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Д

ля мислячих людей вже
давно є зрозумілим, що
фізичним рівнем війна не
обмежується. До прикладу,
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА в
наш час набула страшних
масштабів, починаючи
від потужної московської пропаганди в Україні,
закінчуючи «відключенням» від інформаційних
мереж Дональда Трампа,
на той момент ще чинного
Президента найсильнішої країни світу – США.

Економічна
війна – починаючи від боротьби
геополітичних
гігантів, США та Китаю, закінчуючи
«прихватизацією» та LANDGRABBING-ом в
Україні – викраденням Землі та Надр політико-економічними способами.
Ця стаття покликана
познайомити
мислячих
українців із певним структурованим механізмом аналізу-сприйняття світу, геополітики, ситуації в Україні,
війни України з Московією
і т.д. Розуміння різних рівнів
війни, їх взаємодії між собою, а також того, як вороги
України: транснаціональні,
кремлівські та олігархічні
структури - воюють проти
нас – вже саме по собі озброює українців. Це знання
ще на крок наближає нас
до здійснення речей, котрі
ми мусимо здійснити, щоб
вижити, зберегти Україну та
протидіяти ворогам!
ЗМІ та деградована система освіти нам постійно
нав’язують таку картину світу, у якій відсутні справжні
причини того, що відбувається. Реальні сценаристи,
ляльководи та дійові персонажі – приховані. Президент Зеленський – один із
яскравих і дуже болючих
для України прикладів підтвердження попередньої
тези. Нам створюють ілюзію,
ніби заміна акторів змінить
сценарій. Власне, всі українські вибори проходили
саме в такому форматі. Обираєш ніби й самостійно, але
з меню, котре тобі підсунули олігархи. Але так було не
завжди й Україна могла піти
іншим шляхом! І вже нам наразі точно треба йти іншим
шляхом, щоб перемогти та
вижити!
Станом на 1991 рік Україна після розвалу СРСР була
однією із найрозвинутіших
країн світу. Принаймні в 10
найкращих входила безапеляційно!
Економіка – рівня Німеччини, сільське господарство
було здатне прогодувати не
тільки український народ, а
й значну частину Європи;
 Третій Військово-промисловий комплекс у світі;
 Вартість ядерної зброї
вимірювалась сотнями мільярдів доларів;

 Авіакосмічне будування;
 Суднобудування;
 Науковий та освітній
потенціал – один з найкращих.
..І це не все. Можна ще
довго перераховувати, приводити числові дані з розряду вартості майна УРСР, ва-

мудрості» сучасного світу.
Особисто мене ще зі
шкільних років почали цікавити інші рівні боротьби: інформаційний, світоглядний,
економічний, викривлення
релігії, Голодомори. Дуже
зрідка це в літературі описувалось, але, зважаючи на
важливість даного питання,

непальної зброї, літаків,
ракет, лазерів тощо. Спосіб
доволі дорогий і ризикований, оскільки на будь-яку
дію завжди знайдеться ще
сильніша протидія, зокрема у вигляді тероризму. Та
й війна в міських умовах
потребує майже десятикратної переваги в армії,

можна казати, що воно взагалі не висвітлене у нашому
медійному просторі!
Українців постійно лякають чим-небудь, в тому числі й війною, якщо раптом
вони «неправильно» будуть
поводитись. Продовжують
це робити вже навіть після
того, як війна і так почалась:
«Не заважайте нам красти, а
то Путін нападе». Ця мантра
наспівується кожною владою після втечі Януковича,
і широкий загал не ставить
собі питання, що Путін на-

що наступає, за чисельністю
та озброєнням. Прикладом
цього є два штурми столиці Чечні – Грозного, в яких
сили московитів мали величезну перевагу, але були
РОЗГРОМЛЕНІ чеченськими
воїнами, мотивацією яких
був захист своєї Землі та
свого народу. Власне, так і
наші добровольці зупинили
московитів на Сході, навіть
попри зраду в Києві.
Зверніть увагу, на фізичному рівні війни знищують
одні люди інших, засліплені

Рівні Війни

лового обороту, рекордних
об’ємів вирощеної пшениці,
характеризувати військову
техніку та авіацію, найбільші компанії світу з розряду
Чорноморського Морського Пароплавства, Заводу
Антонова тощо. Дуже довго
можна перераховувати.
Для чого згадувати історію? Тому, що реальні причини того, що відбулось,
людям ще жодного разу деталізовано не описували та
не пояснювали! Розводять
руками й кажуть: «Маємо те,
що маємо», або, в кращому
разі, списують все на корупцію та продажність чиновників і т.д.! Дурниці!
Масштаби та характер
тотального нищення всього
українського: мови, культури, освіти, системи управління, найважливіших та
економічно найвигідніших,
найперспективніших сфер
господарства; розкрадання
національного
багатства;
знищення обороноздатності – повне руйнування однієї з найбоєздатніших та
найкраще озброєних армій
світу — це все не випадковості! Це надзвичайно глибоко продумана деталізована покрокова інформаційна
та аналітична робота! Це не
випадковість, а системна закономірність!
Це тотальна, чітко спланована, війна проти українського народу, котра триває
вже дуже давно! І це необхідно усвідомити! Потрібно
чітко поставити собі Тарасові питання: «Чиї сини?
яких батьків? Ким? За що
закуті?..» та шукати на нього
справжню відповідь.
Для більшості людей
слово «війна» асоціюється
із застосуванням засобів
збройної боротьби та відбувається у формі бойових
дій, принаймні щось таке
подає Вікіпедія – «джерело

Нам створюють ілюзію, ніби заміна
акторів змінить сценарій!
справді вже і так напав. Але
неофіційно. Тому війну ми
війною не назвемо і воєнний стан не введемо – хоча
повинні були б це зробити,
відповідно до Конституції та законів України. Але
не зробимо, бо інакше Путін нападе. Абсурд – це ще
м’яко сказано. Насправді
– це реальна зрада України
із залученням міжнародних
лобістів московських інтересів – в першу чергу канцлера Німеччини – Ангели
Меркель (але це не питання
даної статті).
Проти України вже давно ведеться війна, але нас
про це не повідомили, та й
не збирались. Бо для чого
ворогам це робити, коли їм
легше грабувати та вбивати «сплячих» українців? В
радянському фільмі «Вбити
дракона» є фраза: «Справжня війна завжди починається РАПТОМ!!!»
Фізичний рівень. Силове протистояння. Найпримітивнішою формою зміни
поведінки людини, групи
людей чи народів було і є
силове протистояння за допомогою будь-якої зброї:
каменів, мечів, списів, вог-

ненавистю, страхом та переконанням у власній правоті.
Дегенерати-ляльководи
лише маніпулюють, «рішають питання», отримуючи
замість мільйонів смертей
мільярдні прибутки. Чому
йдуть війни, у тому числі нинішня? Тому, що програємо
на вищих рівнях.
При фізичному протистоянні ворог забирає власність
супротивника, ресурси: землю, надра, заводи, техніку,
технології, рабів тощо. У
нас за роки «незалежності»
склалась ситуація, в якій ми
«добровільно віддали» свою
власність, стали рабами (щоправда, у 21 ст. рабство вже
достатньо модернізоване: є
можливість втечі за кордон
і не тільки), та ще й своїм
дітям «забезпечили» таке ж
«гідне майбутнє»! От зараз
ще «добровільно» продамо
землю та надра, стратегічні
підприємства, Укроборонпром (в час війни!!!), АЕС - і
тоді, заживемо!
І ніхто із всеукраїнських
ЗМІ про це не говорить, а
варто було б кричати на
кожному кроці! А причина
проста – українські ЗМІ не є
і ніколи не були українськи-
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ми!!! І це ще один з фрагментів ведення вищих рівнів
війни проти Українського
Народу!
Структурно варто виокремити такі рівні війни:
1. Духовний.
2. Історично-світоглядний.
3. Інформаційний.
4. Структурно-організаційний.
5. Економічний.
6. Генетичний.
7. Фізичний.
Саме такий розподіл і є
найбільш логічним та обґрунтованим, як на мене.
Стресова ситуація, коли
не знаєш, як діяти у ній,
призводить лише до збільшення
непродуктивного
страху. Саме тому одним із
наших завдань є відповідь
на питання: «що робити?».
Але це надзвичайно тонкий
та складний момент, тому,
тільки зрозумівши справжні причини нашої ситуації,
ми зможемо обрати вірний
шлях.
Не маємо права на помилку, адже знаходимось
між «молотом та наковальнею» - між зовнішніми ворогами – Московією «Русскова
міра» та транснаціональними корпораціями «західної
демократичної толерастії»
та внутрішнім – олігархатом, котрий споріднений із
зовнішніми та гуртом і вроздріб нас їм продає.
Духовний рівень війни
є фундаментальним, найвищим.
Формування всіх ідей,
фактично всього метафізичного плану за Платоном, відбувається на духовному рівні. І саме тому найзапекліша
війна йде тут, адже ті ідеї, що
здобуватимуть перемогу на
духовному рівні, потім проростатимуть й будуть реалізовані на фізичному.
Спотворення правдивих
цінностей,
викривлення
уявлень про всесвіт, розуміння добра та зла, життя та
смерті – все це відбувається
тут.
«Якби ви вчились так,
як треба,
То й мудрость би була
своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані Раю.
Немає й Бога, тілько я!»
Т.Шевченко

Духовний рівень є первинним відносно решти рівнів.
Глобально йде війна
морально здорових природовідповідних
людей,
«правильних», людей чесної сумлінної праці та творення – з одного боку − і
аморальних
дегенератів,
руйнівників, зрадників без
«роду-племені» та родової
пам’яті, людьми, котрим
принцип «після нас – хоч потоп» — став основою життєвого кредо, — з іншого боку.
Продовження на стор. 3
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Фактично це війна між
Творцями та браконьєрами!
І в контексті сучасності йдеться не про одиниці
чи десятки браконьєрів, а
про цілі види та класи браконьєрських дегенеративних систем, до складу яких
входить і кланово-олігархічна система управління
Україною. Саме тому духовні та світоглядні «фільтри» цієї Системи встановлені таким чином, що
саме браконьєри-дегенерати «найвищої проби»
опиняються на верховних
щаблях управління. Це не
випадкові явища, а системні
закономірності.
І саме наші поразки у духовній війні зробили можливою появу таких систем
та їхні подальші дії по самовідтворенню і знищенню
всього природного та морально-здорового.
Історично-світоглядний рівень війни – наступний після духовного.
Світогляд — сукупність
переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце
особистості у ньому, а також
її життєві позиції, програми
поведінки та діяльності. Світогляд людини зумовлений
особливостями суспільного
буття та соціальними умовами.
Головним об’єктом цього рівня війни є закладення
викривлених принципів та
цінностей, подача брехливої інформації щодо історії
України, щодо її світогляду,
щодо усіх цивілізаційних
процесів, що наслідково
будують потрібні ворогу погляди, принципи та оцінки.
Завданням ворога на
цьому рівні є побудова контрольованого ним
рабського
дефективного світогляду народу, подальша люмпенізація та деградація народу, знищення
та унеможливлення появи
справжньої еліти. Світогляд
маси буде споживацьким
і навіть при появі представників справжньої еліти - природної аристократії

несли Кирило і Мефодій, і
так далі.
Одним із завдань цієї
зброї є тримання людини
в покорі шляхом переконання її в тому, що її предки
завжди були рабами. І людині не лишається нічого
іншого, як змиритися і самій
все життя бути рабом. Всі ж
так живуть – і ти змирись.
І навіть, якщо остаточно і
повністю рабський світогляд не засвоїться, він все
одно дасть можливість легше розібратись із тими, хто
готовий зі зброєю в руках
захищати волю та свободу.
Іловайський котел – яскравий тому приклад. Ті, хто
під цим впливом хоч трохи люмпенізувався, будуть
просто спостерігати, як винищують кращих представників.
Умовно світоглядне протистояння можна розділити
на два напрямки: природне
живе світобачення та техногенно-матричне. Перше
- властиве безпосереднім,
щирим та добрим людям.
Друге – дегенератам. Більшість людей, в тому числі й
не без допомоги різноманітних вчень та релігій, а також
псевдонауки й “загальноприйнятих”, вміло сформульованих, думок, цілісного
світобачення та світовідчуття не мають. За формування
цього світобачення і йде
найбільша боротьба.
Без розуміння минулого,
комплексної оцінки різноманітних факторів впливу
на
суспільно-економічні
процеси, немає розуміння
сьогодення, а відповідно
й бачення майбутнього.
Історична наука тотально
сфальсифікована.
За твердженням одного
історика історія складається з двох ключових елементів: фальсифікації історії та
історичних фальсифікацій.
Приклад такої війни
– міфи “русскава міра” та
західного «відкритого суспільства», які є надзвичайно ефективною зброєю,
котра
використовується
проти українського народу.
Власне Україноцентризм на

Україна в 1991 році була однією із
найрозвинутіших країн світу
– останні не знайдуть підтримки.
На цьому ж рівні відбувається пресування свідомості українців ідеями
меншовартості, страху і безперспективності.
Прикладом застосування цього виду зброї є закидання в масову свідомість
деструктивних вигадок про
те, що Україна — це “окраїна”, яка не була державою і
завжди була прохідним двором, що наша історія — це
трагедія ворожнечі та взаємознищення українців, що
наша наука і духовність —
це постійне запозичування
якщо не із Заходу, то зі Сходу, що писемність нам при-
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цьому рівні повинен створити альтернативний Український Міф на противагу
ворожим світоглядним системам.
Інформаційна
війна.
Під терміном «інформаційна війна» здебільшого
розуміють масоване просування вигідної інформації
та замовчування невигідної,
а також тенденційну інтерпретацію поточних подій.
Люди в загальній масі не
дуже обережно ставляться
до інформації, у яку вірять.
Часто поспішають з висновками. Тенденція така: що
частіше вони чують якусь
думку, то більше шансів, що
вони в неї повірять.

Інструменти інформаційної війни пристосовані для
масового електорального
ураження свідомості. Це
пропаганда, інформація, реклама, сфера ЗМІ.
Тут ми теж програємо.
Власниками «українських»
ЗМІ є «українські» олігархи,
серед яких українців нема.
Саме тому сучасні ЗМІ чітко
служать своїм власникам та
в переважній більшості є засобами ідіотизації народу, а
не його інформування.
Через контроль контенту, який подається, у
людей формується страх,
апатія, депресія, безвольність тощо. Це вже навіть не
враховуючи того, що у ключових моментах подається
або брехня, або напівправда – та ж брехня, замаско-

Йдеться про свідоме
структуроване масове руйнування генофонду шляхом
алкогольного, наркотичного та тютюнового геноциду,
масштабного застосування
штучних харчових добавок, штучних і генетично
модифікованих продуктів,
викривлення культури харчування. Це боротьба за
контроль над водою, харчовими продуктами та здоров’ям людини загалом.
Не менш важливо контролювати здоров’я та енергетичний потенціал людей.
На цьому рівні “працюють”
фармакологія, виробництво
алкоголю та тютюну, “хімічних” харчів тощо. На цьому
рівні вбивається, так звана,
“вільна енергія” людей. Фізіологічної енергії вистачає

Перемогти на фізичному рівні
війни можна тільки
після перемоги на вищих рівнях
вана шматками правди, як
камуфляжем.
Новизною замінили істинність!
Саме на цьому рівні використовують такі методи,
як: маніпуляція, зокрема
підміна понять, провокація, каналізація соціальної
енергії, створення псевдоальтернативи, відволікання
уваги та направлення в потрібне русло тощо.
Окремим завданням на
рівні інформаційної війни
є формування у свідомості
людей своїх «потрібних» лідерів. Згадайте ті ж «молоді»
обличчя Майдану, котрі насправді виявились лавкою
запасних «старих» олігархів,
але навіть зараз багато хто
не хоче відкривати очі…
Від виборів до виборів ми
змушені обирати менше зло
– інформаційне поле не пропускає справжньої альтернативи, а лише саме формує
псевдоальтернативи.
Структурно-організаційний рівень війни покликаний
реалізовувати
напрацьовані
ворогами
ідеї в фізичному просторі,
втілювати в життя. Московська агентура створювала «народні республіки»,
а насправді - московських
колаборантів. Московська
агентура в СБУ та Офісі президента зривала спецоперації по захопленню «вагнерівців». «Соросята»-грантоїди
втілювали та популяризували тези про продаж землі,
надр, стратегічних підприємств і т.д. Спочатку популяризували, а потім втілювали
в життя це «викрадення», потрапивши у Верховну Раду в
складах партій “Голос” та “Порошенківська солідарність” і
т.д. Тобто на цьому рівні війни здійснюється виконання
ідей.
Для того, щоб фундаментально ослабити народ та
назавжди підірвати його
здатність до масового опору, застосовується війна на
генетичному рівні.

лише для ролі біоробота в
системі.
Ефективність цього виду
зброї криється в її непомітності та низькій затратності.
Це не просто дешево для
ворогів. Вороги на фармакологічному, тютюновому,
алкогольному і наркотичному бізнесі заробляють
космічні гроші! Фактично,
забираючи ті гроші в нас! В
певних сенсах, якщо глибоко все проаналізувати, нас
змушують самих платити за
своє знищення!
До генетичного рівня
війни відноситься і використання біологічної зброї,
зокрема штучних вірусів.
Ті, хто її використовує, чітко
продумують свої дії на всіх
рівнях (політичному, економічному, інформаційному
тощо) та прораховують наслідки. А масштаби можуть
бути разючими. Одні тільки
економічні збитки від коронавірусних карантинних
заходів сягають десятків
трильйонів доларів, а переформатування економік
усіх держав, зокрема і знищення малого та середнього бізнесу – з одного боку,
збагачення
корпорацій,
олігархів та великого бізнесу – з іншого - процес, що є
характерним для усього світу. І для найбільшої економіки США, і для животіючої
економіки України. Шукайте
«Cui prodest?» - «Кому вигідно?»
Економічний
рівень
війни реалізовує викрадення національного багатства та його «законний
перехід» до «правильних
власників» - корпорацій,
олігархів, «своїх» людей, до
будь-кого, але не до українського народу. Наслідком цього рівня є контроль
економіки, доведення до
зубожіння людей, котрі вже
не думатимуть про захист
України, а муситимуть боротись за своє виживання.
Буття формує свідомість.
Злиденне буття формує сві-

домість відповідного рівня
та якості. Політика – концентрована економіка. І
хоч це сказав Карл Маркс,
автор однієї з найбільш вироджених ідеологій – комунізму, фраза від того не
перестає бути правдивою.
Захопивши національне багатство, олігархи створили
бізнес-проекти у вигляді теперішніх партій та ЗМІ, чим
підкріпили свою владу та
отримали можливість грабувати українців ще більше.
І це порочне коло тільки
поглиблює саме себе. Більше грошей у ворогів – більше реальної влади – більше
пограбування
українців.
Викрадення землі та надр,
що коштують трильйони
доларів - вершина даного
кола. Після його завершення залишаться тільки раби,
як ресурс, на «своїй-чужій»
землі.

***

Путін привів війська
туди, де світоглядні каліки
та манкурти кричали: «путін пріді». І це готувалось
дуже довго, фактично з 1991
року. До прикладу:
- на світоглядному рівні
Кремль сформулював фальшиву історично-брехливу
імперську ідеологію «масковскава міра»;
- на інформаційному –
кремлівські пропагандисти
в Україні та за її межами обробляли та продовжують
обробляти масову свідомість людей ідеями «масковскава міра»;
- на структурно-організаційному – колишні комуністи/комсомольці/кримінал,
що стали олігархами, а також московські спецслужби
- створили свої організаційні структури, котрі почали
всі ці ідеї втілювати в життя;
- на фізичних рівнях – в
економіці нашу власність
було вкрадено під виглядом
«прихватизації», а у 2014
році в рамках реалізації
ідей «масковскава міра» відбулось вторгнення московської армії.
До моменту, поки ми
програємо на вищих рівнях війни, ми не можемо
перемагати на нижчих, зокрема на фізичному.
З цих семи рівнів війни
3 з них – духовний, історично-світоглядний та інформаційний є метафізичними,
відбуваються в просторі
ідей та інформації; 3 – економічний, генетичний та
фізичний – відбуваються
в реальному фізичному
просторі та часі. Структурно-організаційний рівень
війни забезпечує втілення
того, що напрацьовано на
метафізичному рівні, у реальне життя.
Українці зокрема, а також «всі люди доброї волі»
загалом, мусять усвідомити
роботу браконьєрів-ворогів на різних рівнях війни.
Мусимо зрозуміти дії ворогів і навчитись протидіяти,
захищатись і перемагати.
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Продовження.
Початок в попередньому номері

- Законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду
Києва, внесений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, досі
розглядається профільним
комітетом. Наскільки я
розумію, точки зору членів
комітету радикально розійшлися. Яка ваша оцінка
того, що відбувається?
- Чому я сказав, що всі
наші президенти корчать з
себе монархів? Це ж не новація з боку Зеленського. Те
саме робив Ющенко. Згадайте, він був незадоволений
якимись рішеннями адміністративного суду міста Києва;
тоді і розділяли суд лівого берега і правового берега. Ну,
по-перше, тодішнє законодавство передбачало, що ці
суди утворюються відповідно до адміністративно-територіальних одиниць другого
рівня. Тобто тоді у нас був

окружний адміністративний
суд Кіровоградської області,
окружний суд в Донецькій,
Хмельницькій і міста Києва.
Все нормально. Тому ліквідувати його не можна та ще й
ділити територію на два. Тому
спочатку змінити закончик,
аби не було прив’язки до адміністративно-територіального устрою. Якщо ви змінюєте закон, тоді указ, мабуть,
має законну силу. Ми маємо
запам’ятати, що Указ – це підзаконний нормативний акт.
Він не може бути вищий за
закон. Він має слідувати закону. Аналогічно. Що значить
ліквідувати суд міста Києва?
А що тут буде? Кому ці повноваження віддати? Тоді треба
щось утворити? А що ви ще
можете утворити як не інший
суд? Зеленський обрав такий
же антиправовий шлях.
- Спрогнозуйте, вже
маючи досвід такий, знаючи, як ці шестерінки у
нас крутяться, чим закінчиться ця історія.
- Ой, не знаю. Ми маємо
руйнацію держави. Хмара
сказав, що були руйнівники
(він мав на увазі шайку Порошенка), а прийшли ліквідатори – йдеться про шайку Зеленського. Фактично з
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Ексгенпрокурор і суддя
Конституційного Суду Віктор Шишкін:

«Мені достатньо землі і замаху
на судову владу, щоб сказати, що
Зеленський – убивця Конституції»

чого починається ліквідація
держави? З ліквідації її інститутів. Читайте посібники для
будь-яких політико-воєнізованих структур, що треба
робити з ворогом окрім воєнної агресії.
- І що саме?
- Дискредитація, нейтралізація діяльності, а потім і
ліквідація державних структур. Державні структури у
нас – прокуратура, Служба
безпеки, суди, парламент,
Кабінет Міністрів. Треба їх
дискредитувати і поетапно
фактично зробити нікчемни-

що прокурор зобов’язаний
в їх інтересах подати відповідний позов. Ми говорим
не про кримінальний, а про
цивільні їх права, особливо
соціальні. Це ж було написано у Конституції 96 року?
Було. А що сьогодні написали? «Представляти інтереси
держави виключно у випадках, передбачених законом». А такий випадок може
бути взагалі один, а може і не
бути випадка, тому що закон
не передбачив.
- Ви кажете, що з повноваженнями у Венедіктової

РНБО за останні пів року
відповідає
Конституції
Україні?
- Всі неконституційні –
стовідсотково.
- Прямо-таки всі?
- Всі. З точки зору політичної доцільності, з точки
зору наявності у нас війни
я стою на позиціях закриття
всіх каналів і засобів масової
інформації, що пропагандують так званий руський мир,
братство з агресором і таке
інше. Я - за. Але все має бути
зроблено в конституційний
спосіб. Я би більше каналів
закрив, ніж вони закрили. Я
би і «1+1» закрив. А вже «Інтер» - так точно!
- Неконституційні речі
ви зараз кажете, Вікторе
Івановичу…
- Але це треба робити
через введення воєнного
стану і оголошення, що вся
діяльність, спрямована на
користь агресору, підпадає
під заборону. Тоді немає питань! Тоді закривайте всі ті
канали, де Піховшек видригується. Закривайте інші канали. Нема питань, все нормально!
- Але ж у даному випадку, коли воєнного стану у
нас немає…
- В даному випадку те,
що вони витворяють, це не
просто антизаконно – антиконституційно.
Почита-

ми. Що і відбувається. Ви подивіться, що зробили з прокуратурою. Коли сьогодні
мені розповідають, що треба
звертатися до Генерального прокурора, то я просто
сміюсь!
-Тобто ви вважаєте, що
це не некомпетентність,
не недолугість, а…
- Це - цілеспрямований
акт. Які претензії сьогодні
можуть бути до Венедиктової? Я її не знаю і знати
не хочу; вона, може, краще
за Луценка. Але питання в
чому? У неї немає повноважень для реалізації свого
статус Генерального прокурора. Відкриваємо Конституцію - і читаємо, які у
неї повноваження? Єдине
– здійснювати (усього-навсього) процесуальне керівництво слідчими групами і
представляти в судах інтереси держави. По правам
людини - вже повноважень
немає… А що ми записали
в Конституції 1996 року? Що
прокурори захищають права людини? Не всіх, а тих, хто
потребують і не можуть самі
це зробити. Маю на увазі
людей з психічними і фізичними вадами, які не можуть
прийти до суду. Ми вважали,

кепсько - але ж купа додаткових повноважень з’явилися раптом у РНБО…
- Знову антиконституційно. І це також докір товаришу Зеленському.
- … яку команда Володимира Олександровича
перетворила на дубину
для президента - як санкційну, так і інформаційну.
Чули, як Зеленський нещодавно сказав: дивіться нас
по п’ятницях? У мене до
вас питання: наскільки, на
вашу думку, низка рішень

ємо, що написано в ст.107:
Рада національної безпеки і
оборони є координаційним
органом – усього навсього!
Координаційним, не керуючим! Компартія у нас була
керуючою, 6 стаття, пам’ятаєте? А тут – усього-навсього
координуючий орган з питань національної безпеки і
оборони при президентові
України. Рада національної
безпеки координує і контролює діяльність органів виконавчої влади. Ну координуйте їх, контролюйте; скажіть,

що Баканов щось недопрацював з вагнерівцями. Нема
питань! Але лише скажіть. У
вас іншої функції немає. Що
ж ви рішеннями РНБО закриваєте і забороняєте?
- Ви не в курсі хто зорієнтував Президента перепрофілювати Раду нацбезпеки таким чином?
- Думаю, це зробила так
звана харківська група, яку
представляють
Веніславський та інші. Вони завжди
були в інституті Дзержинського. Для них ніколи права
не було. Як вони назвалися
- академією імені Мудрого?
Ми з друзями, кепкуючи,
між собою називаємо її академією Лазаря Едмундовича
Мудрого. Лазаря - тому що
вона колись була імені Кагановича, Едмундовича – бо
потім - імені Дзержинського.
Вони, мабуть, апріорі стоять
на тій позиції, що влада – це
все. Та ні, не все - влада. Ані в
Британії влада - не все, ані в
Америці.
Знаєте, я інколи лаюсь, у
нас навіть вузи з їхніми викладачами
нестандартно
випускають кадри - тому що
різна ментальність, різний
менталітет. Хто у нас знає,
хто пропагує, що свого часу
суд зобов’язав короля Іспанії дотриматися свого слова
- і Колумбу надати звання
віце король Індії (бо вважали ж що це - територія Індії)?
Суд! Так це кінець п’ятнадцятого століття, Московія
в лаптях ще ходила. Це був
десь 1499 чи 98 рік. Може, я
трошки помиляюсь з точки
зору дат. Але було рішення
суду, що вздрючило короля
в монархічній державі. Це ж
абсолютна монархія була!
А ці? Вони сьогодні у
двадцять першому столітті
корчать з себе монархів. Ну

я не знаю, де вони навчалися? Необільшовики. Сьогодні при владі ця зелена пошесть - це є необільшовики
вісімнадцятого року.
- Ми підійшли до того,
з чого почали – з вашого
зі Степаном Хмарою протесту проти порушень
Конституції на урочистому засіданні Верховної
Ради. Для тих читачів, що
не розуміються на Конституції, юриспруденції,
Продовження на стор. 5
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BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в
Українській околиці з 1981 року

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

Приймаємо більшість страховок
Можлива оплата кредитною карткою

В офісі розмовляють українською,
російською, польською
2226 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622

773-278-8380
0

ɇɟɦɚɛɿɥɶɲɧɚɞɿɣɧɿɲɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɱɢɦɜɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ

Отже, треба поспішати!

