більше шансів стати 
доленосною для всього 
великого бізнесу України.

Люди, які впродовж 
останніх десятиліть зо-
середили у своїх руках 
найбільші статки завдяки 
використанню у власних ін-
тересах слабкості та дедалі 
більшої дисфункціональ-
ності української держави, 
тепер ризикують самі ви-
явитися найбільшими жер-
твами її уразливості.

У цьому полягає пара-
докс відносин між держа-
вою та бізнесом, і ширше 
— державою, бізнесом та 
суспільством. Це лише на 
перший погляд бізнес заці-
кавлений у слабкій державі 
та мінімумі її впливу й може 
нехтувати питаннями влас-
ної легітимізації в суспіль-
стві. А окремі великі гравці 
— черпати силу у викорис-
танні інститутів влади для 
створення привілейованих 
умов для себе чи перероз-
поділу власності. На певно-
му етапі завжди виявляєть-
ся, що слабка, розтягнута на 
клаптики держава не здатна 
ані захистити від сильніших 
зовнішніх гравців, ані гаран-
тувати прийнятні для всіх 
правила гри. Не кажучи вже 
про саму можливість збере-
ження активів.

«Нікого не чую, 
нічого не бачу»

Проте коли «Тиждень» 
нещодавно спробував шля-
хом серії інтерв’ю ініціювати 
діалог щодо необхідних змін 
у моделі взаємодії бізнесу 
та держави, її ролі в майбут-
ньому виживанні та успіш-
ному розвитку нашої країни, 
з’ясувалося, що власники 
найбільших у країні активів 
до такого діалогу не готові. 

Чи то продовжують вважати 
себе занадто великими, аби 
спускатися до рівня обгово-
рення проблем держави — 
чи то замість дискусій щодо 
моделі взаємодії й далі зби-
раються нав’язувати влас-
не її бачення через старі 
механізми. Хоча, здавалося 
б, час уже зрозуміти: за на-
явної траєкторії розвитку 
під питанням — не лише 
суб’єктність та й саме ви-
живання України, але й 
збереження їхніх власних 
активів та навіть їхнє май-
бутнє. Можна спробувати 
вивести частину коштів чи 
придбати певні об’єкти до-
рогої нерухомості закор-
доном, однак це завжди 

будуть лише крихти. А самі 
вони ніде й ніколи не будуть 
тими, ким були в Україні — 
чи як найбільші гравці мог-
ли би стати за умови загаль-
ного успіху та динамічного 
розвитку країни.

Привласнювальна мо-
дель побудови «бізнесу» 
та його перерозподілу на 
користь обраних вичерпа-
ла себе в економіці, загаль-
ний обсяг якої постійно 
стискається ось уже понад 
12 років. Вихід із цієї стаг-
нації можливий лише за 
умови переходу до страте-
гії збільшення загального 
«національного пирога», а 
не його постійних переді-
лів. Це можна зробити шля-
хом захисту та розширен-
ня місткості внутрішнього 
ринку, підтримки експансії 
українських виробників на-
зовні, формування умов для 
фінансової самодостатно-
сті держави та її здатності 
гарантувати безпеку та від-
стоювати національні інте-
реси у відносинах із партне-
рами та ворогами.

Понад те, без перезаван-
таження держави, її зміц-
нення та зміни політики, 
зокрема й економічної, ни-
нішні власники українських 
активів самі ставатимуть до-
норами. Причому загрози 
для них очевидні принайм-

ні з трьох боків. Насамперед 
зберігається перманентна 
загроза російської агресії. 
Так, вона вже може здава-
тися подібною до відомої 
історії про вовка, яким так 
довго лякали, що коли він 
справді напав, то ніхто не 
повірив. Та все ж марно за-
перечувати її актуальність у 
будь-який час. І що слабшою 
буде українська держава та 
залученість великого бізне-
су в її зміцнення, то більш 
імовірним ставатиме такий 
сценарій.

А як засвідчив досвід і 
Криму, і ОРДіЛО, — наслід-
ком російської агресії 
завжди стає не лише оку-
пація, а й великий пере-

діл власності. По-перше, 
тому, що в російській циві-
лізаційній традиції поняття 
власності взагалі є більш 
ніж умовним навіть за ста-
більного існування. А коли 
йдеться про зони агресії, 
«націоналізації» чи просто 
«відтискання» власності в 
інтересах потрібних людей 
відбуваються ще простіше 
з огляду на юридичну не-
визначеність і хаос. І поши-
рені серед українського ве-
ликого бізнесу сподівання, 
що вдасться домовитися, 
виглядають нічим не ви-
правданим проявом сумно-
звісного «якось воно буде». 
Хоча у будь-яких справді 
привабливих сегментах 
економіки, де російський 

чи проросійський окупацій-
ний режим не потребує збе-
реження старих власників, 
завжди відбувається зміна 
бенефіціарів.

Тим паче, що російська 
економіка впродовж остан-
ніх десятиліть теж стагнує 
не менше за українську. 
Перспектив виходу з такої 
ситуації не простежується 
навіть в офіційних росій-

ських прогнозах, а от апети-
ти наближених до тамтеш-
нього режиму осіб нікуди не 
поділися. Врешті, й мотивів 
для Кремля зберігати ста-
рих власників українських 
активів небагато. Адже їхня 
лояльність завжди буде 
меншою, аніж тих, хто отри-
має власність внаслідок ін-
тервенції чи окупації і лише 
з неї та лише за умови її збе-
реження черпатиме право 
на володіння цією власні-
стю. 

Після російської агресії 
з 2014 року інформацій-
ним простором періодич-
но більш чи менш активно 
шириться інформація про 
справжній «масовий вихід» 

російського бізнесу з Укра-
їни. Спочатку через розми-
ті «утиски», потім — ті чи 
інші вже запроваджені чи 
проєктовані санкції або їх 
теоретичну загрозу. Втім, 
насправді цей корисний 
масовий вихід так і не від-
бувся. Натомість масштаб 
присутності російського 
капіталу в Україні лише 
затушовувався, вдоско-
налювалися механізми 
маскування в розрахунку 
на «кращі часи». Але зага-
лом російські гравці зубами 
трималися за український 
ринок та активи. Включно з 
найбільшими державними 
енергетичними гігантами, 
безпосередньо пов’язани-
ми з Кремлем. Для цього 

вони могли шукати про-
кладки і схеми із залученням 
Швейцарії, Кіпру, різнома-
нітних острівних офшорів, 
білоруських, азербайджан-
ських та навіть грузинських 
посередників. Однак кінце-
ві зацікавлені сторони зали-
шалися незмінними.

Врешті за даними ми-
нулорічного дослідження 
YouControl в Україні налічу-
валося 12 563 російських 
громадян чи компаній, 
які мали більшу або меншу 
частку в українських фірмах. 
Зокрема у 7022-х із них ця 
частка перевищувала 50%. І 
Кремль давно надіслав чіт-
кий і недвозначний сигнал 
про зацікавленість у збере-
женні російського бізнесу в 
Україні, сподіваючись відно-
вити контроль над країною 
в недалекому майбутньому. 
Наприклад, ще у березні 
2016 року президент Росій-
ського союзу промисловців 
і підприємців Алєксандр Шо-
хін заявив, що, на думку Путі-
на, «все-таки ще трохи треба 
потерпіти».

Та навіть ті власники 
українських активів, які 
спроможуться зберегти 
бодай менш привабливу їх 
частину, у межах російської 
моделі матимуть зовсім інші 
позиції, аніж ті, котрі вони 

мають в сучасній Україні. 
Не кажучи вже про ті, що їх 
вони могли б отримати за 
умови цивілізованої моделі 
гарантій приватної власно-
сті та справедливих правил 
гри, які могли би виникнути 
в країні за умови перезаван-
таження відносин між дер-
жавою та бізнесом.

Але не варто вважати, 
що ризики з російського 
боку — єдина загроза для 
великого бізнесу втратити 
все. Не менш актуальними 
залишаються сценарії пе-
реділу чи й просто прив-
ласнення активів новими й 
голодними посадовцями. 
Тими, які приходитимуть 
до влади в країні в умовах 
збереження тенденції до 
дедалі більшої дисфункціо-
нальності держави та хаосу 
в суспільно-політичній сфе-
рі, що тільки наростатиме. 
Навіть якщо «експропріації 
експропріаторів» нагадува-
тимуть мародерство, мати-
муть спірну легітимність чи 
виявляться лише перехід-
ним етапом у переході їхніх 
активів до потужних інозем-
них власників, для чинних 
їхніх господарів це нічого 
не змінюватиме.

Нарешті, залишається 
реальною і більш еволюцій-
на, але так само безрадісна 
для сучасного українського 
великого бізнесу перспек-
тива — поглинання його 
активів чи витіснення з 
привабливих секторів ві-
тчизняної економіки за-
хідним, китайським чи на-

віть тим-таки російським 
капіталом. Причому це не 
конче відбуватиметься на 
умовах, привабливих для 
старих власників погли-
нань. Сценарій витіснення 
чи доведення до банкрут-
ства гравцями, які мають 
очевидні переваги в досту-
пі до фінансового ресурсу 
та зовсім інші масштаби ді-
яльності, не менш, а, певно, 
значно більш імовірний.

Звісно, можна запере-
чити, що економічна кон-
куренція завжди передба-
чає подібні ризики. Однак 
принципова різниця поля-
гає в тому, чи відбуваєть-
ся вона між гравцями, які 
перебувають у приблизно 
однакових, а не від початку 
нерівних умовах. І без силь-
ної національної держави, 
що гарантувала б дотри-
мання рівних умов та захист 
інтересів власного бізнесу, 
результати такої «конку-
рентної» боротьби несклад-
но спрогнозувати ще до її 
старту. Поодинці, без силь-
ної національної держави 
«домовлятися» навіть із 
найбільшими, але окреми-
ми місцевими гравцями ні-
хто не буде. Про решту годі 
й казати.

Ціна егоїзму

Слабка, розтягнута на клаптики держава не здатна 
ані захистити від сильніших зовнішніх гравців, ані 
гарантувати прийнятні для всіх правила гри

Заперечуючи потребу в сильній національній державі, 
український великий бізнес отримував короткочасні 
вигоди, але поставив під загрозу власні перспективи

Фото Севгіль Мусаєвої, УП
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Діяти, а не спостерігати  
Український бізнес, ра-

зом із державою загалом, 
сьогодні перебуває в ситу-
ації, що надовго визначить 
їхню долю та перспективи. 
Від того, чи вдасться проки-
нутися й об’єднати зусилля 
для зміцнення та розбудо-
ви національної держави, 
залежить, чи зможуть вони 
відігравати самостійну роль, 
а чи муситимуть на чужих 
умовах та у кращому разі на 
другорядних ролях підлаш-
туватися під зовнішніх грав-
ців, або й зовсім втратити 
активи.

Тим паче, що Україна ос-
танніх десятиліть і так була 
яскравою ілюстрацією де-
далі більшої підпорядкова-
ності національної еконо-
міки інтересам інших. На 
стагнуючому внутрішньому 
ринку щороку дедалі біль-
ше заробляли чужі гравці. 
Під потреби чужих еконо-
мік форматувалася структу-
ра української зовнішньої 
торгівлі. Розмір загального 
пирога залишався майже 
незмінним, однак україн-
цям від нього діставалося 
дедалі менше. І в цих умо-
вах, замість плекати власне 
виробництво у високопри-
буткових секторах, що мог-
ли б забезпечити стрімке 
зростання, слабка і розба-
лансована українська дер-
жава та навіть приватні ком-
панії увесь цей час шукали 
хибні компенсатори у вигля-
ді нових позик та допомог 
на поточні витрати, реструк-
туризацію старих боргів та 
активів, які можна було би 
ще продати. 

І змінити інерційну траєк-
торію, за якою рухається 
ослаблена зсередини укра-
їнська держава, здатна лише 
організована сила, яка мала 
б достатні для такої зміни 
ресурси і спрямовувала б їх 
не на взаємопоборювання, 
а на досягнення спільних ці-
лей. Інакше програють усі. А 
найгірше, що водночас про-
грає і країна. Адже, позбав-
лена суверенітету та власної 
суб’єктності, вона ризикує 
остаточно перетворитися 
на територію для вибірково-
го використання її ресурсів 
іншими під власні потреби. 
При цьому важливо розу-
міти, що не лише бізнес, го-
ловним чином виробничий, 
сьогодні гостро потребує 
ефективної національної 
держави. Попри всі відомі 
недоліки, інтереси вітчизня-
ного бізнесу все ж принци-
пово відрізняються від інте-
ресів іноземного у підходах 
до того, як розвиватиметься 
Україна та її економіка.

Іноземний капітал, неза-
лежно від місця прописки, 
жодним чином не зацікав-
лений узгоджувати свою 
бізнес-стратегію з успіхом 
окремо взятої країни. Він 

працює у тій чи іншій кра-
їні лише доти, доки у його 
власників не з’являються 
альтернативи вигіднішого 
застосування деінде. Та й 
від початку найбільш інно-
ваційна та маржинальна 
складова тих чи інших тран-
снаціональних корпорацій 
зазвичай залишається в кра-
їнах походження.

Тому стратегія довго-
строкового національного 
успіху найкраще узгоджу-
ється з інтересами зростан-
ня і розвитку саме місцево-
го бізнесу, що пов’язував 
би своє майбутнє з цією 
країною та збільшенням су-

купного «пирога». Адже так 
само, як і масштаби бізнесу, 
збільшити доходи переваж-
ної частини українців бодай 
удвічі-втричі жодним із варі-
антів перерозподілу наявно-
го національного багатства 
неможливо через його мі-
зерність. Суттєво підвищи-
ти достаток може виключно 
його активне збільшення за 
рахунок спрямування сил і 
ресурсів, що сьогодні мар-
нуються для внутрішньої 
боротьби, на досягнення 
спільних цілей модернізації 
та нарощування економіч-
ного потенціалу країни за-
галом. Врешті, без консолі-
дації зусиль українського 
національного бізнесу та 
держави неможлива і зов-
нішня економічна експан-
сія, вкрай потрібна країні 
такого розміру, як наша.

З іншого боку, для іно-
земних компаній Україна 
завжди буде лише терито-
рією для заробітку, «однією 
із». І в разі втрати доцільнос-
ті роботи на тих чи інших се-
гментах українського ринку 
чи необхідності ліквідувати 
частину бізнесу це завжди 
робитиметься за рахунок 
чужих економік. А за появи 
сприятливіших умов деінде 
виробництво та робочі міс-
ця оперативно переносити-
муться ними в інші країни та 
регіони. Національному біз-
несу це робити з низки при-
чин складніше, навіть тоді, 
коли можливо. А в певних 
випадках — взагалі нере-
ально. Саме тому залучення 
іноземного може бути лише 
обмеженим елементом у 
загальній системі, яка має 
базуватися на вітчизняних 
компаніях та потужному 
прошарку підприємців різ-
ного рівня, обов’язково 
включно з великими. Лише 
тоді іноземний капітал 
може доповнювати і робити 
внесок у загальний розви-
ток та процвітання країни, 
а не домінувати й підлашто-
вувати її прогрес під власні 
потреби. 

Автор: Олександр Крамар
Джерело: «Український 

Тиждень» (https://tyzhden.ua/
Economics/252077), матеріал 

друкованого видання № 23 (707) 

Російські гравці зубами тримаються 
за український ринок та активи

Ринок праці оживає
Студенту без досвіду 

роботи роботодавці 
готові платити 13,5 ти-
сяч гривень. За що?

Коронавірус боляче вда-
рив по українській економі-
ці та негативно позначився 
на зайнятості населення. 
Тільки за офіційними дани-
ми, з березня 2020 року сот-
ні тисяч українців втратили 
роботу.

Немає галузі економіки в 
Україні, яка б не зіткнулася 
із проблемами, що спричи-
нила пандемія та її наслідки. 
Одним із перших відреагу-
вав на виклики, спричинені 
коронавірусом, ринок пра-
ці, перейшовши масово на 
віддалену роботу.

Утім, якщо в 2020 році 
експерти били на сполох 
через зростання рівня без-
робіття в Україні, то в 2021-
му сигналізують про віднов-
лення ринку праці.

З ослабленням каранти-
ну в Україні оживають під-
приємства та бізнес. Робо-
тодавці розміщують дедалі 
більше вакансій в пошуку 
кваліфікованих робітників з 
інструментом, фахівців з об-
слуговування обладнання 
і машин, персоналу в сфері 
торгівлі і послуг, менедже-
рів, фахівців (бухгалтери, 
фармацевти, техніки).

За даними Національно-
го агентства кваліфікацій 
(НАК), кількість розміщених 
вакансій за березень 2021 
року в середньому станови-
ла 113,6 тисячі, а за грудень 
2020 року – 64,2 тисячі, що 
свідчить про збільшення 
на 49,4 тисячі. Кількість по-
даних резюме за березень 
2021 року в середньому 
становила 320,8 тисячі, тоді 
як за грудень 2020 року – 
242,19 тисячі, тобто збільши-
лась на 78,61 тис.

В організації зазначають, 
що в середньому на одну 
вакансію у грудні 2020 року 
претендували 4 особи, а у 
березні 2021 року – 3 особи, 
тобто кількість претендентів 
зменшилась.

У Топ-3 категорій за кіль-
кістю вакансій середня за-
робітна плата становить 13,5 
тис. грн. Роботодавці більше 
зацікавлені в тому, щоб пра-
цівники працювали на пов-
ну зайнятість (йдеться про 
близько 92% оголошених 
вакансій).

За результатами аналізу 
статево-вікової структури, 
Топ-3 сфер зайнятості за 
резюме у таких категорі-
ях як: «Адміністративний 
персонал. Водії. Кур’єри», а 
також «Робітничі спеціаль-
ності. Виробництво» пере-
важають чоловіки (51% та 
73,6% відповідно), на про-
тивагу категорії «Роздрібна 
торгівля», де домінують жін-
ки (74,8%). За віковою озна-
кою у всіх категоріях пере-
важають особи віком 25-54 
років. Найнижча очікувана 
середня заробітна плата се-
ред резюме становить 9 тис. 

грн. – «Роздрібна торгівля». 
В НАКу таку тенденцію пояс-
нюють «відсутністю досвіду 
роботи в претендентів». У 
розділі «Володіння мова-
ми» кандидати в основному 
вказують мови ЄС, а саме: 
англійську, польську та ні-
мецьку.

Не менш цікавою є ста-
тистика щодо сезонного 
попиту на ринку праці. Так 
з початком літнього сезону 
роботодавці стали активно 
шукати молодь на півтори 
тисячі позицій. Серед най-
популярніших професій: ме-
неджери, продавці, кур’єри 
та касири. Середня зарплата 
для працівників без досвіду 
складає 13,5 тисяч гривень, 
а конкуренція — 8 претен-
дентів на одну вакансію.

Аналітична служба OLX 
Робота дослідила ринок 
вакансій для молоді на по-
чатку канікул та визначила 
найпопулярніші робітничі 
спеціальності.

Загалом роботодавці ак-
тивно шукають молодь на 
понад 60 спеціальностей, а 

середня зарплата колива-
ється від 4 тисяч гривень 
(працівник АЗС) до 40 тисяч 
гривень (модельний бізнес).

Найпопулярніші 10 про-
фесій для молоді за кількі-
стю оголошень та середня 
зарплата виглядають так:

1. менеджер — 12,5 тис. 
грн/міс;

2. оператор call-центра 
— 25 тис.;

3. продавець — 8,6 тис;
4. оператор — 15,5 тис;
5. промоутер — 13,5 тис;
6. адміністратор — 15 

тис;
7. помічник/підсобник — 

9,5 тис;
8. кур'єр — 12,6 тис;
9. касир — 7,6 тис;
10. менеджер Instagram 

акаунту — 20 тис.
За даними OLX Робота, у 

порівнянні з літом минулого 
року середня зарплата пра-
цівників без досвіду зросла 
майже на 40% — з 8,2 тис. 
грн до 13,5 тис. грн на мі-
сяць. У менеджерів зарпла-
та збільшилася з 10 тис. грн 
до 12 500, а у менеджерів 
Instagram акаунту — з 15 до 
20 тис. грн на місяць.

В середньому конкурен-
ція за місце досить висока 
— по 8 кандидатів на одну 
вакансію. Молодь частіше 
відгукується на вакансії про-

моутера — в середньому 18 
кандидатів на одне місце. Ви-
сока конкуренція й серед ба-
жаючих працювати підсоб-
ником та менеджером — 12 
та 10 претендентів на одну 
пропозицію відповідно.

Найменше студенти хо-
чуть працювати обвалю-
вальниками м’яса — тут вже 
два роботодавці конкуру-
ють за одного працівника.

Не прогнозують експер-
ти й скорочень вакансій. Так, 
експерт із ринку праці Сер-
гій Марченко стверджує, що 
не варто цьогоріч чекати на 
хвилю звільнень, яка була 
під час першого локдауну в 
2020-му. Тоді штати праців-
ників вже були оптимізова-
ні та на місцях залишилися 
лише потрібні співробітни-
ки. Наразі звільняти нікого, 
тому більшість українців під 
час чергового жорсткого ка-
рантину зможуть зберегти 
робочі місця.

Утім, щоб не втратити 
роботу в сучасному світі по-
трібно налаштуватися на по-
стійне навчання.