Ціни на нерухомість зростають і будуть стрімко підніматися і далі...
Купивши зараз, Ви гарантуєте собі відсутність
зайвих втрат в майбутньому!
Купуйте або продавайте з
ліцензованим агентом з нерухомості

Орестом
Зубрицьким
Розмовляє українською

NORTH SHORE PRESTIGE REALTY

дайте відповідь: чи можна
у даному випадку провернути фарш у зворотньому
напрямку? Чи можна якось
відновити статус-кво?
- Право – не фарш. Його
дійсно не можна провернути, хіба що відправити на
котлети. Але право можна
повернути. Недаремно в
цивільному законодавстві
є поняття двосторонньої
реституції. Якщо щось відбулося на підставі, умовно,
угоди, що була укладена як
нікчемна, під примусом, суд цю угоду скасовує і каже,
що сторони повертаються
до первісного стану. Це є
двостороння
реституція.
Обидві сторони повертаються до первісного стану.
- Але якщо порушень настільки багато, яку взяти
точку відліку для цього
первісного стану?
- Мені зараз важко сказати. Я би взяв точку відліку Конституції 96 року, без
змін 2004 року. Тому що
зміни були, Конституційний
суд правильно сказав, що
зміни відбулися з порушенням Конституції. Знову у нас
перекрутили. Конституційний суд ніде не казав, що
відновлюється Конституція.
Читайте резолютивну частину. Там написано інше. Верховній Раді і іншим органам
відповідно до цього рішення
привести законодавство у
відповідність. То давалося
Верховній Раді. Хлопці, поверніться до 96 року. А Яну-

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

847-890-9430
кович разом з Лавринович
або його контора, тому що
Лавринович тоді був міністром юстиції, надрукували
і в Офіційному віснику України, за його випуск відповідає
міністерство юстиції, надрукували текст Конституції 96
року і сказали: живіть. Тобто
вони вчинили самоправні
дії, за це мають сидіти на лаві
підсудних.
- Я досі не можу зрозуміти, чому Лавринович на це
пішов? Дуже ж досвідчена
людина.
- Лавринович трус. Він
хотів бути при владі – тому
на це і пішов. Інше питання,
чому його досі не посадили? Щоправда, десь я чув,
що він у той час нібито був у
відпустці. Тоді треба саджати
іншого. Знаходити того, хто
дав це розпорядження – Лукаш, Лавриновича, мені все
одно. Того, хто стояв за цим,
ви, слідство, шукайте - і саджайте.
Але сьогодні треба хоча
б ліквідувати весь цей антиконституціоналізм, який
започаткував Порошенко.
Тому що сьогоднішній Зеленський є послідовником
того, що зробив Порошенко
у 2016 році.
- А ми з водою дитину
не виплеснемо?
- Ні. Не виплеснемо. Це
має бути хірургічна операція. Треба різати апендицит
- значить різати.
- Слухаючи ваші критичні відгуки просто про

всіх президентів України,
про їхнє ставлення до Конституції, гарантом якої
вони мали б бути, хочу
спитати: я правильно розумію, що ви вже - переконаний послідовник парламентської республіки?
- Я був послідовником
не сьогодні. Це була одна
з моїх дискусій з Чорноволом, коли я був заступником голови Конституційної
комісії у 91-92 роках. Я був
Генеральним прокурором і
заступником голови Конституційної комісії. Був майже у
всіх робочих групах. І ще тоді
казав, що я - прихильник
устрою влади за стандартами Німеччини. Не устрою
держави, а устрою влади. А
у них парламентська республіка з сильним прем’єр-міністром. Так, Президент у
них є. Я і не заперечував,
щоб у нас був президент. Але
він повинен носити церемоніальний характер. Тому що
є таке поняття: «задовбали
текучкою». Наприклад, президент тієї самої Німеччини
підписує акти, що пов’язані
із заняттям суддями посад.
Уявіть, що канцлер ще й цим
займається. Тобто нагороди,
все ось таке інше – для цього
повинна бути така людина.
Там, у Німеччині, замок, де
працює Президент, маленький. Секретаріат - невеличкий. Навіть, цитую німецьку
Конституцію, якщо війна,
наприклад, і нападають на
Німеччину, то Верховним

головнокомандувачем є не
президент, а канцлер. Тобто
якщо б сьогодні був військовий конфлікт, війська Бундесверу очолює Меркель.
- Тобто зараз ви свою
точку зору не змінили?
- Ні. Я фактично в душі
- германофіл, мені подобається їхній устрій, політична
система, культура і так далі. В
принципі, з того часу в моїх
поглядах нічого не змінилося. Інше питання, чому я
тоді погоджувався з Чорноволом? Бо в той період революційних змін, коли Україна виривалася з Московії,
потрібна була сильна влада
як перехідний період. В тій
ситуації багато хто про це
казав - і Рух, і комуністи, до
речі (але вони за традицією
казали, у них був сильний Генеральний секретар).
В той період, мабуть, так
і мало бути. Але не вічно. І,
в принципі, я за державний
устрій у форматі «парламентська республіка із сильною
виконавчою владою». А у
нас сьогодні прибрали президентську республіку імені Кучми - але ж президент
незрозумілим чином залишився. І він фактично вважає
себе головою уряду. Чому
до нього їздить прем’єр-міністр? Прем’єр взагалі не має
туди їздити щоденно. Тому
що прем’єр-міністра призначає хто? Парламент. Хто призначає міністрів? Парламент.
Двох міністрів усього подає
президент. Не призначає, а

лише подає, вносить подання на них – міністр оборони
і зовнішніх справ. Але булаву вони отримують і попу в
крісло - завдяки кому саджають? Завдяки парламенту.
А у нас ані до людей, ані до
носіїв публічної влади не доходить, що президент у нас
– президент парламентської
республіки. Да, він крутіший
за німецького президента,
але він не має бути крутіший
за прем’єр-міністра!
- У нас, коли приходить
новий президент, він починає невластиві йому
повноваження перетягувати на себе.
- Да. Цього ж хотів і Янукович. Він же прийшов
президентом
парламентської республіки. Але він
хотів бути президентом на
кшталт Кучми. Тому він змінив Конституцію. Зробив це
незаконно, але хотів жити
в межах правового поля. А
сьогодні виходить, що Янукович - більший законник,
ніж його наступники. Тому
що наступники нібито мають
Конституцію парламентської
республіки. А діють - поза її
межами. Янукович в межах
діяв…
Євген Кузьменко, «Цензор.НЕТ»
Фото: Наталія Шаромова,
«Цензор.НЕТ»
Джерело: Цензор. НЕТ (https://
censor.net/ru/resonance/3275916/
eksgenprokuror_suddya_
konstitutsyinogo_sudu_vktor_shishkn_
men_dostatno_zeml_zamahu_na_
sudovu_vladu_schob)
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Юрій Павленко
КАТ ВАСИЛЯ СТУСА ВИМАГАЄ ЩЕ
БІЛЬШОЇ ПЕНСІЇ
час розслідувати його злочин
Останній вирок Стусу винесено
в 1980 році. Сьогодні всі добре знають «адвоката» Стуса - Віктора Медведчука. І чомусь забули про головного винуватця цієї справи - СУДДЮ
Київського міського суду на ім’я Фещенко Петро Іванович, який 2 жовтня 1980 року не заслухавши навіть
останнього слова поета, виніс йому
вирок - 10 років примусових робіт і
5 років заслання, де він в 1985 році
й помер.
У постанові суду сказано: «Стус,
бувши судимим, не став на шлях
виправлення. З березня 1977 року,
перебуваючи на засланні в селі
Матросове… а з серпня 1979-го,
мешкаючи в Києві, з метою підриву й ослаблення радянської влади
проводив агітацію… шляхом поширення наклепницьких вигадок, що
порочать радянський і суспільний
лад»*.
У своїх заявах Стус відкрито говорив про застосування щодо нього тортур та, зокрема, про обмеження його прав:
«Мені не дали виголосити своєї
звинувальної промови – так званого останнього слова, суддя просто
заборонив мені говорити».
«Це кримінальна справа злодюжок у суддівських та прокурорських мантіях».
Cтуст помер у таборі. А тим часом його кат Петро Фещенко спокійнісінько продовжив кар’єру. В
1993 році Верховна Рада обирає
його вже до Київського обласного
суду** (який потім перейменовується в апеляційний) і вийшов на
пенсію в 1996 році*** (середня пенсія судді складає близько 77 тисяч
грн на місяць).
18 грудня 2013 року, під час Революції Гідності, Київський апеля-

ційний суд в особі Олександра Гриненка (на той момент - голови суду)
вручає Фещенку грамоту «за багаторічну сумлінну працю, значний
особистий внесок у забезпечення
діяльності судової влади та високий
професіоналізм»

****

16 березня 2021 року цей «заслужений працівник» звернувся
до суду (як і кат упівця з Волині
Борис Плахтій), з позовом, в якому вимагає підвищити йому пенсію:
https://reyestr.court.gov.ua/
Review/95577342. Рішення по справі ще немає. Але добре, що цей чоловік - живий. Значить, він ще може
відповісти за свої діяння і пізнати
справжню ганьбу.
Я знаю, що нинішня суддівсько-прокурорська шобла - це
корупціонери і діти тих самих червоних катів*****. Але це не привід
складати руки. Тому я звертаюся до
Генпрокуратури з заявою про злочин, вчинений суддею Фещенком
П.І. та іншими особами щодо Василя
Стуса і вимагатиму невідкладного
розслідування та покарання винних у цьому злочині.

***

Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не клонюся
в передчутті недовідомих верст,
що жив, любив і
не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
як в смерті обернуся до життя
своїм стражданням і
незлим обличчям.
Як син, тобі доземно уклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі
і в смерті з рідним краєм поріднюсь.
Василь Стус

Віктор Бородулін
Ви коли небудь бачили, як майстерно поводяться фокусники з картами? Це заворожує. Карти з’являються нізвідки, і зникають в нікуди.
Виникає , що фокусник володіє якоюсь магією.
Але, як тільки ви помічаєте, що він
дістає карту з рукава, а не з повітря,
фокус втрачає свою «магічність». Ви
усвідомлюєте, що це спритність рук,
відточеність рухів і система відволікання уваги.
Так і з маніпуляцією свідомістю.
Доки ви не знаєте, як діє фокус/технологія, ви в зоні дії маніпуляції. Головною передумовою маніпулятивної дії
- скритність. Факт маніпуляції не повинен бути помічений об’єктом маніпуляції. Об’ єкт має бути переконаний,
що маніпулятивна інформація, яку він
споживає природня і справжня.

Назар Мухачов

18 липня 1995 року поховали Патріарха Володимира. Його вбивство
мало не менш трагічне значення для
України, ніж вбивство Чорновола.
Українська церква була б зовсім
іншою- як з духовної, так і з політичної точки зору. А Моспархату (МП)
тоді взагалі не залишилося б на території України!
Чорний вівторок - 18 липня 1995!
Не дали поховати Патріарха в Софії, побили людей, показово та цинічно!!!
Стоять за цим ті ж люди та структури,що і за вбивством! Серед них і
ті,хто зараз при посадах та церковній ієрархії!
Кремль цинічно вбиває ключових
патріотів України, а ми розводимо
руками,загодовані «толерастією»,
« перед смертю навіть не матюкайтесь - бо буде не по-європейськи»,
«не заважайте красти,бо путін нападе» тощо.

Микола Мельник

Народ, який вирішив посміятись,
що на каналі Ахметова йде ток-шоу
деолігархізація, звісно має рацію.
А також він має рацію, коли сміється із пепедач про патріотизм на
каналах Порошенка.
Або про боротьбу з корупцією на
каналах Коломойського.
Або про терпимість на каналах

Yuriy Sytnyk:
Кліматичний Апокаліпсис у вигляді погодних аномалій, анонсована «третя хвиля» ковідика, гомодиктатура, примус до заштриків і
все більше протестів щодо цього,
знецінення грошей, загострення
військових протистоянь, внутрішня
нестабільність і збройні конфлікти
у цілій низці країн, одурманення народу та масові психози - все це і багато іншого відбувається буквально
на наших очах з усе зростаючою

інтенсивністю. За цим усім хаосом
я бачу вмілих режисерів, які «легкими дотиками» скеровують людство
у жахіття тотального взаємознищення.
Проте немає жодних причин для
паніки, бо всім воздасться, а процес
очищення важко хворого планетарного організму є неминучим і болісним. І ми його змушені пройти всі
разом і кожен зокрема, як частинка
цілого.

Для керування індивідумами у
великій кількості, створюється окрема реальність, в якій ці шматочки
розрізненої інформації «органічно»
вписуються і не випадають з загальної картини. Мова звісно про засоби масової інформації, які на пряму
формують цю віртуальну дійсність
методиками подачі новин з певного ракурсу і певними акцентами, та
нюансами, думками «заготовлених»
експертів, та лідерами думок. І неопосередковано, через серіали, розважальні передачі, тексти пісень і
тд.
Одним з яскравих прикладів такої майстерної маніпуляції в Україні,
стала тривала технологія розкрутки
кандидата в президенти із звичайного актора. Апофеоз цієї маніпулятивної технології вам всім відомий.

Олексій Павлюк

Навколо Києва багато котеджних
латифундій, які належать прокурорам, суддям, митникам, ментам вищих каст. Тільки біля мене такі маєтки розташовані в Стоянці, Дмитрівці,
Капітанівці. Цілі вулиці з парканами,
місцями до 5 метрів, з палацами, з
газонами, з обслугою... Життя у них
склалося. Ви дійсно думаєте, що
вони від всього цього добровільно
відмовляться ? А це навіть не олі-

Або кулі, або долари...
Хай не радіють вороги - тих,хто
пам’ятає та розуміє - не так вже і
мало!!!

Медведчука і так далі по списку.
Телеканал це бізнес. І в цьому бізнесі працює купа людей, які можуть
поділяти, а частіше не поділяти думки своїх власників.
А взагалі, всі антиолігархісти мають тішитись, що Рінат взяв на роботу Мендель. Адже дівчинка ідеально
вміє ламати все до чого торкається.

гархи, не великі політики, це рангом
нижче... Яка боротьба з корупцією,
якщо бідні, як церковні миши, держслужбовці так живуть ? Вони не криються, як Корейко з валізою рублів,
вони живуть на повну і впевнені, що
цей банкет буде тривати вічно. Зелений тсарь їх посодить ? Я вас умоляю, скоріше вони його посодють.
Бо вони і є справжня дИржава, а не
якийсь зальотний гастролер.
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Графік Роботи:
Пн-Пт: з 10 ранку до 8 вечора
Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня

773-600-2727

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
Ukrainian Village

2232 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

Автомобільні аварії

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

Ми страхуємо:

tɶʘʨʤ
tɷʩʚʞʣʠʞ ʠʘʖʦʨʞʦʞ
tɼʞʨʨʵ
tɸʧʻɷʻʝʣʛʧʇʨʦʖʫʤʘʠʞ

Ваш агент

ʔʡʻʵʇʠʩʟʗʻʚʖ

ʄʨʦʞʢʖʟʨʛʝʣʞʜʠʩʚʤ20%ʥʻʚʥʞʮʻʨʲʧʵ
ʣʖʨʛʡʛʪʤʣʣʩʖʥʡʻʠʖʬʻʴʚʡʵʗʛʝʥʛʭʣʞʫʘʤʚʻʼʘo
“KnowYourDrive”

ʆʄʀɭɸɸɷɭɽʃɻʇɭ

Імміграційне право
•
•
•
•

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

Михайло Чабан

773-627-6250
www.chabanlaw.com

Знижка до

35% на страхування

будинку або квартири
з авто!!!

СТРАХУВАННЯ
ʉʣʖʧʣʖʚʻʟʣʖʧʨʦʖʫʤʘʖʠʤʢʥʖʣʻʵ ʘʻʚʢʻʣʣʞʟʧʛʦʘʻʧ
ʫʤʦʤʮʻʬʻʣʞʨʖʠʘʖʡʻʪʻʠʤʘʖʣʻʥʦʖʬʻʘʣʞʠʞ
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ЧАС І ПОДІЇ

ПОЛІТИКА
Ліна КОСТЕНКО

І

все-таки парад потрібен.
Державне свято, 20-ліття
Незалежності, як же без
параду? Це ж фактично
перша така урочиста дата
— повноліття молодої держави. Люди повинні побачити її честь і славу, її оборонну міць, її провідників і
достойників, відчути ритм
карбованих кроків у самому серці столиці. Досі ж так
і було, а на ювілей не буде?!
Отже, треба споруджувати трибуну. Там, де й завжди,
під величавим монументом
Незалежності. На трибуні
мають стояти всі чотири
президенти нашої держави
і приймати парад.
Не хочуть військовий, на
військовий немає коштів,
— то в нас же є ціла армія
державотворців. 20 років
працювали,
здійснювали
реформи, творили демократичну правову державу,
яка посіла гідне місце у світі.
Стрункими рядами мають пройти депутати всіх
скликань на чолі зі спікерами, помічниками й заступниками, зі всім штатом й
апаратом Верховної Ради,
фракціями й комітетами,
тушками й перебіжчиками. Секретаріати й Адміністрації всіх президентів із
відділами й колегіями, нацрадами й консультантами,
речниками, радниками й
референтами. Міністри всіх
урядів на чолі з прем’єр-міністрами, судимими й несудимими, тут сущими й деінде. Усі розлогі гілки влади,
на яких рясно повсідалися
керівники й управлінці всіх
рангів і спеціалізацій. Словом, усе те воїнство, завдяки
якому Україна тріумфально
здобулася на четверте місце
серед найгірших економік
світу й за різними показниками доганяє як не Гвінею,
то Гондурас. Щоб народ міг
побачити, кого він годував
й утримував 20 років, чиї
засідання, пільги й закордонні вояжі, державні дачі й
курорти так щедро оплачував. І замислився, урешті, чи
варто годувати таку армію
ще й наступні 20 років.
Має
продемонструвати свої досягнення судова гілка влади, генеральні
прокурори й заступники,
судді, слідчі, а також міліція,

Равнєніє на трибуну

Служба безпеки, усі розділи й підрозділи державної
охорони, — теж ціла армія,
що стоїть на сторожі законів і покликана вбегти суспільство від внутрішніх і
зовнішніх небезпек. Високо
над собою вони мають пронести портрети Ґонґадзе й
Александрова, Чорновола
й Гетьмана, усіх убитих і закатованих у відділах міліції, померлих і зниклих за
нез’ясованих обставин. Та й
самовбитого двома пострілами в голову Кравченка,
і Кирпу, і Кушнарьова, чиї
загадкові загибелі багато
чого б прояснили в чорних
кросвордах нашого правосуддя.
Конституційний Суд у
червоних мантіях мав би
нести перекинуту догори
дриґом Конституцію, інтерпретовану в різний спосіб
залежно від поточних потреб влади.
Мають пройти судді-колядники з торбами грошей
на плечах, спіймані й не
спіймані на гарячому функціонери й корупціонери, кожен із тавром свого злочину,
тримаючи рівняння на президентів своєї країни, які теж
стоять на трибуні з вивісками на шиях, — хто що здав за
ці 20 років. Хто флот і ядерну
зброю, хто промисловість і
стратегічні об’єкти, хто помаранчеву революцію, хто
взагалі Україну.
Так що, мабуть, це було
слушне рішення — скасувати військовий парад, бо
то ж було хоч приїде прези-

дент якої із сусідніх держав,
привітає султан Брунею. Все
ж таки міжнародний рівень.
А тепер навіть президент
Росії навряд чи приїхав би.
Бо ж як не здавай Україну,
все одно братній державі
хочеться, щоб її просто не
було. І в Європі тепер ми —
ізгої, пристойні політики із
тутейшими на трибуну не
стануть.
Та й народ у нас несвідомий. Ще прихопить із собою
помідори чи яйця й закидає трибуну, незважаючи
на зростаючу дорожнечу,
або змиє кого потужним
струменем із брандспойта.
А так стоїть мовчки обабіч

улюбленому електорату в
мікрофон. Це буде художня частина параду. Дехто
з журналістів виконає заячий зиґзаґ по пеньочках
президентської резиденції.
Прес-секретарка
Гаранта
станцює граціозний пірует
із тортом, а Генпрокуратура
дасть лиха закаблукам під
«Мурку». Підписанти вірнопідданських листів зроблять акробатичний номер
— собачу стойку сервілізму.
Депутати-кнопкодави програватимуть віртуозні етюди голосування за відсутніх
колег. Депутати-костоломи
демонструватимуть мистецтво бойових прийомів. Міністр освіти жонглюватиме
підручниками з української
історії. Каріатида гуманітарної політики підпиратиме
плечем падаючу стелю нашої духовності. Зірка української естради, народна
артистка України проспіває
новий популярний хіт «Я
дєвочка твоя в шикарном
авто». Парламентський дириґент однією рукою здириґує ораторію «Україна
для людей», і нинішній наш
прем’єр зіграє соло на газовій трубі.
Завершує всю цю святкову феєрію сірий автозак,
обклеєний портретами Юлії
Тимошенко, який пропихають крізь протестуючий натовп «Беркути» і «Грифони»,
обліпивши його, як чорною
ікрою, своїми касками, кому
ламаючи ребра, кого збива-

Окремо мають пройти заслужені люди України,
похнюпивши голови, бо дехто ж таки совісно працював,
а результату не видно, - перемололо в пащі системи
Хрещатика аж до Майдану,
спостерігає цей парад, який
давно вже на часі, і робить
свої висновки.
Окремою колоною мають пройти заслужені люди
України, у всьому блиску
орденів і медалей, мабуть,
похнюпивши голови, бо дехто ж таки совісно працював, а результату не видно,
перемололо в пащі системи.
Інкорпоровані в цю колону,
мають пройти Герої України,
бажано — пронумеровані,
бо якщо Україна має стількох Героїв, то ця кількість
повинна ж колись перейти
в якість і представити переконливі приклади героїзму.

Від редакції:
Цьому твору Ліни Костенко виповнюється 10 років – він написаний з нагоди
20-ї річниці Незалежності України, в серпні
2011. 24 серпня ми будемо відзначати 30ту річницю. Актуальність цього твору – не
втрачена, лише перелік «учасників параду»
можна доповнити «патрійотами», що свої
злочини завертають у вишиванку «мови,
віри, армії» та «зеленими слугами неукраїнського народу». На нашу думку одним
із найважливіших акцентів даного іронічно-саркастичного опису є хвилеподібне
дослідження походження – генези тих всіх
істот, причетних до руйнування України.
Подібно до Олеся Гончара та його роману

Мають пройти рейдери в
чорних масках, озброєні ломами й пістолетами.
Директори шахт із тисячами трун загиблих за ці
роки шахтарів.
Банкіри, угинаючись під
вагою грошей ошуканих
вкладників.
Промчати мажори, давлячи всіх на своєму шляху.
Має пройти маршем п’ята колона з транспарантами «Руки прочь от русского
языка!» Слідом — кликуші
й попи з кадилами і прокльонами на всіх, хто не
вони. Мав би вивести на
парад свій «Всеукраинский
союз воинских сил» тезко
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«Собор» Ліна Костенко дуже чітко вказує на
браконьєрську природу «очільників», котрих обирає «мудрий нарід». Власне роман
«Собор» не просто так заборонили в СРСР,
адже у ньому показано першоджерела
появи людей-гвинтиків у антилюдській комуністичній машині. Існуюча кланово-олігархічна система управління Україною є
еволюційною формою радянської комуно-азійської. І сучасні неомарксистські ідеології також працюють в цьому ж ключі.
Зважаючи на важливість даної теми, в наступному номері газети ми опублікуємо рецензію Івана Денисенка на роман «Собор»
Олеся Гончара - «Творці і Браконьєри».

автомата Калашникова, що
надало б парадові особливого військового шарму. А
також мали б продефілювати всі видимі й невидимі
блоки «русского единства»,
шовіністи і ксенофоби всіх
мастей і на повен голос нарешті відверто озвучити
своє кредо: «Украина для
русских!»
У всьому розмаїтті знамен мають пройти повз трибуну всі принаявні в Україні
партії, скільки їх є, щось до
двохсот, великих і малих, і
зовсім мізерних, з авторитетними лідерами на чолі,
навіть якщо якийсь лідер
очолює сам себе.
Гордо й піднесено повинні пройти «противсіхи»
з осатанілою натхненницею
«противсіхства» на мітлі.
І над усім цим у київському небі пролітають яскраві
повітряні кулі — оранжеві,
біло-сині, біло-червоні, синьо-жовті й зовсім червоні.
Із них приязно виглядають
олігархи і з батьківською
усмішкою махають народові рукою.
Насамкінець із космосу
спуститься київський мер,
обвішаний амортизуючими
пакунками з китайською
гречкою,
приземлиться
на сходах мерії і поспіває

ючи з ніг, кого волочачи по
асфальту.
За цим автозаком, як у Росії колись Пугачова, везуть
заґратовану клітку із членом
попереднього уряду, екс-міністром внутрішніх справ. З
інших кліток виглядають ще
кілька фігурантів сюрреальних судових процесів.
Молодий перспективний
суддя Родіон Кирєєв підморгує народові бровою.
Вєрка Сердючка співає
свій інваріант державного
гімну: «Ще не вмерла Україна, єслі ми гуляєм так!»
Чотири президенти на
трибуні прикладають руки
до серць.
Країною проходить всеукраїнська акція «Україна
— 20». Це, очевидно, якийсь
новий тип відзначення державних свят. Судячи з рекомендацій радіо, це виглядає
так: люди збираються у містах і селах біля пошт, у святкових національних строях,
намалювавши на обличчях,
руках чи й просто на папері
цифру 20. Співають, танцюють і обмінюються побажаннями.
Неважко
здогадатися,
якими.
Джерело: День
(http://www.day.kiev.ua/214296)
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авряд чи було б правильним таку ґрунтовну штуку засновувати
на настільки слабкому
фундаменті. Що ж, надамо
чималу послугу обом таборам, звільнивши їх хоча б
від необхідності обговорювати фейки. Отже, річниці
знаменитого рішення
ЄСПЛ у «справі про мораторій» присвячується.

Звучали заяви деяких експертів про те, що Суд наказав
Україні скасувати мораторій і
впровадити ринок землі. Це
також не є правдою. «150. Рішення Суду не слід розуміти
як таке, що зобов’язує невідкладно ввести необмежений
ринок земель с/г призначення
в Україні».
Наведено цитати з рішення, які можна легко перевірити.

Фейк №1 про рішення
ЄСПЛ у справі «Зеленчук
і Цицюра проти України»,
яке встановило, що
мораторій незаконний

Фейк №2 про вільний
ринок землі в
країнах Європи

Такі заяви ми зустрічаємо не лише у Фейсбуці, а
й у популярних виданнях і
виступах відомих публічних
осіб. Однак проста перевірка
тексту рішення говорить про
прямо протилежне:
«107. Таким чином, Суд
вважає, що обмеження, установлені стосовно здійснення
прав заявників, відповідали
вимозі «законності», властивій статті 1 Першого протоколу до Конвенції». Тобто
Європейський суд із прав
людини вважає мораторій
законним, таким, що не порушує Конвенції.
«108. …Суд вважає, що рішення національних органів
про те, що подовження мораторію на продаж земель слугувало цим цілям (уникнути
обезземелення та зубожіння
сільського населення), не можна вважати «явно необґрунтованим». Тут ще краще: Суд
наводить обґрунтування мораторію цілями, які притаманні також обмеженням, установленим в інших країнах.
«110. Суд указує, що його
роль у принципі не полягає у
вирішенні питання про те,
чи повинна держава, яка вирішила передати приватним
особам землі, що раніше належали державі, дозволити
після цього новим власникам
продавати їх і на яких умовах». Тут Суд узагалі відмовляє собі в праві судити про
доцільність мораторію.
Таким чином, Суд прямо
визнає законність мораторію,
його відповідність Конвенції та право держави самій
визначати режим власності
щодо безоплатно переданого державою майна. Суд
бачить порушення прав заявників лише в тому, що вищі
чини держави неодноразово
обіцяли скасувати мораторій,
чим викликали виправдані
очікування власників, у яких
останні були обдурені. Таким
чином, права заявників порушив не мораторій і не ті, хто
його встановив, а ті, хто обіцяв його скасувати. «147. ...на
заявників... була покладена
ноша неспроможності органів влади слідувати встановленим ними самими цілям...».
Суд прямо вказує, що він
«не може підмінити її (держави) власне рішення з приводу
того, чи буде доцільним існування ринку землі».

ЧАС І ПОДІЇ
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Усі без винятку європейські країни суттєво обмежують оборот сільськогосподарських земель. Такі обмеження
стосуються як максимальної
кількості землі, сконцентрованої в одних руках, так і суб’єкта
права на сільгоспземлі. Щодо
суб’єкта обмеження можуть
стосуватися
громадянства,

- у Польщі, Угорщині, Естонії обмежено купівлю сільськогосподарських земель
не громадянами ЄС;
- у Польщі, Росії, Угорщині,
Естонії, Латвії, Литві, Туреччині та Македонії обмежений
максимальний розмір с/г
землі, сконцентрованої в одних руках. У багатьох інших
країнах, де немає законодавчого обмеження на розмір
землі, потрібен дозвіл держоргану, - останній за фактом
дозволяє придбавати тільки
земельну ділянку конкретного розміру, тобто також здійснюється контроль кількості
землі в одних руках;
- Росія, Греція та Сербія обмежують купівлю землі в прикордонних районах;
- «... у багатьох із цих держав органи влади, мабуть,
в основному переслідують
такі самі цілі, які полягають
у забезпеченні ефективного
використання землі для агро-
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бливіших регіонів для вкладень в агровиробництво навіть без можливості купівлі
землі.

Фейк №4 про збільшення
ціни землі у разі
її оборотності
У Франції земельна ділянка змінює власника раз на 70
років, середня ціна на 2016 р. 6 тис. євро за гектар. В Ірландії
середня оборотність земельної ділянки - раз на 555 років,
а вартість одна з найвищих у
ЄС - 24 тис. євро за гектар (дорожче тільки в Нідерландах).
Оборотність землі в Англії та
Німеччини також низька - щорічно 0,41 і 0,53% відповідно,
за даними на 2015 р. Ціна і там,
і там по 19 тис. євро за гектар.
Таким чином, за останні сто
років українська земля оберталася частіше, ніж французька, німецька, англійська й, тим
паче, ірландська.

Земельні Фейки

У баталіях навколо ринку землі - багато гіпербол,
мрій і брехні, але мало перевірки фактів
освіти, необхідності наявності
значного стажу обробітку с/г
землі.
Приклади візьмемо прямо
з вищезазначеного рішення
ЄСПЛ, п. 46–54, 127. Наголосимо, це факти, встановлені
судом:
- в Австрії, Франції, Німеччині, Угорщині, Литві, Норвегії,
Швеції, Польщі, Словаччині,
Словенії для передачі права
власності на землю сільськогосподарського призначення
необхідний дозвіл спеціального органу державної влади. В Австрії, наприклад, для
одержання такого дозволу
покупець має надати гарантії, що він справді оброблятиме цю землю, тому землю
не може придбати спекулянт,
включаючи інвестиційні або
пенсійні фонди. У Норвегії типовою умовою буде обов’язок покупця переїхати на цю
ділянку та проживати там не
менш як п’ять років. У Польщі,
Словаччині та Словенії деякі
категорії можуть бути звільнені від необхідності отримувати дозвіл, як правило, ті, хто
вже багато років займається
фермерством у цій країні;
- в Австрії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині
та Словенії від покупця вимагається спеціальна освіта або
попередній досвід роботи в
агросекторі;
- у Франції, Польщі, Австрії,
Італії, Угорщині, Нідерландах,
Румунії, Росії, Чехії, Фінляндії,
Грузії, Латвії, Литві, Словаччині, Боснії та Герцеговині,
Сербії, Словенії, Македонії
гарантується першочергове
право купівлі сільгоспземлі
головним чином близькими
родичами, сусідами, місцевими громадами та державою;
- у Росії, Грузії, Молдові, Вірменії, Азербайджані, Хорватії,
Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Македонії с/г землю не
можна продавати іноземцям;

виробництва та запобігання
надмірної концентрації земельної власності, зокрема, у руках економічних
гравців, не залучених у місцеве сільське життя та фермерство».
При цьому більшість перелічених вище країн передбачають обмеження також і
для оренди сільгоспземлі. Як
вказувалося вище, у деяких
випадках покупець такої землі зобов’язаний сам її обробляти та не може здавати її в
оренду, в інших - орендувати
може тільки обмежене коло
суб’єктів. В Україні оренду землі взагалі не обмежено ні за
суб’єктом, ні за розміром. Для
початку свого агробізнесу в
Україні достатньо орендувати
сільськогосподарську землю,
для чого не потрібно одержувати дозволи органів влади,
бути громадянином України
або ЄС, мати стаж фермерської діяльності в країні або
відповідний диплом. Немає
також обмеження за кількістю
орендованої землі. У плані доступу до землі для заняття
сільським господарством в
Україні одне з найліберальніших законодавств у світі,
тому розпочати агробізнес в
Україні досить легко.

Фейк №3 про більш
ефективне ведення
господарства власником
землі порівняно
з орендарем
У найбільшому виробникові сільгосппродукції в ЄС Франції (18% усієї с/г продукції ЄС) рівень орендування
землі становить 90%. У Німеччині в оренді перебуває 60%
сільськогосподарських угідь.
Заснування простого механізму відчуження права
оренди може перетворити
Україну на один із найприва-

Фейк №5 про прихід
інвестицій
Зростання ціни на землю
випереджає зростання ціни
на сільгосппродукцію. За
даними The Economist, у наступні сорок років людство
має виробити більше їжі, ніж
за останні 10 тис. років, разом узяті. Пенсійні фонди
США і Європи скуповують
бразильські землі цілими
провінціями, російські - мільйонами гектарів. За даними
The Guardian, скуповуванню
земель глобальними корпораціями сприяла дефорестизації в Африці та Океанії.
З українських 32 млн га
ріллі на чорноземи припадає 28 млн. Середня вартість
порівнянної землі в американському «кукурудзяному
поясі» - 16,58 тис. дол. за гектар. Плюс ще й наближеність
до найбільших ринків збуту
фуражу - Європи та Близького Сходу.
Низькі дисконтні ставки
європейських центробанків
(іноді з від’ємним значенням)
уже призвели до стрімкого
зростання цін на землю в Європі. Дешеві (іноді під нульову
ставку) європейські гроші чекають відкриття українського
ринку землі, деякі для того,
щоб скупити, агрегувати та
продати дорожче, інші - купити в агрегаторів і довго отримувати пасивний дохід від
оренди, виводячи його з України, - те, проти чого існують
обмеження в усіх країнах ЄС.

Фейк №6 про священність
і справедливість
права пайовиків на
землю та незаконність
його обмеження
Політичне рішення 90-х
про розподіл усього дер-

жавного майна між громадянами
обґрунтовувалося
простою тезою про те, що це
майно було ними створене.
У такий спосіб були розпочаті ваучерна приватизація
промислових підприємств і
розпаювання майна колгоспів. Слід згадати, що члени
колгоспів окремо одержали
майновий пай і окремо - земельний. Перший стосувався
рукотворного майна колгоспів (корівників, свинарників,
тракторних бригад, госпдворів та ін.) і, таким чином, є
еквівалентом ваучерів для
міських жителів. А розпаювання земель не має навіть
вищевказаного
слабкого
обґрунтування про створення колгоспниками своєю
працею майна. Слід сказати,
що землі під промисловими
підприємствами не були безоплатно приватизовані, що
логічно. Тож члени колгоспу
одержали у власність як те,
що було створено працею (їх
і предків), так і те, що не було
ними створене. Понад те, ми
пам’ятаємо, що в колгоспів
земля опинилася внаслідок
її експропріації у законних
власників, нащадкам яких
землю ніхто повернути не запропонував.
Коли заходить мова про
несправедливість обмеження права розпоряджатися
безоплатно отриманими землями, слід згадати, що майже
всі пайовики добровільно, за
заявою, одержали у власність
землі вже з таким обмеженням, знаючи про нього. Про
це згадує й ЄСПЛ у своєму рішенні.
Право на безоплатно
отриману землю членами
колгоспів ніяк не може бути
більш справедливим, ніж
право нащадків людей, у яких
цю землю експропріювали
внаслідок колективізації.

***
Скасовувати мораторій на
купівлю сільгоспземель, опираючись на ці та інші фейки,
- злочин. До відкриття ринку
потрібно готуватися, роблячи
ставку не на швидкість здійснення реформи, а на її якість:
закон про оборот земель має
містити конкретні системи
стримувань і противаг, що
регулюють як сам ринок, так
і діяльність його учасників,
земельний кадастр повинен
виключати будь-які спекуляції навколо прав власності,
а держава - забезпечувати
захист цих прав. Зрештою,
ми маємо розуміти, яку конкретно модель ринку обрали, яких результатів хочемо
досягнути, і які вигоди може
одержати країна та її громадяни, а не «потенційні інвестори», які при нинішніх
розкладах виграють від скасування мораторію набагато
більше, ніж Україна.
Автор: Максим Олексіюк, юрист,
експерт з податкового та
міжнародного права, партнер фірми
WTS Consalting
Джерело: https://zn.ua/ukr/
macrolevel/zemelni-feyki-320870_.html
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Сергій
Соколов.
Cпеціально для
«Час і Події»

Присвячується пам’яті
наших захисників, які
загинули в Іловайському
котлі та під Савур-Могилою.
І тим з них,
хто покоїться на
Кушугумському кладовищі
(м.Запоріжжя)
memorybook.org.ua

Вбити дракона

або що нам робити з північним сусідом
в своїй подорожі, зокрема
прагнув переконатися у правильності
автократичного
способу управління державою (в чому швидко зневірився і ледь не тікав з Росії),
а заодно прагнув відкрити
світу внутрішній стан Росії –
держави, яку всі до того бачили, але не розуміли до кінця.
Тож…

«Історія – це найкращий
вчитель, у якого найгірші
учні».

Астольф де Кюстін –
легендарний мандрівник,
який відкрив нам
справжню Росію

Індира Ганді

Передмова
Навесні 2014 року відбулась російська військова інтервенція до нашої країни,
що призвела до (тимчасової)
втрати нами території півострову Крим та окремих районів
Донецької і Луганської областей. Формально, дана російська операція, почалась з листа Януковича від 01.03.2014р
(чи не останній «подарунок»
українцям) до президента Російської Федерації із проханням ввести війська на територію України.

Злочинна влада бореться
з революціями.
Мудра влада бореться з
причинами революцій
І, відмічаючи вкрай високу оперативність – вочевидь
попередню змову цих сторін
про сумісні дії, цього ж дня
Рада Федерацій Федеральних Зборів Російської Федерації голосами всіх присутніх
сенаторів приймає рішення
про надання згоди президенту РФ на використання
збройних сил РФ на території України. Подальші факти
присутності та злодіяльності
російських військ В Криму і
на Донбасі показали, що підпис президента РФ під тим
документом таки був поставлений.
(Усі дії «двічі несудимого» показували нам, що ним
керує зрада та повністю антиукраїнський чинник. Усіма
своїми злочинними проти
України діями і бездіяльністю
він давав агресивному сусіду
всі підстави для військової інтервенції до нашої країни.)
…Але задамо питання з
іншого боку: «Навіщо такій
величезній за територією
країні, як РФ, потрібна ще додаткова територія і це тоді,
коли проблемних питань на
своїй хоч відбавляй; якими
цілями вони керуються?», «І
чи відбувся такий агресивний
військовий напад з боку цього північно-східного сусіда на
Україну вперше?». Відповіді
на ці та інші суміжні питання
дає нам історія та самобутність нашого сусіда.
Як влучно помітив автор
видатного твору «Мистецтво
війни» китайський війський
філософ Сунь Цзи,:
«Якщо ти знаєш ворога
і знаєш себе, тобі немає по-

#29 I 07.21.2021

«…Я, конечно, презираю
Отечество мое с головы до
ног – но мне досадно, если
иностранец разделяет со
мною это чувство…»
з листа П.А. Вяземському
від 27 травня 1826р.
із Пскова в Петербург
О.С.Пушкін

треби боятися результатів
сотні боїв».
«Якщо ти не знаєш ні ворога, ні себе, то ти програєш
у кожному бою».
«Якщо ти знаєш себе, але
не знаєш ворога – при кожній
перемозі ти понесеш поразку».
«Трактат про війну» («Мистецтво
війни») китайський військовий
філософ Сунь Цзи

Перше слово
Історія Московії нам показує, що до 13 століття на
території Залісся – від сучасних кордонів Балтики і до
ріки Волги проживали племена фінського етносу, такі
як: меря, мурома, мордва,
чудь, пермь, ерзя та інші.
1240-ві роки ознаменувались окупацією тих земель
державою Золота Орда, що
стала управляти тими територіями повноцінно і згідно
своїх правил, в першу чергу, згідно конституції Орди
– Яси Чингізхана. Керівництвом міст стали займатись
ставленики Хана тюркської
приналежності (сучасні татари, казахи, узбеки тощо), що
продовжували свій рід аж
до середини 18 століття, до
правління доньки Петра Першого Єлизавети включно. Золота Орда якраз і подарувала
майбутній Московії основні
елементи державотворення, як то самодержавність,
жорстку вертикаль влади,
систему управління суспільством, платіжний засіб – рубль, поштово-ямську службу,
без якої було б неможливе
управління великою територією, державний герб – двоголовий орел тощо.
І ми чітко усвідомлюємо,

що, коли один етнос стає
повнокровно і деспотично
управляти іншим, то відносини між ними складаються, як
у володаря і раба…
І саме цей принцип суспільно-політичних взаємовідносин живе в сучасній
Росії й донині, і саме цей
принцип, методи управління
і структурування російського
суспільства та багато іншого найвдаліше з усіх описав
професійний
мандрівник,
який здійснив дослідницьку
подорож до Російської імперії, французький аристократ
і маркіз Астольф де Кюстін,
що відкрив нам усю душу Росії… Він мав декілька цілей

Коли ми оголошуємо ім’я
Астольфа де Кюстіна, то говоримо про непересічну постать, справжнього аристократа, який запрошувався до
найвищих кіл політичної та
інтелектуальної орбіт Франції, про видатну особистість
свого часу та, як показує сучасна російсько-українська
війна, й сьогодення. Маркіз
де Кюстін, опублікувавши
свої подорожні щоденники і
подавши їх у неперевершеній праці «Росія в 1839 році»,
зробив нас свідками та очевидцями життя і дивовижних
подій Миколаївської Росії.
А чи тільки Миколаївської?
Для відповіді на це питання

ми пройдемо з Вами непростим і водночас визначним
життєвим шляхом маркіза,
що склався до цієї подорожі,
під час неї, а також розглянемо наслідки, що склались після видання його книги.
Життєвий шлях майбутнього учня графа Жозефа-Марі де Местра вже з малих
років склалось найдраматичнішим чином – Велика французька революція забирає
життя його батька і діда Адама де Кюстіна (за зраду національних інтересів, але за
доказами, які приводить сам
маркіз, ті звинувачення були
абсолютно безпідставні), генерала, учасника визвольної
війни Сполучених Штатів, а
його матір запроторюють до
в’язниці і тільки по щасливому збігу обставин до неї
не дістались гострі леза
гільйотини. Все це вплинуло
на сприйняття маркізом тогочасної конституційно-монархічної форми правління
у Франції, як недосконалої,
та переконувало ставати на
шлях пошуків більш досконалої для людства системи
управління державою.
Тож подорожі для нього
стали інструментом його пошуків, продовженням його
особистості. Іще за багато
років до подорожі Росією
Астольф де Кюстін здійснив
мандрівки до Англії та Шотландії, Швейцарії, Італії та
Іспанії, де він описав не тільки географічні красоти цих
країн, але й самобутність тамтешніх народів: їхні культури
та звичаї, закони та неписані
традиції життя, а також політичні устрої цих держав. Саме
нестандартний, в тому числі
критичний, спосіб описів цих
країн привернув увагу до нього з боку видатних його сучасників, представників інтелектуальної еліти, з якими він
підтримував постійні ділові
зв’язки протягом усього життя: письменника Оноре де
Бальзака, поета Йогана фон
Гете, політика та письменника
Франсуа-Рене де Шатобріана, композитора Фредеріка
Шопена, письменника та поета Віктора Гюго, письменника Фредеріка Стендаля та
інших яскравих особистостей.
Та все ж Астольфа де Кюстіна охоплює жага до пізнання
Росії саме після видання (у
1835 році) книги французького політичного діяча та письменника Алексиса де Токвіля «Демократія в Америці»,
що набула розголосу далеко
за межами Європи. І саме ця
подія відіграла визначну роль
в його професійній діяльності,
саме з цього моменту маркіз
прийняв рішення відкрити
світові картину іншого полюсу – ще однієї молодої країни,
що виходила на міжнародний
рівень, країну з такою ж величезною територією, як і у
Сполучених Штатів, Російську
імперію, яку усі знали як авторитарну державу, але досі
не усвідомлювали до кінця її
внутрішню складову.
Продовження на стор. 14
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Прийнявши рішення, маркіз навіть не усвідомлював,
наскільки важкою буде та
поїздка. Власне сама подорож
Росією того часу – це вкрай
непростий шлях: 4 непростих
дні морем; система митниці,
недовіра чиновників якої до
іноземців може посперечатись із бюрократичною системою сучасної Росії; нашестя
клопів по всіх місцях відпочинку, що росіянами сприймалось, як норма та мучило
його усю мандрівку; відсутність нормальних, по мірках
Європи, умов життя; він ледве
витримував величезну швидкість, що мчали кучери на
дрожках (місцевих каретах),
ба більше, навіть ті карети не
витримували та руйнувалися
на ходу від тих доріг, яких і не
було від слова зовсім…
Описові пассажи де Кюстіна підіймають нас до рівня високої культури великих поетів
слова 19 століття. Проте цитати про московитів та Московію вражають дикунством цієї
нації, послухаємо їх:

«В Росії деспотизм є на
троні, але тиранія є всюди»
«Ця імперія, яка б величезна вона не була, є лише
в’язницею, ключ від якої
тримає імператор, і це в
державі, яка може існувати
лише здобуванням...» (виключно окупацією, як і сьогодні).
«У росіян є тільки назви
всього, але нічого немає в
дійсності. (Росія – це країна
фасадів). Прочитайте етикетки – у них є цивілізація, суспільство, література, театр,
мистецтво, наука, а насправді у них немає навіть лікарів.
Тільки-но захворієш, нападе
лихоманка, і доводиться самому себе лікувати або запрошувати лікаря-іноземця».
«Я бачив у кожного московита зовні пихату чванливість, а усередині – перелякане рабство. Взагалі вигляд
московита – найбільш удавана
і лицемірна з його якостей. Через те московити вважають
своїм найзлішим ворогом
того, хто відкриє їх справжній вигляд… Навіть історія –
це власність царя і він змінює
її по своїй примсі. Він мало не
щодня підносить своєму народу «історичну правду», оброблену відповідно до вимог
сьогоднішнього дня».
«…Ці незчисленні будови
висловлюють лише одну й ту
саму ідею, яка панує тут над
усім: війна підтримана жахом. Кремль – це безперечно
витвір понадлюдської істоти,
але істоти злотворної. Слава в рабстві – така є алегорія,
зображена цим шайтанським
спорудженням… Це місце
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побуту для постатей Апокаліпси. Даремно кожна
вежа має свій окремий вигляд та призначення, бо
всі вони мають те саме
значення – озброєнний
терор!».
«Чим більше я придивляюсь до Росії, тим більше
розумію я імператора, коли
він забороняє росіянам подорожувати й робить труднощі для приїзду чужинців.
Політичний режим у Росії
не витримав би і двадцяти
років вільного сполучення із Заходом Європи… Не
слухайте белькотань росіян:
вони приймають поліцію та
страх за основи суспільності.
На їхній погляд бути дисциплінованим і покірним – це
бути цивілізованим».
«Поліція настільки проворна, коли треба мучити
людей, але не спішить, коли
звертаються до неї за допомогою» (так само, як і сьогодні, все там повторюється).
«…Інші нації зносили
тиранію, московська нація
її одушевила, вона ще любить її…».
«Уся московська нація знаходиться в гіршому рабстві…
Московити переконані, що
уся їхня країна з усіма багатствами і з усіма людьми є приватною власністю
царя і він має «божественне» право робити, що захоче з маєтками і людьми.
Московити не мають простих
моральних засад. Вчитися від
чужаків хоч пристойної поведінки не хочуть, вважаючи
своє найкращим».
«… Вищі стани, хоча й
самі є рабами, поводяться
з низькими, як з рабами...
Не маючи простої культури,
московити вважають обман найбільшою мудрістю.
У брехні вони не мають ні
меж, ані найменшого сорому.
Звичайні людські чесноти є
для них такими чужими і незрозумілими, що вони підлість
вважають за високу доброчесність. Цей народ ненавидить свободу, протестує,
якщо йому її накидають.
Якби який цар царював так,
як королі в Європі, тобто
керував би державними
справами, не втручаючись в
приватне і громадське життя своїх громадян, то московити такому не покорялись
б й, напевно, вбили б».
«Ці люди розучились
жити, як дикуни, але не навчились жити, як істоти цивілізовані».
«… Хай буде тигр замість
Бога, щоб лише не зникла
імперія – така була політика,
що створила Росію. Та мене
жахає більше терпеливість
жертв, аніж жорстокість тирана. Це політика інстинкту, чи

політика розрахунку… Що
для мене є важливим та що
я бачу з жахом – це те, що
вона триває вічно…».
А цитуючи та коментуючи
М.Карамзіна стосовно кривавого тиранічного періоду правління Івана Лютого,
Астольф де Кюстін пише:
«У керуванні справами
життя цієї потвори є суміш енергії та підлості. Він
загрожує своїм ворогам,
доки вважає себе сильнішим, а переможений – він
плаче, скиглить… » (як і сьогодні так само скиглять захоплені у полон на Донбасі російські військові, які давлять
на жалість та прикидаються
жертвами своєї влади).
А як же вдало маркізу де
Кюстіну вдалося напророчити революцію, єдину на Росії
– що відбулась у 1917 році:
«Ця нація, що народилася і
вихована в рабстві, біситься, коли хоч трохи ослабляється деспотія царя. Московити покірні, тільки якщо
знаходяться в ярмі». Микола Другий був тим самим,
слабким, царем, про якого
писав маркіз, той здав свою
Російську імперію, навіть не
приклавши жодних зусиль,
а згодом ще й написав маніфест про зречення з престолу. А московити привели чергову «сильну руку», що їм так
подобається, та яка править
ними й досі.

Про автора:
Заступник командира роти Голосіївського в місті Києві підрозділу Територіальної оборони. Автор електронної історично-біографічної збірки про Україну «Мова
і Нація». Автор книги «Історія в моментах.
Україна/московія». Гуманітарний волонтер,
допомогає дітям прифронтових районів
Донецької і Луганської областей. Вчитель

предмету «Захист України» в ліцеї «Наукова
зміна». Саме для протидії війни Кремля проти України на історичному та світоглядному
рівнях, Сергій Соколов створив цілий цикл
лекцій, аудіокнигу, а зараз друкує до друку
навчальний посібник. Там, де не працює
держава (наповнена зрадниками у владних
кабінетах) – працюють патріоти.
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До слова кажучи і до поки
владою керує сучасний цар,
до тих часів революції на Росії
не буде, жодних наївних сподіванок. І чи то на зміну «путіних» прийдуть «навальні», у
яких «Крим – не бутерброд»,
то на жодні зміни у внутрішній та зовнішній поведінці росіян немає сенсу чекати, без
Нюрбергу чи Гааги не бачити
нам демократії та цивілізації у
нашого сусіда. На жаль.
Повертаючись до Астольфа
де Кюстіна, то ми бачимо, що
він своєю працею початково і
не прагнув критикувати російського імператора, саму країну
та її жителів, він лише бажав
дістатися до здорового глузду
серед них. Але правду вони, на
жаль, сприйняли, як критику.
Як і сьогодні – ображаються,
коли відносяться до них критично, очевидно маючи свої
внутрішні комплекси неповноцінності нації. Бо, як вірно підмітив класик: «Якби хто назвав
французів рабами, то такого
б обсміяли та не звернули би
уваги». Але нездорова злість
та ненависть росіян до Кюстіна
та заборона його книги в Росії
аж на 150 років показує, що
тільки істинна правда здатна викликати такий спалах
гніву в них.
Тож, Астольф де Кюстін
очевидно став єдиним іноземцем у всій московитській
історії, який так влучно, реалістично та повнокровно
описав внутрішній стан ро-

сійської самобутності, що
допоможе нам, сучасникам,
зрозуміти сутність нашого
північно-східного сусіда в усій
красі його натури і зробити
відповідні висновки щодо відносин з ним у майбутньому...
«Чувствую
страшную
правду и досадно, что чужой дотронулся к больному
месту и миришься с ним»
брошура до книги Астольфа де
Кюстіна «Росія в 1839 році»,
російський публіцист Олександр Герцен

P. S. Звичайно нам хочеться, щоб наші сусіди вивели
свої збройні сили з нашої території, повернули Крим і частину Донецької і Луганської
областей, що вони захопили,
відновили там інфраструктуру
і виплатили репарації, а найголовніше – вибачилися перед
українським народом за цю
війну і всі страшні злочини, що
вони вчинили проти нашого
народу. Простити можна, тільки коли вибачаються. Але на
жаль… вони показують, що не
готові до правди перед собою
і людством, не готові чесно
подивитися на себе у дзеркало. І змушують нас вивчати їх
глибше і глибше для того, щоб
саме ми, українці, знайшли
протиотруту і вивели на чисту воду нашого сусіда. І якби
на нас напала інша держава,
то ми змушені були б вчинити
так само!
(Далі буде)

ЧАС І ПОДІЇ
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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

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

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.
СТЕНОЗ?

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

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

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

Декомпресія

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

985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com
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АНАЛІТИКА
Аскольд
Лозинський
Спеціально для
«Час і Події»

К

ожна людина може
бачити події по різному, але все-таки існують у
цивілізованому світі певні
критерії, а у історіографії
певні правила пошанування джерел та тлумачення їх
дослідниками. Істориками,
котрі з ними зустрічаються
та працюють. Це очевидно
не відноситься до москалів. Ще цариця Катерина ІІ у ХУІІІ столітті доручила своїм підвладним
науковцям написати нову
історію імперії «від колиски». Це було зроблено для
того, щоб обґрунтувати
саме існування імперії.