Національне агентство 
кваліфікацій підготувало 
аналітичну доповідь «Вплив 
пандемії Covid-19 на орга-
нізацію праці. Тенденції на 
2021 рік», в якій зазначаєть-
ся, що попит на перепідго-
товку та перекваліфікацію 
працівників зростатиме.

Перекваліфікація та під-
вищення кваліфікації пра-
цівників стануть ще більш 
необхідними у 2021 році, 
оскільки ринки змінюються, 
а інвестиції в нові технології 
зростають.

Згідно з дослідженням 
Deloitte, найбільш потрібни-
ми  навичками у 2021 році 
стануть:

• робота зі штучним інте-
лектом;

• машинне навчання;
• хмарні обчислення;
• кібербезпека;
• аварійне відновлення;
• робота із віртуальною 

та доповненою реальністю;
• використання техноло-

гії блокчейн;
• застосування комп’ю-

терних технологій в галузі 
охорони здоров’я та UX ди-
зайн.

Автор: Алла Дубровик-Рохова
Джерело: «День» 

(https://day.kyiv.ua/uk/article/
ekonomika/rynok-praci-ozhyvaye) 
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Продовження. 
Початок  в попередньому номері

Портрет М. Підгірянки. 
Автор – випускник Руднівської школи Микола Пухир

Продовження на стор. 23

Через скромність Марій-
ки Підгірянки ні власники 
будинку, ні сусіди не знали, 
що з ними живе талановита 
дитяча письменниця. Вони 
поселилися як сім’я Домб-
ровських, і ніхто не звертав 
на це особливої уваги. Та 
згодом було кілька момен-
тів, які видали письменни-
цю. Сім’я Домбровських 
дуже любила дітей. Сусідські 
діти часто приходили в гос-
ті до цієї сім’ї. Письменниця 
навчала їх німецької мови, 
читала вірші українських 
поетів, показувала книжки, 
написані різним мовами. 
Розповідала їм казки, лісо-
ві легенди та захоплюючі 
історії. Читала і свої вірші. І 
хоча їй було вже під 80 ро-
ків, проте вона ще мала силу 
спілкуватися з дітьми, котрі 
приходили до неї, будучи на-
віть дорослими. Діти розпо-
віли про незвичайну бабусю 
своїй вчительці з української 
мови та літератури Євге-
нії Маркіянівні Кучеренко. 
І саме завдяки їм Євгенія 
Маркіянівна дізналася, що 
там живе незвичайна пара. 
Сімдесятирічна дочка госпо-
дарів Галина Ситник-Сюта 
добре пам’ятає Марійку Під-
гірянку, і з великою любов’ю 
згадує про неї. 

В 1959 році Марійку при-
йняли в Спілку письменни-
ків. З цієї нагоди 19 липня 
1959 року до Рудного при-
їхали письменники С. Шахов-
ський, Ростислав Братунь, А. 
Шмигельський, В. Лучук та 
кореспондент Львівського 
обласного радіо. 

У березні 1961 року гро-
мадськість Львівщини від-
святкувала ювілей Марійки 
Підгірянки. До неї, старень-
кої та хворої, приїхали М. 
Романченко, Ірина Вільде, С. 
Шаховський, щоб вшанувати 
і вручити пам’ятний адрес. 
Письменниця одержала у ті 
дні багато телеграм, зокре-

ма й від Павла Тичини. Таким 
чином вона стала найстар-
шою членкинею Львівської 
організації Спілки. Це підня-
ло письменниці настрій і до-
дало нової енергії до літера-
турної праці. Твори поетки 
почали друкувати в журналі 
«Жовтень» (зараз «Дзвін») та 
інших часописах. В 1962 році 
вийшла її остання прижиттє-
ва збірка «Гірські квіти». 

Марія Підгірянка нази-
вала себе «Бабусею укра-
їнської поезії». У розмові зі 
львівськими письменника-
ми вона зазначала: «Хоч я 
вже в такому віці, коли сили 
залишають людину, та не 
скоряюсь цьому, хочу жити 
і буду писати». В 1962 році, 
в Ужгороді, вийшла її друга 
і вже остання прижиттєва 
збірка.

На жаль, фізичні сили 
з кожним днем покидали 
письменницю. Взимку вона 
переважно перебувала в 
ліжку, а з весни до осені си-
діла на балконі і милувалася 
навколишньою природою. В 
лютому 1962 року у неї став-
ся крововилив, але вдалося 
врятувати. Проте вона вже 
відчувала наближення смер-
ті. 17 травня 1963 року пись-
менниця спочила вічним 
сном. Похоронили Марійку 
Підгірянку на Личаківському 
кладовищі, неподалік мо-
гили Івана Франка. Саме на 
похоронах по-справжньому 
дізналися про цю незвичай-
ну жінку, адже хоронили 
письменницю з почестями і 
виголошеними промовами. 
На будинку, в якому мешка-
ла письменниця, було вста-
новлено меморіальну до-
шку, а бічну вулицю названо 
її іменем. 

Відразу після смерті пись-

менниці учителька укра-
їнської мови і літератури, 
Герой Соціалістичної Праці, 
лауреат Державної премії 
УРСР, кандидат педагогічних 
наук, автор десятків опу-
блікованих праць, багатьох 
газетних публікацій, під-
ручників з української літе-
ратури Кучеренко Євгенія 
Маркіянівна, котра мешкала 
на одній вулиці з письмен-
ницею, стала ініціаторкою 
створення музею Марійки 
Підгірянки при руднівській 
школі. До пошукової та ор-
ганізаційної роботи залучи-
ла дітей і педагогів. Правда, 
кімнату-музей відкрили не 
скоро, а тільки в 1998 році 
– у приміщенні колишньої 
ленінської кімнати. Першою 
завідувачкою кімнати-музею 
була Наталія Петрівна Хома, 
вчителька української мови 
та літератури. З 2010 року 
керівником музею є Ірина 
Адамівна Карбовник. 

У фондах кімнати-музею – 
173 музейні експонати, з них 
163 – оригінали. Найцінніші 
експонати: рукописні спога-
ди дочки Марійки Підгірян-
ки Дарії та чоловіка Августи-
на Домбровського, вирізки 
із газет та журналів, у яких 
друкували твори поетки, лі-
тературно-критичні статті, 
збірки творів, зібрані учня-
ми школи під керівництвом 
Євгенії Маркіянівни. Є також 
портрет Марійки Підгірянки 
під час учителювання у с. По-
рошковому, Перечинського 
району, на Закарпатті, по-
дарований односельцями 
поетки в день її 110-ї річниці 
(створений у 20-і роки ХХ ст. 
художником Юліаном Буц-
манюком); портрет поете-
си, написаний випускником 
школи Миколою Пухирем, 
а також настінний розпис 
трактування її літературно-
го прізвища, створеного ви-
пускником школи Зиновієм 
Яросевичем; лист-привітан-
ня найстаршої поетки Укра-
їни з 80-річчям львівськими 
письменниками Ю. Шкру-
меляком, Р. Братунем, С. Ша-
ховським та іншими; пошто-
вий конверт із оригінальною 
маркою: «Марійка Підгі-
рянка. 1881-1963», на яких 
увічнено поетку: зображено 
портрет Марійки Підгірянки 
та карпатський краєвид; по-
дано уривки з творів; остан-
ня прижиттєва фотографія 
поетки, фотографії її чоти-
рьох дітей та трьох онуків. 
Експозиція кімнати-музею 
складається з таких розділів: 
«Дитячі роки Марійки Під-
гірянки», «Юність поетеси», 
«Марійка Підгірянка – зріла 
особистість», «Наша земляч-
ка».

Великий внесок для про-
пагування славного імені 
Марійки Підгірянки робить 
чинний керівник музею Іри-
на Карбовник. З допомогою 

своїх вихованців створює 
різні проєкти. До речі, під її 
керівництвом екскурсію в 
музеї проводять діти з 5-го 
по 11-й клас. Пані Ірина та 
учні школи проводять ак-
тивну пошукову роботу. Так, 
серед експонатів музею є 
копія першого, надруко-
ваного у львівській газеті 
«Діло» 1902 року, під псев-
донімом Підгірянка, вірша 
Марії Домбровської «Ой не 
нам!», знайденого в архіві 
бібліотеки ім. В. Стефаника 
Іриною Карбовник. Цей вірш 
став символом української 
духовності й патріотизму, 
адже молода поетка вірила, 
що український народ таки 
здобуде свободу.

Дев’ятикласниця Хом’як 
Марія, маючи доступ до ар-
хівних документів, у проєкті 
«Історія рідного краю: ви-
датні представники» подала 
світлину портрета письмен-
ниці «Марійка Підгірянка з 
дітьми», створеного Юліа-
ном Буцманюком 1925 року 
під час учителювання Марії 
Домбровської у Порошково-
му та світлину меморіальної 
дошки, яку встановили Ма-
рійці Підгірянці в Уторопах. 
Восьмикласниця Санниць-
ка Юлія подарувала музею 
оригінальні сторінки з по-
езіями Марійки Підгірянки 
львівського часопису для 
українських дітей «Дзвіно-
чок», який під редагуванням 
Юрія Шкрумеляка виходив у 
1931-1938-х роках. Є й копії 
віршів, виданих в альмана-
хах «Наша книга» (1929 р.), 
«Наш світ» (1928 р.), «Жіноча 
доля» (1939 р.). Для попу-
ляризації знань серед гро-
мадськості організовуються 
тематичні екскурсії для бать-

ків, випускників та гостей 
школи: «Стежками Марійки 
Підгірянки», «Славетна руд-
нівчанка».

Нещодавно семикласни-
ця руднівської школи Анас-

тасія Федчук перемогла у 
фотоконкурсі «Фотографія, 
що оживає», відтворивши 
Марійку Підгірянку. Фото-
конкурс проводив Навчаль-
но-методичний центр освіти 
м. Львова в рамках єдиного 
культурно-освітнього про-
стору. 

У 2020 році школу в Руд-
ному очолила нова дирек-
торка Кархут Оксана Воло-
димирівна. Ірина Карбовник 
запропонувала їй створити 
гуманітарний ліцей імені Ма-
рійки Підгірянки. Директор-
ка підтримала цю ініціативу. 

А ще в Ірини Адамівни 
є ідея створити в Рудному 
пам’ятник письменниці в 
старшому віці. До речі, педа-
гоги школи № 74 долучилися 
до збору коштів на пам’ят-
ник Марійці Підгірянці в Бі-
лих Ославах. 

Пошуково-дослідницька 
робота часто виходить за 
межі кімнати-музею, оскіль-
ки шкільний музей співп-
рацює з літературно-кра-
єзнавчим музеєм Марійки 
Підгірянки в Білих Ославах. 
На запрошення керівника 
музею Василя Левицько-
го Ірина Карбовник з доч-
кою-першокласницею від-
відали цей музей 13 липня 
2014 року, побувавши на 
урочистому відкритті єди-
ного пам’ятника Марійці 
Підгірянці. Приїжджав пан 
Василь і до Львова не раз, 
зокрема, разом із головним 
редактором надвірнянської 
газети «Народна воля» Іва-
ном Гриджуком, організу-
вали програму вшанування 
пам’яті поетки: панахиду на 
могилі Марійки Підгірянки 

Марійка Підгірянка
Славна письменниця з Білих Ослав

Настінний розпис в кімнаті-музеї М. Підгірянки 
в с. Рудне. Автор – випускник школи Зиновій Яросевич
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Могила М. Підгірянки на Личаківському кладовищі

на Личаківському кладо-
вищі до 130-річчя від дня 
народження мисткині. На 
панахиді була присутня й 
старша наукова співробіт-
ниця Інституту Івана Франка 
НАН України Нахлік Оксана 
Мирославівна, яка згодом 
відвідала шкільний музей 
та подарувала автореферат 
своєї кандидатської дисер-
тації про творчість Марійки 
Підгірянки.

Пам’ять про славну 
письменницю 
бережуть в Україні

Широкого розголосу 
творчість Марійки Підгірян-
ки набула у перші роки неза-
лежності України. Тоді вийш-
ли її книжки «Розповім вам 
казку, байку», «Гарний Мур-
ко мій маленький», «Краю 
мій, рідний», «Безкінечні 
казочки», «Ростіть великі», 
«Учись, маленький», «Мати – 
страдниця».

Краяни, колеги, прихиль-
ники Марійки Підгірянки 
свято бережуть пам’ять 
про неї. У рідному селі Білі 
Ослави в грудні 1989 року 
було урочисто відкрито 
х удожньо-меморіа льну 
дошку, виготовлену Іва-
но-Франківським скульпто-
ром О. Же лез няком.

Від 1996 року в Білих 
Ославах діє музей Марійки 
Підгірянки, яким опікується 
науковий працівник музею, 
лауреат премії її імені, краєз-
навець, автор багатьох істо-

рико-краєзнавчих та літера-
турних праць, уродженець 
села Білі Ослави Василь Ле-
вицький. 

Музей, присвячений 
пам’яті Марійки Підгірян-
ки, розміщений в трьох 
великих кімнатах будин-
ку-резиденції священика 

біля Материнської церкви, 
пам’ятки дерев’яної архі-
тектури державного зна-
чення, збудованої в 1746 
році. Це перший цегляний 
будинок в селі, збудований у 
1900 році з цегли, яку колись 
випалювали в Білих Ославах. 

В Музеї зберігаються 
прижиттєві твори письмен-
ниці та її меморіальні речі. 
Загальна кількість фондів 
музею: 850 експонатів, в т. 
ч. кількість експонатів в ек-
спозиціях – 600, частина з 

яких – особисті речі поете-
си та видання її творів. Збе-
рігаються прижиттєві твори 
письменниці. Видано 8 кни-
жок творчої спадщини слав-
ної краянки.

У 2014 році на подвір’ї 
Музею Марійки Підгірянки 
в Білих Ославах відбулося 

урочисте відкриття першого 
в Україні пам’ятника пись-
менниці. Автор пам’ятника 
– місцевий скульптор Воло-
димир Довбенюк. 

У місті Тлумач, що на Іва-
но-Франківщині, від 1991 
року діє Музей-кімната Ма-
рійки Підгірянки при район-
ній бібліотеці для дітей. Тут 
зібрано особисті речі й до-
кументи Марії Омелянівни 
Ленерт-Домбровської. В екс-
позиції музею, окрім видань 
книг Марійки Підгірянки, 

представлено спогади рід-
них та колишніх учнів з сіл 
Антонівка, Братишів, Вікня-
ни, оригінали дидактичних 
матеріалів, писаних рукою 
поетеси.

Також встановлено чима-
ло меморіальних таблиць в 
селах, де вона проживала і 
працювала. Івано-Франків-
ське обласне товариство 
української мови ім. Тараса 
Шевченка «Просвіта» у 1991 
році заснувало премію імені 
Марічки Підгірянки в галузі 
літератури і мистецтва. У Ко-
сівському районі 1993 року 
засновано премію імені Ма-
річки Підгірянки для осві-
тян району. Ім’ям Марійки 
Підгірянки названі вулиці у 
багатьох містах і селах Захід-
ної України. Її ім’я присвоєно 
Івано-Франківському театру 
ляльок.

Марійку Підгірянку біль-
ше знають як талановиту ди-
тячу поетку, адже більшість 
творів присвячувала саме ді-
тям. Але майже ніхто з пере-
січних людей не знає, що на-
справді вона писала майже в 
усіх літературних жанрах. В 
неї була проза, п’єси, драми. 
З прози добре відомий «Ма-
рійчин Великдень». Дуже ці-
кава тематика, яка показує 
проблеми дорослішання, 
коли батьки не хотіли давати 
дітей до школи, бо бояли-
ся, що там чомусь поганому 
навчать. Письменниця була 
ще й добрим психологом. 
Пояснювала, що книжка – 
це є добре, що навчання ще 

нікому не завадило, і що ди-
тині таки треба допомогти 
в цьому. Піднімала у своїй 
творчості тему еміграції. Та-
кож у неї багато релігійної 
тематики. Навіть є окрема 
збірка. Написала п’єсу на три 
дії «Вертеп». А ще займалася 
перекладацькою роботою. 
Зокрема – переклала роман 
«Робінзон Крузо» з чеської. 
Були переклади Кожішика 
і Гейне. На жаль, оригінали 
перекладів не збереглися. 

Зараз у Львові мешка-
ють нащадки Марійки Підгі-
рянки. Відомо, що в Остапа 
Домбровського було троє 
синів. До речі, він єдиний, 
від кого залишилися нащад-
ки славної поетки. Син Ро-
ман проживав у Німеччині. 
Інформація про його життя 
дуже обмежена. Відомо, що 
працював перекладачем ні-
мецької мови, співпрацював 
з газетою «Шлях перемоги» у 
Мюнхені. Син Маркіян опи-
нився в Австралії, де про-
жив усе життя. Був інжене-
ром-електриком, автором 
«Підручника шофера». Про 
його долю Марійка дізнала-
ся уже на старості літ і дуже 
з того тішилася. Навіть при-
святила цій події вірш сино-
ві і його дружині Лідії. 2009 
року Маркіян Домбров-
ський офіційно передав всі 
права на публікацію творів 
Марійки Підгірянки, а також 
профінансував найповніше 
зібрання творів матері вели-
ким томом «Для Вкраїни вір-
но жиймо». 
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Продовження на стор. 25
Бойко (з дому Храпач) Євдокія 

зі своїми донями

Частина І. Без коріння 
Грушецька Галина Сте-

панівна, (з дому Бойко), на-
родилася 1942 року у селі 
Артеморястівка, Полтав-
ської області) — українська 
громадсько-культурна й 
освітня діячка діяспори в 
США. Немовлям Галинка Бой-
ко опинилася за кордоном, 
де вивчила українську мову. 
В Сполучені Штати Амери-
ки прибула в 14-річному віці 
з Франції. Юнкою у Чикаґо 
вона належала до Об’єднання 
демократичної української 
молоді (ОДУМ) – української 
молодіжної громадської ор-
ганізації у США і Канаді, яка 
постала у Нью-Йорку в 1950 
році. Закінчила відділ бібліо-
текарства з маґістерським 
дипломом. Учителювала в 
суботній школі українознав-
ства. Разом зі своїм чолові-
ком Дмитром мала в шлюбі 
трьох доньок – Орину, Мари-
ну й Калину. У 1974 зредаґува-
ла збірку творів української 
письменниці Катерини Фе-
дорівни Перелісної під наз-
вою «Вірші для дітей». Була 
засновницею та очільни-
цею-опікункою дитячого хору 
«Молода Думка» у 1976-1978. 
Була організаційним референ-
том Комітету для побудови 
пам’ятника будівничому та 
Митрополиту Української 
автокефальної православної 
церкви (УАПЦ) Василю Лип-
ківському у Баунд-Бруці 1984 
року. У 1986 зініціювала ство-
рення та очолила Ко-
мітет для фондування 
добудови Бібліотеки 
імені Симона Петлюри в 
Парижі. Наприкінці 1990-
х працювала диктором 
«Голосу УАПЦ» при УПЦ у 
США та брала участь у 
заснуванні Товариства 
української мови та 
Українського православ-
ного товариства імені 
Святого Андрія (1990) 
в Чикаго. Від 1991 року 
вона була засновницею 
і головою товариства 
«Полтавщина», за допо-
могою якого побудовано 
Покровську церкву у мі-
крорайоні Сади-2 міста 
Полтави. В 1990 обрана 
до управи Чиказької філії 
Товариства української 
мови імені Тараса Шев-
ченка у США як організа-
ційний референт. 