Подібно сьогодні, тільки все немов сам дослідив
та проаналізував, виписав
під своїм ім’ям «історичну
статтю» «авторитарний політик»-«імперативний історик-без диплому» з Москви.
Ось деякі зауваги як відгук на бачення історії Києва
та Москви «історика» Путіна:
Христофор Колумб, на доручення монархів Іспанії Фердинанда та Ізабелли, поплив
на Захід трьома кораблями
і випадково дорогою загубився, і натрапив на Америку. Деякі історики вважають,
що він віднайшов Америку.
Інші історики наполягають,
що це зробив раніше скандинавець Ліф Еріксон. Одначе, сьогоднішні американці
- ані прихильника Колумба,
ані прихильники Еріксона,
- не мають найменших претензій ні до Мадриду, ані
до Стокгольму, як колиски
спільних народів американського, іспанського чи шведського. Подібно нормани
з Франції відкрили Англію,
але англійці сьогоднішні не
мають найменших претензій
до Парижу як своєї колиски.
Натомість син Київського
князя Володимира Мономаха Князевич Юрій Довгорукий помандрував (фактично
втік) на Схід шукати щастя.
І заснував поселення-се-
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Альтернативна історія Путіна

з Русі, які зрусифікували тамтешні племена. Путін, до речі,
не згадує «братнє» знищення
ло-містечко, що називається Поляків, він знайшов по- лів, присвятив дуже багато Батурина 1708 року і Києва в
Москва. Це сьогодні велике кровителя-пожирача у мос- своєї творчості лаянню їх, а 1918, за українську мову”.
Переконати примітивну
місто на великій території ковському царі. Москалики також нещасного Богдана,
Московії, здобутої віками використали цю нагоду, як бо він «Україну занапастив» людину дуже важко, а злобугодою. ну - неможливо. Тому нехай
вторгнення, завоювання і звичайно, і почали завойо- Переяславською
кровопролиттям. Москов- вувати козацькі землі, при- Оригіналів якої, до речі, жо- Путін розказує «свою» історію, а весь світ бачить його
ська імперія і її авторитар- значати гетьманів тощо. Але ден історик не бачив.
У переліку історичних по- як вбивцю. Якщо москаль
ний завойовник ХХІ століття навіть при такому тлумаченмає претензії, що Київ це ко- ні Переяславської угоди, ко- дій Путіну вигідно пропустив - брат українця, то це хіба білиска його народу. Для сили заччина не стала частиною такі історичні події: проголо- блійний Каїн. Проблема не у
аргументу Путін згадує та- Росії у ХУІІ столітті тому, що шення незалежності Кубані самій альтернативній версії
кож Новгород, завойований по-перше такої держави – (з території Московії) 1918 історії, а у тому, що її можуть
москалями лише в кінці ХУ «Росія» - ще не було. Москва року та звернення населен- прочитати непоінформовані
століття, який до того існу- щойно вкрала ім’я Русь у ня Кубані прилучитися до або злобні, і прийняти або
вав як частина Київської Русі, ХУІІІ столітті, в 1721 році. На- Української Народної Респу- використати цю грубо бреха пізніше - як Новгородська дуживання Москви не було бліки; Голодомор 1932-33; ливу інформацію. А непоінДержава. Заснована остан- передбачене Хмельницьким українські жертви не тільки формованих або злобних не
ня в ІХ столітті, варязьким і був спротив, який щоправ- на території УРСР, але і по бракує серед нас.
Останнє, чому появилаконунгом Рюриком, котрий да був остаточно програним території Московії, де були
заснував пізніше династію під Полтавою, в 1709 року за сконцентровані українці; од- ся ця альтернативна історія
Рюриковичів, які владували гетьмана Івана Мазепи. Але ночасний приріст на майже тепер, а не раніше чи пізніКиївською Руссю. Москалі битва була на території ко- 25% москальського населен- ше. Путін на 69 році життя.
приписують Новгород Олек- заччини і тим самим це було ня; колонізацію українських Він мусить усвідомити свою
сандру Невському, який там вторгненням Москви на ко- земель москалями там, де смертність. Люди у Москоукраїнці були вбиті страшним вії природно не живуть так
був у ХІІІ столітті, але ніколи зацькі землі.
довго, а тим більше чоне мав жодного відноловіки. Правда Путін
шення до Київської Русі.
Москва не мала жодного відношення до
не пиячить, але стрес До речі, Новгород, як ваКриму крім того, що вона його завоювала убивця поважний, навіть
сал Києва, майже на чоу другій половині ХУІІІ століття (1783)
без сумління та дущі, - як
тири століття молодший.
сказав Президент БайІ став «городом» через
ден. Путін вбиває людей,
сто років після початку
Москва не мала жодного голодом, референдум в Укра- жінок і дітей, не тільки в УкраКиївської Русі як держави.
Московська імператриця відношення до Криму крім їні у грудні 1991 року, коли їні, Московії, Великій БритаКатерина ІІ походила з ні- того, що вона його завоюва- навіть змосковщені області і нії, а навіть у Сирії - хімічною
мецького роду. Одначе Бер- ла у другій половині ХУІІІ сто- Криму проголосували за не- зброєю. Його історична полін не належить Москві, ані ліття (1783). До того часу Київ залежністю; вторгнення мо- стать наразі - це вбивця та
Москва - Берлінові. У кожно- проіснував понад тисячу ро- скальських військ, ввезення ізгой. Московія тратить мому випадку москалі і німці це ків і володів історією торгівлі зброї, танків, ракет і ядерної скалів, бо треба колонізувати
Придністров’я, Крим, Донбас.
не один народ. Москалі є ча- з Кримом, а навіть і більше зброї у Крим та на Донбас.
Професор Київського Уні- Москальські подружжя не
стинно слов’яни, а частинно того - Київський Князь Воловерситету Володимир Сер- родять багато дітей. Путіну
- угро-фіни. Українці - слов’я- димир там хрестився.
Є також і малі правки, ко- гійчук на моє запитання про потрібно стати імператором
ни, поляки - слов’яни, але
подібно до Катерини ІІ. Амукраїнці і поляки не є брати. нечні для нарису історії, на- статтю Путіна написав таке:
“Головна помилка Путі- біція затьмарила думку, що
Подібно з Києва прийшла писаної недавно найновішим
до Москви православна хри- імперським істориком-при- на в тому, що він проповідує сьогодні імперій немає. Щоби
стиянська віра. До Києва ця дурком. Путін помилився єдність українців і росіян - бути імперією Московія повіра прийшла від Царгороду, відносно дати Емського ука- цього не може бути апріорі, требує Україну, як казав просьогодні Стамбулу. Але Київ зу, який був проголошеним оскільки вони творилися в фесор Збігнєв Бжезінський.
немає претензій, що він осі- Царем Александром ІІ у 1876 різних природно-кліматич- Не тільки задля території,
них умовах з різним рівнем але задля історії понад 300
док православ’я, а навіть для році, а не у 1872.
Путін згадує Тараса Шев- матеріального виробництва. років та православної віри.
канонічності звернувся до
Патріарха у Стамбулі, щодо ченка, як поета-письмен- Олександр Невський не має У своїй статті Путін простявизнання. Натомість Москва, ника братніх народів, але жодного стосунку до творен- гає руку братерства до нас і,
православ’я якої є похідним не знає або навмисне забу- ня Русі, а Новгород ІХ століт- рівночасно, ставить претензії
від Києва, має претензії бути ває те, що Шевченко, у свої тя - це захоплене варягами до українських земель. Мені
осідком православ’я, третім творчості ніколи не визнав західнослов’янське поселен- здається, що простягати руку
крадіжку москалями дав- ня ільменських словенів, які братерства з словами «стань
Римом.
Коли великий, але нещас- ньої назви Русь. І у всій своїй до угро-фінів ніякого відно- моїм братом або я тебе вб’ю»
ний і проклятий Шевчен- творчості користувався сло- шення не мали. Схожу на су- - не є вдалим підходом. В доком та історією козацький вами «Московія», «москалі», часну мову угро-фінам при- датку - у нас різні матері.
гетьман Богдан Хмельниць- «москалики». Тим більше несла православна церква і
кий, шукав союзника проти Шевченко не терпів моска- завойовники з Києва, тобто 14 липня 2021 року

Польща завдала потужного удару
Польща завдала потужного удару
по німецьких і європейських у цілому посіпаках путінських газових потоків! Рішенням Суду ЄС відхилено
скаргу Німеччини на польські правові дії по обмеженню використання
газопроводу-відводу (OPAL) від Північного потоку-1 відповідно до чинного енергетичного законодавства
ЄС. Якщо винести за дужки історію
суперечки та юридичну казуїстику,
то це рішення означає, що існуючий
ПП1 може використовуватись тільки
на 50% потужності. Ухвала Суду ЄС
кладе край польсько-німецькій суперечці, яка триває з 2016 року.
Газпром останніми роками пафосно відзначав, що він використовує
ПП1 не на 100%, а значно більше. Так,
наприклад, у 2020 році було протранспортовано 59,2 млрд. куб.м при проектній потужності в 55 млрд., тобто

107,6%. Відтепер має бути тільки 50%
Показово, що в ухвалі Суд ЄС
прямо відзначив, що відповідно
до статті 194 (1) TFEU (Treaty on the
Functioning of the European Union,
Договір про функціонування ЄС —
прим. моя) політика Європейського
Союзу в енергетиці має на меті діяти в дусі солідарності між державами-членами, забезпечити функціонування енергетичного ринку та
безпеки енергопостачання в ЄС. Суд
зазначає, що принцип солідарності
є основним принципом права ЄС (!).
Це рішення автоматично тягне
аналогічні наслідки і для Північного
потоку-2. Але, звісно, не потрібно
мати ілюзій стосовно того, що російсько-німецький тандем припинить
зусилля по нищенню енергетичної
солідарності ЄС і з пошуку нових варіантів в обхід законодавства ЄС.

Отже, польська сторона не зупинялась у своїх зусиллях з приведення
функціонування ПП1 у відповідність
до законодавства ЄС. Солідарними з
польськими були дії Литви та Латвії,
як країн-членів ЄС. Також і Нафтогаз
доклав своїх зусиль, хоча його можливості вплинути були скромними,
бо Україна не є членом ЄС.
Тому тепер потрібно спільними
польсько-українсько-литовськолатвійськими зусиллями продовжи-

ти протидіяти ПП2 тут в Європі. На
тому березі Атлантики теж не все
втрачено. Припускаю, що сьогодні
фрау Меркель буде не така радісна
як на фото Газпром-шоу з пуску ПП1
у 2011 році. Перед зустріччю з «дядечком Джо» Суд ЄС нагадав їй про
верховенство права!
Автор: Михайло Гончар
Джерело: День (https://day.kyiv.ua/uk/blog/
polityka/polshcha-zavdala-potuzhnogo-udaru)
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Парад до відзначення
30-ї річниці з Дня проголошення
відновлення Незалежності України
Високопреподобні духовні лідери українських парафій!
Вельмишановні голови та
представники громадських організацій, молодіжних організацій та фінансових установ!
Шановна українська громадо!
В цьому році Україна з розмахом
відзначатиме 30-у річницю Незалежності, зокрема у Києві відбудеться
великий військовий парад із залученням авіації та військових катерів.
Український Конгресовий Комітет
Америки (Відділ Іллінойс) закликає
українську діаспору Америки приєднатися до відзначення цієї величавої події і пройтися парадною ходою по головній вулиці міста Чикаго
– вперше в чиказькій історії.
Повідомляємо, що в неділю, 29го серпня 2021 року в Downtown
Chicago відбудеться грандіозний
парад, присвячений 30-й річниці з
дня проголошення відновленої незалежності України 1991 року.
Початок ходи о 1-й годині по
полудню, по Michigan Avenue. Від
кожної церкви та Українського Культурного Осередку курсуватимуть
автобуси. Деталі згодом.
Прохання до всіх українських організацій та установ зголоситися про

свою участь в параді до 14 серпня.
Кожен учасник повинен заповнити
аплікацію відносно участі. Кожна
аплікація мусить бути затверджена.
Аплікації для неприбуткових організацій та комерційних установ можна
отримати, звертаючись на електронну пошту: ucca-ilexecutiveboard@
uccaillinois.org
За цією ж електронною адресою
звертайтеся в разі виникнення будьяких питань стосовно параду.
Ця знаменита подія назавжди
увіде в історію України. Кожен свідомий українець на материку та в
діаспорі буде пишатися тим, що був
учасником відзначення цієї важливої дати в історичному розвитку нашої держави.
Слава Україні!
Героям Слава!
З повагою,
Від імені комітету до
відзначення «30-ї річниці з дня
проголошення відновленої
незалежності України»
Ігор Дячун, Голова
Марта Фаріон, заступник голови
Павло Т. Бандрівський,
заступник голови
Марія Коркач-Грошко,
заступник голови

Земляки, проcимо підтримати
маленького українця у боротьбі
з спінальною-мязовою атрофією
Павлик Мотичка народився
у вересні 2019 в селі Синевир,
Закарпаття. Він не може самостійно сидіти, повзати, ходити,
а так як хвороба прогресує, то
хлопчик може втратити можливість самостійно ковтати
і дихати. Сім’я Павлика вже
втратили першу свою дитину
від цієї хвороби, бо не існувало ліків. 3 роки тому винайшли
ліки від СМА- це найдорощий
укол в світі $ 2 325 000.Укол
треба дати до 2 років, у нас
залишився 1 місяць. Ми вже
назбирали $455 366.
Просимо про молитву та підтримку.
Разом ми - сила творити добро, яке Бог завжди віддає сторицею.
Допомагай іншим і Бог допоможе тобі!
Facebook
Group/Instagram:
help.pavlik.sma
Facebook Fundraiser: Help Pavlo
Motychka to fight SMA , type 1
PayPal: charity4Ukraine@gmail.
com
Ria,MoneyGram,
Western
Union - Motychka Mariia Synevyr,
Zakarpatska oblast (не забудьте
дати код переказу, мама Viber
+380 (68) 217 99 75)
GoFundMe USA: https://gofund.
me/2b19bbd5
Можна складати пожертви на

‘UUARC’ (Злучений Український
Американський
Допомоговий
Комітет) на адресу 1206 Cottman
Avenue, Philadelphia, PA 19111 з
нотаткою або електронно на сайті
www.uuarc.org з нотаткою «Павло
Мотичка».
На всі пожертви будуть виписані квитанції.
Волонтер Оксана Куца 312-2571513- Pennsylvania
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Благодійний бенкет «На Івана, на Купала»
Марія Климчак,
куратор УНМ, Чикаго
Спеціально
для «Час і Події»

У

країнський Національний Музей провів
успішний етно-бенкет на «На Івана, на Купала», 10 липня, на пластовій оселі, яка знаходиться у мальовничому куточку Раунд Лейку.

Багато світлин задокументовано та розміщено
фотографами у соцмережах. Завдяки їм наша музейна подія стала найпопулярнішою і підхоплена,
як приклад для наслідування, багатьма громадами. Ми гордимося таким почином. Наступного
року Український Національний Музей у Чикаго
святкуватиме своє 70-и ліття. Віримо, що цьогорічне, камерне відголосся трембіт та спів дримби
переросте у фестиваль, який поведуть за собою

Колись, після весняних співів і святкування
Зеленої неділі, українці чекали середини літа,
того дня коли сонце стоїть найвище, ліси купаються у зеленому морі, а квіти і трави від землі
набираються цілющої сили. Тож за легендами, що
збереглися у нашому народі, саме такі дні свят-

просто, але сама ідея перенести народну легенду, пісню, музику, показати українські народні інструменти на благодійному бенкеті, як головних

промовців, слугували нам канвою сценарію. Заручившись підтримкою троїстих музик під орудою
Романа Панька, ми знали, що свято матиме етнозабарвлення, що зорітиме українська мелодія над

троїсті музики з українським піснями, з народними танцями і добрими намірами нашої громади
підтримати музей, який в США упродовж 70 років
здійснює важливу місію культурної дипломатії.

кували Івана Купала, супроводжуючи танцями та
піснями, веселими забавами. Вірили, що опівночі розцвітає папороть, і тому, хто її знайде, дістануться скарби, здоров’я і достаток. Дівчата в цей
вечір плели з різних квітів трав два віночки: один
на голову, а другий — пускали за водою. Неподалік чекали хлопці на віночки: хто піймає, той і
суджений...Звичайно про ці всі стародавні звичаї
ми читали у літературі, зрідка зустрінемо сьогодні
документальне кіно, тому передати минуле не-

оселею, придбаною повоєнною хвилею еміграції
70 років тому. Сьогодні це Пластова оселя, яка
вперше почула і побачила дивовижних гуцулів із
справжніми трембітами, які привіз з самих Карпат
невгамовний, самобутній і талановитий Михайло
Бойчук. Коли ж над білим шатром бенкету зібраПродовження на стор. 20
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во, цікавиться музейними проектами, адже сам
її президент Тарас Дрозд на початках створення
музею працював волонтером в архіві.
Фундація «Самопоміч» Української Федеральної Кредитової Спілки «Самопоміч» і УФКС «Самопоміч» постійно тримають руку на пульсі музею.
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маємо важливий чинник функціонування американського українства.
Також під час бенкету привітав музейників з
успішною працею консул України в Чикаго Євген

лися дощові хмари, Михайло з хлопцями відкрили душу дримбі...дивовижні звуки заворожили
поважне товариство, а дощ здивовано 5 годин
дивився із свого віконця на щасливих людей, щоб
згодом, на дорогу додому покропити їх на щастя...
Вінків під час свята сплетено було багато. За кожен з них особлива подяка, адже ваші квіти-датки
уможливлюють музеєві реалізувати багато проектів.
Дробот та історик, куратор виставки, присвяченій 30-літтю відновлення незалежності України, у
якій бере участь наш музей, Юрій Савчук (Київ).
Президент Українського Національного Музею в Чикаго Лідія Ткачук у своєму вітальному
слові щиро подякувала громаді за підтримку

Особлива подяка за два вінки “з квіткою папороті”, які музей отримав від головних меценатів.
Президент Фундації “Спадщина” 1 федерального
щадничого банку “Певність” п.Тарас Дрозд передав музеєві $25 000. Упродовж багатьох років
Фундація “Спадщина” підтримує музей фінансо-

Напередодні бенкету було проведено спільний
проект “Музейна писанка 2021”, на який Фундація
передала $5 000, додавши до купальського вінка
ще $15 000. Президент Фундації «Самопоміч» пані

музею, наголосила на важливості розуміння, підтримки та розвитку наших українських традицій,
збереження національної самобутності. Особлива подяка волонтерам, усій команді членів дирекції та управи музею, які приєдналися до організації свята.
Найкращі шефи кухарського мистецтва готували вишуканий обід! Від усього музейного товаОреста Фединяк привітала товариство, згадавши
про те, що сама Оселя є історією, бо тут відбувалися найголовніші громадські події в 50-80-их роках
минулого століття. Крім того, Кредитівка допомогла покрити кошти за винайм автобуса для гостей
і більше того, кожен гість отримав від цієї устано-

ви подарунок, як на справжній українській забаві – додому повертаюся з сувеніром. Насправді,
такий захід як музейний бенкет під відкритим
небом, сприяє популяризувати себе і залучати
нових членів. На прикладі кооперативного руху

риства, яке об’єднало Київ, Детройт, Нью-Йорк,
Чикаго - щира подяка братчикам парафії святого Йосифа Обручника за співпрацю з музеєм
та велику волонтерську посвяту своїй громаді.
Братчики подарували музеєву свої мужнє чоловіче плече та чек на $500. Ми дякуємо дорогому
братчикові, Героєві російсько-української війни
Олегові Івахнюкові, який теж допоміг свою участю успіхові свята. Ви справжня команда щедрих
людей! Слава Україні!
Продовження на стор. 21
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Потужний символізм, розмаїття кольорів та
багатство фантазії – все це і є вишиванка – наш
історичний скарб і наша гордість! Одягнені у вишитий одяг люди справді виглядають щасливими. Такими ми бачили їх за своїми столами при
плетінні вінків, при обслуговуванні гостей і частуванні обідом, спостерігаючи за процесом приготування баношу, при цьому як не згадати Олега
Павлюка і всієї команди. І звичайно незабутнім є

танець Лукаша і Мавки – Іванни Чичули та Юрія
Хлопаса, танцюристів з танцювального ансамблю “Громовиця”. Режисер-постановщик Роксана
Пилипчак, керівник ансамблю – велика подяка!
Над програмою працювали і провели бандурист
Іван Шміло, Іванна Чичула, Анна Чичула, Тетяна
Червінська, Орина Грушецька-Шифман, Марія
Климчак, а Мотря Кузич виготовила двох казкових персонажів Купала та Марену, що стали візитівкою свята. За звукооператорським пультом
працювала фірма “Звук” під орудою Сашка Хрипливого! Дякуємо нашим американським вете-

ранам за охолоджуючі напої, Оленці Шкробут за
солодке печиво, усій команді дівчат-волонтерів
за частування! Фотографам за незабутні миті з милим Водяником, якого розбудили українські пісні
та співи на березі Раунд-Лейку (тсс.. це Михайло
Бойчук!)).
До зустрічі в Українському Національному Музеї!
У фото-калейдоскопі використані фотографії:
Володимира Подьо, Олександра Янкового, Марка Пілецького,
Оленки Мелоні, Анни Чичули, Марії Щерб’юк.
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Львівські лікарі провели унікальну операцію і повернули
6-літнього хлопчика до нормального життя

У

Львівській дитячій лікарні
«Охматдит» спільно з провідним професором з Познані провели операцію на гортані 6-річного хлопчика із Закарпаття,
повернувши йому можливість
говорити, дихати та розвиватися.

Про це у Фейсбуці повідомила
Львівська обласна дитяча лікарня
«Охматдит», передає Укрінформ.
«Ця дитина має непросту історію.
У січні 2020 року хлопчик потрапив
в ДТП. Довгий час він лежав у лікарні в тяжкому стані, у нього сформувався стеноз гортані через рубець,
який стягував всередину голосові
зв’язки. Стеноз нагадував парез гортані - стан, при якому не працюють
голосові зв’язки взагалі. Дитина не
могла повноцінно дихати, через недостатнє насичення киснем хлопчик
мав затримку у фізичному розвитку», - наголошується в повідомленні.
Маленького пацієнта консультували лікарі з Києва та Закарпаття.
Дитині рекомендували різні методи
лікування, але ті не працювали. Треба було не втрачати часу і робити
операцію, яку дітям ще не робили в
Україні. Для цього лікарі львівського Охматдиту запросили одного з
провідних отоларингологів Європи,
професора Ярослава Шидловського

з Познані. Операцію провели в кінці
червня. З фрагмента хряща ребра
хлопчикові сформували спеціальну
розпірку і через зовнішній доступ
вклали її на місце рубця в гортані.
Вона розвела голосові зв’язки на
достатню ширину, щоб хлопчик міг
повноцінно дихати та говорити.
Далі було тривале одужання в реанімації.
«Зараз хлопчик нормально дихає

Англія скасувала масковий
режим і соціальну дистанцію
З понеділка, 19 липня, в Англії скасовується
масковий режим, соціальна
дистанція та обмеження
кількості відвідувачів розважальних закладів.
«Англія зняла обмеження,
запроваджені з метою боротьби поширення коронавірусу. З опівночі понеділка,
19 липня, в країні не діють,
серед іншого, правило триматися на відстані від інших людей в закритих приміщеннях
і рекомендація працювати з
дому. Скасовано обмеження
на максимальну кількість відвідувачів різноманітних розважальних закладів. А необхідність носити захисні маски
збережеться лише в громадському транспорті Лондона»,
- йдеться в повідомленні.
При цьому залишилося в
силі вимога піти в карантин
при виявленні інфекції серед
осіб, з якими у людини були
безпосередні контакти.
Зазначається,
що
прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтримав
скасування обмежень, названу в ЗМІ «днем свободи».

При цьому він закликав людей залишатися розсудливими та зробити щеплення від
COVID-19.
Водночас вчені стурбовані
динамікою поширення інфекції в Великобританії. В останні
дні добовий приріст заражень становить близько 50
тисяч випадків (більше - лише
в Індонезії та США).
У зв’язку з цим професор
Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон застеріг:
якщо поширення Delta-штаму вийде з-під контролю,
країна може зіткнутися зі 100
тисячами заражень на добу
і необхідністю щодня класти в лікарні по 2 тисячі осіб
з підтвердженим діагнозом
COVID-19.
Як зазначається, на цьому
тлі уряди Уельсу і Шотландії
заявили, що залишать в силі
ряд обмежень, включаючи
масковий режим.
Переклад українською «Час і Події»
Джерело: https://www.dw.com/ru/
anglija-snjala-kovid-ogranichenijana-fone-preduprezhdenijuchenyh/a-58310958

і може говорити. Ми отримали гарний ефект. І головне - ми сподіваємося, наш пацієнт наздожене своїх
однолітків у розвитку», - розповів завідувач ЛОР-відділення львівського
Охматдиту Федір Юрочко.
Також в лікарні повідомили, що
кілька днів тому пацієнта вже виписали додому. Операційна команда
- проф. Я. Шидловський, Ф. Юрочко,
анестезіологічний супровід - Воло-

димир Міщук, операційна медсестра
Надія Гуняк.
Доля цього хлопчика незвичайна не тільки в цьому. Як написала в
Фейсбуці журналістка Віка Балицька, під час ДТП життя малюкові врятувала його мама.
«Їх з Мішею півтора року тому
збила машина на узбіччі на Закарпатті. Син отримав важкі травми і не
дихав. Вікторія не розгубилася і почала йому робити штучне дихання і
непрямий масаж серця. Врятувала.
Далі було складне лікування, яке
триває досі », - написала Балицька.
За її словами, Вікторія відмовилася від будь-яких претензій до водія.
Це молодий хлопець, який на повороті не впорався з керуванням. Був
тверезий. Відбувся суд, але Вікторія
на нього не ходила, не була в статусі
потерпілої. Зробила це свідомо.
«І їй у відповідь Життя або Бог допомагають відновити здоров’я синові. Отака проста магія буття. Християнська мораль у чистому вигляді»,
- підсумувала Балицька.
Переклад українською «Час і Події»
Фото з відкритих джерел і https://www.
facebook.com/OHMATDYTLVIV
Джерело: https://www.ukrinform.ru/rubricyakisne-zhyttia/3281154-lvovskie-hirurgi-proveliunikalnuu-operaciu-vernuv-6letnego-malcika-knormalnoj-zizni.html (опубліковано 15.07.2021)

Австрія сприятиме США у розслідуванні
випадків Гаванського синдрому
Уряд Австрії заявив, що
розслідує
повідомлення
про те, що американські
дипломати у Відні відчули
симптоми таємничої хвороби, відомої як Гаванський
синдром.
«Ми серйозно сприймаємо ці повідомлення і співпрацюємо в рамках нашої
компетенції, як приймаючої
країни, зі США в загальному
розслідуванні», - повідомили в МЗС Австрії.
Напередодні представники Державного департаменту США заявили, що

«енергійно
розслідують»
повідомлення про можливі
незрозумілі випадки погіршення здоров’я працівників
посольства США у Відні.
Хворі з підозрою на Гаванський синдром повідомляють про низку різних
симптомів і фізичних відчуттів, зокрема, раптове
запаморочення, нудоту, головний біль. Деякі люди повідомляли про те, що вони
можуть «вступати» і «виходити» з цих відчуттів, фізично переміщаючи свої тіла в
інше місце.

З моменту виникнення
інцидентів, пов’язаних з цим
захворюванням, які почалися в кінці 2016 року у Кубі,
федеральні слідчі США намагалися визначити, що або
хто викликає ці загадкові
симптоми. Повідомлялося
також про випадки Гаванського синдрому в інших
регіонах світу.
Перекладено українською, “Час і події”
Джерело: Укрінформ https://www.
ukrinform.ru/rubric-world/3282697avstria-budet-sodejstvovat-ssa-vrassledovanii-slucaev-gavanskogosindroma.html

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини
Moderna, від уряду США в рамках COVAX
У неділю, 18 липня, в Україну доставили
2 000 040 доз мРНК вакцини від COVID-19
виробництва американської компанії
Moderna. Ця партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX,
доставку в Україну забезпечив Дитячий
фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Про це йдеться в прес-релізі Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ).
«Наша ключова мета - захистити якомога більше українців від COVID-19. Ми вдячні
партнерам, які допомагають нам у цьому.
Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації,
щоб всі охочі мали доступ до вакцинації. Я
закликаю українців, які ще не вакциновані,
не зволікати й відвідати найближчий центр
масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я», - сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За інформацією Міністерства охорони
здоров’я, вакцини виробництва Moderna з
цієї поставки призначені для використання мобільними бригадами, які вакцинують
організовані колективи та професійні групи
попередніх етапів.
У ЮНІСЕФ повідомили, що мРНК-вакцини Moderna вимагають особливих умов

транспортування і зберігання при температурі від -50°C до -15°C.
Зберігання та логістику мРНК-вакцин,
отриманих від COVAX, з дотриманням правильного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного
розвитку USAID.
Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного
доступу до вакцин від COVID-19 для кожної
країни світу. Роботу COVAX координують
Глобальний альянс з вакцин та імунізації
(GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій
для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ
взаємодіє з виробниками та партнерами по
закупівлях і логістиці вакцин від COVID-19.
В рамках ініціативи COVAX Україна повинна отримати 8 млн доз вакцин від різних
виробників. Всі вакцини в рамках COVAX
Україна отримує безплатно.
Як повідомлялося, в Україні станом на 18
липня 2021 року одну дозу вакцини здобули 2 638 939 осіб, дві дози вакцини отримали 1 422 536 осіб.
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ru/rubricsociety/3282621-v-ukrainu-dostavili-2-milliona-doz-vakcinymoderna-ot-pravitelstva-ssa-v-ramkah-covax.html)
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БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

OAKTON HEALTH CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:
• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог
ɉɪɨɜɿɞɧɢɣɫɿɦɟɣɧɢɣɥɿɤɚɪɡɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
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• Госпіталізація в кращі
• Знижки для пацієнтів
госпіталі Чикаго та околиць
без страховок
• Відвідування
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування
хворих пацієнтів в
стану здоров’я після
домах пристарілих і
виробничих та побутових
реабілітаційних центрах
• Приймаємо страховки, а
травм, а також
також Medicare та Medicaid автомобільних аварій
Ɋɨɡɦɨɜɥɹɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɚɦɢ
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11 липня у світі відзначали День
шоколаду. Ласунів та майстрів
цього всесвітньо відомого десерту
в Івано-Франківську розшукав і
«Галицький кореспондент», щоб
розпитати, корисний він чи шкідливий, чи можна його їсти дітям та
чи дійсно він рятує від депресії.

Фантазійні плитки та шокобукети
Франківка Яніна Сахро, поки
дійшла до ідеальної рецептури, зіпсувала немало сировини. Та зараз
вона – відома шоколатьє, а її вироби
– справжні витвори мистецтва та чудове доповнення до подарунків на
особливі дати.
«У своїх виробах використовую
виключно бельгійський шоколад
Barry Callebaut – першокласний,
екологічно чистий шоколад, відомий у всьому світі. У цьому шоколаді
поєднуються смаки з різноманітними нотками та відтінками. Потрібно спробувати, щоб зрозуміти. Це
як із парфумами: спочатку відчуваєш один смак, відкусивши лише
шматочок, потім він розкривається
по-іншому і насамкінець залишається чарівний післясмак, який грає
вже іншими барвами», – розповідає
майстриня.
Жінка виготовляє іменні шоколадні побажання, букети, а на тафлях
у неї «співають» птахи та «цвітуть»
троянди.

Все в шоколаді
щоб здешевити продукцію,100% ваніль, справжнє фламандське масло
та вершки. Виробництво проходить
жорсткий контроль якості, починаючи від моменту висадження какао-бобів, – додає майстриня. – Щодо
начинок, це, безумовно, лише натуральні продукти, дуже популярні
сьогодні горіхи та сублімовані ягоди і фрукти, які зберігають практично всі корисні речовини, колір,
аромат та смак, а ще естетично виглядають».

Коли шоколад – це бренд

Букет Яніни Сахро

«Букети з шоколадних троянд чи
квіткове шоколадне асорті – це як
два в одному: замість букета живих
квітів і коробки цукерок, які зазвичай приносять у подарунок. Також
уже впродовж кількох років замовляють іменні плиточки та шокобукви. Людям подобається створювати власні іменні побажання, такого
в звичайній крамниці солодощів
не купиш. Моя любов – фантазійні
плитки. Це наче полотно для художника, жива шоколадна картина, в
яку ти можеш вкласти певний зміст
завдяки своїй фантазії», – розповідає Яніна.
Шоколатьє зауважує: зробити такий виріб не так і просто, бо шоколад
застигає за лічені хвилини. Тож всю
композицію потрібно продумати наперед, ще перед початком роботи. А
ще Яніна наголошує, що якість – це
те, що зараз є і має бути на першому
місці у кожного майстра.
«Я впевнена у своєму продукті,
тому що виробники шоколаду Barry
Callebaut використовують 100%
какао-масло, не замінюючи його
іншими видами рослинних жирів,

«Львівська майстерня шоколаду»
– чи не найпопулярніший заклад в
Івано-Франківську, де вітрини переповнені саме шоколадом. Тут і цукерки ручної роботи, і подарункові
набори, і шоколадні тафлі, і різноманітні фігурки та шокодесерти. Як то
кажуть, на будь-який смак та гаманець.
Менеджерка Оксана Буціна розповідає, що Майстерня є універсальним закладом, бо це і кав’ярня,
і крамниця. Можна прийти випити
кави, з’їсти десерт і щось придбати.
Заклад за роки свого існування заробив собі ім’я не тільки у Львові чи
Івано-Франківську, але далеко за межами України.

Багато їх солодощів купують для
подарунків за кордон. Найчастіше
для дітей беруть фігурки, завжди у
попиті цукерки та набори цукерок.
«У нас великий вибір готових наборів, або можна власноруч зібрати індивідуальний набір з цукерок.
Маємо понад 50 видів. Є сувенірна
продукція. До кожного свята Майстерня шоколаду виготовляє лімітовані тематичні сувеніри. Є полички
із шоколадом на дорослі теми. Тобто вибір чималий», – говорить Оксана Буціна.

Справжній шоколад –
дорогий, але це про емоції
Виробництво шоколаду вже давно сягнуло промислових масштабів. За різноманітними дослідженнями, кожен українець за рік з’їдає
до 3 кілограмів цього смаколика, а у
Європі на одного жителя припадає
до 5-6 кг. Та, як зазначають фахівці,
не весь шоколад, який бачимо на
полицях крамниць і супермаркетів,
є корисним. Відтак останніми роками популярності набуває крафтовий шоколад. А тут вже йдеться про
вартість і вибір, бо крафтовий – це
завжди дорожче. І схоже, покупці
таки готові платити більше.
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«Як показує практика, людина,
яка шукає цікавий, оригінальний
подарунок, не шукає, де дешевше.
Їй важливо, щоб було і красиво, і
смачно. Люди приходять не просто за шоколадом, а за незабутніми
враженнями та емоціями, які, як післясмак, залишаються в пам’яті надовго», – говорить майстриня Яніна
Сахро.
Менеджерка «Львівської майстерні шоколаду» Оксана Буціна зазначає, що поціновувачі дійсно готові платити більше, якщо впевнені
у якості.
«Наш шоколад дорожчий, бо є
два фактори. Перший – він крафтовий. Бо якщо брати великі корпорації, то там машинне виробництво,
йде лінія, а у нас все вручну, працюють шоколатьє, кожен виріб фактично унікальний. І другий фактор
– сировина. Вона у нас бельгійська.
Шоколад дуже якісний. Якщо порівнювати смакові якості, то різниця
відчутна. Дівчата, які працюють у
нас, кажуть, що магазинні цукерки
вже їм не смакують», – говорить менеджерка.

Сам собі шоколатьє
Створити солодкий смаколик у
наш час може будь-хто. Для цього у
крамницях на будь-який смак та гаманець можна придбати заготовки
та необхідну сировину. Є для цього
і різноманітні майстер-класи та навчання.
Шоколатьє Інна Кучер вже більше року вчить готувати крафтовий
шоколад та цукерки без цукру, щоб
були максимально корисними.
«Робота з шоколадом дуже
клопітка і потребує витримки. Але,
тим не менше, дуже захоплива та цікава. Навчатись насправді не важко,
якщо уважно слухати та дивитись
матеріал. Якщо дотримуватись всіх
рекомендацій і технологій приготування, все виходить майже з першого разу. Головне правило – готувати
з задоволенням. Коли тобі від цього
в кайф, тоді і результат буде стовідсотковий», – говорить франківчанка.
Інна каже, що має багато учениць.
Спочатку готують для родини, друзів, на подарунок, а потім приймають перші замовлення, створюють
сторінки у соцмережах, починають
розвиватись і йти вперед.
«У мене є учениці різного віку,
від 16 до 55 років. Якось у мене придбала курс донька для своєї мами.
Це дуже гарний подарунок, адже
освоїти шоколадну справу можна
в будь якому віці. Я, звісно, допомагаю і консультую кожну ученицю.
Підтримка – це дуже важливо, особливо на старті навчання. Тому я не
тільки продаю рецептури, а й стаю
провідником у сфері крафтового
шоколаду та цукерок без цукру», –
пояснює Інна.

Чим корисний шоколад?
Лікар гастроентеролог-дієтолог
Ольга Іванчук говорить, що однозначно шоколад корисний: у ньому
містяться залізо, магній, фосфор,
цинк та селен, які зміцнюють нервову систему, зменшують стрес та
позитивно впливають на мозкову
діяльність, покращуючи мікроциркуляцію крові.
«Шоколад містить флаваноли, які
розслабляють ендотелій судин та
знижують кров’яний тиск. Шоколад
із якісних какао-бобів знижує рівень холестерину, надлишок якого
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може викликати інфаркт чи
інсульт», – зазначає лікарка.
У складі шоколаду є триптофан, який стимулює синтез серотоніну – так званого
«гормону щастя». Тому прийнято вважати, що шоколад
рятує від депресії. Та, як пояснюють фахівці, це не зовсім так.
«Це ненадовго, до 30-40
хвилин. Далі рівень гормону паде, і відчуття щастя покидає людину, – говорить
дієтологиня. – Депресія – це
не стан душі, це серйозний
діагноз, який потребує лікування у психіатра або хоча
б консультацій у психолога.
Тобто потрібно знайти причину депресії і шляхи її вирішення. Шоколадом таке не
вирішується».

«Теоретично схуднути можна, як і вживаючи будь-який
інший продукт, якщо є дефіцит
калорій. При дефіциті організм
буде спалювати зайву вагу. Але
фактично схуднення на шоколаді – великий удар і стрес для
організму, і вже за короткий період такої «дієти» настане зрив у
харчуванні, а скинуті кілограми
повернуться з надлишком. Адже
нам потрібні білки, жири, складні вуглеводи, вітаміни та мінерали для того, щоб бути здоровими. Тому харчування має бути
різноманітним», – додає Ольга
Іванчук.

Солодощі Інни Кучер

Як обрати правильний шоколад?
Проте не кожен шоколад є корисним: у ньому не повинно бути
молока (звичайного, сухого, знежиреного), пальмової чи кокосової
олії, адже це трансжири, смакових
емульгаторів (шоколадки зі смаком
полуниці, апельсина, кокоса, вишні і
тому подібних).
«Корисний шоколад буває лише
чорним. У шоколаді має бути фактично чотири складники: какао-масло, какао-порошок, лецитин (безпечна добавка, яка додає в’язкості
шоколаду) і тільки на останньому
місці цукор. Чим більший відсоток

какао-масла (не менше 7073% ), тим якісніший і дорожчий шоколад», – пояснює дієтологиня.
Експерти
пропонують
такий лайфхак: якщо ви тримаєте в руці шоколад і він не
топиться, то викидайте його.

Чи може бути схуднення
з шоколадом?
У мережі пишуть про «шоколадну дієту». І така дійсно
існує. Та фахівець зауважує,
що таке схуднення не тільки не є корисним, а й навіть
шкідливе.

Діти і шоколад
Тут, як пояснює лікар-педіатр
Христина Мельникович, все залежить від кількості шоколаду, який
спожила дитина: чим більше, тим
більш ймовірно, що будуть негативні наслідки.
«Хочу зазначити, що справжньої
алергії на шоколад немає, може
бути алергія на певну сполуку, що
міститься в шоколаді. Часто у діток
при надмірному споживанні шоколаду є прояви дерматиту, що можна
сплутати із симптомами харчової
алергії. Але не виключено, що це можуть бути і паралельні прояви», – говорить фахівець.
Щодо питання, з якого віку дітям
дозволений шоколад, фахівець зазначає, що не рекомендовано давати молочний та білий шоколад, тобто той, який містить велику кількість
цукру, молока та інших смакових
добавок.
«Якщо раніше вважалося, що продукти, які можуть бути алергенними
чи провокувати розвиток алергії, потрібно вводити в раціон діток якнайпізніше, то зараз все навпаки. Якщо
є випадки алергії у сім’ї, то цей продукт варто спробувати у ранньому
віці, починаючи з маленьких доз», –
говорить лікар.
Але, як пояснює Христина Мельникович, якщо немає таких випадків,
то шоколад найкраще вводити в раціон дитини у віці близько двох років.
Автор: Марія ЛУТЧИН
Джерело: Галицький Кореспондент (https://gkpress.if.ua/vse-v-shokoladi/)

10 порад як полегшити собі життя на кухні
У

країнським господиням
не треба розповідати,
чому сімейна робота на
кухні – це важко і виснажливо. Чого варте тільки
щоденне ламання голови
над меню - чим ще годувати, які нові страви зі
старих інгредієнтів винайти? А замовною піцою та
суші сім’ю не прогодуєш.

Бренд-шеф МХП Алекс
Юсупов, відомий кулінарний
експерт і київський ресторатор, зібрав для нас десять
рекомендацій, як організувати простір і роботу на
домашній кухні, щоб полегшити собі життя. Здавалося
б, все просто - але це спрацьовує!

Алекс Юсупов

Спробуємо
слідувати
перевіреним порадам від
шефа Юсупова.
1. Намагайтеся заздалегідь планувати своє меню на
тиждень і робити покупки за
списком. Це допоможе вам

оптимізувати бюджет і позбавить від зайвих продуктів
у холодильнику. Чим більше
він завантажений, тим менше порядку і більше ймовірності, що про щось забудуть
і воно пропаде. А сформоване на тиждень меню займе
менше часу, ніж щоденні метання, та й різноманітність
забезпечена.
2. Перед тим як почнете готувати, переконайтеся, що всі необхідні
каструльки, сковорідки,
інгредієнти у вас під рукою. Кухарі це називають
mise en place – «все на
своєму місці». Це убереже вас від спринтерських
забігів до магазина за
відсутніми інгредієнтами
посеред процесу. І хіба не
бувало, що прямо на пів
дорозі доводилося все
кидати, тому що саме той
сотейник - зі вчорашнім
рагу і треба його терміново
звільняти і мити посуд?
3. Тримайте ножі гострими. Банальна порада, але багатьом допомогла не зіпсувати собі продукти і нерви.
Необов’язково для цього їх
щодня терти на точильному камені, цілком достатньо
мати вдома мусат - це такий
інструмент у вигляді блискучого металевого прута з
рукояттю. З його допомогою
можна «правити» ніж щоразу перед тим як починаєте
готувати, – і процес нарізання значно полегшиться.
4. Максимально використовуйте сезонні продукти. Влітку - кабачки, зелений

горошок, баклажани, свіжа
зелень завжди має потрапляти на стіл у достатній
кількості. По-перше, це корисно, по-друге, це завжди
дуже смачно, а по-третє, це
ще й вигідно, оскільки в свій
сезон продукти коштують
завжди дешевше. А сімейне
меню з ними оновлюється.

у страву, як сіль або перець,
для балансу смаку. Спробуйте додати його в борщ, рагу,
томатний суп або в пюре з
горошку. Але не переборщіть! Буквально щіпку. Нові
відчуття гарантовані!
7. Зробили фарш, приправили - сміливо візьміть
маленький шматочок і під-

Залиште вінегрет для листопада, а у липні запікайте краще курку з солодким
перцем.
5. Обов’язково нагрівайте
сковороду, перш ніж почати
щось на ній смажити, інакше отримаєте підварений
продукт замість підсмаженого. І не соромтеся брати
посуд побільше. Це завжди
зручніше (наприклад, розмішувати), і якщо раптом у
міру додавання інгредієнтів вміст сковороди значно
збільшиться, не доведеться
аврально переміщати його в
іншу посудину.
6. Цукор - це теж приправа. Його часто додають

смажте. Тепер спробуйте.
Сіль, перець - всього достатньо? Чудово, тепер можна
ліпити пельмені або готувати котлети. Це простіше, ніж
дегустувати вже після того,
як готова ціла партія з першої сковорідки і екстрено
розбавляти або досолювати.
8. Потрібно зробити
фарш більш соковитим? Додайте у нього дрібно колотий лід, а ще краще, якщо у
вас знайдеться заморожений бульйон. Алекс Юсупов
і сам завжди тримає у морозилці яловичий, курячий і
овочевий відвари в кубиках.
Використовуйте його завжди замість води, і у вас усі

друзі питатимуть рецепт таких соковитих м’ясних страв.
9. Готуйте у фартусі або
спеціальному одязі (принаймні вам не доведеться
прати штани прямо в процесі) і намагайтеся прибирати за собою відразу. Є
такий професійний вислів
– «Keep your station clear!».
Дотримуйтеся поради
- і це позбавить вас від
грандіозного безладу
і додасть задоволення
від готування. Слона
зручніше їсти по шматочках, і наводити лад
– поступово, це вже
перевірено.
10. Не бійтеся фантазувати, навіть якщо
готуєте за рецептом.
Комбінуйте, витягуйте максимум смаку з
нудних інструкцій. Написано «додайте селери» – спробуйте застосувати і корінь, і стебла. За
рецептом потрібна морква?
А ви замініть її на пастернак.
Замість самого лише чорного змішайте і додайте відразу
п’ять видів перців, спробуйте особливу сіль, розкрийте
смак цибулі через порей або
шалот. Саме так у ресторанах народжуються найцікавіші рецепти. А у вас на майбутнє буде готовий власний
лайфхак для приготування
особливої страви.
Автор: Тетяна Негода, Київ
Джерело: Укрінформ (https://
www.ukrinform.ua/rubric-yakisnezhyttia/3276917-10-porad-ak-polegsitisobi-zitta-na-kuhni.html)
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Початок тижня відзначиться потужним зарядом енергії. Проте, від вас залежить, позитивною
чи негативною вона, зрештою, буде. Місяць в Овні
перевірятиме, наскільки ви здатні засвоювати та
взаємодіяти з такими енергетичними сплесками.
Не розраховуйте на розмірений та спокійний
тиждень - прийшов час рішучих дій. У стосунках
ймовірні емоційні спалахи. Постарайтеся використати цю нагоду, щоб додати пристрасті в особисте
життя. Уникайте конфліктів, адже близькі люди також реагуватимуть на місяць в Овні й це провокуватиме кожного гніватися. Чудовий тиждень для
наполегливої роботи. Проявіть себе в тій сфері,
що надихає вас і де ви ладні забути про плин часу.
Енергетичний потенціал протягом тижня сприятиме новим відкриттям та перемогам. Результати ваших зусиль приємно здивують вас.

Телець

Впродовж тижня ви можете відчувати
В
внутрішній конфлікт: енергетичний спалах
та водночас невпевненість. Долайте страхи
й сумніви, адже зараз найкращий час для наполегливої праці. Цілковита віддача процесу,
незалежно йдеться про роботу чи стосунки
з близькими, дозволить вам невдовзі відчути позитивні результати докладених зусиль.
Проявіть розуміння до людей, що вас оточують. Будьте розважливими незалежно від
того, чи проявляють у відповідь люди емпатію до вас. Ближче до вихідних вас здивують
цікаві знайомства. Нові люди можуть змінити
ваше життя на краще. Тож довіряйте долі. В
кінці тижня корисно планувати наперед - незабаром у вас трапиться можливість втілити
в реальність свої бажання.

Рак

Емоцій і спалахи, імпульсивність та гарячковість - те, що буде проблеЕмоційні
мою багатьох людей цього тижня. Не втрачайте терпіння - деколи воно
допомагає оминути гострих кутів та уникнути образ через дрібні непорозуміння. В роботі може з’явитися деяка неорганізованість. Складіть чіткий
план на день/тиждень. Це допоможе не втратити фокус з важливих тем і
вирішувати проблеми за їх пріоритетністю. Вам доведеться проявити поміркованість та послідовність. У фінансових питаннях не завадить деяка
ощадливість, бо можливі незаплановані витрати. Корисно відновити тренування, адже енергії впродовж тижня вам на усе вистачатиме і фізична
активність піде вам на користь, освіжить відчуття, подарує тонус.
З’явиться моти
мотивація вдосконалювати себе з усіх сторін.

Козеріг

По
Почуття
гумору, стриманість та доброзичливість - ось якості, які вам точно знадобляться протягом наступного тижня.
Будьте терплячі до близьких, пробачайте їм
їхню слабкість. Вихідні для вас будуть значно приємнішими та більш вдалими. Це час,
коли вам мусить таланити на кожнім кроці.
Особливо, удача посміхнеться у справах,
які довгий час тягнулися. Аж тепер вам буде
легко завершити усі “хвости”. У вас з’явиться можливість поспілкуватися з тими, кого
вам не вистачало останнім часом. З усвідомленням близькості потрібних людей та
підтримки з їх боку світ здаватиметься особливо прекрасним. Бережіть це відчуття
гармонії якомога довше. На вихідні добре
планувати якусь мандрівку, щоб перевести
подих та набратися сил для нових перемог.

Близнюки

Сприятливий тиждень до розв’язання
складних проблем, як своїх, так і чужих. Раптом вас може охопити радість, що ви впоралися з тим, що давно відкладали в ящик чи
допомогли слушною порадою тому, хто її
вкрай потребував. Цього тижня ви усіх дивуватимете глибиною мислення й вмінням спостерігати, аналізувати інформацію. Ваша креативність вражатиме навіть вас - не спиняйте
цей потік. Не бійтеся сміливих ідей та проєктів. З середи ймовірні корисні знайомства чи,
можливо, давні знайомі нагадають про себе.
Проте будьте обережні у спілкуванні з тими,
кому властива легковажність. Не втрачайте
критичного погляду. На вихідних відпочиньте з родиною. Ви відчуєте потребу відновити
сили після насиченого тижня.

Лев

Діва

Скорпіон
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Ва чекає продуктивний тиждень. Ви спроможні виконати не лише
Вас
В
свою роботу, а й допомогти іншим. Проте, сповнені сил та ентузіазму, не забувайте і про власне здоров’я, без страху й сумніву кидаючись у нові завдання. Цього тижня вас може турбувати спина й шия
через тривогу, яка накопичилася. Зосередьтеся на своєму самопочутті: помедитуйте, покатайтеся на велосипеді чи проведіть час біля
природної водойми, якщо відчуєте втому. У п’ятницю імовірні вигідні
пропозиції по роботі. В особистому житті, навпаки, тривоги спадуть,
непорозуміння будуть подолані завдяки вашій емпатії. В кінці тижня
вас охопить рішучість і ви здатні на доленосні вчинки, що змінять ваше життя на краще.

Терези

П
Початок
тижня може викликати дещо неприємні відчуття, особливо, у пов’язаних з кар’єрою
справах. Вам може бути складно зберігати
концентрацію, проте дуже скоро це минеться. Зверніть увагу на оцінку своїх можливостей. Не давайте зайвих порад та обіцянок
оточуючим, щоб не стати заручником свої
слів у майбутньому. В кінці тижня хвилювання пройдуть і ви почнете генерувати
безліч сміливих ідей. Відчутну роль зіграє
блискучий конект з людьми, що його ви
вмієте встановлювати абсолютно природно та невимушено. Знайомі та друзі охоче
прийдуть на допомогу, щойно вона вам
знадобиться. Підтримка дорогих вашому
серцю людей може стати запорукою віри в
себе та безперечного успіху у ваших ідеях. На
вихідних поєднайте корисне з приємним: наприклад, поїдьте за місто й пориньте у світ захопливої
художньої книги
и на березі ріки.

Ні
Ніщо
цього тижня не сховається від вашого пильного ока. Вам хотітиметься бути у спокої та спостерігати за плином часу, аналізуючи все довкола. Зірки прогнозують вам романтичні знайомства цього тижня. Проте не
квапте події - нехай історія розвивається природно. Ваша інтуїція - запорука
вашої ж гармонії. Дозвольте собі найсміливіші свої ідеї втілити в життя. На
роботі можливі цікаві пропозиції. Як би не хотілося провести час, споглядаючи за світом, без зайвої метушні, однак практично весь тиждень ваші думки
будуть зайняті роботою. Проявіть свої найкращі професійні навички. Можете говорити з керівництвом про підвищення зарплати - цього тижня воно
лояльне до вас. Не бійтеся запитати поради у друзів: вони можуть зорієнтувати вас у ситуації об’єктивніше, ніж ви це зможете самостійно. Дехто можу
справді стати у пригоді. Не відмовляйтеся від допомоги, якщо відчуваєте у
ній потребу.

ЧАС І ПОДІЇ

Тиждень
ТТи
иж
жд
де
ен
нь обіцяє
о
бути насиченим. Вдалий
час для спостережень та роботи над помилками. Випаде нагода розібратися у складних ситуаціях. Ви чіткіше бачитимете
бажане і зможете викристалізувати
думку: що потрібно робити, щоб досягти своїх цілей. Удача, нарешті, повертається до вас обличчям. Напружені
стосунки можуть стати щирими й добросовісними. У фінансових питаннях
труднощів не буде - зірки на вашому
боці. Серед нових знайомих можете раптово знайти людину, враження
від якої будуть, наче від давно рідної
й близької. Цього тижня ваші соціальні
навички набудуть особливої ваги: ви будете в центрі подій. Відвідайте при нагоді
якусь вечірку, де ви зможете проявити свій
талант спілкуватися з людьми та креативність
повною м
мірою.

Стрілець

Є шанс, що д
докладені
окла
сьогодні зусилля, принесуть гарні плоди
згодом. Не бійтеся спонтанних рішень. Вони можуть лякати вас, дивувати й бентежити.
Проте, для особистого та професійного зростання деколи треба
виходити із зони звичного комфорту. Не переймайтеся дрібними нюансами, якщо ситуація - типова. Вам легко знайти спільну мову мало
не з усіма. Маючи такий вроджений талант комунікувати з людьми,
жодні перепони вам не страшні.
Останніми днями ви були завантажені робочими, особистими
клопотами. Ймовірно, весь час працювати, не покладаючи рук - виснажливо і вам негайно пора відпочити. Кінець тижня проведіть у родинному колі, приділіть увагу близьким - вони потребують цієї опіки.
Турбота про когось принесе вам справжню
насолоду.
р

Водолій

Не кваптеся з висновками навіть, якщо чітко
Н
відчуваєте, що ви маєте рацію. Лишіть долю переконань на припущення, що, зрештою, можуть виявитися правдою. Потім може здатися, що причина
сварки не була того варта. Адже тиждень буде доволі імпульсивним і люди будуть емоційно лабільні.
З цієї причини зберігайте спокій та не встрявайте у
суперечки з приводу дрібниць. Не беріть участь і у
серйозних дискусіях - однаково впродовж наступного тижня складно буде дійти компромісу. Проте
ж тиждень чудовий для ведення справ, пов’язаних
з бізнесом. Висока ймовірність здобути вигідне бізнес-партнерство та покласти початок вдалому співробітництву. Ваше вміння тонко й красиво пожартувати часто рятує ситуацію від дрібних непорозумінь.
Воно ж і допоможе впродовж тижня маневрувати
між емоційними спалахами ваших близькими та
згладжувати гострі кути.

Риби

Зб
ЗЗберіться
з духом і продовжуйте працювати навіть, якщо не дуже хочеться. Ефективність
роботи цього тижня приємно вас потішить,
якщо ви подолаєте лінь. Ви зможете закрити ті процеси за тиждень, які дотепер чекали
місяць. Особливо легко вам вдаватимуться
питання організаційного характеру. Можливі
бюрократичні затримки, що виводитимуть вас
із себе. Проте зберігайте спокій. У ваших руках
завжди є можливість повернути ситуацію у потрібному вам напрямку. Не бійтеся обов’язків
та турбот. Просто зберіться з духом і продовжуйте. Як у відомій фразі: “Очі бояться - руки
роблять”. Винагородою за ваші старання стане
душевна рівновага і можливість незабаром
відпочити, не переймаючись незавершеними
справами. З боку близьких ви отримаєте очікувану підтримку та розуміння.
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Цей червоний, білий та синій
Ford Ranger не для Америки

Jeep представив новий позашляховик:
автогальмування і ще 74 безпекові функції
Американська компанія
Jeep представила новий
позашляховик 2022 - Jeep
Compass. У середині позашляховика встановлені
21,3-сантиметровий сенсорний дисплей з новою
інформаційно-розважальною системою Uconnect 5
та 25,7-сантиметрова панель приладів.
Компанія заявляє, що автомобіль має 75 безпекових
функцій, серед яких - автоматичне
гальмування.
Потужність 2,4-літрового двигуна Tigershark з чотирьох циліндрів
становить 177 кінських сил, а крутний момент 2022 Jeep Compass дорівнює 172 Нм.
Зазначається, що попередня модель була потужнішою – 180 к.с. та
175 Нм відповідно.
Вартість базової моделі 2022
Jeep Compass становить 24 995 до-

ларів США. Авто з’явиться в американських шоурумах вже восени
цього року.
Читайте також: У США представили позашляховик - конкурент
Tesla
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Jeep представила два нових позашляховика
2022 Jeep Wagoneer та 2022 Grand
Wagoneer.
Фото: Stellantis

Toyota призупинила виробництво
в ПАР через заворушення
Японська компанія Toyota зупинила виробництво на своєму автозаводі в Південно-Африканській
Республіці, де тривають масові заворушення.
На автомобільному заводі в місті
Дурбан Toyota щороку випускала
близько 80 тисяч позашляховиків і
пікапів. «Це підприємство забезпе-

Ford Ranger, який
зараз продається, насправді бере свій початок з 2011 року випуску. Вже десятиріччя
Ranger присутній на
ринку, але залишається
конкурентоспроможним. Це не важко
зробити, враховуючи,
що його конкуренти,
такі як Toyota Tacoma
та Chevy Colorado /
GMC Colorado, також
старіють. Лише новий
Nissan Frontier 2022
року - це нова дитина.
Тим часом за кордоном Ranger
залишається популярним, і для всіх
ринків прибула нова спеціальна модель, яка виглядає дуже американською. Тільки це не для Америки, а
скоріше для Таїланду. Зустрічайте
Ranger XL Street Special Edition.
За ціною трохи менше 21000
доларів, XL Street відповідає своїй

чує базу європейського експорту
компанії», - уточнює агентство.
Повідомляється, що Toyota також закрила деякі з відділень своїх
дилерів у ПАР. У компанії заявляють,
що цих заходів було вжито задля
безпеки співробітників. Дата відновлення виробництва поки що не
називається.
9 липня в декількох провінціях
ПАР спалахнули
протести із закликом звільнити
колишнього президента Джейкоба Зуму з в’язниці.
Невдовзі
масові
виступи переросли в заворушення,
в ході яких вже загинули понад 200
осіб.

назві та призначена для вуличних
перегонів із зниженою підвіскою,
обвісом, що складається з розширень переднього та заднього бамперів, бічних спідниць та спойлера
задніх дверей. Є також чорні дзеркальні кришки та ручки дверей, а
також 16-дюймові колеса.
Лінії кузова, що складаються з
червоних, білих
та синіх смуг
та переходять
від бампера до
бампера
через верх, і інша
графіка з боків. Всередині є
восьмидюймовий сенсорний
екран,
шість
динаміків, а також сумісність
Apple CarPlay та
Android Auto.