***  
«…Я знала від ма-

тері, що ми з сестрою 
Параскою не народи-
лися в родовому селі 
Кілочки, де певний час 
батьки жили там, але, 
через голод, виїхали не 
знати куди. Не один раз 
розпитувала про дивну 
назву села, де я наро-

дилась, Артеморястівка, і що 
воно означало? Дивувалась, 
що мати навіть пам’ятала цю, 
видалось мені, казку-легенду. 
Якийсь Артем в селі хотів зна-
ти, чому папуга на ярмарку 
літає й говорить, а чому він 
тільки говорить, а не літає? 
Збудував собі крила й пу-
стився з клуні. Кілька кроків 
пролетів й упав… Знайшли 
Артема в рові з усмішкою 
на устах. Як виявилося роки 
пізніше, ця подія правдопо-
дібна… Але так я ніколи і не 
довідалась таємницю, чому 
ми з сестрою народилися в 
чужих селах... Несподівано 
мені пригадалося, що україн-
ський письменник, літератур-
ний перекладач й дослідник 
проблем розвитку й культури 
української мови, уродже-
нець історичної Полтавщини 
Борис Антоненко-Давидо-
вич, який у голодному  1933-
му  році здійснив подорож на 
велосипеді з Києва до Полта-
ви через Батурин, Глухів, Га-
дяч, Охтирку й Диканьку ра-
зом з Підмогильним, Іваном 
Багряним, Борисом Тенетою, 
у своєму нарисі  «Крила Ар-
тема Летючого» (1931) писав: 
«...Птиця воду п’є, а з себе не 
випускає. Сам придивлявся, 
людей питав, і ніхто того не 
бачив. А чому воно так? Два 
ока і дзьоб — сказати б, як 
той рот і ніс, тільки стулені 
разом. Дві ноги, як у людини, 
а замість рук — крила. Або 
ще, приміром, яйця. З яйця 

вилуплюється птиця, ну й 
гадюка — вона теж кладе 
яйця. І з тих яєць вилуплю-
ється мале гаддя. І черепаха 
так само. Птиця літає, а 
гадина плазує… Чому? Знову 
ж таки, як і птицю взяти — 
птиця птиці не рівня. Кото-
ра птиця є швидка, котора 
повільна, а котора й так 
собі. З вигляду начеб і птиця, 
а тільки й слави тієї, що кри-
ла — курка в дворі, приміром. 
За морями-океанами у вирії 
— вичитав якось у книзі, — де 
ніколи снігу не випадає і люди 
срамотою світять, голісінь-
кі ходять (а самі ж чорні та 
банькаті!), так там птиця 
струсь водиться. Літати 
та птиця не може, бо, хоч у 
неї і є крила, та тії крила їй ні 
до чого. У неї все в ногах. Ноги 
довгі й цибаті. І біга через ті 
ноги струсь швидко. Отак, як 
кінь. Ну тільки й кінь не вся-
кий за ним уженеться. Хіба 
що графський огир з економії, 
може, й наздогнав би. Бо пти-
ця прудка. І на ній можна верхи 
їздити. А для чого тому стру-
севі крила, й чого його за пти-
цю мати, коли він не літа, 
— того в книзі не написано. 
Сам міркував довго, хотілося 
своїм розумом дійти, та так 
і не дійшов. Тільки спантели-
чився. Питався вчительки, 
питався, спросивши благо-
словення, батюшки в неділю 
після служби Божої, а врядни-
ка побоявся спитати. І ніхто 
до пуття не пояснив.  Птиця 

літає, ну й чоловік 
може. І сам я того до-
певнився. А щоб ніяко-
го обману й по-хоро-
шому воно — хай уся 
громада бачить…

Він узяв свої по-
лотняні крила, й пе-
ред ним розступи-
лися спантеличений 
старшина, приголо-
мшені соцькі й увесь 
мир. Він, не поспіша-
ючи, виніс свої крила 
надвір, і тоді всі по-
бачили, як він стра-
шенно одмінився за ці 
дні. Позеленів на виду, 
щоки позападали, 
тільки очі блищать. 
Перед ним, як перед 
навіженим, далеко по-
ступились, і він легко 
проніс свої крила. Він 
приставив до стріхи 
драбину й поліз... 

І більше нічого не 
чув. Було хмарно й ві-
тряно. Вітер кошлав 
йому волосся, хльо-
скав по штанях і шар-
пав крила. Було важко 
стояти й поривало у 
височінь. Дітвора по-
видиралася на явір, 
край стріхи внизу 
виглядали сполохані 
селянські лиця, стар-

шина підштовхував коло дра-
бини двох переляканих соць-
ких і гримав, десь голосила 
якась жінка. А він нічого того 
не чув і не бачив. Обернувся 
лицем до вітру й хотів щось 
сказати вниз до громади, та 
роздумав. Випростав широко 
свої полотняні крила, стиснув 
у кулаках ремені, пригнувся, 
змахнув крилами й стрімго-
лов стрибнув у вітер. 

Він не встиг заправити у 
дерев’яний хвіст ноги, як його 
підхопило й понесло. Стрі-
хи, село, левада замайоріли 
в очах і закрутились у ска-
женому танку. Він навіть не 
махав своїми крилами, лиш 
чув, як шумить у вухах і якась 
потужна свавільна сила несе 
його від землі. В нестямній 
радості він дико закричав, та 
вітер доніс до землі лиш глу-
хий відгомін його крику. 

Вітер повернувся від зем-
лі, наздогнав його, схопив 
благенькі полотняні крила, 
підкинув їх високо вгору й з си-
лою жбурнув об землю… Його 
знайшли за версту від села 
в глибокій ярузі. Він лежав 
закривавлений, з потворно 
вивернутими руками на сво-
їх потрощених полотняних 
крилах. Він був ще живий. І 
єдиним оком на покалічено-
му страшному лиці дивився 
на небо. Кліпав повікою, бо 
запливало око кров’ю, і мовч-
ки дивився. Коли, жахаючись, 
хрестячись і одвертаючи на-
бік голови, щоб не дивитися 
на те страхіття, люди по-
малу підняли його й поклали 
на воза, він тихо застогнав. 
На возі він знову замовк, а 
коло перших хат за цариною 
почав холонути. А закри-
вавлене око все ще дивилось 
у небо… У волості урядник 
писав протокол, а старий Ґу-
дзій коло церкви казав людям, 
що то Бог покарав Артема, 
бо наважився він проти само-
го Бога стати. І не було через 
те йому спокою на цьому сві-
ті, не буде й на тому».  

Я вдячна Летючому Ар-
темі, із села Артеморястівка, 
де я народилася, що передав 
мені деякі гени допитливості 
й рішучості: ніколи не здава-
тись і завжди закінчити, що 
почала...

...Але повернімося до іс-
торії моєї родини. Крім їхніх 
імен – Євдокія Кононівна 
Храпач-Бойко та Степан Про-
хорович Бойко, я майже ні-
чого й не знала про родовід 

своїх батьків. Коли вже сама 
стала матір’ю – усвідомила 
трагедію їхнього життя, їхню 
незагоєну душевну рану. Їхній 
біль став моїм болем. Я хотіла 
знати більше. Малограмотні 
селяни з Полтавщини, вони 
зуміли перемогти свій страх, 
покинути свою батьківщину, 
не знаючи, що на них чекає, 
щоб врятувати своїх малих 
дітей від того комуністично-
го жахіття, що вони пережи-
ли. Мати немов не чула мого 
прохання розказати про її рід 
Храпачів. Але, одна розмова з 
мамою закарбувалася в моїй 
пам’яті назавжди. Вона, як і 
перед тим, мовчала. Потім 
раптово запитала: «А навіщо 
тобі це треба знати? Вони й 
сюди прийдуть!» Я здивова-
но запитала: «Хто прийде?» – 
«Комуністи!», -  шепнула вона. 
Як грім з неба вдарив. Все ста-
ло ясно! Я своїми питаннями 
породжувала страх в її душі 
за нас дітей  її другої родини, 
навіть в Америці! 

Чотири кукурудзяні качани 
 
Як це не дивно, про рід 

Храпачів мама не говори-
ла, але, при кожній нашій 
зустрічі, аж до місяця перед 
смертю, розказувала мені 
про найстаршого брата Фе-
дора, якого я так і не знала, 
та своїх чотирьох янголяток. 
Її наболіла душа й думки по-
стійно були з ними. Я знала 
напам’ять слова й звороти, 
які мама говорила, й підказу-
вала їй, коли вона їх забувала. 
Передбачаючи момент роз-
повіді про розлуку мами з 11 
літнім Федьком, я вже не мог-
ла стримувати хвилювання й 
сльози. Як мама говорила, я 
слухала. Я слухала з надією, 
що може почую щось нове. 
Наприкінці літа 1932-го року, 
11 літний Федір пас худобу в 
колгоспі й там його трохи го-
дували, а вже малих не було 
чим годувати. Мати вирвала 
чотири кукурудзяні качани й 
поклала на лавку перед ха-
тою, щоб підсохло зерно для 
каші. «Добрі люди» повідоми-
ли каральним органам НКВД, 
і без свідків крадіжки й суду 
засудили маму на п’ять років 
як «ворога народу».  Батько, 
як прикладний зразок проле-
таріяту, залишився з п’ятьма 
дітьми. Десь в жнива чи після 
1933-го, мамуся отримує від 

Галина Бойко (Грушецька)
Відлуння страждань: 

герої мого життя
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батька закодованим словом 
трагічну новину, що Окса-
ночка померла, а решта дітей 
вже опухли й непритомні. В 
розпачі, мама тікає з в’язни-
ці, покладаючись на Божу 
ласку, переходить вбрід річ-
ку, не вміючи плавати. Застає 
дітей ще при житті. В обіймах 
й печалі по черзі помирають 
Маруся, Галинка і Тарасик. 
Хоч через щілину, бачить 
мама, як забирають і кидають 
тільця її янгеликів на віз... В 
такий смертельний час для 
кожного, ніхто в селі не ба-
чив, що мати з тюрми втекла 
й прийшла додому. По смерті 
діточок, втрьох, батько, мати 
й Федько блукають по стерні, 
збирають зерно, свідомі того, 
що їх чекає розстріл, якщо 
зловлять. Їм вже байдуже, аби 
тільки розстріляли всіх трьох 
разом... Але цього не стало-
ся. Судилось Господом інша 
доля. Після місяців перехову-
вання, мати знає, що мусить 
повернутися до колгоспу, бо 
ж буде вирок смерті для ро-
дини, включно з дорогою ди-
тиною. Треба негайно повер-
нутися, поки ще не запізно. 
Федько, в розпачі, не хоче 
чути! Благає маму не вертати-
ся... 11 літня дитина благає... 
Можна тільки собі уявити, що 
діялося в материнській душі. 
Образ цієї розлуки не поки-
дав мамочку до кінця життя

Коли мама з’явилася пе-
ред бригадиром колгоспу, 
він, не піднімаючи голови, за-
питав її ім’я й прізвище, і по-
чав шукати на списку дошки. 

Лише тоді, вставши і по-
казуючи на неї пальцем: «А, 
ворог народу? Ти втекла з 
тюрми! Тепер будеш досид-
жувати! Заберіть її!» 

«Не знаю де в мене взя-
лася сила», - незліченні рази 
повторювала мені мама. Я 
крикнула: «Якби твої діти вми-
рали з голоду, ти б не втік?»  - 
Відповіді не було.  

В тюрмі мати відповідала 
за засолку капусти й огірків. 
Начальник тюрми, єврей, 
по-батькові Ісаакович, дуже 
цінив мамину працьовитість 
і чесноти. Чутки були неймо-
вірні, що немов він був і адмі-
ністратором, і рівнож в’язнем. 
Він не раз дивувався, чому 
мама в тюрмі. Розмова захо-
дила звичайно за ті чотири 
кукурудзяні качани. Раз, мати 
відважилась і його запитала, 
як така розумна й освічена 
людина також кару відбуває. 
«А я, Євдокіє Кононівно, ту ку-
курудзу вагонами вивозив!» 
З якоїсь невиясненої причи-
ни 1937 року, маму повезли 
в транспорті на Сибір (тепер 
стало відомо, що тих, хто си-
дів раніше, в 1937-му брали 
знову на Біломорканалу). Як 
розповідала мама пізніше, в 
Полтаві випустили в’язнів з 
вагонів і сказали їм стати на 
коліна до заходу сонця. 

Була вже змучена фізично 
й духовно, і їй вчулося: «Єв-
докія Кононівна Бойко – на 
волю!»

Тільки мрія! Вона навіть не 
ворухнулась. Але знову ви-
разно почула: «Євдокія Коно-
нівна Бойко – на волю!».  Цей 

раз, розгублена, йде до адмі-
ністрації. На столі прокурора 
лежать два листи в її оборону. 
Перший лист від адміністра-
тора тюрми Ісааковича. Пе-
рефразую переказане мені 
мамою. Ісаакович в листі під-
креслює, яка мама працьови-
та, чесна людина. Таких лю-
дей потрібно, щоб трудилися 
на благо держави! Другий 
лист був від заступника Ісаа-
ковича, українця, царство їм 
небесне! Листи-свідчення пе-
реконали прокурора-жінку. 
Можна тільки уявити, з якою 
радістю мама добиралась до-
дому, до рідної дитини. Душа 
дихнула почуттям надії. 

Радість довго не тривала. 
Мати, вагітна, ночами чергує 
на  колгоспній свинофермі. 
Раптом, одного дня, завіду-
вач свиноферми, без доказів 
і свідків, звинувачує матір, 
що вона втопила свиномат-
ку в баку з водою! Йде суд. 
Добрі люди втішають матір, 
передбачають, що Докії не 
менше, ніж 10 років дадуть! 
Ветеринар свідчить на суді. 
Його спокійне свідчення при-
голомшує всіх: «Свиноматка 
здохла з природних причин, 
через хворобу, і води в леге-
нях не було». 

Пізніше виявляється, що 
сам завідувач, побоюючись 
покарання за недогляд, кинув 
дохлу свиноматку в бак з во-
дою, свідомий того, що може 
завжди звинуватити «ворога 
народу». Але, мабуть, ніхто не 
очікував людину з людськими 
чеснотами й мужністю сказати 
правду саме 1937 року! 

«Господи! Лише Ти відаєш 
правду! Осели душу цього, 
без іменного, де всі правед-
ники спочивають». Народи-
лася сестра в часи гоніння і 
переслідування нашого роду 
Храпачів в селі Кислівка, на 
Сумщині, 15 жовтня 1937 року. 
Мати вважала, що залишило-
ся тільки два місяці до нового 
року то записала їй рік народ-
ження 1938-й. Дали їй ім’я Па-
раскевія, в пам’ять дорогої ма-
миної подруги, яка померла в 
Голод 33-го. Згадувала мати, як 
дуже любив Федько бавитися 
із сестричкою, але нарікав, що 
брала олівці. Німці вступили 
в Київ 1941 року, і Федька мо-
білізували до совєтської армії 
того ж 1941. Не судилася мені 
доля знати брата Федора. 
Його сумне юне обличчя ди-
виться на мене з фотографії, 
отриманої з України 12 років 
по війні. Лист був відповід-
дю Парасці, яка розшукувала 
брата Федора. З листа моєї 
хрещеної матері Мотрони, 
який прийшов в місяці листо-
паді 1956-го року, саме коли 
наша родина покидала Фран-
цію, щоб емігрувати до США. І 
тут прийшла вістка про заги-
бель Федора. Розпач не мож-
на описати. 

Не знаю як, але батько ще 
зумів спровадити з Ґренобля 
(60 км. від містечка, де ми 
жили), українського право-
славного священика, щоб від-
правити панахиду по світлій і 
вічній пам’яті дорогого сина 
й брата. Яка трагедія понево-
леного народу, чиї діти відда-

ють життя за катів свого роду 
і народу!  

Бойки з Храпачівського 
Яру 

Про рід мого діда Прохо-
ра Бойка та бабусі Марти Бе-
режної-Бойко майже нічого 
не знаю. Родина була бідна, 
й жила у Храпачівському Яру. 
Дітей в родині було багато. 
Саме перед т. зв. революцією 
Російської імперії 1917 року 
мій батько в 14 років став 
круглим сиротою. Старші 
брати, захоплені політични-
ми змінами, покидають хату 
й скидають на сестру Марфу 
опіку молодших дітей. Про 
ці важкі часи батько не гово-
рив. Але про брата Василя з 
гордістю розповідав. Однієї 
зимової ночі, десь вже в 1920-
ті, щось тяжке грюкнуло, зва-
лилось в сінях. На підлозі ле-
жало обтіпане тіло людини. 
«Це я!», - почулося.  Марфа з 
каганцем приступила і крик-
нула: «Це ти, Василю?!» 

Вона відразу побачила 
замотані в шмаття тяжко об-
морожені ноги. Він втік із за-
слання, щоб прийти додому 
і розказати меншим перед 
смертю, що з ним було, від-
коли він покинув хату. Хоч 
дуже ослаблений, Василь 
поспішав розказати негайно 
про себе, хвилюючись, що 
може хтось його бачив, як він 
до хати добирався, і йому не 
вдасться розказати. По до-
розі до Києва, де все відбу-
валося, на думку Василя, він 
зупинився переночувати в 
одному селі, де саме молодь 
веселилась. Гулянка раптово 
перервалась, коли молодь 
огорнуло коло військовиків: 
«Не бійтеся! Ми свої! Із Запо-
різької дивізії Армії УНР, при-
йшли, хлопці, вас вписати до 
війська Української Народної 
Республіки, щоб разом ми ви-
бороли українську державу зі 
столицею в Києві!»  

З гурту молоді посипались 
нарікання і обвинувачення: 
що уряд УНР хоче їх, як не-
вільників, силою забрати до 
війська; що УНР не думає ді-
лити землю так, як большеви-
ки обіцяли. Сотнику не в пер-
ший раз було чути ці докори. 
«Ви ж діти української землі, 
хто ж буде її боронити, як ви 
тікаєте в ліс, коли дивізії Армії 
УНР по селах видають при-
зов в армію, і з’являєтесь в 
село тільки на гульки! А щодо 
большевиків та ділення землі: 
чия ж це земля? Большевиків 
чи ваша, українського наро-
ду? Визволитель той, хто виз-
волить поневолений народ 
і вернеться на свою землю, 
а той, що залишається, той 
окупант-поневолювач, так, як 
Московська імперія була, так 
і большевики!»

Василь зголосився до Ар-
мії УНР. Його національне 
дозрівання пройшло вже в 
Києві. Новий світ відкрився 
перед ним, і він хотів це ко-
нечно передати ще Марфі, 
Степанові й Грицю, поки не 
було запізно. Звичайно, що 
був донос, що Василь повер-
нуся. Родина його перехову-

вала в хаті, бо не міг ходити. 
Моєму батькові тоді могло 
бути десь близько 19 років. 
Оскільки він не хотів чекістам 
показувати, де Василя схова-
ли, його почали сильно бити, 
так, що сорочка й рани зли-
лися. Батько вважав, що цим 
він не зрадив ні свого брата, 
ні Україну. Це стало його до-
роговказом на все життя.   

«Уже в 80-і роки ХХ століт-
тя, коли померла сестра бать-
ка Марфа, до якої щорічно 
приїздив наймолодший брат 
Грицько з Донбасу, розібрали 
тітки Марфи хату і знайшли 
револьвер. Напевно, Васи-
ля», -  подав М. Храпач. Єдине, 
що батько не міг, це згадува-
ти, говорити про Голод. Цей 
кремезний козарлюга, тільки 
почувши слово Голод, ставав, 
як мокра ганчірка. З нього 
лився піт, поклавши голову 
на стіл він хлипав і ридав: «Не 
можу, не можу, дитино!» 

Батько був при дітях, коли 
мати була в тюрмі й не бачи-
ла їхні страждання. Навіть 
тоді, коли в 1986-1987 роках 
Джеймс Мейс став виконав-
чим директором «Комісії 
Дослідників Голодомору в 
Україні -1932-1933 при Кон-
ґресі США», і забракло гро-
шей на її завершення, я стала 
ініціатором та організатором 
«Чиказького Комітету» для 
фінансової допомоги  «Комі-
сії Дослідників при Конґресі 
США». Рівночасно очолила 
в Чикаго Гарвардську про-
граму «Усна історія Голоду 
1932-1933 рр.».  Багато свід-
ків Голоду боялися свідчити; 
деякі свідчили під зміненими 
прізвищами. Вдалося мені 
навіть прослухати свідчення 
двох українців-євреїв з Ки-
єва і Одеси, які саме у 1980-
ті роки емігрували до США. 
Прослухала не одне трагічне 
й хвилююче свідчення, тільки 
не почула свічення про своїх 
найрідніших, батько так і не 
зміг розказати. Ці свічення 
були використані у праці « Ко-
місії США про Голод в Україні 
- 1932-1933 років» та видані у 
двотомнику у 1990-х роках. 

Подвиги творять звичайні 
люди, які йдуть за 
покликом свого серця

В яких країнах наша ро-
дина Бойків не перебувала, 
батько – сирота, селянин з 
трьома місяцями освіти, ви-
різнявся своєю національною 
поставою, громадською зрілі-
стю й безмежною любов’ю до 
України. Він був членом Укра-
їнської Революційно-Демо-
кратичної Партії (УРДП), яка 
постала 1946 року в Німець-
ких таборах переселенців з 
втікачів з підсовєтської Укра-
їни в час,  коли шаліла приму-
сова репатріація до СССР тих 
же самих біженців, в кожній 
зоні поділеної переможеної 
Німеччини, всіма держава-
ми-союзниками Совєтсько-
го союзу, насамперед, США 
та Великої Британії. Батько 
рятує родину постійними 
переїздами з таборів всяких 
національностей переселен-
ців. Дістає харчі, восьмирічна 

Параска продає в тих таборах 
оселедці й яблука. В цей час 
між життям і смертю для бі-
женців з підсовєтської Укра-
їни, Іван Багряний не тільки 
був організатором партії 
УРДП та преси, він був про-
відником боротьби насиль-
ного повернення до СССР, 
із своїми однодумцями. Мій 
батько, Степан Прохорович 
Бойко, який пройшов кому-
ністичне пекло, емігрував до 
Америки вже в старшому віці 
і став предметом есею свого 
правнука Зоряна на конкурсі 
«Money Smart Kids Contest» 
(Конкурс творів учнів на тему: 
Обачні інвестиції). Дванадця-
тилітній учень, описав як його 
прадідусь з трьома місяцями 
освіти, без знання англійської 
мови, заощадив досить гро-
шей, щоб перше купити одну 
хатинку, а пізніше – дві ферми 
з хатами. Прадіда успіх – це 
великий приклад не тільки 
для правнука Зоряна, але й 
для майбутніх генерацій. На 
великому маєтку землі Укра-
їнської Православної Парафії 
Св. Андрія, в Блумінґдейлі, 
штат Іллінойс (США), також 
засновано парафіяльне кла-
довище. Мої батьки поховані 
там, на горбочку, при доріжці 
й кущі калини. Батько помер 
2 серпня 1980 року. Мамуся 
18 червня 1983 року. Від того 
часу горбочок вкрився мо-
гилками й квітами. Більшість 
похованих на цьому горбку 
– це жертви штучного Голоду 
українців. Хоч куща калини 
вже немає при могилі батьків, 
на зворотному боці їхнього 
пам’ятника вибито взір кали-
ни з дерев’яної полтавської 
тарілки. А під калиною наші 
жертви – «ДІТИ УКРАЇНИ»: 
Оксанка; Маруся; Тарасик; Га-
линка та Федір. Хай Господь 
їм створить спільну молитву і 
спокій. Упокой, Господи, душі 
спочилих рабів Твоїх там, де 
всі праведники спочивають! І 
сотвори їм вічную пам’ять!  