BMW представила спецверсію Х5:
лише 350 екземплярів чорного кольору
турбодвигун потужністю 335 кінських сил, є 8-ступінчаста автоматична коробка передач.
Вартість однієї базової моделі 2022 BMW X5 Black Vermillion
Edition стартує від 82 300 доларів.
Виробництво розпочнеться у вересні цього року й завершиться у
грудні.
Німецький автовиробник
BMW
представив автомобіль BMW X5 обмеженої серії Black Vermillion Edition.
Всього буде виготовлено 350 екземплярів цієї моделі у
чорному кольорі.
В автомобілі встановлений 3-літровий
шестициліндровий
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Чемпіонати Європи з футболу:
статистика переможців
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Максим Пастівничний.
Спеціально
для «Час і Події»

Н

ещодавно завершився Чемпіонат
Європи з футболу 2020,
перенесений через пандемію в 2021 рік. А що
ми знаємо взагалі про
історію цього надзвичайно цікавого турніру?
В першу чергу: кілька
разів мінявся формат і кількість учасників фінального
турніру. В 1960 та 1964-му
роках турнір носив назву
“Кубок Європейських Націй“ і, відповідно, розігрувався по олімпійській системі – «програв-вибув»:
1 етап; одна восьма;
чвертьфінал; переможці
чвертьфіналу розігрували
між собою фінал чотирьох
в одній країні — півфінали,
матч за третє місце і фінал.
Не всі найсильніші збірні брали участь в турнірі —
так, наприклад, збірні ФРН
і Англії дебютували лише у
чемпіонаті 1968 року.
З 1968 року змінився
формат і тепер учасники
турніру були розділені в
кваліфікації на 8 груп, переможці яких у чвертьфіналах
по сумі двох матчів визначали 4 учасника фінальної
стадії, яка проводилась за
колишнім форматом у одній країні і з матчем за третє
місце . Така система проведення турніру проіснувала
в 1968, 1972 і 1976 роках.
А в 1980 році формат
знов змінився, вперше в
історії турніру була гарантована участь у фінальній
частині «господарю Євро»
- країні, на території якої
проходить чемпіонат. Окрім цього кількість учасників фінальної частини була
збільшена до 8,таким чином
на Євро потрапляли переможці 7 кваліфікаційних
груп + господар. Всі учасники ділились на дві групи
переможці яких попадали
у фінал, а другі місця грали
матч за третє місце .
У 1984 році формат ще
раз було змінено – було скасовано матч за третє місце,
а розігрувалось два півфіна-

Олімпіада в Токіо:
всі медалі України

Збірна Італії – чемпіони в 2021

ли, де 1-ші місця зустрічалися із 2-ми та розігрували путівку у фінал. Такий формат
проіснував ще в 1988 і 1992
роках. А в 1996 році була
збільшена кількість учасників до 16: 15 переможців
кваліфікаційного етапу +
«господар турніру». І такий
формат проіснував до 2012
року включно з тою лише
різницею, що в 2008 і в 2012
роках було по два господаря, тобто чемпіонат проводився одночасно в двох
країнах. Україна разом з
Польщею була господарем
турніру в 2012 році, тому
потрапила на фінальний
етап без відбіркової кваліфікації.
Нові революційні зміни
настали в 2016 році, коли
була збільшена кількість
учасників до 24, тепер 4 з
найкращих команд, котрі
зайняли треті місця проходили в одну восьму. Саме
завдяки останньому правилу на цьому чемпіонаті
збірна України пройшла
до 1/8, де обіграла збірну
Швеції, але в ¼ розгромно
поступилась збірній Англії
– цьогорічному фіналісту.
Зміни були передбачені
і на Євро-2020,яке відбулося у 2021 році, в зв’язку з пандемією. Так Євро
відбулось одночасно в 11
країнах, в зв’язку з святкуванням 60-річчя першого
Чемпіонату Європи, а от
система його проведення
не змінилася.

А тепер до вашої уваги
рейтинг успішності переможців Чемпіонатів Європи за всі роки.
На першому місці знаходиться збірна Німеччини, яка взяла участь у 13
з 14 розіграшів фінального турніру. Лише раз їй не
пощастило добратись до
фінальної частини - програш команді Югославії у
кваліфікаційній групі до
Євро-1968. Всі інші рази
вона неодмінно потрапляла у фінальний турнір, де
тричі брала золото — у
1972, 1980 і 1996, двічі –
срібло - програвала у фіналах, в 1976 і в 2008. Всього на її рахунку участь в 13
турнірах, в яких набрано
67 очок.
На другому місці знаходиться збірна Італії —
чемпіон 1968 і 2021, срібний призер 2000 року. За
всю історію взяла участь в
10 фінальних турнірах і набрала 60 очок.
На третьому місці
збірна Іспанії у якої в активі 3 перемоги на Євро
в 1964, 2008 і 2012, і одна
поразка у фіналі 1984.
Всього в її активі участь в
11 фінальних турнірах набрано - 57 очок. До речі,
Іспанія до цього дня залишається єдиною командою
яка виграла 2 Євро підряд.
На 4 місці в цьому
списку збірна Франції
-чемпіон 1984 і 2000, а також фіналіст 2016. Коман-
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да потрапила на 10 турнірів і набрала 54 очки.
На 5 місці в нашому
списку збірна Голландії, в
її активі перемога в 1988,
участь в 10 розіграшах, набрано 48 очок .
На 6 місці збірна Португалії перемога в 2016 і
фінал 2004, участь в 8 розіграшах, набрано 48 очок.
Нарешті на 7 місці родоначальники футболу
- збірна Англії, в її активі
тільки фінал 2021 року,
участь в 10 турнірах, набрано 43 очки.
На 8 місці збірна Чехії-Чехос ловаччини
чемпіон-1976, а також
фіналіст-1996, участь у фінальних турнірах - 10 разів, набрано -37 очок.
Також ми можемо відзначити збірну СРСР - першого чемпіона Європи-1960,
а також фіналіста 1964,
1972 і 1988 років, виступи
якої припинилися в зв’язку
з розвалом «імперії зла».
За збірну СРСР виступала
велика кількість етнічних
українців.
Збірна Югославії була фіналістом у 1960 та
1968.
Збірна Данії - сенсаційний чемпіон 1992 року,
в якому вона взяла участь
тільки завдяки дискваліфікації Югославії.
Збірна Греції неочікувано здобула перемогу в
2004.
Найкращим бомбардиром за всю історію Євро
являється знаменитий португалець Кріштіано Роналду - 14 голів, але для цього
йому знадобилось аж 5
чемпіонатів, а натомість
французька зірка Мішель
Платіні забив 9 голів в лише
в одному.
Ось така довга історія
Євро, яка, безумовно, продовжиться і принесе ще
нам немало емоцій. Будемо
надіятись, що список фіналістів та переможців Чемпіонатів Європи колись
поповниться ще однією командою – збірною України.

23 липня в Токіо стартують XXXII
літні Олімпійські ігри. Боротьбу за
заповітні олімпійські нагороди будуть вести 157 українських спортсменів - це антирекорд за чисельністю делегації України за всю історію
Ігор.
Українці виступлять у 25 видах
спорту у 30 дисциплінах. Найбільше число спортсменів представлять
Україну в легкій атлетиці - 47. Через
допінгові проблеми Олімпіаду пропускають зіркові атлети Олег Верняєв та Дмитро Чумак, а тенісистка
Марта Костюк не змогла полетіти до
Японії через травму.
Призові з українського бюджету
будуть виділені наступні: 125 тисяч
доларів за золоту медаль, 80 тисяч за срібну і 55 тисяч - за бронзову.
Автор: Артем Лукашенко
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
SPORT/olimpiada-v-tokio-vsi-medali-ukrajini.html)

Стало відомо,
скільки Японія
витратила на
організацію
Олімпіади-2020
Ігри стартують вже через три дні.
Японія витратила 15,4 млрд доларів на організацію Олімпіади-2020©
olympic.org
Генеральний секретар оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто розповів
про витрати Японії на проведення
Олімпійських ігор.
«Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли
уряд Японії і уряд Токіо, склали 15,4
мільярда доларів», - наводить слова
Муто tass.ru.

Муто також зазначив, що бюджет
Ігор після перенесення на рік був переглянутий, а на створення безпечного середовища для проведення
турніру додатково витратили 900
мільйонів доларів.
Олімпійські ігри в Токіо пройдуть
з 23 липня по 8 серпня. Україну на
Олімпіаді представлять 157 спортсменів - це найменша кількість учасників від України на літніх Іграх за
час незалежності.
Раніше повідомлялося про те,
що в Токіо перед стартом Олімпіади-2020 оновлений антирекорд по
захворюваності на коронавірус.
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
SPORT/stalo-vidomo-skilki-japonija-vitratila-naorhanizatsiju-olimpiadi-2020.html)
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Нові віхи гонки озброєнь

На поточний момент завершення будівництва і запуск
«Північного потоку-2» може
стати тригером до розширення фронту проросійської
політики далі на Захід. Також
збільшується ймовірність повного політичного поглинання
Білорусі, яке в разі успішної
реалізації відкриє нові можливості для Росії до створення
сухопутного коридору в Калінінградську область.
Хоча Росія поки не готова
піти на пряме військове протистояння з НАТО і здійснити
захоплення територій країн
Балтії, проте вона продовжує
накопичення ударних сил в
регіоні.
Так, до кінця цієї осені вона
планує завершити формування нової мотострілецької дивізії в Калінінградській області.
Обрані міста для формування нового підрозділу - Гусєв
і Совєтськ. Відстань від міста
Гусєв до кордону з Литвою –
36 км, а до кордону з Польщею
всього 26 км. Місто має вузло-

ву залізничну станцію, через яку здійснюється пряме залізничне сполучення
з російськими містами:
Москва, Санкт-Петербург,
а також з містом Гомель
(Республіка
Білорусь).
Совєтськ також знаходиться
безпосередньо біля кордону з
Литвою.
Розташування підрозділів
нової російської дивізії може
вказувати на ймовірні плани
агресії проти Литви, а також
плани по створенню коридору
між Калінінградською областю
та Республікою Білорусь через
Сувальський перешийок.
Члени Альянсу розуміють,
що ескалація в регіоні збільшується. Але не можуть зупинити
маховик цієї гонки озброєнь.
Минулого тижня у Литві
було проведено ротацію американського підрозділу. Підрозділ зі складу 1-ї піхотної
дивізії із Форту Райлі (штат
Канзас) замінив 2-й батальйон
8-го кавалерійського полку

армії США.
Збільшення військової присутності США в Литві почалося
ще з квітня 2014 року в рамках
місії «Атлантична рішучість».
«Всього для ротаційного
батальйону доставлено близько 300 одиниць техніки, в тому
числі танки Abrams і бойові машини піхоти Bradley», - йдеться
в повідомленні Міноборони
Литви.
Від гонки озброєнь не відстає і Польща. Нещодавно
очільник Міністерства оборони Польщі спільно із віцепрем’єром, головою Комітету
з питань національної безпеки та оборони Ярославом Качинським повідомив про
придбання Варшавою нових
танків для польської армії.
Польща придбає у США 250
танків M1A2 Abrams у найновішій версії SEPv3.
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак
наголосив, що купівля нових
танків «дасть нам перевагу над
можливим агресором». «Якщо
до цього додати факт, що
ці танки будуть розміщені на сході нашої країни,
то зросте безпека нашої
батьківщини», – сказав
Блащак.
За словами міністра,
танки Abrams «багато

спалюють, але долають перешкоди, яких не можуть подолати інші танки». «Вони виступають краще, ніж «Леопарди».
Американці
спроектували
«Abrams» як еквівалент російських танків T-14 «Армата»,
лише з відкритих джерел ми
можемо дізнатися, що у росіян
є близько 20 таких танків, а у
нас буде 250 (танків Abrams)»,
– додав він.
Військові експерти погоджуються з думкою про те,
що про назрівання відкритого
конфлікту говорити ще зарано, проте такий темп мілітаризації регіону не виключає його
у майбутньому.
Фото з офіційного сайту Міністерства
Національної оборони Литовської
Республіки (https://kam.lt/)
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Джордж Кент вступив у гру
Минулого тижня в Україні змінився
керівник посольства США. На посаду
було тимчасово призначено Джорджа
Кента, який до цього обіймав посаду
заступника помічника Держсекретаря
США.
Це вже не перше відрядження Д.
Кента до Києва, а отже він добре орієнтується не тільки в надводних, але і в
підводних течіях українського політичного життя. Схоже, що США намагається
через нього подати чіткі сигнали українському політичному істеблішменту.
По-перше, це стосується питання
енергетичної безпеки регіону.
«Хочу
розставити всі крапки
над «і». США вважають «Північний
потік 2» поганою
справою. Це погано для України.
Це не вигідно для
енергетичної безпеки Європи, негативно для Польщі,
Балтійських країн.
І справа не в тому,
що наша позиція нібито змінилася. Ми
ввели санкції проти
російських суден і
компаній, які брали
в цьому участь. Але також намагаємося
дати простір для роботи дипломатії», сказав Кент.
США продовжують вважати «Північний потік 2» негативним проектом для
енергетичної безпеки Європи. За його
словами, США проводять постійні консультації з Німеччиною щодо того, аби

не дати Росії використовувати газ як
зброю проти України і Східної Європи.
По-друге, США застерігає політичні
кола в Україні щодо поглиблення економічної співпраці з Китаєм. США вважають абсолютно нормальною взаємовигідну торгівлю між Україною та Китаєм,
але водночас закликають бути пильними, коли йдеться про можливу втрату
контролю над ключовими підприємствами.
За словами Д. Кента, американські
підприємці, які працюють з Китаєм, неодноразово скаржилися на випадки
крадіжки інтелектуальної власності та
спроби взяти під
свій контроль ключові підприємства
в інших країнах.
У цьому контексті він нагадав про
ситуацію з «Мотор
Січчю», яка є компанією світового
рівня.
«Ми вважаємо,
що
українським
держслужбовцям
і компаніям треба
бути дуже пильними, щоб уникнути
потенційної втрати контролю над
інформацією про виробництво. Отже, є
можливості торгівлі, але є і загрози», резюмував американський політик.
Чи зробить відповідні висновки політична еліта Києва аби не поставити
під загрозу стратегічні зв’язки з США?
– Слідкуйте разом з нами на сторінках
«Час і Події».

Температурні рекорди та найсильніші повені
Попри зафіксовані рекорди спеки
цього літа. У середині липня в декількох
країнах Європи пройшли потужні зливи. Особливо постраждала Німеччина:
через затоплення загинули більше 140
осіб, десятки людей досі вважаються
зниклими безвісти.
У Бад-Мюнстерайфель в результаті
повеней загинули п’ятеро людей. Жителі міста визнають: хоча курорт зараз і
виглядає «як після війни», але вони в порівнянні з іншими, можливо, постраждали не так серйозно. Наприклад, в місті
Зінціге загинули 12 жителів інтернату
для людей з інвалідністю. А в Ерфштадте
близько 15 осіб поки не можуть покинути будинки і чекають допомоги.
У німецькому уряді поки вирішують,
скільки грошей виділити на відновлення міст і компенсації жителям - масштаб
руйнувань ще до кінця не ясний. Хоча
вже зрозуміло, що повінь стала найбільшою за останні десятиліття.
Людям допомагають поліція, пожежники, армія і добровольці. Волонтерські
організації, і самі жителі збирають гроші,
а також одяг, їжу та засоби першої необхідності для затоплених регіонів.
«Природа
завдала
нам серйозний удар, і
нам важливо відчувати, що політики бачать
проблему і вирішують
її», - наголошує Рольф
Кесер, житель німецького курортного містечка
Бад-Мюнстерайфель.
Повінь,
спричинена рясними дощами,
заторкнула також низку регіонів Бельгії, Нідерландів, Франції та
Швейцарії. У Бельгії, як
повідомляють, загину-

ли щонайменше 30 людей, а зниклими
безвісти рахуються вже більше 50.
Прем’єр-міністр Александер Де Кроо
оголосив 20 липня національним днем
жалоби. Нинішні повені можуть стати
найбільшими з тих, з якими стикалася
країна, заявив глава уряду. Ситуація в
багатьох населених пунктах залишається вкрай критичною, додав він. Найбільше постраждала провінція Льєж на
сході королівства. Так, в місті Пепенстер
зруйновані 20 будинків, повідомив бургомістр.
У Нідерландах король Віллем-Олександр та королева Максима перевірили
пошкодження у Валкенбурзі, недалеко
від бельгійського та німецького кордонів. Тут повінь затопила центр міста,
через що евакуювали кілька будинків
літніх людей. Країна не повідомляла про
жертви, але тисячі людей у містах та селах уздовж річки Маас закликали швидко залишити свої будинки.
Експерти твердять, що зміна клімату,
як очікується, збільшить кількість екстремальних погодних явищ, але пов’язувати будь-який окремий випадок з глобальним потеплінням поки дуже важко.

ЧАС І ПОДІЇ

Нідерландський
журналіст
Пітер де Фріс
помер після
замаху
Відомий нідерландський журналіст Пітер де Фріс помер в лікарні
від поранень, отриманих під час замаху на його життя, пише NL Times.

«Пітер боровся до кінця, але не
зміг виграти цю битву. Він помер в
оточенні люблячих його людей. Пітер жив за своїм переконанням: «На
колінах не можна бути вільним». Ми
безмірно пишаємося ним, і в той же
час невтішні в нашому горі», - йдеться в заяві сім’ї, опублікованій RTL
Nieuws.
Замах на 64-річного Фріса відбувся 6 липня у Амстердамі. Невідомий вистрілив в нього з близької
відстані не менше п’яти разів. Журналіст отримав серйозні поранення
і був госпіталізований, але лікарям
не вдалося його врятувати.
Протягом години після стрілянини поліція зупинила машину,
що прямувала на південь від Амстердама, і заарештувала 21-річного Делано Г. та 35-річного Каміля
Павела Е. Молоді люди, як вважає
поліція, пов’язані зі злочинною організацією, ймовірно очолюваною
марокканцем Рідуаном Тахи. Його
вважають одним з найнебезпечніших злочинців у Нідерландах, зараз його судять за звинуваченням у
вбивствах. Джерела повідомляють,
що він найняв Делано Г. вбити журналіста за 150 тис. євро.
Пітер де Фріс - відомий в Нідерландах репортер, він спеціалізувався на кримінальній журналістиці. Де
Фріс був радником ключового свідка звинувачення в процесі над Тахи.
Переклад українською «Час і Події»
Джерело: https://kontinentusa.com/
niderlandskii-jurnalist-piter-de-vris-umer-poslepokusheniya

Від редакції:
Ми в минулому номері друкували інформацію про арешт групи
озброєних людей з подібного кримінального угруповання – також
марокканського, але у нас, в США.
Заарештували і ...ЗМІ як води в рот
набрали - більше ніякої інформації
про те, що відбувається в кримінальній справі. Сидітимуть злочинці, потраплять під кримінальні звинувачення або... вже їх відпустили
під мільйонну заставу??.. Практичний досвід підказує, що швидше за
все відпустять, на жаль.
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Шпигунська програма допомагала
спецслужбам стежити за правозахисниками
та журналістами у всьому світі
Програма розроблена ізраїльською фірмою NSO Group

В

лада авторитарних держав
та різноманітні спецслужби могли роками слідкувати за
правозахисниками, журналістами
і політиками, використовуючи
шпигунську програму, яка була
розроблена ізраїльською фірмою
NSO Group. Про це інформує DW.
Німецькі ЗМІ впродовж кількох місяців брали участь у журналістському розслідуванні «Проєкт
Pegasus», результати якого були опубліковані в неділю, 18 липня.
У своєму розпорядженні журналістський консорціум, який включав
16 редакцій, а також правозахисні
організації Amnesty International та
Forbidden Stories, мав список з 50 тисяч телефонних номерів з декількох
десятків країн. Імовірно, що за власниками цих номерів стежили.
Ідентифікувати власників цих
номерів вдалося більш ніж у тисячі випадків. Серед них виявилися
високопоставлені політики, журналісти, адвокати і правозахисники із
Франції, США, Індії, Марокко, Мексики, Угорщини та інших країн, в тому
числі відомі азербайджанські опозиційні журналістки.
Під час розслідування було виявлено, що програмне забезпечення
Pegasus компанія NSO Group поставляла розвідувальним агентствам,
правоохоронним службам і військовим з 2016 року. Незалежним IT-експертам були надані 44 випадково
обраних телефонів, на 37 з них були
знайдені сліди шпигунського ПЗ.
У NSO Group зазначили, що клієнти фірми – це виключно офіційні
державні організації, що використовують її продукти для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею, педофілами і
викрадачами дітей.

Троянська програма Pegasus
здатна миттєво встановитися на телефон жертви, досить один раз натиснути на надіслане зловмисниками посилання.
Після встановлення цієї програми на телефон, зловмисники отримують повний доступ до всіх файлів
та програм на смартфоні, включаючи камеру та мікрофон.
Це програмне забезпечення
знайшло багато прихильників серед
представників авторитарної політики, зокрема, прем’єра Угорщини Віктора Орбана.
За допомогою шпигунської програми Pegasus Віктор Орбан і його
уряд стежив за незалежними журналістами Угорщини.
За визнанням одного з колишніх
співробітників NSO Group, компанії-розробника ПЗ, Угорщина дійсно
вважалася в числі клієнтів фірми найімовірніше, Орбан купив Pegasus
після візиту в країну в 2017 році тодішнього ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Нагадаємо, колишній радник наслідного принца Саудівської Аравії
Сауд аль-Кахтані, підозрюваний в
причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, користувався
послугами ізраїльської компанії NSO
Group для стеження за активістами
та журналістами, критично налаштованих до Ер-Ріяду
1 листопада 2019 року розробники месенджера WhatsApp подали
позов проти ізраїльської компанії
NSO Group, яка, на їхню думку, розробила інструмент для злому.
Зловмисники отримали доступ
до інформації, яка зберігалася на
смартфонах
високопоставлених
співробітників урядових органів і
оборонних відомств США, ОАЕ, Бахрейну, Мексики, Пакистану, Індії, а
також інших 14 країн з п’яти континентів планети.
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/
ukr/WORLD/shpihunska-prohrama-dopomahalaspetssluzhbam-stezhiti-za-pravozakhisnikami-tazhurnalistami-u-vsomu-sviti.html)

ЄС порушує справу проти Угорщини і Польщі
У відповідь на суперечливі правила щодо
гомосексуалістів і транссексуалів в Угорщині
і Польщі Комісія ЄС, як
і очікувалося, ініціювала розгляд про порушення прав проти двох
країн-членів. Комісія ЄС
направила
нещодавно
відповідний лист урядам
Угорщини і Польщі.
Зовсім недавно угорський закон, що обмежує
інформацію про гомосексуалізм і «зонах, вільних
від LGBT» в деяких частинах Польщі, викликав обурення в ЄС.
«Європа ніколи не допустить, щоб частина нашого суспільства піддавалася стигматизації: через
людину, яку вони люблять,
через вік, через політичні
погляди або через їх релігійні переконання», - заявила Голова Єврокомісії
Урсула фон дер Ляйен.
В Угорщині минулого
тижня набув чинності за-

кон, що забороняє «рекламу» гомосексуалізму
та
транссексуальності.
Цей закон також стосується книг або фільмів на цю
тему.
Урсула Фон дер Ляйен
назвала закон «ганьбою»
і пригрозила порушенням кримінальної справи, якщо Будапешт не
виправить текст. Правий
націоналіст
Угорщини
прем’єр-міністр Віктор Ор-

бан відмовився відкликати
закон і у відповідь звинуватив ЄС в «безпрецедентної кампанії» проти його
країни.
Що стосується Польщі,
то Комісія встановила, що
країна не повністю і не чітко відповіла на її питання
про оголошення так званих «зон, вільних від LGBT»
в деяких регіонах і муніципалітетах.
У Польщі та Угорщині

Photo copyright: Mio Nie Wyklucza,
CC BY-ND 2.0

тепер є два місяці, щоб
відповісти на лист Єврокомісії. В іншому випадку
Комісія може передати
справу до Європейського
суду.
Насправді в Угорщині
та Польщі мова йде не про
боротьбу з LGBT, а про боротьбу з популяризацією
LGBT в інформаційному
полі, особливо в закладах
освіти, серед підростаючого молодого покоління. І незважаючи на тиск
з боку ЄС, Угорщина та
Польща мають право діяти у відповідності до своїх Конституцій, що мають
найвищу юридичну силу у
їх країнах. Вищу, ніж будьякі міжнародні договори.
«Час і Події» інформуватиме читачів щодо розвитку
цієї ситуації, адже, фактично, мова йде про певний
інформаційний глобалізаторський тренд, котрий є
спорідненим із неомарксизмом, фемінізмом, BLM
та ін.
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уперництво Штатів і Піднебесної багато в чому не
ідеологічного, а технологічного
характеру, і переможе в ньому не той, чиї ідеї кращі, а той,
у кого чипи продуктивніші.

— Винен, — м’яко відгукнувся невідомий, — для того, щоб керувати,
потрібно все-таки мати точний
план на певний більш-менш пристойний термін. Дозвольте ж вас
запитати, як може керувати людина, якщо вона не тільки позбавлена
можливості скласти який-небудь
план бодай на сміховинно короткий
термін, ну років, скажімо, на тисячу,
але не може поручитися навіть за
своє власне завтра?
Воланд. «Майстер і Маргарита»,
Михайло Булгаков

Для держав, які є продуктом колективної волі, завтрашній день
вимірюється не годинами, як для
окремого громадянина, а роками
й десятиліттями. І коли лідери однієї держави відкрито заявляють про
наміри впродовж найближчих 30
років потіснити зі світового Олімпу
іншу, яка давно й надійно там облаштувалася, постає запитання: а чи є
в останньої план опиратися своєму
поваленню? Можна обрати тактику
відкритого протистояння, можна скористатися принципом східних єдиноборств — піддатися, щоб перемогти.
На загальне щастя, в умовах багатополярного ядерного світу опція
глобальної війни за місце на Олімпі
майже не розглядається. Військові
приготування нікуди не зникли й не
зникнуть, однак основою майбутніх
битв буде все ж таки інформаційний
і кіберпростір, а місце гонки озброєнь займе гонка напівпровідників —
маленьких і майже непомітних для
ока чипів, без яких у світі майбутнього не ворухнеться жоден електрон.
Ну й, звісно, софту, який знає, куди
саме електрони мають бігти.
Дії адміністрації Джо Байдена на
зовнішній арені, риторика Білого
дому і Держдепу, зміст стратегічних
документів, резолюції недавніх самітів, контекст переговорів із трансатлантичними й транстихоокеанськими союзниками не полишають
сумнівів у тому, що віжки правління
світовим господарством США ніко-

Протистояння США і КНР:

напівхолодна напіввійна
напівпровідників
їх не тільки Фейсбуку, а й ТікТоку), а
також хто контролює світові поставки чипів — цих надзвичайно важливих елементів будь-якої сучасної
техніки.
Повідомлення у ЗМІ, що промислове виробництво Японії у травні
скоротилося на 5,9% через дефіцит
чипів, — лише одне з безлічі відображень цієї глобальної проблеми.
Для країни, в основі стабільності й
процвітання якої лежить виробництво складної техніки, зокрема автомобілів і електроніки, припинення
поставок чипів — загроза не менша, ніж ракетна програма Північної
Кореї. Бо з Кім Чен Ином допоможе
протиракетна парасолька США, але
коли справа доходить до чипів, тут
ситуація складніша: вони американцям і самим потрібні.
Коли у Вашингтоні чотири роки
тому формували плани «стримування» Китаю, навряд чи мудре зауваження Воланда про необхідність
мати точний план спадало на думку
стратегам Дональда Трампа. Це Китай мислить тисячоліттями, — так
говорять про свою батьківщину навіть китайці, котрі втекли від кому-

Нинішній етап геополітичного охолодження
відрізняється від старої доброї холодної
війни. Гібридні засоби застосовувалися й
раніше, але не такі витончені
му віддавати не збираються. Однак
нинішній етап геополітичного охолодження на тлі глобального потепління відрізняється від свого попередника — старої доброї холодної
війни. Гібридні засоби застосовувалися й раніше, але не такі витончені.
Колись основним завданням
колективного Заходу було не дати
СРСР реалізувати на практиці цитату Блока, яка стала більшовицьким
мемом: «Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем», а спроби підпалів гасилися зустрічним
вогнем. У рамках стратегічного
протистояння з допомогою інформаційної, ідеологічної та військової
складових кількість боєголовок відігравала вирішальну роль. Нині ж однією з ключових проблем є не кількість ядерних зарядів, а те, на чиїй
території розміщуються сервери,
куди стікаються дані американських
громадян (які добровільно надають

ністичного режиму й осіли у США.
Також залишається загадкою, на
який термін були розраховані плани Білого дому, коли в 1970-х відбувалося легендарне зближення КНР
і США, але сьогодні стає очевидно,
що сучасний прорив КНР у вищу
лігу світової геополітики закладений
саме тоді. Тоді ж закладено й основи
нинішнього протистояння навколо
Тайваню. В 1971 році чипів ще не
було. Тепер вони є, і саме Тайвань
виробляє ледь не половину такої потрібної всім продукції. І гонка навколо 5G безпосередньо пов’язана з
тим, наскільки ефективно працюватимуть заводи Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. (TSMC) і хто отримає доступ до їхньої продукції.
Наприкінці березня TSMC оголосив плани інвестувати $100 млрд
упродовж наступних трьох років
у розширення виробництва, з них
25-28 млрд — уже нинішнього року.