…«На німецько-совєт-
ському фронті загинуло 118 
односельчан родини Бойків, і 
серед них – старший брат Га-
лини Федір, за яким і досі пла-
че душа Галини Степанівни. У 
багатотомний «Книзі Пам’я-
ті. Полтавська область» з 
1998 року є лише одна згадка 
про хлопця, який називаєть-
ся Бойко Федір Степанович, 
1924 року народження, що 
загинув у бою в січні 1943 
року й був похований у брат-
ській могилі в російському 
місті Волгоград». Дякую за 
цю звістку Олександру І. Пан-
ченкові. Адвокат, журналіст 
з міста Лохвиці, Полтавської 
області. 

«Уже в 80-і роки, ХХ століт-
тя, як померла сестра бать-
ка Марфа, до якої щорічно 
приїздив наймолодший брат 
Грицько з Донбасу, розібрали 
тітки Марфи хату і знайшли 
револьвер. Напевно, Василя». 
- Дякую за цю довідку моєму 
племіннику, протоієрею Ми-
колаю Храпачу, настоятелю 
Свято-Покровської церкви в 
м. Полтаві. 

(Далі буде)
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У селищі Перегінсько-
му, що на Рожнятів-

щині, ще у часи СРСР був 
створений дитячий зраз-
ковий фольклорно-етно-
графічний ансамбль «Ма-
ленькі бойки» . Минули 
десятиліття, а колектив 
функціонує і нині. У наші 
дні ансамбль виступає 
перед президентами, 
отримує численні пе-
ремоги та визнання на 
всеукраїнських та між-
народних фестивалях 
і навіть бере участь у 
телевізійних проєктах.

Творчість несе історію
У 1988 році «Малень-

кі бойки» заспівали свою 
першу пісню. Керівницею 
ансамблю тоді була заслу-
жена працівниця культу-
ри, на жаль, нині вже по-
кійна Марія Подорожнюк. 
І вже через два роки за 
високу виконавську май-
стерність колектив отри-
мав звання «зразковий».

У травні 1997 року ке-
рівницею «Маленьких 
бойків» стала Наталія 
Шпак. Ось уже протягом 
24 років душу і серце вона 
вкладає у цей колектив та 
в українську пісню. Про 
життя цієї жінки можна 
сказати так: жодного дня 
без пісні. Її систематична 
праця з дітьми є життєвою 
необхідністю для неї і дає 
високі результати. Адже 
різні вправи та вивчення 
нотної грамоти сприяють 
творчому росту колективу.

Нині юні артисти вивча-
ють різні фольклорні тво-
ри, українські народні пісні 
та пісні сучасних компози-
торів. До складу колективу 
входять діти віком від 6 до 
15 років. Всього колектив 
налічує 37 учасників. Діти 
виростають, одне поколін-
ня згодом змінює інше.

«За час створення ко-
лективу багато зроблено, 
– розповідає керівниця 
ансамблю, заслужена пра-
цівниця культури України 
Наталія Шпак. – Діти добре 
знають народні звичаї та 
обряди. Стараємося вмі-

ло будувати композиції, 
вплітаємо у них нові фоль-
клорні твори» .

Колектив «Маленькі 
бойки»  є гордістю не лише 
Перегінської ОТГ, але й 
цілої Рожнятівщини. Цей 
ансамбль – приклад не-
втомної праці і відданості 
рідній землі. Адже твор-
чість цих дзвінкоголосих 
дітей несе в собі маленьку 
історію нашого славного 
минулого та велику енер-
гетику сучасного, що не 
може залишити байдужим 
жодне українське серце.

Вони неперевершені
Наталія Шпак, керівни-

ця цього дитячого зразко-
вого фольклорного колек-
тиву, невтомно працює над 
пошуком автентичного 
репертуару. Її донька, спів-
керівниця ансамблю Ганна 
Чічак, активно допомагає 
разом зі своїми вихован-
цями стилізувати репер-
туар колективу, винести 
його на сцену і, таким чи-
ном, пропагувати величне 
народне мистецтво пісні, 
танцю і традицій бойків-
ської культури.

Кожна співанка, гаїв-
ка, колядка, щедрівка, а 
також тематичні обряди, 
звичаї та вірування живуть 
у серцях дітей з раннього 
дитинства. Окрасою не-

зліченних районних та об-
ласних мистецьких заходів 
впродовж років є виступи 
«Маленьких бойків» . Вони 
неперевершені – саме 
таку оцінку завжди давали 
фольклористам з Перегін-
ського журі різноманітних 
конкурсів як в Україні, так 
і за її межами. І це не тіль-
ки думка поважного журі 
– глядацька аудиторія на 
кожен художній виступ 
«бойків» реагує особливо 
емоційно, нагороджуючи 
їх схвальними оплесками.

«Найбільше щастя для 
мене як керівника – це ро-
зуміти, що діти, учасники 
колективу «Маленькі бой-
ки» , не просто таланови-
ті і розумні, а ще й уміють 
любити серцем, вміють до-
помагати іншим, радіти пе-
ремогам і своїм, і чужим, – 
каже керівниця ансамблю 
Наталія Шпак. – Я пишаюся 
тим, що солісти колективу 
були учасниками дитячих 
телепроєктів «Крок до зі-
рок», «Голос. Діти» .

Найкращі традиції 
фольклору

Слід зазначити, що 
«Маленькі бойки»  нама-
гаються зберегти манеру 
виконання та місцеву ді-
алектичну говірку, старо-
давні обряди, які з роками 

втрачають своє первісне 
значення в сучасному су-
спільстві. Ці діти пишають-
ся історією свого краю, 
пропагують мистецтво 
бойків, які проживали на 
Прикарпатті, зокрема у 
Перегінському.

Про цей колектив відо-
мий український режисер 
Олесь Янчук зняв доку-
ментальний фільм. Також 
свій фільм про «Малень-
ких бойків»  зняв і відомий 
французький режисер Він-
сент Мун.

«Був період каран-
тинних обмежень через 
COVID-19, і діти не могли 
виступати на сцені, – за-
значає Наталія Шпак. – 
Учасники ансамблю дуже 
скучили за глядачами, за 
публікою. Бо коли співа-
ють «Маленькі бойки» , їх-
ній спів не може залишити 
байдужим жодне україн-
ське серце. Коли співають 
ці діти, то відчуваю гор-
дість за юнь, яка увібрала 
в себе найкращі традиції 
фольклорного мистецтва і 
несе в собі частинку укра-
їнської історії та культури» 
.

До речі, приємною не-
сподіванкою для колекти-
ву з селища Перегінське 
стало запрошення висту-
пити з новорічно-різдвя-
ною програмою перед 
п’ятим президентом Укра-
їни Петром Порошенком, 
його родиною та гостями 
у резиденції в Гуті, Бого-
родчанського району. 
Хоч з того часу пройшло 
декілька років, але і діти, і 
керівниця досі пам’ятають 
той день, бо не кожному 
випадає така зустріч. Тоді 
на всю Гуту лунали старо-
винні бойківські колядки, 
більшість з яких було запи-
сано у Перегінському від 
старожилів.

Автор: Мар’яна Локатир
Джерело: «Галицький 

Кореспондент» (https://gk-press.
if.ua/malenki-bojky-dity-yaki-
berezhut-ukrayinsku-pisnyu/)

«Маленькі бойки» : 
діти, які бережуть українську пісню

У Львові 
започаткували 

конкурс для 
молодих 

композиторів 
імені Мирослава 

Скорика
Про це 1 червня, у річни-

цю його смерті, повідом-
ляє пресслужба Львівської 
національної філармонії.

Як зазначили у закладі, кон-
курс проводитиметься раз на два 
роки. Головним його завданням є 
підтримка і промоція симфонічної 
творчості нової ґенерації молодих 
українських композиторів, збере-
ження та розвиток традицій  наці-
ональної  композиторської школи, 
яскравим представником якої є Ми-
рослав Скорик.

Оргкомітет прийматиме до 
розгляду твори для симфонічного 
оркестру тривалістю від 10 до 18 
хвилин, які завершено не раніше, 
ніж за п’ять років до початку про-
ведення Конкурсу (до 2021 року). 
Твір може мати попередні публіч-
ні виконання, однак не може бути 
нагороджений на інших компози-
торських конкурсах в Україні та за 
кордоном.

Учасниками можуть стати ком-
позитори, яким у 2021 році випов-
нюється не більше 40 років і які є 
громадянами України. Конкурс від-
буватиметься у два тури. Для пере-
можців передбачені грошові наго-
роди – від 20 тис. до 45 тис. грн.

Конкурсні матеріали подаються 
в електронному вигляді до 31 лип-
ня включно на електронну скринь-
ку.

«Всеукраїнський композитор-
ський конкурс імені Мирослава 
Скорика» організовує і проводить 
КЗ ЛОР «Львівська національна фі-
лармонія імені Мирослава Скори-
ка» у співпраці з Департаментом з 
питань культури, національностей  
та релігій  Львівської  ОДА за під-
тримки Львівської  обласної  дер-
жавної  адміністрації  та Львівської  
обласної  ради. Партнер Конкурсу – 
Львівська організація Національної 
Спілки композиторів України (ЛОН-
СКУ).

Нагадаємо, 1 червня виповнився 
рік з дня смерті Мирослава Скорика 
– всесвітньовідомого українського 
композитора, Героя України, лау-
реата Національної премії імені Т. 
Шевченка, лауреата міжнародних 
конкурсів. Народився у Львові, був 
співголовою Спілки композиторів 
України (2006-2010), художнім ке-
рівником Київської опери (2011-
2016).
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Звикнути до існування 
коронавірусної кризи 

неможливо, навіть у час 
начебто спаду захворюва-
ності. Світ ніколи не буде 
таким, як раніше? Кажуть, 
що перший крок до зняття 
тривоги – усвідомлення си-
туації й збільшення знань 
про неї. Знання, якими 
поділився академік Сер-
гій Комісаренко, корисні 
й простим людям, і владі, 
й медикам та вченим.

- Сергію Васильовичу, ви 
очолюєте комісію біобез-
пеки при РНБО. Скажіть 
– чи можна передбачити 
і поставити запобіжники 
на випадок нових епідемій 
і їх наслідків?

- У світі постійно намага-
ються попередити епідемії 
чи пандемії. Але передбачи-
ти це вкрай складно. При-
близно кожні вісім-дев’ять 
місяців з’являється новий 
патоген. Крім того, патогени 
можуть повертатися. Напри-
клад, в Україні досить давно 
не було дифтерії, але велика 
ймовірність, що вона повер-
неться.

- Чому?
- Через антивакцинуваль-

ні пропагандистські кампанії 
– у нас маса людей не вакци-
нована проти дифтерії. Тому 
передбачити такі реемер-
джентні (reemergency – пов-
торні сплески екстрених си-
туацій - ред.) ситуації важко. 
Але саме коронавірусне за-
хворювання прогнозували. І 
Білл Гейтс, між іншим, у 2015-
му році виступав і сказав, що 
треба готуватися до нових 
пандемій. Нагадаю, що він 
брав участь у фінансуванні 
цього інституту в Ухані. Тоді 
йому почали закидати, що 
він розробляє біологічну 
зброю. Абсолютний абсурд. 
Справа в тім, що інститут в 
Ухані існував, але він був сла-
бенький. Нагадаю, що у Китаї 
з 2002-го до 2004-го року від-
бувся спалах першого захво-
рювання коронавірусу. Тоді 
його назвали просто SARS, 
а тепер ми його називаємо 
вже SARS-CoV-1. Спалах по-
долали за рахунок протие-
підемічних заходів, але він 
встиг потрапити в Сполучені 
Штати і Канаду. Той вірус був 
не такий агресивний, як цей, 
але, на відміну від нинішньо-
го SARS-CoV-2, – був значно 
більш летальний. У нього ле-
тальність була одинадцять 
відсотків, а у цього – при-
близно півтора відсотка. 
Світ саме тоді зрозумів, що 
коронавіруси мо-
жуть бути вкрай ве-
ликою небезпекою, 
й окремі держави 
почали фінансува-
ти оцей інститут в 
Ухані. 

Там почали зби-
рати штами коронавірусів і 
вивчати їх. В ході досліджень 
зробили геном кажанів і ге-
ном вірусу, і виявилося, що 
кажани є носіями цих коро-
навірусів біля 65 мільйонів 
років. Чимало, чи не так? 
Отже, 65 мільйонів років ві-

руси живуть у цих кажанів, 
розмножуються, відбувають-
ся абсолютно різні його му-
тації, які можуть заражати ін-
ших тварин. Виявляється, що 
кажани, другі за численністю 
тварини в світі, можуть зара-
жати і людей – прямо, або ж 
через посередників-тварин. 
Наприклад, зараз відомо сім 
коронавірусів, які можуть 
викликати захворювання у 
людей, чотири викликають 
у нас сезонні респіраторні 
захворювання, які не є не-
безпечними. Але є три, які є 
вкрай небезпечні. Є згадува-
ний SARS-CoV-1, потім є се-
редньосхідний. Спалах його 
був на Середньому Сході 
– біля Саудівської Аравії й у 
Саудівській Аравії – у 2012-
2014 роках. Летальність 
його була 34 відсотки, тобто 
третина людей, які інфікува-
лися, померли. Уявляєте, що 
було б зараз із цим захворю-
ванням COVID-19, якби була 
така летальність? І власне, 
нинішній вірус SARS-CoV-2.

Всесвітня організація 
охорони здоров’я, разом з 
ООН, намагається створити 
якийсь механізм боротьби 
з наступними пандеміями. У 
світі зараз бурхливий розви-
ток медико-біологічних наук. 
Ми знаємо, як шифрувати і 
розшифровувати геном, як 
вносити в геном цілеспря-
мовані зміни, тобто розвива-
ємо так зване редагування 
геному й багато інших речей. 

Ми можемо зараз міняти ме-
таболічні шляхи та інше. І 
зрозуміло, що є намагання, 
щоб ці медико-біологічні на-
уки працювали проти май-
бутніх епідемій чи пандемій. 
Але для цього потрібні від-
повідні фінанси. Вже зараз 

60% усього фінансування на 
науку йдуть на медико-біо-
логічні напрями. У нас виді-
ляються мізерні гроші на це, 
навіть при цих коронавіру-
сних захворюваннях. ВООЗ 
планує розробити страте-
гію боротьби з майбутніми 
пандеміями. Цікаво, що світ 
готується до нових епіде-
мій, зокрема коронавірусу. 
Але, повертаючись до Уханя: 
інститут фінансували і Спо-
лучені Штати, й фонд Білла і 
Мелінди Гейтс, устаткування 
давала Франція, допомагала 
Австралія. Тобто, світ вкла-
дав.

- Чому їм?
- Тому що в Китаї – велика 

кількість кажанів, саме там 
виникали ці захворювання. 
Там виникав, напевно, пта-
шиний грип, там виник ще 
один з дуже небезпечних 
вірусів грипу. Тож намагали-
ся, але бачите – не встигли. 
Більше того, розбігся SARS-
CoV-2 по світу, не вдалося 
його вгамувати.

- Ви розбили найпоши-
ренішу теорію змови про 
те, що Китай спеціально 
створив цей вірус.

- Теорія змови виглядала 
абсолютним абсурдом. Що 
не виглядає абсурдом, але 
поки що це не прийнято за 
офіційну точку зору – що, 
можливо, цей вірус «втік» з 
цього інституту. Теоретич-
но це можливо. Відомо, що 
навіть у найкращих лабора-

торіях світу були випадки, 
коли «тікали патогени». От 
я розповідав, наприклад, у 
Великій Британії «втік» вірус 
ящура. Були дощі страшен-
ні, піднялася вода і затопила 
каналізацію – і «втік» вірус 
ящура. І навколо лабораторії 

стався спалах вірусу ящура. 
Був випадок, коли вірус віс-
пи «втік», хоча вірус віспи 
зберігається в дуже суворих 
умовах. Віспа – єдиний па-
тоген людини, який вдалося 
зрештою знищити в довкіллі.

- Чи важливо знати 
походження цього вірусу, 
щоб швидше зробити вак-
цину чи винайти ліки?

- Практично – ні. Ці знан-
ня не впливають на винай-
дення ліків. Тобто, де він 
з’явився і як він «утік» – це 
дуже цікаво з наукової точ-
ки зору. Це цікаво з тим, щоб 
відстежувати нові віруси. 
Але зараз для боротьби з 
вірусом це не має вирішаль-
ного значення.

- Тепер про вакцини по-
говорімо. Згадаємо їх та 
про принцип дії.

- Як правило, у вакцині 
мішенню для боротьби з па-
тогеном є протеїни чи скла-
дові частини протеїнів, які 
є на поверхні вірусу. На по-
верхні – тому, що це перше, 
що розпізнається імунною 
системою. І в коронавірусі є 
чотири протеїни на поверх-
ні, але головний протеїн – це 
так званий колючкоподіб-
ний S-протеїн, який бере 
участь у зв’язуванні з відпо-
відними йому рецепторами 
на поверхні клітин людини. І 
тому практично всі вакцини, 
які зараз існують у світі, які 
прийняті, вони всі спрямо-
вані проти цього S-протеїну. 

Вони можуть 
бути власне 
п р о т е ї н о в и -
ми. Для цього 
S-протеїн на-
копичують і ви-
користовують 
як вакцину. Це 

перші – протеїнові, або су-
бодиничні вакцини.

Далі. Існують вакцини на 
основі нуклеїнових кислот, 
які кодують цей S-протеїн: 
ДНК-ові та мРНК-ові. ДНК-ові 
– це Астра-Зенека, це Джон-
сон і Джонсон, це Гамалія, 

Супутник-5 і ще інші. Їх ще 
називають векторними, тому 
що ДНК, яка кодує S-проте-
їн, переноситься вектором 
– як правило, нешкідливим 
аденовірусом. Зараз стали 
добре відомими вакцини 
на основі матричної рибо-
нуклеїнової кислоти – мРНК, 
яка також кодує S-протеїн. 
Ця вакцина містить ланцюг 
матричної рибонуклеїнової 
кислоти (мРНК), упакова-
ний у ліпідну (жирову) на-
нокапсулу. З них найбільш 
відомі – це Модерна і Пфай-
зер, розроблений німець-
кою компанією Біоінтек.

Далі існують вакцини, які 
складаються із самого па-
тогену (коронавірусу), який 
інактивований. Виробник 
– китайська компанія «Сіно-
вак», вакцина «Коронавак», 
яка є у нас в Україні.

- А про українські вакци-
ни... Наскільки я розумію, 
ми розробляємо дві білко-
вих вакцини і одну м-РНК-
ову.

- Давайте поговоримо, 
хто їх розробляє. Вакцина-
ми у Національній академії 
наук займаються два інсти-
тути. Інститут біохімії імені 
О. В. Палладіна займається 
протеїновою субодиничною 
вакциною, яка складається 
із S-протеїну, його частин та, 
додатково, із дифтерійно-
го анатоксину і Н-протеїну 
нуклеокапсиду вірусу. Го-
ловною мішенню вакцини є 
рецепторзв’язувальний до-
мен (RBD), тобто та частина 
S-протеїну, яка розпізнає клі-
тини людини і яка зв’язуєть-
ся з ними. І, спрощено кажу-
чи, якщо будуть, наприклад, 
антитіла чи ліки, які будуть 
«прикривати» цю ділянку, 
то такий вірус не буде взає-
модіяти з клітинами людини. 
Ми робимо такі конструкції 
в бактеріях, які синтезують 
цей білок, і зараз робимо в 
клітинах тварин. Це як пра-
вило пухлинні трансформо-
вані клітини. Але до S-про-
теїну і його частин у вакцині 
ми додаємо ще й Н-протеїн, 
який додатково до індукції 
антитіл має активувати і лім-
фоцити.

- Ви фактично вже ма-
єте протовакцину або 
клінічний зразок вакцини 
білкової?

- Ми маємо прототип 
вакцини, але ми його зараз 
вдосконалюємо з тим, щоб 
зрештою зробити вакцину. 
Ну сподіваємося, що до кін-
ця року в нас буде заверше-
ний зразок вакцини, готовий 
до клінічного випробуван-
ня. В Інституті біології клі-
тин у Львові розробляють 
подібну, теж субодиничну 
вакцину, але тільки проти 
S-протеїну, який синтезуєть-
ся в дріжджах. Цей інститут 
добре відомий своїми робо-
тами з дріжджами. І вони в 
дріжджі вставляють інфор-
мацію, яка кодує S-протеїн.

- Я читаю обговорен-
ня форуму під статтями 
про це: там пишуть, що 

Сергій Комісаренко, директор Інституту 
біохімії ім. Палладіна НАН України:

«У найкращих лабораторіях 
світу були випадки, коли 

«тікали» патогени»

Якби наші винаходи – чи діагностикумів, чи ліків – 
були впроваджені, а вони не гірші, ніж закордонні, 
а деякі унікальні, то мій інститут, можливо, міг би 
й не потребувати бюджетних коштів
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вакцина, яка робиться з 
допомогою гуманізованих 
дріжджів, буде лікувати 
хіба ковід у дріжджах.

- Ну, це був чийсь жарт. 
Зрозуміло, що вони будуть 
синтезувати протеїн вірусу в 
дріжджах. Я думаю, що про-
блема буде у тому, як пере-
вірити – чи будуть синтезо-
вані для вакцини протеїни 
викликати імунну відповідь 
проти вірусу спочатку в екс-
периментальних тварин, а 
потім – у людей. Для того, 
щоб перевірити, чи ця вак-
цина працює, роблять мо-
дель взаємодії вірусу з кліти-
нами, які мають рецептори 
до вірусу. Це можуть бути 
тварини, які мають такі ре-
цептори до вірусу (рецепто-
ри звуться ангіотензин-кон-
вертувальний ензим-2, або 
АСЕ2), або культури клітин 
тварин чи людини – знову 
ж таки, що мають АCЕ2. На 
таких клітинах із АСЕ2 вірус 
може жити і розмножува-
тися. Для випробування бе-
реться культура клітин, їх 
інфікують вірусом, котрий 
на них розмножується. Щось 
подібне на те, що відбуваєть-
ся, наприклад, у легенях хво-
рих. Але як перевірити – чи 
працюють ліки або антитіла 
проти вірусу? Беруть ліки 
– і додають до зараженої ві-
русом культури клітин, або 
до інфікованих тварин, та 
стежать – чи буде там рости 
вірус, чи не буде, або чи стає 
краще тварині, чи ні. Якщо ві-
рус ці ліки не любить, то його 
розмноження гальмується 
і він зникає, або інфікована 
тварина видужує. Добре. 
Знайдено, що такі-то ліки ма-
ють противірусну дію, і таких 
ліків виявлено вже досить 
багато, але, на жаль, вони 
виявляють противірусну дію 
в культурах клітин, а в орга-
нізмах тварин і, особливо, 
в клінічних випробуваннях 
на людях – поки що не знай-
дено ефективних ліків. Цей 
приклад я навів для випро-
бування ліків. Аналогічно 
проводиться і випробуван-
ня вакцин, уведення яких 
тваринам повинне їх захи-
щати від наступної вірусної 
інфекції.

- А у Львові ще не мають 
спеціальних мишей?

- Це львівська історія про 
спеціальних мишей. Справа 
не в мишах, а у вірусі. В Укра-
їні зараз немає лабораторії, 
яка б мала право працюва-
ти із культурою саме цього 
коронавірусу. А замість спе-
ціальних мишей, які мають 
АСЕ2-рецептор, є інші тва-
рини, які чутливі до вірусу, – 
наприклад, тхори чи норки. 
Вони реагують на вірус по-
дібно, тільки тхори значно 
дешевші й не такі дорогі, як 
норки. Тхора можна зарази-
ти цим вірусом – і вірус буде 
вбивати цих тварин. А якщо 
вакцина є ефективною, то 
вакциновані досліджуваною 
вакциною тварини мають 
видужати. Тобто за таких до-
сліджень вам потрібно мати 
модель захворювання: і на 
цій моделі ви можете випро-
бовувати нові вакцини, анти-

тіла, ліки – чи вони ефективні 
проти вірусу. У нас із віру-
сом працювати забороне-
но. Тобто ви можете зробити 
вакцину, але випробувати її 
до кінця ви не зможете, щоб 
перевірити – чи вакцина за-
хищатиме цих тварин.

- А яка особливість вак-
цини у вашому інституті?

- У нашому інституті Пал-
ладіна ми зробили модель, 
яка, зрештою, дозволяє 
скерувати випробовування 
по-іншому. Як я вам сказав, 
на поверхні вірусу є чотири 
протеїни. Один із цих про-
теїнів – S-протеїн – відпові-
дає за зв’язування вірусу з 
клітинами людини. У струк-
турі S-протеїну є ділянка із 
223 амінокислотних залиш-
ків (амінокислоти 319-541), 
яка компліментар-
на (тобто підходить) 
АСЕ2-рецептору клі-
тини людини. Я вже 
згадував про неї – про 
рецепторзв’язуваль-
ний домен (RBD). Ми 
синтезували RBD і приєдна-
ли до нього фарбу – зелений 
флуоресцентний протеїн 
(EGFP). Тепер замість вірусу, 
якого у нас немає і з яким 
ми не працюємо, ми отри-
мали абсолютно безпечну 
флуоресцентну конструкцію 
RBD-EGFP і використовуємо 
її в модельних дослідженнях 
для зв’язування із клітинами 
тварин чи людини, які мають 
АСЕ2-рецептори. Тобто ми 
створили в нашому інститу-

ті модель, яка дозволяє нам 
випробовувати вакцини, 
антитіла чи ліки з тим, чи бу-
дуть вони захищати від зв’я-
зування із вірусом. Ну, ска-
жімо, чи будуть вони мати 
противірусний ефект.

- А що далі? Який час по-
трібен, щоб оце запрацю-
вало?

- Я не знаю, чи це взагалі 
когось хвилює, чи ні, крім за-
собів масової інформації.

У нас почалося поши-
рення вірусу фактично з бе-
резня минулого року. І було 
зрозуміло, що буде спалах. 
Бо вже було в Китаї, потім 
– в Італії, Франції, Велико-
британії, інших країнах. На-
ціональна Академія наук є 
головною науковою устано-
вою нашої країни, яка займа-
ється фундаментальними 
дослідженнями, зокрема у 
царині медико-біологічних 
наук. Але ніхто не звертався, 
щоб ми займалися виробни-
цтвом вакцин. Це була наша 
ініціатива, і ми – два інститу-
ти, наш і львівський – подали 
на конкурс Національного 
фонду досліджень. Подали 

пропозиції й отримали кош-
ти. Але ці кошти мінімальні 
– якщо йдеться про створен-
ня вакцини. Створення, ви-
пробування і впровадження 
виробництва вакцини кош-
тує приблизно 2-3 мільярди 
доларів.

- Це розробка з клінічни-
ми випробуваннями?

- Я думаю, з першою-дру-
гою фазою клінічних випро-
бувань. Третя фаза – додат-
кові кошти. Є опубліковані 
наукові статті, які описують 
– скільки потрібно коштів. 
Але візьміть до уваги, що, як 
правило, створенням вак-
цин займаються установи, 
які мають відповідний дос-
від роботи. От, наприклад, 
той самий Інститут інфек-
ційних захворювань і алергії 

в Сполучених Штатах, який 
разом із компанією Модер-
на зробив вакцину «Модер-
на». Він мав досвід створен-
ня інших вакцини, і Модерна 
(мається на увазі сама кам-
панія) працювала над інши-
ми вакцинами. Біоінтек у 
ФРН, який створив вакцину 
разом із Пфайзер, займався 
розробкою вакцин проти 
злоякісного росту. Тобто це 
потужні наукові установи, 
які вже мали досить вели-

кий інтелектуальний потен-
ціал, досвід, багато вчених, 
чудове устаткування, реа-
генти тощо. «Астра-Зенека» 
(йдеться компанію-розроб-
ника однойменної вакцини 
– ред.) впровадила вакцину, 
розроблену Інститутом імені 
Дженнера в Оксфордсько-
му Університеті. У Франції 
вакцинами займається ком-
панія Санофі, яка колись ку-
пила виробництво вакцин у 
Інституту Пастера в Парижі, 
де я працював у 1974-75-х 
роках, і я був на відкритті 
цього підприємства для ви-
робництва вакцин, яке вже 
тоді вражало своїм високим 
технологічним рівнем. Саме 
із такими велетнями нам до-
водиться зараз конкурувати 
за умов мізерного фінансу-
вання нашої вітчизняної на-
уки і за відсутності сучасно-
го наукового устаткування, 
на яке ми вже багато років 
не отримували коштів. А ми 
працюємо, не маючи прак-
тичного досвіду створен-
ня вакцин, тільки маючи 
теоретичні знання. Ми, 
зокрема, займаємося і вак-

циною проти дифтерії. Але 
знову таки, нам ніхто її не за-
мовляв. І так само нам ніхто 
не замовляв вакцину проти 
цього коронавірусу. Це була 
наша ініціатива, ми пішли на 
неї, отримали певні кошти, 
явно недостатні, щоб купити 
нове устаткування, яке по-
трібне для того, щоб вивчати 
вірус, його структуру, функ-
ціонування та синтезувати 
його складові.

- Україна пережила дуже 
принизливий досвід неста-
чі вакцини. Нам відмовля-
ли, у нас не було грошей 
на попередні проплати. 
Зараз справа піде на кра-
ще, вакцина подешевшає, 
ми будемо купувати. І для 
бюджету, напевно, буде 
дешевше закрити питан-

ня, імпортувавши вакци-
ну. Але є сенс розпочинати 
щось своє так, щоб ми не 
стояли із простягнутою 
рукою, коли тисячі людей 
задихаються?

- Я дам відповідь при-
кладом. Є приклад Таїланду. 
Таїланд уже не така й від-
стала країна в науках, між 
іншим. Я колись читав там 
лекцію в спеціалізованому 
інституті, який займається 
саме медико-біологічними 
проблемами, і познайомив-
ся із тайськими вченими. 
Розповідали, що після спа-
лаху якогось небезпечного 
інфекційного захворювання 
Таїланд став у чергу на отри-
мання вакцини. Й отримав її 
одним із останніх. Значить, 
багато людей захворіло, і 
були люди, які померли. І 
тому вони, коли почався цей 
SARS-CoV-2, що вони зроби-
ли?

- Що?
- Вони уклали контракт 

з відомим американським 
вченим Вайсманом, який був 
одним із піонерів створення 
м-РНК-ової вакцини, з Філа-
дельфійського університету. 
Він приїхав до Таїланду зі 
своїми співробітниками – й 
американці навчили місце-
вих вчених виробництву 
вакцин. Тайці купили мізки. 
Знаєте, краще не дарувати 
рибу, а навчити, як її лови-
ти. Їх навчили, як ловити цю 
рибу – і вони зараз зроби-
ли вакцину. Вони зробили 
лабораторію зі створення 
вакцин, оснастили її устатку-
ванням і реагентами, тобто 
– виділили великі кошти.. і 
зараз Таїланд зробив М-РНК-
ову вакцину і, здається, до-
брої якості, якою вони зараз 
забезпечують своє населен-
ня і продають сусіднім краї-
нам, навіть Китаю продають.

Це відповідь на ваше 
питання. Воно навіть шир-
ше, оскільки ви запитали – 
чому? Тому що ми не знаємо, 
що буде з коронавірусом. 
Він може стати більш пато-
генним, що буде дуже пога-
но, він може перетворитися 

на сезонне захворювання. 
Ми не знаємо, як довго буде 
триматися імунітет проти ко-
ронавірусу. Добрі новини – 
що вакцина викликає більш 
потужний імунітет, аніж пе-
ренесене захворювання. І 
добрі новини, що, напевно, 
цей імунітет буде все-таки 
не три-чотири місяці, а рік, 
а може й більше, а може два, 
а може й три. І зараз знайш-
ли людей, які хворіли у 2002 
році. У них і досі зберігається 
імунітет проти того першого 
SARS. Тобто є випадки, коли 
імунітет (напевне, клітин-
ний) зберігається навіть 17-
18 років. Але все одно, якщо 
ми навчимося правильно 
робити вакцини, це будуть 
вакцини, можливо, проти 
інших патогенів. От вам від-

повідь на ваше запи-
тання – чи потрібно 
це робити, чи ні.

- Якщо робити 
резюме того, що 
існує з вакцинами... 
Є ваші дві розробки 

– львівська і київська. Який 
ще проєкт виглядає реаль-
ним?

- Є проєкт для виробни-
цтва ще однієї вакцини в 
рамках співробітництва між 
Національною академією 
наук та ІНДАР-ом. ІНДАР – ве-
лика компанія, яка виробляє 
інсулін і для України, і для 
закордону. І ми плануємо 
зробити вже не протеїнову, 
а мРНК-ову вакцину – те, що 
роблять Пфайзер і Модерна.

- Оптимістично?
- Побачимо. Це страте-

гічне завдання, тому що 
поширюється і на варіанти 
мутантів коронавірусу, і на, 
можливо, інші патогени.

- Ну, ми може будемо 
мати цілих дві вакцини – 
білкову й мРНК-ову?

- Може бути дві вакцини. 
У мене вчора в Інституті біо-
хімії був Посол Узбекистану. 
Вони зараз дуже опікують-
ся проблемами біобезпеки, 
приділяють значно більше 
уваги розвитку науки і про-
водять наприкінці червня 
велику міжнародну конфе-
ренцію із біобезпеки під егі-
дою ВООЗ і ООН. Він хотів, 
щоб я взяв у ній участь, хоча 
б онлайн. Але цікаво, що 
Узбекистан разом із Китаєм 
зробили вакцину, і проіму-
нізували вже понад мільйон 
осіб в Узбекистані своєю вак-
циною.

- Ви самі вакциновані?
- Так. Мене і мою дружину 

провакцинували Астра-Зе-
некою (Ковішілдом), як 
сказали – залишками після 
вакцинації медичних пра-
цівників. Зателефонували з 
Інституту педіатрії, акушер-
ства і гінекології, запросили, 
сказали, що будуть вакцину-
вати медичних працівників 
Шевченківського району – і 
провакцинують залишками, 
за що я вдячний. Зараз че-
каю на другу дозу.

- Професора, який роз-
робляє вітчизняну вак-
цину, провакцинували за-
лишками? 

Таїланд після першого спалаху ковіду купив 
американського вченого і вже сам розробив 
вакцину, яку навіть до Китаю імпортує
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- Це ви кажете про мене. 
Мені дзвонили дуже відомі 
українці – засновники нашої 
Незалежності, депутати Вер-
ховної Ради першого скли-
кання, колишні дисиденти, 
наші моральні авторитети, 
видатні діячі культури Украї-
ни. Деяким із них більше, або 
під 90. Перше питання – чи 
можна вакцинуватися, чи ні? 
Я у відповідь запитую: а вам 
можна хворіти чи ні? Якщо 
вам не можна хворіти, зна-
чить треба вакцинуватися. 
Потім питали, чи можу допо-
могти з вакцинуванням. А я 
не знаю, що відповісти, тому 
що не можу, і ніхто про них 
не дбає. Я і сам не знаю, де 
провакцинуватися другий 
раз. Ну, взагалі соромно.

Повертаючись до наших 
вакцин: будемо намагатися 
завершити зроблене та зро-
бити вакцину з ІНДАР-ом. Я 
вважаю, що це стратегічний 
проєкт, дуже цікавий, дуже 
важливий.

- Ваш прогнози про ймо-
вірність нової хвилі захво-
рювання.

- Я не знаю, чому говорять 
про третю хвилю у нас. Якщо 
ви подивитеся на статис-
тику інфікування, вона має 
абсолютно чітко двофазний 
характер. І бачу абсолютно 
чітко два піки. Ось було – це 
листопад-жовтень минуло-
го року і квітень цього року. 
От два піки. Прогнозувати 
складно. Це буде залежати 
від вірусу. Але мене лякає те, 
що трапилося в Індії. В лю-
тому цього року вважалося, 
що Індія є одним із піонерів 
подолання хвороби. Бували 
дні, коли в Делі (а це - мега-
поліс), не було жодної смерті 
від ковіду. А потім отримали 
в березні й у квітні Індію зі 
спалахом. Причому спочат-
ку казали, що цей спалах – 
завдяки оцьому індійському 
варіанту мутації, але вия-
вилося, що цей варіант був 
тільки у 20% людей, які там 
захворіли. Так що там були 
інші причини, й у першу 
чергу – недотримання ка-
рантинних заходів. От зараз 
у нас буде послаблення, й у 
нас з’являться різні варіанти 
– британський варіант, бра-
зильський чи італійський, 
чи каліфорнійський, чи 
нью-йоркський – і я боюся, 
щоб у нас не було спалаху.

- Скажіть, будь ласка, 
які історичні, медичні уро-
ки має Україна винести з 
коронавірусної кризи? Чи 
медична реформа потре-
бує корекції?

- Я з Уляною Супрун був 
знайомий мало, мало спіл-
кувався, мені було б цікаво 
більше. У мене до неї супе-
речливе ставлення. З од-
ного боку, вона намагалася 
робити добрі речі, з другого 
боку – вона робила абсо-
лютну дурню. Зокрема те, 
що стосується інфекційних 
захворювань. Вона взага-
лі намагалася закрити всі 
інфекційні відділення. Уя-
віть собі, що було б у нас, 
якби вона все це поза-
кривала! На що я їй прямо 

сказав: «Я здивований, ви ж 
американка, і як медичний 
працівник, який зі Сполуче-
них Штатів, ви повинні розу-
міти, яке величезне значення 
має медична наука для су-
часної медицини. Фактично 
вся медицина в Сполучених 
Штатах базується на досяг-
неннях медико-біологічних 
наук». Але вона не розуміла і 
не хотіла розуміти. Не хотіла 
слухати. Наприклад, Загаль-
ні збори Національної ака-
демії медичних наук: ніхто з 
керівництва МОЗ не з’являв-
ся на збори, не виступав там, 
не знав про досягнення чи 
проблеми. І нашу Академію 
вона ігнорувала. Хоча в Спо-
лучених Штатах національні 
інститути здоров’я – повна 
аналогія нашої Національ-
ної академії медичних наук і 
певних інститутів нашої ака-
демії, зокрема те відділення, 
за яке я відповідаю – біохімії, 
фізіології і молекулярної бі-
ології. Попередня команда 
цього не розуміла. От напи-
сано – протокол такий-то, 
антибіотик такий, укол та-
кий-то, шприц такий-то. Ді-
став, уколов – усе. Ні, лікар 
все-таки повинен розуміти 
– що він робить. Парамедик 
може діяти лише за прото-
колом, але теж бажано, щоб 
розумів.

Дарма, тому що інститути 
нашого відділення та й інші 
інститути Академії завжди 
намагалися зробити важ-
ливе для вітчизняної меди-
цини. Зараз дослідження 
геному та методи редагу-
вання геному відкривають 
фантастичні перспективи. 
Зараз, образно кажучи, мож-
на вирощувати свинку, яка 
буде мати всі ваші органи 
для трансплантації. Серце 
потрібно? Будь ласка, у неї – 
є серце з вашими антигена-
ми гістосумісності. Є нирки, 
печінка. «Нью-Йорк Таймс» 
навіть опублікував фото сви-
ней, які зроблені для таких 
цілей: у них були знищені 
всі віруси, які патогенні для 
людини, щоб, не приведи, 
Господь, із трансплантацією 
не привнести.

- Чому немає прориву з 
виробництвом ліків про-
ти ковіду?

- Дуже складно. З вакци-
ною був прорив, а тут дума-
ли – за два-три місяці й ліки 
зроблять. Не зробили жод-
них поки що.

- І все ж таки, потріб-
но щоб ваші розробки клі-
нічні використовували не 
лише, як інформпривід для 
прес-конференції, а як ке-
рівництво до дії.

- Національну академію 
наук сварять за те, що вона 
мало робить для нашої еко-
номіки, нашої системи охо-
рони здоров’я. Але у нашій 
країні фактично відсутня ін-
новаційна політика. Нашому 
міністерству охорони здо-
ров’я не потрібні наші роз-
робки, не існує соціального 
замовлення на вітчизняні 
ліки, імунобіологічні препа-
рати тощо. У МОЗі купували 
чи купують ліки майже ви-

ключно за кордоном. У мене 
на полицях стоять ліки, які 
зроблені в цьому інституті. 
З них тільки три чи чоти-
ри можна купити в аптеці. 
Якби наші винаходи – чи 
діагностикумів, чи ліків – 
були впроваджені, а вони 
не гірші, ніж закордонні, а 
деякі унікальні, то мій ін-
ститут, можливо, міг би й 
не отримувати бюджетні 
кошти. Чи, скажімо, витра-
чав бюджетні кошти на зарп-
лату, але купував устатку-
вання сучасне, якого ми не 
можемо купити.

- Фармацевтичне лобі 
довгий час диктувало цю 
політику, це один з істо-
ричних уроків.