Зазначені плани охоплюють будівництво заводу в Арізоні вартістю
$12 млрд, і це на додачу до планів
Intel інвестувати $20 млрд у розширення власного виробництва. А ось
розробляти чипи майбутнього будуть у Японії, де TSMC спільно з 20
японськими розробниками вже на
початку наступного року відкриють
дослідний центр, — на ці потреби
передбачено $337 млн. Очікується,
що вслід за R&D у Японії з’являться і
спільні з TSMC виробничі потужності.
Важко не побачити за всім цим
тайванську realpolitik в умовах дедалі більш енергійної й однозначної
риторики керівництва КНР стосовно
острова-втікача. Ось і в програмному виступі Сі Цзіньпіна на врочистому святкуванні 100-річчя Комуністичної партії Китаю 1 липня вкотре
прозвучала рішучість перешкоджати незалежності Тайваню за будь-яку
ціну. Технологічні можливості Тайваню — надто важливий елемент
майбутнього економічного укладу,
щоб їх втратити. У червні стало відомо, що Сі Цзіньпін уповноважив
одного зі своїх найбільш довірених
і близьких соратників, випускника
Гарварда Лю Хе, курирувати розробку чипів третього покоління й організацію їх виробництва в КНР. На
плани Конгресу виділити $250 млрд
на розвиток сучасних технологій
Китай відповів учетверо більшим
планом. Санкції, впроваджені проти
Китаю, значно обмежили доступ Піднебесної до світового ринку напівпровідників, тому й було поставлено
завдання забезпечити власне виробництво. Одним із флагманів цього напряму є той-таки Huawei, чий
телекомунікаційний бізнес дуже постраждав від дій адміністрації Трампа. Підрозділ Huawei HiSilicon, де
розробляли чипи, опинився у вкрай
складному становищі після впровадження санкцій. Тепер, завдяки
державним програмам підтримки,
саме HiSilicon може стати тією альтернативою TSMC, якої так потребує
китайська промисловість.
Спроби трохи пригальмувати
рекордні темпи розвитку КНР почалися, звісно ж, задовго до Трампа,
однак саме за його президентства
було сформульовано таку-сяку аргументацію і зроблено перші кроки на
стримування китайського хай-тек. У
його попередників просто не було
підстав остерігатися якихось TikTok
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(нині 100 мільйонів користувачів у
США) або WeChat (19 мільйонів користувачів). За Трампа операцією
прикриття слугували торгові мита,
покликані прибрати дисбаланс у
двосторонній торгівлі (створений,
утім, самими американцями. За даними American Enterprise Institute,
за останні шість років американські
інвестиції в Китай сягнули 1 трлн
доларів, і близько половини їх —
портфельні, та ще й пройшли через
офшори.) У результаті, дефіцит у
торгівлі трохи скоротився, ціни на
китайські товари у США зросли, але
обсяг торгівлі навіть минулого, ковідного року зовсім не зменшився.
Чи не єдине, чого вдалося досягти
Трампу, це перекрити китайським
компаніям і розробникам доступ до
сучасного обладнання з виробництва чипів, а європейська альтернатива виявилася трохи застарілою.
Історія з цими китайськими додатками досить цікава. У серпні 2020
року Трамп видав указ про заборону
нових скачувань TikTok і WeChat, а потім ще один указ стосовно ще восьми
китайських додатків на тій підставі,
що отримані ними дані, можливо,
течуть до материнських компаній
ByteDance і Tencent. Асоціації американських користувачів цих платформ
негайно звернулися до суду, наголошуючи на бездоказовості протиправної діяльності. Суд призупинив дію
указу Трампа. А 9 червня 2021 року
президент Байден його скасував.
Певна річ, він зробив це, зажадавши
одночасно від відповідних державних структур провести аналіз і оцінку
загроз національній безпеці США від
цих додатків. Усе нібито правильно.
Однак не все так однозначно.
Свого часу TikTok удалося отримати в Трампа відстрочку, підписавши інвестиційні угоди з Oracle і
Walmart. Відстрочка допомогла, хоча
й ненадовго. Обвинувачення Трампа з самого початку звучали дивно,
оскільки серед власників ByteDance
— три американських інвестиційних
фонди і великий японський банк,
а сама компанія — резидент Кайманових островів. Своєю чергою,
Tencent — власник WeChat — найбільший у світі виробник відеоігор,
має серйозні інвестиції в американській компанії Epic Games і фінансує виробництво найзнаменитіших
блокбастерів Голлівуду. І, доки триває оцінка загроз національній безпеці США з боку цих додатків, інший
комп’ютерний додаток для смартфонів — Didi — китайської компанії
Didi Chuxing, яку активно підтримують Tencent і японськй Softbank,
вийшов на Нью-Йоркську біржу з
оцінкою вартості $67 млрд. Додаток
дозволяє викликати таксі, наймати
машини й водіїв. Alibaba 2014 року
коштував на тій самій біржі всього
$25 млрд. Didi Chuxing працює у 15
країнах, включно з Росією, і ось тепер вийшла на ринок США. Цікаві
новини надійшли також із Великої
Британії. Nissan Motor Co. оголосила про плани побудувати там гігантський завод із виробництва батарей
для електромобілів. Більша частина
мільярдних інвестицій прийде від
китайського партнера Envision AESC.
Борис Джонсон відкрито вітав створення 6200 робочих місць.
Справді якась напівхолодна напіввійна виходить. Цікаві часи.
Автор: Сергій Корсунський, надзвичайний і
повноважний Посол України в Японії
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/
ukr/international/protistojannja-ssha-i-knrnapivkholodna-napivvijna-napivprovidnikiv.html)
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ивне, ніби-то, питання, оскільки відповідь
закладена в назві - Союз
штатів. Кожен штат - відносно самостійно керована
територія, яка визнала
Конституцію Союзу і
федеральні закони. Така
держава існувала у вигляді
Союзу і користувалась
чинною Конституцією
аж до початку так званої
«Громадянської Війни».
Результатом було кардинальна зміна структури
держави, яка як і раніше
іменується Союзом.

Нашою Конституцією визначено, яким чином незалежна територія може приєднатися до Союзу, однак в
ній повністю відсутні навіть
поняття про вихід з нього.
Тобто, творці Конституції
були такими автократами,
що ніяких думок про чийсь
вихід «на свободу з чистою
совістю» у них навіть і не виникало. Я ж переконаний в
зворотному - вихід передбачався ось таким - встав і пішов. Без питань і претензій.
Я впевнений, що так думали і
діяли люди в ті далекі часи, а
вони, безсумнівно, боготворили і свою, і чужу свободу.
Коротше - навіщо писати і
підтверджувати те, що дано
Богом. Правда, в наш час
все відбувається по-іншому, наочний приклад - вихід
Великобританії з ЄС. Довго,
клопітно і з купою проблем.
Хоча розпад імперії СРСР
стався якраз в Богом даному
стилі - встали і розійшлися,
залишивши Росію. Обійшлося майже без воєн, якщо не
згадувати, як мінімум, двох
чеченських.
Штати, які створили Конфедерацію, у свободі вибору
не сумнівалися і поводились
відповідно. Розійшлися в
думках зі штатами Півночі і
президентом Лінкольном - і
пішли існувати незалежно
- як дав їм Бог. І відповідно
до Конституції. «Everything
which is not forbidden is
allowed» - is a constitutional
principle «(« Все, що не заборонено, - дозволено»- конституційний принцип).

У ФОКУСІ - АМЕРИКА

Яка держава називається
«Сполучені Штати Америки»?

звичайно, відразу знайшовся
- якийсь там форт атакували.
Нонсенс, звичайно, - у конфедератів ніякого приводу і
бажання воювати не було. Та
й у армії теж.
В нав’язаній, незважаючи
ні на що, війні було співвідношення - 1 млн бійців регулярної армії у Союзу і близько 200 тис. ополченців - у
Конфедерації. Все, як через
80 років в радянсько-фінській війні - і «провокація»
фінів, і співвідношення сил.
Я думаю, що таку війну не
можна називати «громадянської», оскільки йшла вона
між колишньої «метрополією», тобто Союзом, і новою
державою зі своєю Конституцією, яку 7 штатів ратифікували в березні - квітні 1861 р.
Війна була за свободу. Приклад з нашої ж американської історії - так звана Революція (насправді типовий
переворот з приводу податків метрополії) з прийняттям
Декларації
Незалежності.
Потім послідувала війна з
колишньою метрополією за
свободу колишніх колоній.
Жодна зі сторін не називає її
«громадянської».
Лінкольн і його Союз виграли війну із зрозумілих
причин - різний рівень ресурсів і крайня жорстокість
армій Союзу, що використовували тактику випаленої
землі (див. наприклад «при-

Лінкольн же сьогодні розглядається
офіційною історіографією як героїчна
особистість і визволитель рабів
Нині посилено пропагується думка, що Конституція
не передбачає виходу з союзу - це просто нахабна брехня, в спробах обілити діяння
Лінкольна і співтоваришів.
Це не в дусі Конституції, не
в вірі в свободу її творців і
в порушення згаданого основного принципу.
Лінкольну, і в першу чергу
саме йому, не сподобалася
ідея залишитися без 7 штатів,
що платять податки і приносять доходи, навіть якщо така
ідея ні в чому не порушувала
Конституцію. Почалася війна
між тепер вільними штатами
Конфедерації і не менш вільними в Союзі. Ну, а привід,

годи» генерала Шермана). В
результаті приєднали назад
колишніх
«сепаратистів»,
котрі недовго були вільними. Тобто це була типова імперіалістична війна з тими,
кому захотілось звільнитися.
На тій же землі тільки на 100
років пізніше. А що ж тепер
з Союзом? Такі держави з
поширенням на приєднаних суб’єктів Конституції
метрополії прийнято називати «імперією». А як же з
цією Конституцією Союзу?
А її ж порушили - не дали
беззастережного виходу, заодно наплювавши на Бога з
його свободою. Більш того
- приєднання було насиль-

ницьким, з фактичним скасуванням Конституції вільної Конфедерації, прийнятої
в 1861 р. Однак повторного
прийняття «воз’єднаними
штатами» Конституції Союзу не було. Тобто просто
викреслили чотири роки
свободи. Але серйозний
юридичний осад залишився - штати Конфедерації не
скасували своєї Конституції
Конфедерації. Таким чином,
вона є дійсною. А Конституція Союзу є тепер юридичним і етичним нонсенсом.
Трохи про результати
нездатності або небажання

років. Плюс серйозні фінансові витрати.
Як завжди в таких випадках, справу пустили на самотік. Внаслідок жахливих
руйнувань і складності перетворення соціальної системи Півдня на подобу Півночі,
ніякий план по Реконструкції прийнятий не був. Офіційний період «Реконструкції»
був між 1865 і 1877 роками.
Але ми і зараз чуємо відгомін тих подій. Проте, результати війни ігноруються і
не обговорюються в аспекті
«А нам це було треба?». Лінкольн же сьогодні розгляда-

33
летів НЕ викопують. А тут 850 тис. жертв імперіалістів.
Вільне поводження з основним законом, природно,
триває і в даний час. Друга Поправка дає право на
«keep and bear arms», тобто володіти якою завгодно
зброєю і носити її вільно. За
бажанням або з необхідності. Вже прийняті і посилено
просуваються нові закони
- щодо обмеження зброї,
які просто порушують це
право і основоположний
принцип «ВСЕ, ЩО НЕ ЗАБОРОНЕНО, - ДОЗВОЛЕНО».
Тобто Конституцію. До речі,
ця поправка введена для захисту громадян від держави,
що наступає на їх Свободу.
Тобто, наша держава двічі
зловмисно порушує Конституцію і намагається протягом останніх десятиліть
зробити громадян беззахисними. В ім’я чого особисто
президент Байден порушує
Конституцію і бреше, бо я
не можу припустити, що цей
президент не читав Конституцію. З виступу Байдена 23
червня:
«Я міг би додати: Друга
Поправка, з першого дня її
прийняття, обмежила коло людей, хто міг би мати
зброю, і тип зброї, який вони
могли б мати. Ви не могли б
купити «пушку».
Ну, абсолютно безграмот-

Свобода слова, дана нам Богом, а тому і не обговорювана
в Конституції, благополучно вбита – 72% громадян
бояться висловлювати свої політичні переконання
Лінкольна знайти компроміс. Це розвал економіки
Півдня, величезні людські
(850 тис. за останніми дослідженнями) і фінансові втрати, голод, злидні, бандитизм,
бродіння по території тепер
вже вільних рабів, до яких
нікому не було діла.
Витрати Союзу на війну в сучасних цінах склали
приблизно 100 млрд доларів (витрати Конфедерації
приблизно ті ж). Ціна раба
- близько 40 тис. Доларів (!).
За гроші Півночі, витрачені
на братовбивчу війну, можна
було викупити 2.5 млн рабів, тобто 63%. Без вбивства людей і руйнування
економіки. Чи був можливий компроміс? Досить
імовірно. Але Лінкольн
вважав за краще війну.
Вдало застосоване Союзом в середині війни гасло
«Свободу рабам!» допомогло виграти. Але ось що
тепер робити з рабами? Їх
більше 4 млн! Лінкольн прекрасно уявляв результати
його піррової перемоги (і
впав в кінці-кінців її жертвою). Довго і посилено
обговорювався варіант відправити колишніх рабів
назад на «Континент Свободи». Але тодішні скромні
ресурси мореплавання розтягнули б такий захід на рік
при наявності 2 тис. суден
(приблизна кількість перед
війною). Або 200 суден і 10

ється офіційною історіографією як героїчна особистість
і визволитель рабів. Їх вдячні
нащадки, до речі, рік тому
намагалися зруйнувати меморіал визволителю. Однак
його місце, на моє переконання, в тому ж колі пекла,
де крутиться інший визволитель «пригноблених» - наш
незабутній і майже нетлінний В.І.Ульянов-Ленін.
Аналогічна війна проти
імперії, але вже в наш час,
була після розпаду Югославії і протікала по всій території колишньої Югославії,
- за незалежність республік,
що входили до її складу. Для
Сербії це була війна за збереження імперії. Відповідно
після закінчення всіх воєн і
оголошення незалежності
(!) всіма республіками колишньої Югославії Міжнародний Трибунал по Колишній Югославії розслідував
супутні військові злочини
керівників Югославії і геноцид. Тобто ми бачимо діаметрально протилежне історії
США і оцінці ролі Лінкольна.
Чому б зараз, відповідно до
духу часу, не переоцінити і
не віддати належне борцям
проти тиранії і за свободу
Конфедерації (вони зараз
«расисти») і назвати Лінкольна відповідним словом типу
«імперіаліст»? Там, до речі, і
геноцидом тхнуло і військовими злочинами братів з
Півночі. Нині яких тільки ске-

ний, - були люди які володіли і «пушками». А кому в той
час прийшло б в голову не
продати, якщо хтось хоче купити? Байден ніби в «совку»
народився і жодного разу не
брав в руки Конституцію Союзу. - Авт.
Чим далі ми рухаємося
в розвитку нашої «демократичного» держави, тим
більше бачимо порушень
Конституції. Текст Конституції гласить, що громадяни
мають право змінити владу,
якщо вона зловживає довірою і порушує права громадян. Ось 6 січня 2021 р понад
мільйон громадян зібралися
в столиці (в середньому по
20 тис. Чоловік від кожного
штату!), а потім з’явилися до
Капітолію до «вибраних від
народу». Заявити про свої
претензії з приводу чесності
виборів. Прийшли для того,
щоб просто отримати від
Конгресу пояснення.
Так, мали право не те, що
увійти, але і змістити, і заарештувати Конгрес, який зловживав їх довірою. Конгрес,
як зграя злодіїв, змився з
місця злочину, де вони засідали і збиралися затвердити дуже сумнівні результати
сумнівних виборів. Тобто,
незважаючи на думку народу, затвердити ці результати
і, таким чином, бути співучасником злочину.
Продовження на стор. 34
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За використання конституційних прав одну жінку вбили, багатьох затримали і тепер судитимуть.
За «повстання»! Чомусь
ніхто не згадує про право
народу саме на це за Конституцією?! Тобто її знову
зловмисно порушують.
Таким чином, злочин,
скоєний 150 років тому, і
подальша велика брехня,
зруйнували основу існування цієї держави - Конституцію, легітимність якої
сумнівна через її зловмисні спотворення і порушення, а також і через конфлікт
з Конституцією Конфедерації. Свобода слова, дана
нам Богом, а тому і не обговорювана в Конституції,
благополучно вбита - 72%
громадян (тобто кожні три
з чотирьох!) бояться висловлювати свої політичні
переконання (інформація
2020 р.).
В даний момент спостерігається розмежування
країни на тих, хто вважає,
що вона повинна радикально піти вліво і тих, хто
проти цього. При цьому,
природно, бажаючі зробити наше суспільство
«справедливим», тобто таким, що відповідає лівим
ідеалам, не розуміють ні як
йти, ні суті того, що відбувається. Намічається глобальне протистояння і переділ ринків, як результат
інтенсивного просування
«глобалізації». Це вимагає
фінансових резервів, які
можуть з’явитися в результаті «зелених» проектів
демократів. Вони більш
ніж сумнівні з точки зору
позитивного впливу на
клімат планети, але чудово спрацюють, перетворюючи гроші платників
податків в резерви корпорацій. І напевно з неабиякою часткою корупції.
Ось для цього і потрібна
атмосфера боротьби за
краще життя знедолених і
пригноблених всіх мастей,
статей і сексуальних уподобань. Не дарма ж чудова четвірка - Google,
Apple, Facebook, Amazon,
ну і Microsoft-Twitter, що
приєдналась до них, вкладалися в усі ліве і активістське. Вони не гребували
навіть Antifa і BLM.
Половина наших співвітчизників - або ліві промивачі і полоскачі мізків,

ЧАС І ПОДІЇ

У ФОКУСІ - АМЕРИКА
або жертви цього процесу. І, на жаль, ця країна не
володіє засобами повернення людей до нормального стану розсудливості.
Шлях вліво зайняв 60 років, а повернення назад
за два - чотири роки просто неможливе. Пустити
все на самоплив означає
розвалити економіку і почати кінець держави. Це
найімовірніше буде супроводжуватися дефолтом і
крахом нинішньої світової
фінансової системи з тривалою депресією. І знову
виникає питання «А нам це
треба?»
Таким чином, найбільш
оптимістичний
сюжет
розвитку країни в умовах
сьогодення - поділ і нова
Конфедерація. Насильно
створена імперія, іменована «США», як і всі інші, повинна розпастися. Дасть
Бог - один раз і назавжди. Нехай кожен отримає
можливість будувати свою
державу за своїми переконаннями. Без руйнівних конфліктів і по праву
Свободи, даної Богом. Дві
держави - одна нормальна

дозволимо. Це расизм. А
ось якщо тебе, рудого, взяли на роботу, але у тебе
руки не з того місця ростуть, і тебе звільнили, - так
це вже не расизм, а гени.
Лай не колір, а предків,
які мало працювали. Тому
працюй сам і покращуй
гени в ім’я своїх нащадків.
Рабoвласність - це
перш за все майнова (економічна) категорія. Воно
існує тисячі років і було основою всіх відомих стародавніх держав і цивілізацій. Були раби різних рас.
У одного господаря могли
бути раби, відмінної від
нього раси, а могли бути і
тієї ж самої. Раб був дуже
цінною власністю - близько 40 тис. сучасних доларів в південних штатах в
середині 19 століття. Від
благополуччя і здоров’я
рабів безпосередньо залежало благополуччя господаря. Тому асоційовані
з рабством знущання, побиття тощо у адекватних
господарів були відсутні.
Хто буде знущатися над
конем, на якому доведеться орати, або коровою, що

І, на жаль, ця країна не володіє
засобами повернення людей до
нормального стану розсудливості
і одна ненормальна - все
ж краще, ніж одна велика,
що лежить в руїнах. Таким
чином, ми маємо деякий
шанс уникнути світового
фінансового краху і жити в
свободі.
ПОСТСКРИПТУМ
до
статті - важливий для обговорюваних проблем і моєї
пропозиції: розійтися красиво.
Часто рабство і расизм
розглядаються, особливо
лівими активістами, як щось
спільне. Раз рабовласник,
значить расист. Визначень
расизму багато і в основному вони довгі і безглузді.
У моєму розумінні расизм
- це прийняте в суспільстві
обмеження прав відповідно до раси, і неважливо чи
є воно неформальним (так
прийнято) або формальним
(закон). І це політична категорія.
Ти перш за все вільний
і значить потенційно можеш. Але тобі кажуть - ти
рудий, і тому ми тобі не

дає тобі молоко?
У рабовласників питання про расизм просто не
існувало (про етичність
рабства у особливо вільнодумних, - так). Раб - це
власність і все. Чи можна
говорити про расизм господаря по відношенню
до домашніх тварин? (І,
якщо когось покоробило
порівняння хомо сапієнс з
тваринами, так останні теж
розуміють, що таке свобода, мають інтелект з емоціями і, головне, не використовують свій інтелект в
цілях руйнування планети,
на якій вони живуть).
Але - все в одну купу
і побільше спекуляцій - і
вийде гарне політичне вариво дуже мутного кольору. Запускай руку і лови
там, що хочеш. Зловив!
Рабовласник-расист-дуже-поганий-чоловік.
Це
- Дж. Вашингтон. Був рабовласником. Але це бізнес
такий - плантація. Без рабів
ніяк. З голоду відійдеш в

інший світ. Відпустиш рабів
на волю - вони там же виявляться. Як після «громадянської» війни. Расистом Вашингтон, природно, не був.
У ті часи це марксистське
прізвисько просто було
відсутнє. Чи не виросли ще
«пролетаріат» і інші «пригноблені», а також «Маркс»
- борці за чужі права. У нас
турбота про «знедолених»
стала модною якраз після
відомого надання цивільних прав, яких «пригнобленим» хочеться все більше,
але без супутньої відповідальності.
І конфедерати теж «рабовласниками-расистами-поганими людьми» не
були. Просто ближче до
землі і до рабів, і розуміли,
що свобода може бути доброю лише тоді, коли є що
їсти, що пити і де жити.
Є у нас на планеті зовсім тепер вільний континент - Африка, куди наші
«нащадки рабів» чомусь
не біжать за свободою. А
все якраз навпаки - звідти
до нас, білих расистів, біжать. Найбільш ймовірна
причина - їсти хочеться. Як
тато нашого 44-го президента. Але ж колись погані
плантатори хороших рабів
змушували там працювати, але зате всі були ситі і
здорові. А тепер голодні
і хворі, яких годує і лікує
ООН на наші гроші. Видно,
є великий хороший сенс
в поганих білих плантаторах. Тому я повертаюся
до вищевикладеної думки
- треба розділитися - білі
расисти-супрематисти
і
інші нащадки рабовласників-плантаторів йдуть в
«праві штати», а всі ліві, кольорові та інші пригноблені - у «ліві». Там вони отримають абсолютну свободу
і можливість працювати і
їсти без експлуататорів, гонителів і расистів. Навіщо
мотати один одному нерви
разом, якщо можна жити
мирно окремо і будувати
суспільство, в яке віриш?
Правда, їх підхід - права
без обов’язків - в кінцевому підсумку призведе до
анархії, але це вже буде не
наша проблема.
Mikhail Utin, PhD
Переклад українською «Час і Події»
Джерело: https://kontinentusa.
com/kakoe-gosudarstvonazyivaetsya-soedinennyie-shtatyiameriki/

Коментар читача:
Чудова стаття... Було просто приємно читати, насолоджуючись стрункістю логіки автора. Вся його аргументована обгрунтованість щодо
того, що «треба розділитися», не
викликає ніяких сумнівів і нарікань.
Крім одного «але»... Річ у тім... вся
справа в тому, що «всі ліві, кольорові та інші пригноблені» відносяться до тієї породи людей, які здатні
лише паразитувати на цих самих «расистах-супрематистах і інших нащадках рабовласників і плантаторів».
Тому «запропонувати» їм розділиться і відвалити в «ліві» штати - це,
приблизно, те ж саме, як виписати

припис глистам протягом доби покинути кишечник через задній прохід.
Вони вам цей припис в цей же прохід
і засунуть. Спробуйте запропонувати
Ільхан Омар зайнятися «боротьбою
за світле майбутнє», наприклад, в її
рідному Сомалі. Вона вас без заминки пошле на **й. Тому що ця боротьба їй потрібна тільки тоді і там, де на
цій боротьбі можна сито і комфортно
прилаштувати свою дупу, без ризику
отримати на цю дупу пригод. І країни,
що краща ніж Америка для «боротьби за права пригноблених», Ільхан
Оман годі й шукати. Де нема тих,
які могли б цій Ільхан Омар голову

згвинтити за її «священну боротьбу».
Що не можна сказати про Сомалі. Там
голову можна втратити, ще не встигнувши приземлитися з парашутом.
А по-друге, Америка вже сама давно
стала придумувати «пригноблених»,
щоб таким «борцям за свободу», як
Ільхан Омар, непридатним більше
ні до якої іншої трудової діяльності,
знайшлися б там «робочі місця». І з
тих пір таких борців там (в Америці)
розвелося стільки, що для того, щоб
з ними «розділитися», потрібна ціла
«фінська» армія з лінією Маннергейма. Та й самого Маннергейма було б
непогано отримати.
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Американці
стали менше
довіряти
основним
інституціям
своєї країни

G

allup публікує оновлені показники рейтингу довіри американців до 14 основних інституцій
своєї країни. В середньому лише
33% повнолітніх американців
відчувають повну або значну
довіру до основних установ і
закладів Америки, що означає
зниження рейтингу довіри на 3%
в порівнянні з минулим роком.
Дослідження показало зниження рейтингу довіри до всіх основних американських інституцій,
за винятком поліції, яка покращила
свій показник довіри на 3%.
Вимірювання рівня довіри до інституцій проводяться Gallup щорічно, починаючи з Уотергейтського
скандалу в 1973-ому році. Середній
рівень довіри до інституцій в останні 15 років не перевищує 36%; до
Photo copyright:
Phillip Pessar,
CC BY 2.0

2006 року він перебував в районі
40% і вище.
Найбільшою довірою американців користується малий бізнес
- йому довіряють 70% респондентів
(-5 процентних пунктів у порівнянні
з 2020 роком). За ним розташувалися збройні сили - 69% (-3), поліція
- 51% (+3), медична система - 44%
(-7), президент США - 38% (-1), церква - 37% (-5) , верховний суд США
- 36% (-4), банки - 33% (-5), публічні
школи - 32% (-9), технологічні компанії - 29% (-3), профспілки - 28% (
-3), газети - 21% (-3), система кримінальної юстиції - 20% (-4), великий
бізнес - 18% (-1), телевізійні новини
- 16% (-2), конгрес - 12% (- 1).
Довіра до багатьох інституцій
залежить від партійних уподобань.
Так, республіканці набагато частіше, ніж демократи, довіряють поліції (76% проти 31%), а також церкві,
збройним силам і малому бізнесу.
У свою чергу, демократи набагато
більше вірять президенту (62% проти 13%), газетам, публічним школам
і профспілкам.
Опитування проводилося в
червні-липні цього року, серед майже 1400 повнолітніх американців.
Переклад українською «Час і Події»
Джерело: https://news.gallup.com/
poll/352316/americans-confidence-majorinstitutions-dips.aspx
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Легалізація статусу в США
Нотаріальні послуги, апостиль, доручення, переклади
Багаторічний досвід в сфері юридичної практики
Індивідуальний підхід до кожного

Ɋɨɡɦɨɜɥɹɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɩɨɥɶɫɶɤɨɸ

Tel: 773-956-1759• Fax: 773-345-5622

ǡɶʆʂʚʃʄɱʄʅʄʈʆʚɰʃʚʅʆɯʎʚɱʃɻɿɻ
ɵʁʟɯʂɶʆɻɿɯʃʇʒɿʄʛʅɶɿɯʆʃʚΎɿɯʋɶ
Ǖɺɦɺɾɥɧɹɬɧɬɷɱɵɺɸɿɰɥɷʐɵɥʁɬ ǜɶɵɯʁɶɿʄɱʚɵʉɿʆɯʛʃʇʒɿʄɲʄʇɶʁɯ
ɼɺɦɱɾɱɸɥɷɬɹʈɵʐɽɥɹɫɧʐʃʐɾɥɵɥɧɿ Ǆɺɽɧʐɫɹɬɻɺɾɼʐɦɹɺʹƿɿɫɬɸɺɾɼɬɹɿɧɥɾɱ
ɹɥɰɥɸɺɧɷɬɹɹʕɵɷʐʎɹɾʐɧ
ǡʆʄʌɻɯʃɲʁʚɼʇʒɿʄʛΎɱɶʁɻɿɻɼʅʁʞʇ
Τ̾́Ύ̾͂ɲʄɵɻʃʉ
Ǖɺɰɸɺɧɷʕʔǀɥʅɺʑɸɺɧɺʔ
4HEȩ'REATȩ!MERICANȩ"AGEL
ǡɶʁɶʋʄʃʉɼʈɶǠɶʆɲʚʞ
ȩ7ȩ-ADISONȩ3T ȩ#HICAGO ȩ),ȩ
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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

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

Price for one word
One word in bold type
Business Card Size
(frame around)

50 c
75 c
$20/ per
issue

Call for order - 773-697-3922

Робота

Потрібна жінка для роботи в російській сім’ї. 847-329-0202
Шукаю няню для 7-місячної дівчинки. Живемо біля Чикаго і Холстеда,
недалеко від автобусних і метро зупинок. Без проживання. 847-3221607 - Марина
Шукаємо жінку по догляду за літньою жінкою в Чикаго. Телефонуйте: 847-641-0677
Прийму працівника на дерев’яні підлоги. 773-573-3668 – Марек
Потрібна професійна Кравчиня
(Портниха) на повний робочий день
або пів дня, для ремонту одягу. Ательє відкрито 7 днів на тиждень. Адреса: 7100 N. Sheridan Rd., Chicago, IL
60626. Дзвонити Тетяні 224-595-9590
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• У літньої жінки в Joliet, з проживанням 5-7 днів в тиждень. Оплачує сам клієнт.
Потрібен хороший англійський.
• Для чоловіка в Bellwood потрібен нічний догляд, 7 годин на ніч $17/ год.
Оплачує сам клієнт. Потрібен хороший англійський.
931 W 75th Street, Unit 137.
Naperville, IL 60565

630-202-2421 eurobestcare@gmail.com
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ǥȡȐȎȑȎǽȜȥȖțȎȱȠȓȝȞȎȤȬȐȎȠȖ
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ȜȠȞȖȚȡȱȠȓȏȜțȡȟ

ȀȓșȓȢȜțȡȗȠȓ
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Рент. Кімната для чоловіка в двокімнатному бейсменті. Western/Milwaukee
773-459-4092

ÖÌËß'U\9DQ /RJERRNÄÈÑÏÅ× 
ÖÌËß5HHIHU ÄÎÏÎÌÎÃÀ
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053ĄąĒ
ďĒĎĄďĠđĄĔĒąĒĖĄ
óĔĒēĒđėħĐĒ
ćđėěĎČčćĔĄĘĩĎ

Рент.
Бейсмент.
Central
Milwaukee. 773-317-3181

Якщо Вас зацікавить,
то є вільні вакансії:

ǰȖȑȳȒțȳȡȚȜȐȖȝȞȎȤȳŏǰȖȟȜȘȎȕȎȞȝșȎȠțȭ
ǵȎȒȓȠȎșȪțȳȦȜȬȳțȢȜȞȚȎȤȳȱȬȕȐȓȞȠȎȗȠȓȟȪȕȎȠȓșǥȑȜȞ

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

• Робота на неповний робочий день
або з проживанням.
• Хороша оплата, стабільні робочі
години та відмінні клієнти.
• Багато доступних вакансій для
чоловіків і жінок.
• Приходьте в наш офіс і ми знайдемо
для вас відмінну роботу у хороших
клієнтів!
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ǱȜȐȜȞȖȚȜȎțȑșȳȗȟȪȘȜȬȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȬȝȜșȪȟȪȘȜȬȚȜȐȎȚȖ

Нерухомість

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

Байден використовує
військових для перевезення
нелегалів по Америці

Т

акер Карлсон відкрив своє
шоу в середу ввечері тим, що
він отримав від інформатора
дані щодо останньої діяльності
Байдена з перевезення нелегальних мігрантів по Америці.