- Це по всьому світі одна-
ково. Фармацевтичні компа-
нії – всі приватні. Якщо при-
ватні, потрібен їм прибуток у 
першу чергу: купити маєтки 
в Іспанії, автомобілі круті, ся-
кі-такі. Ну, потім, зрозуміло, 
що треба вкладати гроші в 
розвиток. У нас вони вклада-
ють, але не в наукові дослі-
дження, як правило. Значно 
дешевше купувати генери-
ки. Купили собі імпортний 
аспірин, випускають. Тобто, 
вони не зацікавлені в тому. 
От, коронавірусне захворю-
вання – як приклад. Зараз у 
нашому інституті, зокрема – 
у відділі, яким я керую, моя 
учениця, одна з дуже небага-
тьох академіків-жінок Націо-
нальної академії наук, Ма-
рина Володимирівна Скок 
зробила відкриття – причи-
ну порушення когнітивних 
здібностей під дією корона-
вірусу. Це одне з ускладнень 
захворювання COVID-19 – 
розлад пам’яті, так званий 
брейнфог, тобто туман на-
ших розумових здібностей. 
Концентрація уваги падає, 
пам’ять падає та інше. В той 
же час цікаво, що три роки 
тому ми зробили ліки, які 
допомагають відновлювати 
когнітивні здібності. Нікому 
вони тоді нібито не потрібні 
були. Ми їх зробили, за свій 
власний кошт випустили. 
Але, щоб їх продати, потріб-
но проводити маркетинг, 
витрачати, а ми ж бюджетна 
організація – ми не маємо та-
ких коштів. І зрештою, ми не 
маємо права випускати, ми 
повинні замовляти у когось. 
Ми повинні платити комусь 
гроші, щоб нам це робили. А 
от зараз вони конче потріб-
ні, але їх немає… Далі, при 
коронавірусному захворю-
ванні третина людей поми-
рає від мікротромбозів, від 
патологічної активації сис-
теми зсідання крові. Один 
з відділів нашого інституту 
був лідером у Радянському 
Союзі з вивчення білків сис-
теми зсідання крові. І ми за-
раз продемонстрували, що 
при коронавірусному захво-
рюванні відбуваються зміни 
в певних протеїнах системи 
зсідання крові, які вплива-
ють зазвичай на тромбоутво-
рення. І в нашому Інституті 
створені діагностичні набо-
ри, які свідчать про загрозу 
тромбоутворення і які, на-

певне, кращі за закордонні, 
але наші діагностикуми так 
і стоять виключно в наших 
холодильниках.

- Це як ксалерто?
- Ксалерто – це ліки про-

ти тромбоутворення. А у нас 
– діагностикум проти тром-
боутворення. Ми вже давно 
зробили діагностикум, який 
показує, в якому стані систе-
ма зсідання крові. Ми це пе-
ревірили в Інституті Амосова, 
Інституті Стражеска, Інституті 
Шалімова, а Міністерству 
охорони здоров’я це було 
не цікаво. Вітамін D, виявля-
ється, вкрай важливий при 
коронавірусному захворю-
ванні. Інститут біохімії був лі-
дером зі створення техноло-
гії виробництва вітаміну D в 
Радянському Союзі. Три заво-
ди випускали за нашою тех-
нологією – Київський, Єре-
ванський і Ленінградський 
вітамінні заводи. Ми розро-
били діагностикум, який го-
ворить про рівень вітаміну 
D. От, як було знайдено, що 
вітамін D важливий при ко-
ронавірусному захворюван-
ні, про це згадали. В Австралії 
продемонстрували, що 95 
відсотків людей, які померли 
від коронавірусу, мали дуже 
велику нестачу вітаміну D. А, 
напевне, один із найкращих 
препаратів вітаміну D в світі 
зроблений в Інституті біохі-
мії, із найкращою біодоступ-
ністю. Ще один приклад – у 
мене на полиці стоїть препа-
рат, де серед інших сполук є 
й вітамін D. Цей препарат, де 
я є головним автором, є, мож-
ливо, найбільш ефективним 
у світі в боротьбі з остеопо-
розом. Але що далі? Наразі 
нічого.

- Про темпи вакцинації. 
Як Ви вважаєте, скільки 
доз вакцини нам потрібно 
для імунізації половини на-
селення?

- Я вважаю, що нам потріб-
но було проімунізувати що-
найменше 30 мільйонів осіб. 
У нас приблизно 42 мільйони 
населення. Ну, є 2 мільйони 
таких, хто не хоче ніяким чи-
ном, хоч вбивай їх. Хоча вза-
галі зараз інформація про те, 
наскільки ефективні вакци-
ни, – це смерть для антивак-
цинаторів. Проімунізували 
у Великій Британії понад 50 
відсотків – у 5 разів впала 
летальність. А ми, мовляв, не 
будемо вакцинуватися. Ну, не 
будете, так і будьте. Дітей вак-
цинувати зараз не потрібно, 
можливо пізніше – коли проі-
мунізують людей у небезпеці. 
В першу чергу, треба проіму-
нізувати людей похилого віку 
та зі супутніми захворюван-
нями. Ну, якщо мільйонів 30. 
30 помножте на два (бо ж дві 
дози) – 60 мільйонів. Значить, 
60 мільйонів доз потрібно. Ті 
люди, які хворіли, їм можна 
один раз.

- А якщо в легкій формі?
- Все одно. Я думаю, один 

раз досить. Все одно, 60 міль-
йонів доз, наприклад, по-
трібно. Комусь там не виста-
чило, щось втратили, щось 
зіпсувалося. Доза «Астразе-
неки» коштує три долари. 

Три помножте на 60 – 180 
мільйонів. 180 мільйонів до-
ларів – це близько 5 мільяр-
дів гривень. Для того, щоб 
врятувати населення країни 
від пандемії, 5 мільярдів гри-
вень – це копійки. Треба було 
одразу виділити 5-6 мільяр-
дів гривень, перевести, зви-
чайно, їх у долари, закупити 
в Індії, Британії, де завгодно. 
Там в Італії відмовилися, чи 
в Швеції – давайте сюди нам. 
Можна б було якісь інші, 
можливо – дорожчі. І проі-
мунізувати людей треба було 
якомога швидше. Це – як вій-
ськова операція. Поставити 
«під штик» всіх медичних та 
допоміжних працівників і 
провакцинувати людей, як 
зроблено в Ізраїлі, Сполуче-
ному Королівстві, Чилі...

- Ви завжди свої ефіри 
закінчуєте чи починаєте 
фразою «головне – будьте 
всі здорові». Які засадничі 
звички має нам прищепи-
ти ковід?

- По-перше, ставитися до 
свого здоров’я і до здоров’я 
людей довкола з відповід-
ною повагою. Коли ти довго 
перебуваєш за кордоном, 
ти багато чого забуваєш, що 
робиться у нас. Я не можу 
забути, коли я повернув-
ся з Британії і сів у таксі, ми 
поїхали з Борисполя, був 
дуже сильний дощ. На тра-
сі – великі й інколи глибокі 
калюжі. Машину на великий 
швидкості у калюжах кидало 
в сторони на інші машини, 
але водієві було байдуже. Я 
одразу почав шукати пасок 
безпеки, але у цього водія 
він не працював. Я пам’ятаю 
також, коли повернувся з 
Парижа до Києва після дов-
гого відрядження, то часто 
отримував у метро дверима 
по лобі, тому що звик у Пари-
жі, що люди в метро притри-
мують двері. А у нас – майже 
ніхто… Тому ретельність у 
повсякденній турботі – й 
про себе, й про інших – все 
треба виконувати.

- Це ви про антисептик, 
дистанцію, чисті руки?

- В усьому потрібен здо-
ровий глузд. Дистанція у два 
метри, звичайно, вкрай важ-
лива. Я не хворів і я вакцину-
вався (поки що раз). Я не ча-
сто вдягаю маску, практично 
ніколи – на свіжому повітрі й 
коли сам. Але одягаю маску і 
тримаю дистанцію зазвичай, 
коли спілкуюся з людьми. Є 
думка, що нам потрібно буде 
у майбутньому звикати до 
маски, і, можливо, вона ста-
не обов’язковою у суспіль-
стві для людей, які мають 
респіраторне захворюван-
ня. Я зараз усім своїм дру-
зям кажу: у мене для вас три 
побажання – будьте здорові, 
будьте здорові і будьте здо-
рові. Це вкрай важливо.

Автор: Лана Самохвалова, Київ
Фото Володимира Тарасова та 

пресслужби НАН України
Джерело: «Укрінформ» (https://www.

ukrinform.ua/rubric-society/
3261903-sergij-komisarenko-direktor-

institutu-biohimii-im-palladina-
nan-ukraini.html) 
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Рятівний аксесуар. Із розвитком технологій окуляри 
віртуальної реальності поступово перетворюються з 
наукової фантастики на необхідний інструмент, як-от 
окуляри Rokid, що вимірюють температуру в людей, 

які перебувають поряд. www.softuup.com

Головний герой фільму 
«Голограма для коро-

ля» (A Hologram for the 
King, 2016) привіз у Сау-
дівську Аравію унікальну 
технологію, що дає змогу 
спілкуватися на відстані за 
допомогою голограм. Ці 
голограми можуть переб-
увати недалеко від кори-
стувача в одній кімнаті та 
повторювати рухи людини, 
яка фізично перебуває 
за тисячі кілометрів. 

За допомогою такої тех-
нології можна досягти мак-
симального ефекту присут-
ності та взаємодіяти з іншою 
людиною через її голограму. 
У фільмі головному героє-
ві, якого чудово зіграв Том 
Генкс, не вдалося продати 
цю інновацію королю Сау-
дівської Аравії. Мабуть, тоді 
ще не було ринку для таких 
технологій. І не лише тому, 
що реалізація цих рішень 
потребувала надшвидко-
го інтернету, а тоді про 5G 
лише починали говорити, та 
й технології 4G-інтернету ще 
не були масовим явищем. 
До того ж у людей не було 
проблем з мандрівками й 
живими зустрічами та пере-
говорами, тому використан-
ня голограм для спілкуван-
ня видавалося б принаймні 
дивним.

Ситуація 2020 року вия-
вилася кардинально іншою, 
і «Голограма для короля» 
могла б стати чудовим стар-
тапом, який, напевно, був би 
успішним. Зміни, що відбули-
ся через пандемію COVID-19, 
стали не лише проблемою 
для окремих галузей, а й 
поштовхом для розвитку ін-
ших. Тому у світі з’явилося 
багато цікавих стартапів, які 
просто не могли виникну-
ти в інших умовах і в інший 
час, коли для них не лише 
був відсутній відповідний 
ринок, а не існувало навіть 
кута зору, за допомогою яко-
го бізнесмени й інноватори 
змогли б глянути на звичні 
речі та створити нові проєк-
ти.

Серед таких новинок – 
освітні проєкти (EdTech) і 

стартапи у сфері охорони 
здоров’я (HealthTech). За ос-
танній рік також активно роз-
вивалися платіжні технології 
(FinTech) та завдяки інтересу 
до проєкту ClubHouse – го-
лосові сервіси (VoiceTech). 
Коронавірусна хвороба 
дала старт появі окремої 
ніші стартапів, пов’язаних із 
захистом людини в умовах 
пандемії (CovidTech). Також 
заслуговують на увагу про-
єкти, спрямовані на орга-

нізацію віддаленої роботи 
та цифрової комунікації. 
Вони дали змогу створити 
унікальні рішення з макси-
мальним ефектом присутно-
сті та взаємодії людей, які фі-
зично перебувають далеко 
одне від одного.

Упевненість у 
майбутньому

Невизначеність, у якій 
опинився світ в умовах 
COVID-19, призвела до змен-
шення витрат у всіх сферах 
нашого життя, і венчурні ін-
вестиції не стали винятком. 
Проте саме обсяг венчур-
них інвестицій та активність 
венчурного капіталу є важ-
ливою метрикою успішності 
екосистеми стартапів. Ак-
тивність інвесторів та їхня 
готовність вкладати гроші в 
стартапи – це певна демон-
страція впевненості в зав-
трашньому дні, тобто в тому, 
що ці витрати дадуть їм змо-
гу заробити в майбутньому. 
Відповідно, активність інвес-
торів можна вважати пев-
ним критерієм серйозності 
ситуації й того, як довго три-
ватимуть складні часи.

Багато венчурних фондів 
із початком пандемії відкри-
то заявили про готовність 
підтримувати нові бізнеси 
й навіть наголошували, що 
налаштовані працювати з 
ангельськими інвестиція-
ми – тобто вкладати в про-
єкти на дуже ранніх етапах. 
Водночас на основі аналізу 
даних стартап-платформи 
Crunchbase, який зробив 
стратегічний радник кіль-
кох венчурних фондів Ітай 
Саґі, стало зрозуміло, що в 
першій половині 2020 року 
було укладено на 44% вен-
чурних угод менше, ніж по-
переднього року. Найбільше 
падіння становили угоди на 
початкових етапах розвит-
ку стартапів (їхня кількість 
зменшилася на 57%).

Найбільший інтерес вен-
чурні інвестори демонстру-
вали до стартапів, які за-
ймаються обробкою даних 
(середній обсяг одного ра-
унду інвестицій зріс на 90%). 

Зростання також продемон-
стрували стартапи, пов’я-
зані зі штучним інтелектом 
(збільшення інвестицій на 
третину), і проєкти в галузі 
охорони здоров’я (+19%). 
Аутсайдером ринку стали 
стартапи, пов’язані з турис-
тичною індустрією – було 
зафіксоване зменшення на 
400%, а обсяг раунду скоро-
тився на 84%.

Опитування, яке здійсни-
ла Гарвардська бізнес-шко-

ла, показало, що понад 
90% венчурних інвесторів 
упевнені, що їхні вкладення 
в стартапи у майбутньому 
перевищать показники ос-
новних фондових індексів. 
Іншими словами, інвестори 
вважають, що їхні інвестиції 
в нові проєкти фінансово 
будуть успішнішими й при-
несуть їм більше коштів, ніж 
якби вони вкладали гроші в 
традиційні фінансові інстру-
менти, наприклад, в акції. 
Водночас аналітики впевне-
ні, що найближчими роками 
вкладення в стартапи будуть 
поміркованішими. Тобто 
заявки на інвестиції розгля-
датимуть уважніше, процес 
буде тривалішим, до того ж, 
ці угоди будуть потенційно 
менш вигідними для роз-
робників стартапів. Адже 
венчурні інвестори припи-
суватимуть проєктам меншу 
цінність і намагатимуться 
збільшити власну частку в 
капіталі компаній, які вони 
підтримуватимуть.

Віддалена комунікація
У перші місяці пандемії 

завданням для всіх було на-
вчитися працювати в нових 
умовах, і саме тому одним 
з найуспішніших тодішніх 
проєктів став сервіс Zoom і 
його конкуренти, які створи-
ли новачки та серйозні грав-
ці ІТ-ринку. Після того, коли 
проблему комунікації було 
розв’язано, у віддаленій ро-
боті з’явилися інші труднощі. 
Бізнес зрозумів, що лише 
онлайн-середовища для ді-
лової комунікації недостат-
ньо, щоб команда залиша-
лася ефективною. Можна 
організувати відеозв’язок 
у Zoom та обговорення ро-
бочих питань у Slack, проте 
офісного духу учасники ко-

манди будуть поз-
бавленими. Почали 
з’являтися стартапи, 
які емулювали вза-
ємодію в одному 
віртуальному про-
сторі. Цей напрям 

назвали Virtual HQ – вірту-
альні штаб-квартири. Задум 
авторів полягав у тому, щоб 
об’єднати працівників біз-
несу в одному місці. І якщо 
вони не будуть розпороше-
ні між платформами, а їхній 
віртуальний офіс матиме 
звичні меблі та пропонува-
тиме можливість чути колег, 
які обговорюють важливі 
питання, це допоможе їм 
ставати продуктивнішими.

Таким стартапом став 

Teamfl ow, місія якого – вза-
ємодіяти, розважатися та 
формувати офісну культуру 
у віддаленому режимі. Ав-
тори проєкту вирішили змо-
делювати у віртуальному 
просторі взаємодії, які люди 
здійснюють у реальному 
офісі. Тут можна підійти до 
столу колег, зайти у вірту-
альну кімнату, де тривають 
переговори, або призначити 
зустріч з учасниками коман-
ди для переговорів у вірту-
альному офісі.

Ще один приклад вірту-
альної емуляції офісу – стар-
тап Pragli, завдання якого 
– дати співробітникам мож-
ливість відчути, що вони 
перебувають в одному при-
міщенні зі своїми колегами. 
Кожен учасник Pragli-офісу 
має аватари, інші колеги мо-
жуть спостерігати, чим спів-
робітники зайняті й де саме 
у віртуальному офісі вони 
перебувають. З колегами 
можна зв’язатися в чаті або 
за допомогою відеозв’язку. 
Автори Pragli спробували 
розв’язати ще одне важливе 
завдання віддаленої роботи 
в період пандемії – life-work-
баланс. За допомогою цього 

сервісу можна явно позна-
чити свою присутність на 
робочому місці, проте отри-
мати право не відповідати 
на повідомлення в неро-
бочий час.

Цікаво, що перший про-
єкт, Teamfl ow, одразу був до-
ступним на платній основі, 
плата за його використання 
стартувала від $15 на місяць 
для одного представника не-
великих команд чи $25 за ро-
боче місце у великій компанії. 
Водночас Pragli був безкош-
товним у перші місяці пан-
демії, а його представники 
розповіли, що використання 
сервісу в цей час зросло у 20 
разів. Зараз на сайті компанії 
зазначено, що серед клієнтів 

Pragli є Facebook, Asana (роз-
робник популярного серві-
су для тайм-менеджменту), 
GoDaddy (найбільший у світі 
реєстратор доменних імен) 
та інші.

Восени 2020 року з’явило-
ся два стартапи-емулятори 
віртуальних офісів, які на-
магалися не лише створити 
ефект присутності співро-
бітника на робочому місці, 
а й додати офісній рутині 
елементів гейміфікації. Так 
проєкт Branch уже отримав 
понад $1,5 млн інвестицій, а в 
списку очікування компаній, 
які хочуть випробувати цей 
віртуальний офіс, створений 
геймерами, перебуває понад 
500 фірм. Тут також є аватари, 
робочі місця, ефект звуко-
вої присутності. Аналогічну 
модель пропонує стартап із 
назвою Gather, який за остан-
ні пів року трансформував 
свою глобальну ідею з сер-
вісу для створення віртуаль-
ного офісу в цифрову плат-
форму для зустрічей. Про 
його успіх свідчать інвестиції 
обсягом $26 млн, які проєкт 
отримав у березні 2021 року, 
та кількість користувачів, що 
перевищила 4 млн.

Важливість живої взає-
модії та формування мережі 
контактів – одна з причин, 
чому люди йдуть учитися  
на MBA-програми й платять 
за це доволі великі гроші. В 
умовах пандемії взаємодію 
між MBA-студентами теж 
перенесли в онлайн. Нефор-
мальна комунікація в Zoom 
чи Slack не замінила живо-
го спілкування, і саме тому 
адміністрація французької 
бізнес-школи Neoma запус-
тила віртуальний кампус 
для спілкування студентів у 
неформальному середови-
щі. Цей кампус було створе-
но у взаємодії з фахівцями 

Стартапи спробували розв’язати ще одне 
важливе завдання віддаленої роботи в 
період пандемії – life-work-баланс

оловнинийййй гегерроройй фіфільму інізацію віддаленої роботи 

Стартапи, народжені 
пандемією
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Різне
Математика. 773-459-4092

Робота
Потрібна жінка для роботи в російській 
сім’ї. 847-329-0202 

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

Потрібна професійна Кравчиня (Портниха) 
на повний робочий день або пів дня, для ре-
монту одягу. Ательє відкрито 7 днів на тиж-
день. Адреса: 7100 N. Sheridan Rd., Chicago, 
IL 60626. Дзвонити Тетяні 224-595-9590

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

Нерухомість
Увага! Потрібен руммейт в  2-х кімнатну 
квартиру. Обидві кімнати ізольовані. Ванна 
одна, 3-й поверх, балкон. В польській око-
лиці. Приблизно на перехресті  Ірвінг Парк  і  
Нью Порт. Телефонуйте – 773-865-4039 

Рент. Простора світла односпальна кварти-
ра, 2-й поверх, великий балкон, ліфт. Нова 
кухня, 42 «кабінети, нова ванна, паркетні 
підлоги, дуже велика комора, центральне 
опалення і кондиціонер. Комунальні послу-
ги 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

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!

Ми пропонуємо традиційні та нетрадиційні 
церемонії поховання, кремацію та 

поминальні служби на протязі 100 років 
Економний пакет пропозицій 
та конкурентоспроможні ціни

Переправа тіла на Україну
5776 W. Lawrence Ave. Chicago,  IL  60630
www.muzykafuneralhome.com  773-545-3800 
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Вимога часу. У зв’язку з новими 
карантинними нормами нинішні відкриті 
офіси можуть перетворитися на окремі 

робочі місця у вигляді капсул. 
www.pinterest.com

з віртуальної та доповне-
ної реальності. Він почасти 
схожий на популярну гру 
Minecraft. У ньому є чітко 
виділені місця для навчання 
та відпочинку: бібліотека, оз-
доровчий центр, навіть фут-
больне поле. Тут студентам 
і викладачам присвоюють 
персональні аватари, що 
допомагає у спілкуванні та 
розумінні того, хто саме пе-
ребуває поруч.

Однак офіс – це не лише 
безпосереднє виконання 
робочих завдань, а також 
неформальне спілкування. 
Цю проблему також дове-
лося розв’язувати в умовах 
локдауну, і для неї теж вини-
кли цікаві стартапи, які поча-
ли працювати в ніші Virtual 
Water Cooler – віртуальних 
місць біля кулера з водою, 
де в офісах працівники за-
звичай провадять розмови 
не про роботу.

Прикладом такого стар-
тапу можна назвати Hallway, 
який на десять хвилин ство-
рює тимчасову сторінку 
для спілкування, що потім 
зникає. Завдяки інтеграції 
зі Slack, популярною сис-
темою ділової комунікації, 
цей сервіс може нагадувати 
співробітникам перепочити 
й заглянути в Hallway-кім-
нату. За схожим принципом 
працює сервіс Donut, точ-
ніше його проєкт із назвою 
WaterCooler, реалізований 
у вигляді бота для Slack для 
нагадування перерватися 
на спілкування. Спеціаль-
ний сервіс для віртуальних 
бесід UnRemot пропонує 
не лише взаємодію для не-
тривалих балачок. З його 
допомогою можна створити 
віртуальні ігрові зони, місця 
для читання чи навіть вірту-
альний офісний кафетерій, 
до якого рекомендовано час 
від часу кликати колег. Іще 
один проєкт неформальної 
комунікації – сервіс Sidekick, 
автори якого спробували 
відтворити ситуацію, ніби 
співробітники проходять 
біля столу колег і можуть ко-
ротко поспілкуватися через 
відеозв’язок.

Попри популярність від-
даленої роботи, деякі компа-
нії були змушені працювати 
в офісах. А це викликало по-
требу в правильному плану-
ванні розташування меблів 
та пересування співробіт-
ників. Та й у постпандемій-
ному світі офісна робота ви-
магатиме нових підходів до 
планування робочих місць. 
У відповідь на це з’явилися 
стартапи, які пропонували 
планування та переплану-
вання робочих приміщень 
й аналіз «пропускної здатно-
сті» окремих приміщень, не-
обхідних задля дотримання 
карантинних вимог. Напри-
клад, компанія Panelscreens, 
постачальник офісних пе-
регородок, повідомила про 
величезне зростання замов-
лень восени 2020 року. А 
стартап Maptician спеціаль-
но для пандемійних умов 
створив мобільний додаток 
Maptician Flex для аналізу 

планів приміщень і створен-
ня графіків роботи співро-
бітників, які відповідали б 
вимогам щодо обмеження 
кількості працівників у неве-
ликому приміщенні. Інший 
стартап, Wisp, може аналізу-
вати кімнати співробітників 
і пропонувати оптимальний 
графік роботи та розташу-
вання персоналу. Плани 
щодо реорганізації офісів 
для пандемійних обмежень 
створює компанія Gensler та 
її новітня розробка ReRun.

Технології проти 
коронавірусної хвороби

Умови життя, у яких опи-
нилося людство, зумови-
ли появу нового ринку для 
стартапів, мета яких – захи-
стити людину від коронаві-
русної хвороби. Стартапи, 
що з’явилися в цьому напря-
мі, утворили нішу з назвою 
Covid-tech. Найпопулярні-
ші серед них було показа-
но на виставці спо-
живної електроніки 
CES 2021 на початку 
року. Зокрема, це – 
інноваційні маски й 
інструменти для до-
тримання соціальної 
дистанції.

Серед них, напри-
клад, маски з вбудова-
ним стерилізатором і 
зарядним пристроєм 
(Razer Project Hazel) 
чи з вбудованим 
очисником повітря, 
яке людина вдихає 
(AirPop Active+), та 
мобільним додатком, 
що нагадує змінити 
фільтри. Або маски з 
вбудованими навуш-
никами й мікрофо-
ном (MaskFone), яки-
ми можна керувати 
за допомогою голосу 
через мобільний до-
даток на смартфоні.

З’явилося дуже 
багато стартапів, які 
перевіряють дотри-
мання соціальної дистанції, 
а деякі з них навіть намага-
ються на відстані визначити 
носіїв коронавірусної хворо-
би. Наприклад, китайський 
стартап Rokid показав окуля-
ри, які можуть виміряти тем-
пературу на відстані трьох 
метрів та визначити, у кого з 
довколишніх вона підвище-
на. Браслет Halo повідомляє 
свого власника, коли хтось 
підходить до нього ближче 
ніж на два метри. Так він спо-
нукає дотримуватися соці-
альної дистанції. У компанії 
підкреслюють, що цільова 
аудиторія цього гаджета – на-
самперед ті, кому потрібно 
виходити на роботу і збе-
рігати здоров’я. Водночас 
браслет не фіксує даних про 
місце розташування люди-
ни, що є значною перевагою, 
порівняно з іншими старта-
пами, які працюють у цьому 
самому напрямі.

Серед гаджетів для до-
тримання соціальної дистан-
ції є ті, які голосним звуко-
вим сигналом повідомляють 
про її порушення, напри-

клад Seguro Smartspacе. Але 
цей пристрій може працю-
вати лише коли люди навко-
ло носять такі самі брелоки. 
За аналогічною схемою пра-
цює iWavenology iDistance. 
Схоже рішення пропонує 
компанія Estimote, розроб-
ник маячків для стеження за 
товарами на складах. Її при-
строї дають змогу дотриму-
ватися соціальної дистанції, 
їх виконано в кількох фор-
мфакторах і можна носити, 
наприклад, як прикрасу.

Декілька розробників 
намагалися розв’язати про-
блему оперативного тес-
тування на коронавірусну 
хворобу. До прикладу, ізра-
їльський стартап Scentech 
Medical пропонує дихаль-
ний тест, який за декілька 
секунд може визначити, чи 
інфікована людина ковідом. 
Розробники стверджують, 
що точність роботи їхньо-
го приладу становить 98%. 
Британський проєкт Iceni 

Diagnostics створив екс-
прес-тест на COVID-19, який 
інформує про зараження за 
15 хвилин. Дослідники з уні-
верситету Кембриджу ство-
рили мобільний додаток 
COVID-19 Sounds, який уміє 
аналізувати дані про кашель, 
дихання та зміну голосу хво-
рого на коронавірусну хво-
робу й давати рекомендації 
щодо подальших дій. Автори 
розробки обіцяють модифі-
кувати його для діагностики 
інших захворювань.

Ефект присутності
Сфера бізнес-подій стала 

однією з тих, які найбільше 
постраждали через локдаун. 
Водночас цей напрям вия-
вився серед тих, що пере-
творили проблему на мож-
ливість. І саме тут з’явилося 
кілька цікавих і фінансово 
успішних проєктів, які зро-
били те, що до пандемії ви-
давалося нереальним: за до-
помогою різних технологій, 
зокрема, віртуальної та до-
повненої реальності, змогли 
досягти ефекту присутності 

на онлайнових подіях, тоб-
то зробили їх максимально 
наближеними до комуніка-
ції під час подій реальних, 
офлайнових.

Найвідомішим і найу-
спішнішим проєктом у цьо-
му напрямі став стартап 
Hopin – його виторг за дру-
ге півріччя 2020 року зріс у 
50 разів і, на думку багатьох 
експертів, цей проєкт може 
стати найкращим старта-
пом за швидкістю виходу на 
прибутковість. А останній 
раунд фінансування обся-
гом $400 млн, виходячи з 
оцінки на суму $5,65 млрд, 
перетворив цей стартап на 
«єдинорога» – проєкт із до-
публічною оцінкою, що пе-
ревищує мільярд доларів. 
Платформа Hopin дає ор-
ганізаторам подій змогу 
проводити їх у цифровому 
форматі й водночас мо-
делювати взаємодію між 
учасниками й нетворкінг у 
віртуальному спілкуванні. 

Розробники про-
єкту пропонують 
події різного рівня 
доступу: відкриті, 
обмежені, платні. 
Для події можна 
створити сцену, на 
якій виступатиме 
спікер. А для роз-
мови з аудиторією 
– використовувати 
сеанси голосово-
го зв’язку. Також 
тут передбачено 
нетворкінг – спіл-
кування невеликої 
кількості людей у 
закритих кімнатах. 
Ще один унікаль-
ний формат – 
онлайн-виставка, 
на якій учасни-
ки можуть пре-
зентувати свої 
розробки, а від-
відувачі мають 
змогу поговори-
ти з ними.

Стартап Spatial 
використовує тех-

нології віртуальної, допов-
неної та змішаної реальності 
для спілкування у віртуаль-
ному просторі. Проєкт може 
створити віртуальну кімнату 
та додати до неї всіх при-
сутніх, наклавши їхні фото 
на тіла цифрових аватарів, і 
так покращити спілкування 
людей у цій кімнаті. Розроб-
ки Spatial використовували 
й до пандемії – великі ком-
панії купували їх для нала-
годження взаємодій з інши-
ми учасниками команди, 
що працюють віддалено. У 
часи локдауну Spatial по-
чали використовувати для 
онлайн-конференцій. Ок-
рім простого спілкування, 
у Spatial передбачено мож-
ливість під’єднати дошку, 
робити на ній нотатки, де-
монструвати екран і заван-
тажувати презентації. Не 
меншою популярною є та-
кож можливість створювати 
віртуальні вечірки як логічне 
продовження бізнес-подій. 
Для використання макси-
мальної кількості можливо-
стей Spatial потрібно мати 

гарнітуру віртуальної або 
доповненої реальності (VR 
або AR). Проте ефект при-
сутності, якого досягають 
з їхньою допомогою та 
втілюють у вигляді авата-
ра людини на екрані, що 
поводиться так само, як 
людина в реальному житті 
перед своїм комп’ютером, 
вражає. Аватар може повто-
рювати жести, рухи й навіть 
міміку людини.

Іще одне рішення для 
організації віртуальних зу-
стрічей з максимальним 
ефектом присутності – 
VR-додаток Arthur. Його ви-
користання потребує гарні-
тури віртуальної реальності 
Oculus Quest. Розробники 
додатку пропонують вірту-
альний простір, який мож-
на налаштувати під власні 
потреби та спілкуватися в 
ньому учасникам віддале-
них команд чи відвідувачам 
онлайнових подій. Користу-
вачі додатку можуть ходити 
у віртуальному офісі та за-
ходити в його окремі кімна-
ти, взаємодіяти між собою, 
тобто профайл користувача 
може бути налаштований за 
його потребами.

На далеку перспективу
Хоча більшість описаних 

стартапів зародилися у дуже 
специфічний період, вони 
будуть успішними й після 
пандемії. Експерти давно 
попереджають, що ця пан-
демія не є останньою, то ж 
CovidTech-рішення згодять-
ся людству ще не раз. Тим 
паче, що вони допоможуть 
зберегти змішаний формат 
роботи, навчання й участі в 
бізнес-подіях.

Інструменти для віддале-
ної комунікації, організація 
конференцій чи налагоджен-
ня віддаленої роботи будуть 
особливо потрібними. Багато 
компаній, насамперед техно-
логічних, оцінили переваги 
віддаленого співробітництва 
й не планують повністю по-
вертатися в офісі, а хочуть 
залишитися у змішаному 
режимі роботи. Окремим 
напрямом стали стартапи 
аналізу ефективності відда-
леної роботи та спостере-
ження за діями персоналу, 
що працює з дому. Компанія 
Google нещодавно презен-
тувала деталі того, як вона 
планує повертати в офіс сот-
ні тисяч своїх співробітників, 
які вже понад рік працюють 
лише віддалено. Технологіч-
ний гігант має намір відмо-
витися від модних донедав-
на open-space-приміщень, 
активно використовувати 
капсульні кімнати для пере-
говорів, пересувні стіни, нову 
систему вентиляції та дезін-
фекції приміщень і частково 
працювати у віддаленому ре-
жимі. Усі ці інновації є нішами 
для нових стартапів, які вже 
з’явилися або з’являться най-
ближчим часом. 

Автор: Надія Баловсяк
Джерело: «Український тиждень» 

(https://tyzhden.ua/Science/251969), 
матеріал друкованого 

видання № 20 (704) 
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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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Маск презентував найшвидший 
електромобіль Tesla

Засновник компанії Tesla Ілон 
Маск офіційно презентував найш-
видший серійний електромобіль – 
Model S Plaid Plus.

Про це повідомляє Electrek.
Під час презентації на заході у 

Фрімонті, штат Каліфорнія, Маск 
наголосив на новій технології елек-
тродвигуна Tesla, ще швидшій за-
рядці та низці нових «розважаль-
них» функцій.

Найбільшим нововведенням є 
те, що у двигуні вперше застосо-
вані ротори з вуглецевими втул-
ками.

Новий електромобіль отримав 
три двигуни із сумарною піковою 
потужністю 1020 к. с., нові акуму-
лятор і трансмісію, аеродинаміч-
ний обвіс, кермо-штурвал, онов-

лений мінімалістичний інтер’єр із 
відмінним від базової моделі ком-
понуванням сенсорних дисплеїв у 
горизонтальній орієнтації та інші 
нововведення.

Максимальна швидкість елек-
трокара становить 320 км/год, а 
дистанція, яку апарат проїжджає 
без підзарядки, перевищує 620 км.

S Plaid розганяється до 96,5 км/
год менш ніж за дві секунди.

Вартість Model S Plaid становить 
близько 130 тисяч доларів.

Маск додав, що компанія гото-
ва постачати перші 25 автомобілів 
Model S Plaid вже зараз, а найближ-
чим часом ця кількість збільшиться 
до кількох сотень автомобілів на 
тиждень та, «ймовірно, у наступно-
му кварталі» – до тисячі на тиждень.

Із 2022 року Укравтодор відмовиться 
від поточного середнього ремонту доріг
З наступного року на дорогах 

України відбуватимуться два типи 
ремонтів: капітальний і поточний.

Починаючи з 2022 року, набирає 
чинності ДСТУ 8747, що означає 
відмову Служб автомобільних до-
ріг у всіх нових дорожніх проєктах 
від практики поточного середнього 
ремонту. Таким чином, із наступно-
го року на дорогах відбуватимуться 
два типи ремонтів: капітальний і по-
точний. Про це повідомив Укравто-
дор у «Фейсбук».

Як зазначається, суттєва частка 
дорожньої мережі була побудова-
на ще в радянські часи, тому ці ав-
тошляхи не розраховані на сучасні 
транспортні навантаження.

«З 2008-го, коли змінилися буді-
вельні норми, мережа доріг не від-
новлювалася масово капітальним 
ремонтом. Замість нього широко 
застосовувався поточний середній 
ремонт. Якщо норматив від капі-
тального ремонту вимагає обов’яз-
кове укріплення основи дороги, 
то при поточному середньому це 
рішення залишається за замовни-
ком», – пояснили в Укравтодорі.

Зі стартом програми президента 
Володимира Зеленського «Велике 
будівництво» у 2020 році Укравто-
дор посилив контроль за об’єктами 
поточного середнього ремонту – 
понад 80% об’єктів були наближені 
за своєю структурою до капітально-
го ремонту. Зокрема, кожен проєкт 

поточного середнього ремонту про-
ходив Секцію 5 «Проєктування ав-
томобільних доріг та мостів» Науко-
во-технічної ради ДП «ДерждорНДІ».

В Агентстві навели результа-
ти дослідження ініціативи CoST 
Ukraine, яке встановило, що низка 
автошляхів, які нещодавно були 
відновлені або на той момент пере-
бували в роботі, вже мають дефекти 
– тріщини, колійність і вибоїни. 

Служби автомобільних доріг у 
цих областях зобов’язали підрядни-
ків ліквідувати за свій кошт виявлені 
пошкодження у межах гарантійного 
обслуговування, а якщо ділянка ще 
не здана в експлуатацію – терміно-
во виправити виявлені недоліки. 
Переважна більшість об’єктів, де 
виявлено дефекти, оновлювались 
за старими проєктами поточного се-
реднього ремонту, які не передбача-
ли укріплення дорожньої основи та 
посилення несної здатності дороги.

«Ми вдячні ініціативі CoST за 
проведене обстеження, адже воно 
вкотре показало, що практика по-
точного середнього ремонту себе 
вичерпала. Зокрема, і через те, що 
усі дорожні проєкти «Великого 
будівництва» з початку 2020 року 
максимально наближені до рівня 
капітального ремонту. Суспільний 
контроль, взаємодія влади та гро-
мадськості є ефективним способом 
покращення якості робіт», – йдеть-
ся в пості Укравтодору.

Ford презентував пікап 
з «операційкою» Android

Американська автомобілебудів-
на компанія Ford Motor Company 
презентувала новий позашляховик 
2022 Ford Maverick.

Про це повідомляє портал Car 
and Driver.

У стандартній моделі встановле-
но 2-літровий двигун із потужністю 
250 кінських сил та крутним момен-
том 277 Нм.

Зазначається, що також є гі-
бридна модель, в якій встановлено 
2,5-літровий двигун та електричний 
двигун. Його загальна потужність 

становить 191 кінську силу. Всього 
автомобіль буде доступний у трьох 
варіантах – XL, XLT та Lariat. Сам пі-
кап, в якому встановлена операцій-
на система Android, підтримує WiFi 
та Apple CarPlay. У середині також 
є 20-сантимеровий сенсорний дис-
плей з інформаційно-розважаль-
ною системою.

2022 Ford Maverick вже доступ-
ний для замовлень. Вартість однієї 
базової моделі становить 21 490 
доларів США. Перші продажі очіку-
ються восени цього року.

BMW скоротить 
виробництво 

через брак чіпів

«BMW сповільнить виробництво 
автомобілів до однієї зміни на своє-
му найбільшому європейському 
підприємстві у німецькому Дінголь-
фінгу через нестачу напівпровідни-
ків», – пише Сіньхуа.

«Ми ретельно стежимо за про-

блемою та перебуваємо 
у постійному контактів із 
нашими постачальниками. 
Наша мета – упевнитися, 
що наші заводи отримають 
комплектуючі», – сказав 

речник BMW.
Зазначається, що наприкінці 

квітня BMW вже скоротила певні 
виробничі зміни на трьох заво-
дах. Через нестачу чіпів так само 
вчинили автовиробники Daimler і 
Volkswagen.

Два українських мініелектрокари 
показали на виставці в Києві

У Києві презентували на авто-
виставці дві моделі українських 
мініелектромобілів – Konyk і Volyk. 
Машини можуть розганятися до 60 
км/год.

Про новинки розповів спеціалі-
зований портал «Автоцентр».

Презентація автоновинок, пре-
зентованих українською компані-
єю ТОВ «Електропрайд», відбулася 
у рамках виставок ComAutoTrans і 
Автотехсервіс у столичному МВЦ.

Модель Konyk презентована у 
пасажирському та вантажному ви-
конанні. Довжина машини стано-
вить 2288 мм, ширина – 1143 мм, 
висота – 1557 мм, вантажопідйом-

ність – 250 кг. Пробіг на одній заряд-
ці – від 100 до 350 км – залежно від 
варіанту батарей, які заряджаються 
від мережі протягом 6-12 годин, від 
станції швидкої зарядки – 1-2,5 го-
дини.

Автомобіль може бути укомп-
лектований термофургоном, кон-
тейнером або рефрижераторним 
кузовом. Вартість авто – 224 тис. 
грн.

Модель Volyk – ще більша ван-
тажівка. Машина розрахована на 
перевезення до 1500 кг. Запас ходу 
складає від 100 до 500 км, довжина 
машини – 3235 мм, ширина – 1380 
мм, висота – 1528 мм.

Фото: Автоцентр
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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!

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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Чому кадрова політика тренера 
збірної України Андрія Шев-

ченка викликає занепокоєння.

11 червня матчем Італія – Туреч-
чина на Stadio Olimpico в Римі стар-
тував 16-й чемпіонат Європи з фут-
болу. Збірна України втретє в історії 
виступила на континентальній пер-
шості. Були сподівання, що висту-
пить краще, ніж на двох попередніх 
чемпіонатах, бо й на домашньому 
Євро-2012, і у Франції 2016 року ко-
манди, які очолювали Олег Блохін 
і Михайло Фоменко, не виходили з 
груп, установивши спільними зусил-
лями антирекорд турніру: п’яти по-
разок поспіль у фінальних частинах 
змагань до нас не зазнавав ніхто.

Чинний наставник національної 
збірної Андрій Шевченко був безпо-
середньо причетним до українських 
збірних, які виступали на попередніх 
Євро. У 2012-му дубль Шевченка у 
ворота шведів дав команді змогу 
здобути першу й досі єдину перемо-
гу на континентальних першостях. А 
у 2016-му він з ініціативи очільника 
національної Федерації футболу Ан-
дрія Павелка ввійшов у тренерський 
штаб Михайла Фоменка, всупереч 
волі останнього. Згодом нападник 
команди Роман Зозуля визнав, що 
двовладдя в тренерському штабі 
зробило колектив некерованим, і це 
була одна з основних причин прова-
лу (три поразки у трьох матчах) на 
полях Франції. Після Євро-2016 Шев-
ченко очолив збірну вже самостійно 
й улаштував тотальне омолодження 
складу. Водночас молодий фахівець 
хоча й почав опиратися з перших 
днів роботи на представників до-
нецького «Шахтаря», проте звертав 
увагу й на футболістів, які виступа-
ють не лише в дуеті клубів-грандів 
українського футболу (такими після 
розпаду «Дніпра» й «Металіста» вва-
жають лише «Шахтар» і «Динамо»).