Виявляється, військові США були
причетні до таємного транспортування нелегалів (або, як їх скромно
називають військові, «негромадян
без документів») для їх розселення в
самому серці Америки. Адміністрація діє незаконно, і є вагомі аргументи на користь того, що всі залучені
особи - президент, віце-президент,
демократи в Конгресі і військові, які
здійснюють цю схему, - повинні бути
притягнуті до відповідальності.
Як пояснює Такер, за останні
шість місяців, незважаючи на чіткі
закони, які деталізують впорядковану імміграцію (закони, що відображають волю людей), адміністрація
Байдена відкрила південний кордон
Америки. Під егідою Байдена мільйон латиноамериканців (плюс вихідці з Африки та Близького Сходу)
хлинули в Америку ... а потім зникли.
Ми знаємо, що адміністрація відправляє їх в червоні штати. Що ми
дізналися від Такера, так це те, що
американські військові, які поклялися захищати Америку від вторгнень,
є співучасниками цих дій.
Ось звіт Такера. Крім викриття
цієї історії, він робить надзвичайно
важливе зауваження про той факт,
що маріонетка-Байден і його господарі навмисно і незаконно змінюють
Америку, проти волі американського народу.
А ось розмова Такера зі Стівеном
Міллером, який стверджує, що те, що
робить Байден, не тільки незаконно,
але також є неконституційним і заслуговує імпічменту:
«Звичайно, з нинішнім Конгресом, керованим демократами, про
імпічмент Байдену не варто і мріяти.
Замість цього Конгрес зараз є стороною-співучасником в цьому плані.
Вкрай важливо, щоб республіканці
контролювали Конгрес. Хоча і я повинен сказати, що нинішні республіканці настільки залякані тим, що їх
вважатимуть расистами, бунтівниками або прихильниками переваги

білих, що на щось серйозне вони
зараз не здатні. Таким чином, необхідно не тільки отримати контроль
республіканців над Конгресом, але і
залучити до Конгресу сміливих консерваторів.
Як тільки це буде зроблено, почнуться імпічменти - я маю на увазі
«імпічменти у множині». Все в адміністрації і на верхніх рівнях Конгресу залучене в те, що тут відбувається - і те, що тут відбувається, є
настільки кричуще протизаконним,
що представляє собою найсерйозніше порушення клятви цих людей
дотримуватися Конституції і законів
Сполучених Штатів. Імпічменту повинні бути піддані Байден, Камала,
Пелосі, Шумер, Міллі і будь-який інший урядовець, причетний до цієї
пародії.
А що щодо цих нелегалів в Америці? Ви почуєте, що стільки людей
депортувати неможливо. Це може
бути правдою, але ми вже дізналися,
що якщо відмовити їм у всілякій допомозі та соцвиплатах, то більшість
з них депортується самостійно. Перше, що повинен зробити консервативний Конгрес, - це покласти край
всім незаконним виплатам та пільгам для людей, які вже перебувають
в країні – в охороні здоров’я, освіті,
надання житла і всього іншого.
Як я вже говорила раніше, я зовсім не звинувачую цих людей в тому,
що вони залишили свою убогу, корумповану, жалюгідну батьківщину
на користь більш багатої Америки,
особливо тому, що Байден (незаконно) залишив хвіртку широко
відкритою і розстелив вітальний килимок. Однак якщо залучити досить
дешеву нелегальну робочу силу,
яка потенційно буде голосувати за
демократів, ми теж станемо убогою,
корумпованою і жалюгідною країною. Незаконним мігрантам потрібно повернутися і працювати над поліпшенням своїх країн, а не тягнути
вниз нашу.
Andrea Widburg, American Thinker
Джерело: https://www.americanthinker.com/
blog/2021/07/biden_is_using_the_military_to_
ship_illegal_aliens_across_america.html?fbclid=Iw
AR1ysM9bPyoLMhn7QneGda6VVTvZEmgfGIZaBuu9J
AYKDsABebn_4KyESA0

У звіті Такер робить важливе зауваження
про той факт, що маріонетка-Байден і його
господарі навмисно і незаконно змінюють
Америку, проти волі американського народу
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Незалежна академічна дисципліна
няти це з МГУ...
Власне, нічого особливого бюрократам наросвіти робити не треба, бо в тому ж «Бентлі» вже повно
таких курсів як «Rасе and Rасism in
U.S. History» і «Gеndеr and the Law».
Фахівці вказують, що це суто
прагматичне рішення, бо «консультанти по діверсітету» («диверсанти»)) вже всюди (!), в кожній великій
корпорації. За останні 5 років кількість диверсантів зросла на 71%, з
зарплатами від $ 84,000 до $ 126,000
і буде рости, і рости.
«Це справжня академічна дисципліна», - наполягає одна з ідеологів
Кіана П’єр-Луї, яка викладає «rасe
law» и представляє себе як «facilitator
for divеrsitу, еquitу and inсlusiоn
issues». Випускники DEI розвивають
«більш холістічне розуміння світу,
завдяк твердому засвоєнню теорій и
методів divеrsitу».
Власне, вся ця фігня носиться в
повітрі вже майже 40 років. Ще в
1984 році, певний чоловік - Рузвельт
Томас заснував American Institute
for Managing Divеrsitу at Morehouse
College (чорна школа). Питання:
чому, хоча представників
Photo copyright: Open Institute, меншини наймають, вони не
CC BY-SA 2.0 просуваються вгору? Відповідь: тому що супервайзери
не вміють «manage divеrsitу».
Тобто, це начальству потрібно проходити тренінг, а не
самим кандидатам.
Більше того, коли при прийомі на роботу наполягають
на Qualifications, це pacизм.
Якщо представники меншини не задовольняють існуючим критеріям, то компанії
повинні змінити критерії.
«Оперативність», «точність»,
Але всього цього мало. Тепер «ясний стиль спілкування» - все це
divеrsitу оголошено незалежною були плюси, від яких радники по DEI
академічною дисципліною, і її пер- рекомендували позбутися.
Але всього цього мало. Раднишопроходець - Bentley University в
Массачусетсі - буде пропонувати сту- ки хитають головою: ваші зусилля
пінь Bachelor of Arts and a Bachelor of у боротьбі з pacизмом - недостатні.
Sciences degree in divеrsitу, еquitу, «Псевдовпевненість» у таких умовах
and inсlusiоn (DEI). Цей ступінь під- як «об’єктивність» і «меритократия»
готує студентів до community-based - це норми «історичної білої культуwork by focusing on «theoretical ри». Ви повинні приділяти більше
approaches to social justice. Що-що?! І уваги «сиcтемній неpівності», яка вищо, власне, збираються ці бакалаври ростає з цих критеріїв.
Усе. Більше не можу. Далі читайте
робити? А насаджувати DEI де тільки
самі.
можна.
Це дурдом. Нас всіх опромінили.
Ті, хто читає мій блог регулярно,
знають, що я часто примудряютьВ’ячеслав Гуревич
ся знаходити в сучасній культурної
Переклад українською «Час і Події»
революції еквіваленти радянської
(Стилістика, орфографія і пунктуація автора
епохи. Але тут мені важко. «Партійна
збережені. - Прим. Ред.)
школа»? «Університет марксизму»?
Джерело: https://kontinentusa.com/
Але нікому б не спало на думку рівnezavisimaya-akademicheskaya-disciplina/
На N- му році життя я виявив, що
мої пізнання в лінгвістиці просто
не доганяють стрімкий розвиток
мови. Взяти хоча б такий бойовий
клич ліваків, як divеrsitу, еquitу, and
inсlusiоn (DEI). Що «Мультитран» перекладає як «різноманітність, рівність і інклюзія». Що для обізнаних
людей повне фуфло на межі дезінформації. Що «різноманітність» відноситься тільки до пігмeнтaціі, «рівність» відноситься до експропріації,
а вже «інклюзія» - це взагалі х .. знає
що. Тобто розтлумачити це не складно, але перекласти так, щоб передати – вже вибачайте.
Це я почав здалеку. Тому, що для
повної передачі цього феномену
одного знання мови замало. Тут потрібно почуття сатири на рівні Дж.
Свіфта. Посудіть самі: досі DEI відносилося більше до сфери працівників
кадрів. Конкретніше - кожна компанія повинна була найняти якомога
більше НЕБІЛИХ НЕГЕТЕРО НЕЧОЛОВІКІВ (divеrsitу), забезпечити
найнятим великі зарплати незалежно від (еquitу), і доступ до всіх благ
життя (inсlusiоn).

Біженцям від
комунізму «прохід
заборонено»
Міністр у справах Homeland
Security виніс рішення не пускати
біженців з Куби (і Гаїті) в США. «Ми
їх відправимо в треті країни». Ось
так виходить - шпани з Гватемали зелене світло, наркокур’єрів
з Сіналоа ласкаво просимо, але
біженцям від комунізму від воріт
поворот.
Міністра звуть Alejandro Nicholas Mayorkas. Він народився на
Кубі. Папа - полусефард, полуашкеназі, мама з румунських євреїв. Бігли з Куби відразу ж після Кастро. Не
знаю, чи живі вони, і що б вони на це
сказали.

Photo copyright:
World Travel &
Tourism Council,
CC BY 2.0

Автор: Вячеслав Гуревич
Джерело: https://kontinentusa.com/bejencam-otkommunizma-ot-vorot-povorot/?fbclid=IwAR19s3
bJKJSy0Ux9-vtL4EqFxSB5yH2O5vPXMEDtI1X6pMA
1rKATMvswLH4
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CLASSIFIED – РОБОТА
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ВИ ЗАРАЗ ШУКАЄТЕ РОБОТУ?
ХОРОШІ НОВИНИ!
UC Truck Repair
шукає на full time

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

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

- Knowledge of controls and electric (DC low voltage);
- Electric motor knowledge (DC);
- Complete electrical repairs and welding projects as needed;
- Capable of using all diagnostic equipment and resources;
- Perform inspection, diagnosis and repair of electrical,
hydraulic, suspension and brake and air systems;

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

Repair

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

38
2021 Homeowner
Assistance Fund
Від редакції.
Пандемія була, є і... буде. До такого висновку приходиш, слухаючи останні новини
від наших ЗМІ, і від відповідальних осіб з Вашингтонського будинки терпимості (ну так,
ми ж їх терпимо!)).
За допомогою її величності Пандемії
вони перетворили нашу країну з капіталістичної наддержави в.... Навіть не знаємо,
як назвати той стан, в якому перебуваємо
останні півтора року. Соц..., Ком..., Утоп... - ну
напевно якийсь такий «...ізм»...
Так-так, така кількість «халяви» не спостерігалася досі ні в одній країні світу, ні при
якому ладі, що закінчується на «...ізм». Хіба
що покопатися в інформації про країни африканської глибинки.
Як не дивно, але на народ США ось уже
другий рік сиплеться золотий дощ !? Але ж
ми його не заробили!
- «Ковідні» надбавки до зарплат і «незарплат» (до і так великої допомоги з безробіття);
- «офігенні» гранти для всіляких nonprofit організацій (хрін знає, чим займаються
і куди гроші сплавляються);
- додаткові списування з податків громадян (і НЕгромадян) на дітей різного віку, і,
відповідно, повернення їм «чистої» готівки;
- чеки, що розсилаються «на бідність» всім
громадянам (і тим, хто і так непогано заробляє, і тим, хто взагалі не хоче працювати);
- оплата з державних фондів боргів за
проживання в орендованих квартирах і будинках (заднім числом і ще на кілька місяців
вперед), те ж саме за борги по рахунках за
електрику....
ОФФ! Але ж це не весь список «золотих
урядових крапельок».
Коли оголосили, що 18 липня в 12 ночі
закінчується прийом аплікацій на державну
допомогу по оплаті боргів за оренду, у нас
вирвалось зітхання полегшення – «здається
«правлячі» схаменулися»! Але на наступній
сторінці сайту IHDA знаходимо «обнадійливий» анонс: «...програма буде знову відкрита
восени 2021...»
І на тому ж сайті ще одна захоплююча
новина! Тепер уже для тих, хто купив житло
і повинен щомісяця платити мортгідж. І так, Дорогі домо- або квартиро-власники в
штаті Іллінойс! Якщо ви не платили свій лоун
під час Пандемії (не забуваємо, вона ще не
закінчилася!) І ви НЕ збираєтеся платити його
і далі - НЕ переживайте! Ви зможете незабаром звернутися за підтримкою в нову Програму Допомоги Домовласникам, що надається Управлінням житлового будівництва
штату Іллінойс (IHDA). Цієї осені IHDA відкриє
ще один фонд - Фонд допомоги домовласникам (HAF). Програма запропонує заявникам,
ситуація яких буде відповідати певним умовам, допомогу в розмірі до 25 000 доларів.
Створена відповідно до the American
Rescue Plan Act (Закону «Про американський план порятунку»), ця нова програма
(HAF), призначена для запобігання прострочення або невиконання зобов’язань по іпотеці, втраті права викупу, втраті комунальних
послуг або послуг з енергопостачання будинку та виселення домовласників, що зазнають
фінансових труднощів в період, що починається після 21 січня 2020 року. Очікується, що
програма буде доступна восени 2021 року.
Ну що ж, люди, не пропустіть ще один
шанс «чесної» допомоги!
І ось як тут не згадати шановного Висоцького і його сакраментальний речитатив - «...
де гроші, Зін?)))
Так, ДЕ беруться такі суми? Звідки таке
марнотратство при порожніх кишенях?
Шановні Правителі, ви нас відучили працювати і вже яке покоління поспіль ростите
дармоїдів! За ці півтора року ви «довирощували» і тих, хто трудився у поті чола...
Щоранку прокидаємося і сердечно вигукуємо: «Господи, чи не в раю я!»
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McCormick Place
порадував жителів Чикаго
Автосалоном-2021

«Тепер ми можемо повернути автосалон в наш улюблений
конференц-центр - McCormick
Place. Ми все зробимо для того,
щоб це було безпечно і відображало наш прогрес в уповільненні
розповсюдження вірусної інфекції. Я з нетерпінням чекаю, коли
McCormick Place в липні знову
відкриє свої двері для Чиказького автосалону і ще більше зміцнить триваючу ініціативу «Відкритий Чикаго». Так на початку
червня мер Чикаго Лорі Лайтфут
обнадіяла всіх автолюбителів
Великого Чикаго.
І ось, 15 липня, Великий Чиказький Автосалон відкрився!
Цього разу шоу було коротше,
ніж звичайний дев’ятиденний форум в лютому, і 19 липня свято автолюбителів вже закінчилося. Через
запобіжні заходи кількість людей,
яким було дозволено відвідувати
захід у будь-який час, обмежилася
10,000-ми відвідувачів.
Саме шоу перемістилося в західну будівлю McCormick Place, а
його частина проходила вздовж
Indiana Avenue і прилеглих вулиць,

де влаштовувалися тест-драйви та
демонстрації технологій.
Всі чотири вечори шоу супроводжував вуличний фестиваль
уздовж Indiana Avenue, в якому
були представлені автомобілі, розваги, їжа і напої.
Квитки на автосалон продавалися тільки онлайн, де учасники
могли вибрати бажаний час відвідування в рамках зусиль по підтримці
обмеження щодо скупчення людей,
а також - запобігання скупченню
людей біля входу на шоу.
При вході були потрібні маски
для обличчя, сканувалася температура, і медична анкета заповнювалася до того, як був дозволений
вхід.
Відвідувачі Автосалону 2021
були одними з перших, хто побачив недавно створені автомобілі,
в тому числі: Ford F-150 Lightning
2022 року, Ford Maverick 2022
року, Jeep Compass 2022 року, Jeep
Wrangler Rubicon Xtreme Recon
2021 роки, Lexus NX 2022 року,
Nissan Pathfinder 2022 року, Nissan
Z Proto, 2022 Ram 1500 Laramie G /
T і 1500 Rebel G / T, 2022 Ram 1500

BackCountry Edition, 2022 Ram 1500
Limited 10th Anniversary Edition,
2022 Toyota Corolla Cross, 2022
Toyota GR 86 і 2022 Volkswagen Golf
GTI і Golf R.
Визначною подією на Автосалоні став Ford F-150 Rocket League
Edition - реальна повнорозмірна
версія віртуального автомобіля з
гри.
У лютому Ford оголосив про
партнерство з виробником відеоігор Psyonix, для розробки версії
пікапа F-150 для гри Rocket League.
А тепер - автомобіль з гри вперше
втілений в життя. Ford побудував
повнорозмірну версію F-150 Rocket
League Edition просто для задоволення, оскільки вона не буде випускатися для клієнтів.
«Ми працювали над планом
відкриття з офіційними особами
McCormick Place протягом декількох місяців і побачили, що наше
шоу може забезпечити шлях до
повторного відкриття об’єкта», сказав генеральний директор Чиказького автосалону Дейв Слоан
(Dave Sloan).
«Приблизно в цей же час в минулому році McCormick Place був перетворений в установу по догляду,
що значно допомогло нашому місту під час першої хвилі COVID- 19»,
- сказала мер Лорі Лайтфут в своїй
заяві.
Автосалон був свого роду пробною кулею для інших заходів в Чикаго, які очікують «зелене світло».

Жителі містечка Rosemont тепер можуть дійти пішки
до прекрасного лісового масиву - широкий пішохідний
міст з’єднав Rosemont з Catherine Chevalier Woods!

К

ожному з нас іноді хочеться просто втекти від
усіх і залишитися наодинці з собою та природою. Але не у всіх є час на далекі поїздки. І як
добре, коли у нас під боком є величезний лісовий
масив і можна, вийшовши з дому, через 10 хвилин
опинитися на природі! The Forest Preserves of Cook
County - 70 000 акрів дикої і прекрасної природи,
немає кращого місця, щоб відпочити від суєти!

Cook County and Forest Preserves of Cook County
President Toni Preckwinkle і Rosemont Mayor Brad
Stephens розрізали стрічку на відкритті пішохідного
моста у Rosemont, Іллінойс.
У день відкриття нового пішохідного моста, що
з’єднує розважальний район Роузмонт з лісовими заповідниками району Дес-Плейнс округу Кук, президент округу Кук - Тоні Преквінкл і мер міста Розмонт
- Бред Стівенс, приєдналися до генерального суперінтенданта лісових заповідників Арнольда Рендалла, комісара округу Кук Пітера Сільвестрі, сенатора
Роберта Мартвіка і інших посадових осіб на церемонії перерізання стрічки.
Пішохідний міст Bryn Mawr Des Plaines Trail (ширина 12 футів) через річку Des Plaines, веде на Bryn Mawr
Avenue і відкриває жителям і гостям Роузмонта прямий велосипедний і пішохідний доступ до Catherine
Chevalier Woods і системи доріжок Des Plaines Trail в
цьому лісовому заповіднику (протяжність 28 миль).
Проект вартістю в $ 1,3 мільйона було здійснено
Village of Rosemont за підтримки Franklin Park, а також
West Central Municipal Conference. Із загальної вартості $ 1 340 000 Rosemont вніс $ 268 000, а інша частина
надійшла з федерального бюджету.

«Цей міст дає можливість велосипедистам або
тим, хто просто гуляє по Des Plaines Trail, потрапити в
наше містечко - Роузмонт, і познайомитися з нашими
ресторанами, магазинами, розвагами, спортом і багатьма іншими речами», - сказав мер Роузмонта Стівенс.
«У міру того, як все більше людей дізнаються про цей
новий міст, все більше з них захочуть приїхати після
своєї прогулянки в лісі в містечко, щоб відвідати наші
ресторани і розважальні заклади».
Міст є частиною триваючого партнерства між лісовими заповідниками і муніципалітетами уздовж
річки Des Plaines, від Touhy до North Ave. Проект працює над поліпшенням системи прогулянкових доріжок в лісових масивах. Консультативна група має в
резерві $70 мільйонів на реконструкцію доріжок, на
підвищення безпеки на великих залізничних переїздах і при перетині з дорогами, а також на боротьбу з
підтопленнями доріжок вздовж річки.
«Стежка Des Plaines Trail - одна з наших найпопулярніших систем маршрутів в лісових масивах. Тому
ми дуже цінуємо партнерство муніципалітетів, таких
як Village of Rosemont, їх час і інвестиції в поліпшення
життя наших громадян, всіх тих, хто займається пішим
туризмом, їздить на велосипеді, бігає, гуляє зі своїм
собакою, їздить верхи на коні або навіть катається
взимку на бігових лижах по цих доріжках », - сказав
генеральний суперінтендант Рендалл. «Я впевнений,
що кожен, хто перетинає цей міст, гідно оцінить унікальні можливості, які він відкрив для відвідування
лісових масивів жителями Розмунта.
Office of Cook County
Переклад українською «Час і Події»
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CLASSIFIED – РОБОТА

ASBK LOGISTICS, INC
100% Owner Operator Company!
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Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує
добре оплачувану роботу
по догляду за літніми людьми:

Запрошуємо до співпраці

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

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

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

1. Приємна
літня
жінка,
що мешкає
в
Приємна
літня пара
з Mount
Prospect
шукає фізично
сильну
помічницю.
Gary, IN шукає
жінку
по догляду. Робота
7 днів на тиждень, з проживанням. $200 / день.
з проживанням,
днів на тиждень.
Потрібна хороша7англійська,
DL і машина.
$160/день. Знання англійської та досвід
Жінка похилого віку з Glenview шукає досвідчену
роботи вимагається.
Водіння авто не
жінку, з проживанням,
7 днів на тиждень $250 / день. Потрібна хороша
обов’язкове.
англійська, DL і машина.
2.Жінка
Літня
жінка ввіку
центрі
Чикагошукає
шукає
похилого
в Lincolnshire
собі
фізично
помічницю
з досвідом роботи на 12
жінкусильну
по догляду,
з можливістю
год/день(
без проживання).
/день. Потрібні
відвідування.
3-5 днів$170-180
на тиждень.
12
гарна англійська, DL, машина і досвід.

3. Приємна
жінка
в Northbrook
на
Літній чоловік
в Lincolnshire
шукаєшукає
постійну
помічницю,
доглядати
за нимРобота
4 годинизвранці і
роботу
жінку
по догляду.
4 години ввечері, до 7 днів в тиждень, $20/год.
проживанням,
днів на тиждень.
Потрібна хороша 5англійська,
DL, машина і досвід.
$150-160/день.
Жінка похилого віку в Glenview шукає собі
Знання
англійської,
досвід( без
роботи
помічницю
з досвідом роботи
проживання).
До
7 днів в тиждень,
з 10 ран.
до не
2 по-пол.;
$17.50вимагається.
Водіння
авто
обов’язкове.
18/год. Потрібні гарна англійська, DL, машина.

4.Приємна
Пара в літня
Skokie
досвідченого
парашукає
в Chicago
шукає досвідчену
помічницю по
(жінку).
З проживанням,
чоловіка
догляду
за літнім у вихідні, на 2
дні.
$200/день.Робота
Потрібназхороша
англійська.5-7
Водіння
чоловіком.
проживанням,
машини не потрібно.
днів на тиждень. $170/день. Знання
годинна зміна. $160-180. Вимагається
У
нас єанглійської
багато різних
вакансій
як для
чоловіків,
так і для
англійської,
наявність
водійського
знання
та досвід
роботи. на вихідні,
посвідчення
та
автомобіль
вимагається.
жінок.
Будь
ласка,
приходьте
і
зареєструйтеся
у
нас
особисто.
Водіння авто не обов’язкове.

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

РОБОТА!
Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS
Маршрути з Чикаго в:
-PA, MD, VA, NJ, NY (but not NYC), CT, RI, MA, NH
-Chicago to MidWest.
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÷

Гарантуємо
$2000 на тиждень!
Drop and hook в Melrose Park, IL
Надаємо Ipass і картки на паливо

- Є íîâі Freightliners Cascadia Glider, òîìó ïðàöþєòå ç ïàïåðîâèì
áîðòîâèì æóðíàëîì
Телефонуйте 331-998-0611
- Àáñîëþòíî íîâі òðåéëåðè
¥®¬¢¯´¢¥«¤©«¨¼»¯¹¬«¨¹®¹§«»°§Ãª®¹§«»¯«®Â¦®¹§«»

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

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

Досвідчені диспетчери 24/7, які завжди знайдуть
найбільш оплачуваний вантаж
Напрямок вантажів та кількість миль за бажанням
Надаємо в рент нові трейлера
Розмовляємо українською, російською, польською
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*APR = Annual Percentage Rate. Credit card balances transferred to your Selfreliance Visa® credit card between June 1st and August 31, 2021 will receive
0.99% APR for 12 months from date of transaction. Finance charges will begin accruing on date of transaction. For new and existing cardholders. After the
promotional time frame expires, remaining balance will migrate to the standard APR applicable on Selfreliance VISA® accounts. The current APR is 14.9%
for Visa® Classic credit card, 9.9% for Visa® Preferred Rate credit card, 11.9% for Visa® Platinum Rewards and Cash Back credit cards. All SFCU loan
programs rates and terms are subject to change at any time without notice. For further information, please call toll free 1.888.222.8571.

SELFRELIANCE.COM

+RPH2ɝFH2332 W. Chicago Ave., Chicago IL 60622, 773-328-7500
5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656

773-589-0077

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106

973-373-7839

26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091

586-757-1980

136 E. Illinois Ave. #100, Palatine, IL 60067

847-359-5911

558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306

201-795-4061

11756 Charest St., Hamtramck, MI 48212-3059

313-366-0055

302 E. Army Trail Rd., Bloomingdale, IL 60108

630-307-0079

&1-HHUVRQ5G:KLSSDQ\1-

973-887-2776

2UFKDUG/DNH5G:HVW%ORRPȴHOG0Ζ 248-487-0330