На жаль, нині можна сміливо 
говорити, що позитивні тенденції 
необмеженої географії представни-
цтва в національній команді України, 
які після довгої паузи поновив по-
передник Шевченка, віджили себе. 
У розширеному списку з 35-ти кан-
дидатів на потрапляння в заявку на 
Євро – 15 представників київського 
«Динамо», 8 – «Шахтаря» і ще 10 фут-
болістів, які пройшли через систему 
одного з цих клубів, а зараз висту-
пають в інших командах. Фактично, 
непричетними до клубів-грандів є 
лише резервний воротар мадрид-
ського «Реалу» Андрій Лунін і напад-
ник СК «Дніпро-1» Артем Довбик. 
Водночас, хоч би який дивний ви-
гляд це мало, Шевченко не звернув 
уваги на представників інших клу-
бів, навіть коли кілька гравців (піво-
боронці Віталій Буяльський і Віктор 
Коваленко) «випали» через травми. 
Ця цифра могла бути ще більшою, 
якби через травми останньої миті 
не «випали» двоє гравців «Шахтаря» 
Жуніор Мораєш і Євген Коноплянка.

З одного боку, нічого дивного 
в цьому немає. У роки футбольної 
кар’єри Шевченка збірну теж зде-
більшого комплектували гравцями 
рідного для нього «Динамо». Власник 
київського клубу Григорій Суркіс, який 
паралельно очолював національну 
Федерацію футболу, подбав, щоб в 
основну команду країни стабільно ви-
кликали навіть динамівських резер-
вістів. Представників решти команд у 
збірну викликали радше за залишко-
вим принципом. Лише трохи згодом, 
на зламі тисячоліть, коли про свої ам-
біції заявив ахметовський «Шахтар», 

призначені Суркісом тренери збірної 
змушені були звертати увагу й на грав-
ців з Донецька. Представники інших 
клубів нерідко перебували поза 
увагою тренерів збірної не тільки 
тому, що були об’єктивно слабши-
ми за київських і донецьких конку-
рентів, а більше через кон’юнктуру.

Призначений у 2013 році тодіш-
нім очільником Федерації Анатолієм 
Коньковим Михайло Фоменко на-
важився вперше за останні 15 років 
перервати помітну тенденційність 
у роботі наставників збірних. Проте 
розширення географії на результат 
не вплинуло. Ба більше, збірна під 
керівництвом Фоменка демонстру-
вала якісний футбол і лише останньої 
миті не пробилася на мундіаль-2014, 
а згодом уперше в історії здолала 
«сито» відбірного турніру чемпіонату 
Європи. Однак Шевченко перебрав 
чимало кандидатів у збірну в процесі 
виступів у Лізі націй, підготовки й уча-
сті у відбірному турнірі Євро-2020, і 
зупинився на концепції з гравцями 
«Шахтаря» та «Динамо». Представни-
ки інших клубів здобувають свій шанс 
здебільшого тоді, коли починають ви-
ступати у закордонних чемпіонатах. 
Доки Олександр Тимчик, Богдан Ми-
хайличенко чи Богдан Леднєв висту-
пали за луганську «Зорю», вони були 
обділеними увагою тренера збірної. 
Хоча мали в складі луганців ігрової 
практики, м’яко кажучи, не менше, 
ніж зараз. І впливали на гру команди 
також суттєво.

Нинішні пріоритети Шевченка 
можна було б виправдати тим, що в 
«Шахтарі» й «Динамо» (після того, як 
посаду тренера обійняв румун Мір-
чі Луческу) тренувальний процес 
прогресивніший, ніж у решті укра-
їнських клубів, і за замовчуванням 
відповідає тренерській концепції 
наставника збірної, а виконавців з 
умовних «Зорі», «Ворскли» чи «Олек-
сандрії» доводиться перевчати, на 
що збірна не має часу. У випадку з 
окремими тренерами українських 
клубів такі міркування справді слуш-
ні. Однак згадувану «Зорю» очолює 
Віктор Скрипник, фахівець, який ві-
сім років грав, а наступних 14 років 
працював тренером у структурі клу-
бу німецької Бундесліги – бремен-
ського «Вердера». Саме Скрипник, 
коли очолив «Вердер» у 2016-му, 

став першим і досі єдиним україн-
ським фахівцем в історії, який мав 
честь стати головним тренером клу-
бу з найкращих п’яти чемпіонатів. Зі 
Скрипником на чолі «Зоря» з 2019 
року й донині зробила суттєвий 
крок уперед з погляду якості гри, а 
група її футболістів, на яких раніше 
не звертали уваги, помітно додала 
в грі. Ідеться не лише про вже зга-
даних Богдана Михайличенка, який 
перейшов у бельгійський «Анде-
рлехт», а також нинішніх динамівців 
Тимчика та Леднєва, а й про хавбека 
Дмитра Іванисеню, Владислава Ко-
чергіна, Максима Луньова, Владлена 
Юрченка, які були лідерами сучас-
ної «Зорі» в сезоні 2020/2021, що 
в ньому луганці виграли бронзові 
нагороди чемпіонату й дійшли до 
фіналу національного Кубка. Проте 
Шевченко цих футболістів на завер-
шальному етапі підготовки до Євро 
проігнорував.

Нецікавий тренерові збірної й 
найкращий бомбардир української 
Прем’єр-ліги Владислав Кулач із 
полтавської «Ворскли». Хоча цей 
футболіст міг зацікавити Шевченка 
бодай тому, що раніше перебував у 
структурі «Шахтаря». Жарти жарта-
ми, але нарікати на неякісний тре-
нувальний процес у «Ворсклі» теж 
начебто не варто. Полтавський клуб 
очолює Юрій Максимов, який трива-
лий час грав із Шевченком у складі 
київського «Динамо» під керівниц-
твом Валерія Лобановського, а потім 
не загубився в німецькій Бундеслізі, 
перебравшись у той самий бремен-
ський «Вердер». Як тренер Максимов 
свій хист теж доводив неодноразово, 
до того ж, досягав успіху з команда-
ми, які не мають великих бюджетів, 
а, отже, не можуть запрошувати фут-
болістів рівня «Динамо» й «Шахтаря». 
Також свого часу якісний футбол де-
монстрували київська «Оболонь» і 
криворізький «Кривбас» під керів-
ництвом Максимова, а «Ворскла», 
яка до приходу цього тренера була 
аутсайдером української Прем’єр-лі-
ги, торік сенсаційно вийшла у фінал 
національного Кубка.

За бажання, потенційних канди-
датів у збірну можна знайти й у ла-
вах ковалівського «Колоса», «Олек-
сандрії» та чернігівської «Десни», з 
якими працюють чи працювали ціл-

ком успішні українські тренери Рус-
лан Костишин, Володимир Шаран 
та Олександр Рябоконь, – люди, які 
знаються на тонкощах тренувально-
го процесу та підготовки футболіс-
тів. Однак на завершальному етапі 
підготовки до Євро напрацювання 
цих фахівців було поціновано не 
надто високо. Шевченко воліє взяти 
до лав національної команди глибо-
кого резервіста «Шахтаря» Георгія 
Судакова, ще одного вихованця до-
нецького клубу й нині безнадійного 
запасного італійської «Аталанти» Ві-
ктора Коваленка, динамівських ре-
зервістів Олександра Сироту, Олек-
сандра Андрієвського та Богдана 
Леднєва.

З одного боку, Шевченко — по-
стать сповна самодостатня для того, 
аби підозрювати, що на його вибір 
хтось може впливати. Але з іншого 
– тренер національної збірної Укра-
їни живе в Англії та США, а на Бать-
ківщину прибуває лише епізодично. 
Шевченка нерідко можна зустріти за 
переглядом матчів українського на-
ціонального чемпіонату. Але в тому 
й річ, що найчастіше це – поєдинки 
«Динамо» й «Шахтаря». Представни-
ки інших клубів потрапляють у поле 
зору тренера збірної здебільшого як 
суперники грандів, де виявити себе 
дуже непросто. Певна зверхність 
Андрія Миколайовича у ставлен-
ні до українських колег (навіть до 
колишніх партнерів за київським 
«Динамо») помітна неозброєним 
оком. 

Цілком зрозуміло, що той футбол, 
який сповідує збірна України під ке-
рівництвом нинішнього тренера, 
раніше не був для нашої команди 
притаманним. Українці вперше за 
понад два десятиліття відмовили-
ся від оборонної контратакуваль-
ної концепції гри й почали грати з 
позиції сили, орієнтуючись на кон-
троль м’яча. Коли Шевченко запро-
ваджував такий ігровий стиль, його 
критикували, вважаючи, що в укра-
їнському футболі для того, щоб дія-
ти у схожій манері, недостатньо ка-
дрового ресурсу. Однак час показав, 
що розбавлені двома донецькими 
бразильцями Жуніором Мораєшем 
і Ромеро Марлосом українці здатні 
демонструвати наш варіант бар-
селонської «тікі-таки» й водночас 
перемагати чинних чемпіонів Євро-
пи – португальців, іншого світового 
гранда збірну Іспанії, перегравати 
міцні турецьку, словацьку, чеську та 
швейцарську збірні.

Водночас насторожує, що за ос-
танніх два роки збірна України ви-
грала лише два матчі (2:1 – у швей-
царців і 1:0 – в іспанців), а ще п’ять 
з одинадцяти поєдинків програла, 
зокрема, поступилася тій самій Іс-
панії – 0:4 і Франції – 1:7. З чотирьох 
цьогорічних нічиїх до активу можна 
віднести лише 1:1 з французами на 
«Стад-де-Франс» у відбірному турні-
рі мундіалю-2022. Аналогічні резуль-
тати в іграх із командами Фінляндії 
та Казахстану в Києві у рамках того 
самого відбору й 1:1 у недавньому 
товариському матчі проти Бахрей-
ну в Харкові – відверті провали. Чи 
не пов’язані ці результати з тим, що 
суперники призвичаїлися до футбо-
лу Шевченка, а варіантів підсилення 
гри за рамками «Динамо» й «Шахта-
ря» тренер шукати не бажає? На від-
повідь залишилося чекати недовго.

Автор: Іван Вербицький
Джерело: «Український тиждень» 

(https://tyzhden.ua/Society/252081), 
матеріал друкованого видання № 23 (707) 

ризначенінііні СССССССууурурккісом тренери збірної ставв ппппереререрршшшим і досі єдиним украї

Сумнівні рамки

Фото - https://www.facebook.com/zbirna.ua/
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#24 I 06.16.2021 37CLASSIFIED – РОБОТА

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
Влітку хочеться засмагати, але вам потрібно зі-

брати волю в кулак і завершити важливий проект. 
Ви зможете добре заробити. Настає сприятливий 
момент для відповідальних кроків та доленосних 
заходів. Може зірватися важлива ділова зустріч, 
будьте готові відразу призначити її на інший день.

Велика ймовірність зіткнутися зі стресами. Є 
багато способів відновити нервову систему – про-
гулянки, творчість, аромотерапія, медитації. Виби-
райте найдоступніший і найприємніший. Варіант, 
який зараз абсолютно не підходить, – це алкоголь. 

Чим щирішими й відкритішими ви будете, тим 
простіше буде досягти свого. Від вашого внутріш-
нього стану залежатимуть стосунки у парі.

Контролюйте не тільки свої фінанси, але й апе-
тити близьких. Чи не занадто багато вони хочуть 
отримати, чи дійсно вам потрібні всі ці дорогі по-
купки? Чи не краще відкласти кошти на відпустку?

Козеріг
На початку тижня ви будете доводити свою робо-

ту до досконалості. Чекайте на похвалу від началь-
ства. У другій половині тижня стосунки з близькими 
можуть зіпсуватися через дрібне непорозуміння. 
Не здумайте брехати й приховувати щось важливе. 
У вихідні не забудьте про відпочинок.

Задумайтеся, чи не можна знизити наванта-
ження на бюджет, не втрачаючи при цьому в яко-
сті життя і кваліфікації лікарів. Може, ви знайдете 
не тільки дешевші, але й ефективніші методики.

Передайте ініціативу коханій людині, і вона 
позбавить вас від багатьох клопотів. П’ятниця – 
хороша для романтичної зустрічі, суботу краще 
провести на самоті.

На початку тижня будьте готові до юридичних 
або податкових клопотів. У середу і четвер над-
мірна довірливість до колег і ділових партнерів 
може створити фінансові труднощі. У четвер є не-
безпека витратити занадто багато.

Телець
Щоб проблеми з діловими партнерами не повто-

рилися, зробіть висновки з минулих помилок. Ваша 
самовпевненість може вам нашкодити. У четвер не 
проґавте момент для просування кар’єрними схода-
ми. Нечіткі думки про майбутнє зможуть нарешті от-
римати форму. У неділю займіться особистим життям.

Подбайте про поліпшення роботи шлунко-
во-кишкового тракту. Посидьте на очисній дієті. 
Якщо маєте сили, влаштуйте кілька розвантажуваль-
них, а то і голодних днів. Сухе голодування зараз не 
підходить. В їжу корисно додавати висівки. З іншими 
харчовими домішками будьте обережнішими.

Волелюбність чи боязнь відповідальності? На це 
питання доведеться відповісти або вам, або вашому 
партнерові. Зробіть рішучий крок.

Ваші спроби зміцнити матеріальне становище 
принесуть плоди, але є ризик їх витратити на дур-
ниці. У п’ятницю пам’ятайте, що скупий платить двічі.

Водолій
Вирішуйте посильні для вас завдання, не пе-

ренапружуйтеся. Є ймовірність, що вимоги до 
вашої роботи можуть бути завищені, знайдіть 
компроміс із колегами та керівництвом. У п’ят-
ницю не приймайте поспішних рішень про зміну 
роботи чи інші кар’єрні зміни. Тиждень – спри-
ятливий для зав’язування корисних знайомств. У 
вихідні чекайте на гостей.

Оптимізм стане чарівною «таблеткою», яка 
допоможе подолати будь-яку недугу за найко-
ротші терміни. Приймати прописані ліки також 
необхідно.

Хороший період для налагодження особисто-
го життя. Призначте побачення. Проведіть разом 
вихідні, і у вас залишаться хороші враження.

Ваші творчі ідеї будуть винагороджені, пере-
конливо їх презентуйте. У четвер і суботу будуть 
вдалими покупки. У вівторок вірогідні фінансові 
надходження.

Близнюки
Тиждень дуже вдалий у плані кар’єри та ко-

хання. Можуть надійти привабливі ділові про-
позиції. Якщо ви уважні, то вам забезпечено 
успіх. Зараз – час виконання бажань. До кінця 
тижня прийде відчуття радості та гармонії.

Багато що зараз залежить від того, чи 
правильно ви харчуєтеся. Якщо ви незадо-
волені своєю фігурою або відчуваєте зане-
пад сил – перегляньте свій раціон. Почніть 
рахувати кількість калорій. Пийте не менше, 
ніж два літри води на день.

Можливі приємні зміни в особистому 
житті. Чекайте на пропозицію руки і серця 
або подарунок від обранця.

Фінансове становище – стабільне, може-
те розраховувати на великі суми. Можливо, 
з’явиться ще одне джерело доходу, цікаві 
проекти.

Риби
Можливий професійний злет. Вирішаться бага-

то наболілих проблем. Консервативне ставлення 
до життя допоможе знайти підтримку. Опирайте-
ся на свою здатність приймати стратегічно пра-
вильне рішення, імпровізації будуть приречені 
на провал. У четвер уникайте стресових ситуацій 
і нових знайомств. Вихідні проведіть на природі.

Зараз ваш уразливий орган – печінка. Від-
мовтеся від вживання алкогольних напоїв; якщо 
необхідно приймати сильнодіючі препарати, по-
просіть лікаря вибрати аналог, який має мінімум 
шкідливих побічних ефектів.

Будь-який похід «у гречку» може принести сер-
йозні неприємності. Занадто легко буде відкрива-
тися все те, що ви хотіли би залишити у таємниці.

У середу не захоплюйтеся покупками. Друга 
половина тижня загрожує проблемами й помил-
ками у справах. У вівторок ви можете знайти на-
дійного бізнес-партнера.

Діва
Можливі труднощі, перед якими не варто відсту-

пати. І тоді можна розраховувати на успіх. Опирай-
теся на перевірені методи, а нестандартні вико-
ристовуйте тільки як доповнення. Вдалий час 
для підбиття підсумків і початку відпочинку. У 
четвер уникайте романтичних зустрічей. У ви-
хідні їдьте за місто.

Вашої уваги заслуговує шкіра голови. Підбе-
ріть шампунь, який одночасно живить і зволо-
жує; не буде зайвою консультація трихолога. У 
найближчі дні утримайтеся від фарбування або 
хімічної завивки, стригти волосся можна.

На вас можуть очікувати романтичні пригоди. 
У середу та четвер можливі події, які змінять ваше 
особисте життя.

У фінансовому плані ваші можливості – не такі вели-
кі, як хотілося б, небажано планувати великі покупки. П’ят-
ниця може порадувати перспективною пропозицією.

і

Скорпіон
Настає час серйозних змін на краще. Застаріле вам більше не знадо-

биться. Змінюючи своє сприйняття, ви можете змінити і навколишній 
світ. Успіх супроводжуватиме вас і в кар’єрі, і в коханні. Ваш авторитет 
зростає. Не тільки співробітники, але й керівництво піде вам назустріч.

Якщо нічого не робити – здоров’я буде погіршуватися. Дотримуйтеся 
простих правил. Почніть із чого завгодно, але перестаньте чекати біля 
моря погоди.

На вас чекає гармонія і повне порозуміння. Ви відчуваєте, що потріб-
ні одне одному. Все змінюється на краще.

Фінансові проблеми легко вирішаться у першій половині тижня. Ви 
отримаєте великий прибуток, вам повернуть старі борги і заплатять 
аванс за цікаву роботу. 

Лев
Імовірне розчарування у комусь із близьких, але це – не привід для сварки. 

Краще вчасно зняти рожеві окуляри. Четвер і п’ятниця – майже ідеальні для того, 
щоб зайнятися реалізацією серйозних планів. Особливо цікаві ідеї вас можуть 
відвідати у п’ятницю. За цей тиждень ви здатні «перевернути гори».

Запорука вашого здоров’я – спокійна реакція на те, що відбувається. Якщо 
дозволите емоціям взяти верх – незабаром почуватиметеся не найкраще. Віро-
гідні головний біль проблеми з серцем, травною системою.

Ви будете просто чарівні. Однак контакти, які ви легко зав’яжете, будуть швид-
ше ділові, ніж романтичні.

На вас може очікувати раптова щедрість від керівництва. Імовірна фінансо-
ва допомога від близьких. Марнотратство може призвести до того, що гаманець 

знову буде порожнім. Наприкінці тижня ймовірні непередбачені 
витрати на дітей.
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Рак
Може завершитися важливий етап у кар’єрі, і ви отримаєте дуже 

вигідну пропозицію про підвищення на роботі. Допомоги від інших че-
кати не варто. Ви і самі вирішите будь-яку проблему. У четвер можливі 
різкі зміни настрою, будьте м’якшими.

Займаєтесь спортом? Не знижуйте, але і не підвищуйте навантажен-
ня. Якщо ж спорт бачите тільки у телевізорі – також не змінюйте нічого. 
Зачекайте до наступного тижня.

В усьому дотримуйтеся золотої середини. Зберігайте почуття влас-
ної гідності, але не бійтеся показати слабкість наодинці з коханою лю-
диною.

Ваша кар’єра йде вгору. Може появитися чудова можливість для хо-
роших заробітків. У понеділок або вівторок вірогідні цікаві ділові про-
позиції. Ви покажете себе перед керівництвом із кращого боку.

Терези
Озбройтеся фантазією і творчо реалізуйте свої 

задуми з приводу літнього відпочинку. Заплануй-
те поїздку в гори, влаштуйте пікнік на березі озе-

ра. Цього тижні ви – лідер. Тиждень – багатий 
на події. Загляньте в гості до родичів.

Ваш організм зараз може сильно реагувати 
на зміну навколишнього середовища, харчу-
вання, догляду. Ви можете не тільки зле почу-
ватися, але і серйозно захворіти. Саме в ці дні 
вам буде простіше позбутися поганих звичок і 

прищепити хороші. Слухайте сигнали свого тіла.
У вас з’явиться вільний час, це сприятливо 

позначиться на стосунках із коханою людиною. 
Вам вдасться відновити атмосферу любові та по-

розуміння.
Ви можете знайти нове джерело прибутків або до-

даткову роботу. Намагайтеся не перегоріти і не втомити-
ся. Не забувайте про відпочинок.

бд ій

Стрілець
Будь-яку ситуацію оцінюйте максимально реалістично. Адекватно розрахо-

вуйте свої сили, не давайте нездійсненних обіцянок. Наприкінці тижня можливі 
стреси й конфлікти. Відпочиньте, за можливості – активно. Сходіть у похід, поп-
лавайте на човні або покатайтеся на велосипеді. Діти потішать досягненнями.

Можливо, вам нагадають про себе старі захворювання. Майте при собі не-
обхідні ліки. І зверніться до лікаря. За підтримки фахівця, строго дотримуючись 
його рекомендацій, ви зможете досягти стану ремісії або вилікувати недугу.

Різкі дії можуть зруйнувати ще крихку довіру між вами. Вас можуть посвяти-
ти у чиїсь найпотаємніші таємниці.

Прислухайтеся до голосу інтуїції – і зможете подолати будь-які перешкоди. 
У четвер вірогідні фінансові надходження. У понеділок можливі розбіжності з 
діловими партнерами, але вони швидко налагодяться.
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