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4905 Old Orchard Ctr.
Suite #710, Skokie
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Ми розмовляємо вашою мовою

847-673-7595
847-532-5254
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Йосип 
Розенберг, 
Чикаго. 
Спеціально для 
«Час і Події» 

Коли ми отримували 
іпотеку на свій перший 

дім, мало хто з нас мав 
реалістичний план виплати 
кредиту до виходу на пен-
сію. Однак минув час, і в 
певний момент ми усвідо-
мили, що до пенсії нам за-
лишається лише 10 років, 
а от виплачувати іпотеку 
доведеться 15-20 років. Ми 
стикаємося з дилемою: чи є 
можливість виплатити іпо-
теку швидше? І як це зро-
бити, якщо ми не можемо 
собі дозволити вищі щомі-
сячні іпотечні платежі?

Хороша новина полягає 
у тому, що такі можливості 
існують, і сьогодні ми проа-
налізуємо одну з них.

Але спочатку – трохи фі-
нансових азів. Я розповім 
вам про «велику таємницю»: 
будь-яка позика може бути 
виплачена раніше, якщо 
ваші щомісячні платежі пе-
ревищуватимуть звичайні, 
визначені вашим кредито-
ром у щомісячних виписках. 
Ця процедура називається 
достроковим погашенням 
кредиту. Це було б чудовим 
рішенням, якщо у сімейно-

му бюджеті у вас є додаткові 
кошти, щоб дозволити собі 
більші виплати. Але що ро-
бити, якщо таких коштів не-
має? Якщо так і є, це все ще 
не є достатньо вагомою при-
чиною для розчарування. 
Запам’ятайте наш девіз: ніко-
ли не здавайтеся! Якщо ви не 
в змозі збільшити щомісячні 
платежі, спробуймо знизити 
обов’язковий щомісячний 
платіж. У цьому випадку ви 
можете почати достроково 
гасити іпотечний кредит, не 
перевищуючи суми звичай-
них щомісячних платежів.

Приклад №1:
А. Рахунок для оплати – 

$1400,00, платіж – $1400,00, 
сума на дострокове пога-
шення = $0,00/місяць та 
$0,00/рік.

B. Рахунок для оплати – 
$900,00, платіж – $1400,00, 
сума на дострокове пога-
шення = $500,00/місяць & 
$6,000,00/рік (!)

Все виглядає чудово, але 
як знизити щомісячний ра-
хунок? На щастя, це – цілком 

можливо. Є варіанти, і ось 
один із них.

Для більшості власників 
нерухомості, яким зараз по-
над 50 років, сума їхнього 
поточного кредиту – значно 
нижча у порівнянні з почат-
ковою позикою. Однак це не 
позначається на сумі їхньо-
го щомісячного іпотечного 
платежу: рахунок, який вони 
отримують, – такий самий, 
як і 10-20 років тому, оскіль-
ки сама іпотека – це позика, 
яка виплачується окремими 
сумами протягом визначе-
ного договором терміну. 
Таким чином, єдиний спосіб 
зменшити рахунок – це рефі-
нансувати іпотечний кредит, 
зробивши залишок за рахун-
ком вашим новим іпотечним 
кредитом.

Приклад №2:
Якщо ваша початкова 

іпотека становила $300 тис., 
ваш щомісячний рахунок 
(основна сума та відсотки 

– P&I) склав би приблизно 
$1520,00, беручи до уваги 
30-річне погашення боргу 

в кредит та 4,5-відсоткову 
ставку. Після 20 років регу-
лярних платежів сума вашо-
го іпотечного кредиту була 
зменшена до приблизно 
$147 тис. Якщо ви рефінан-
суєте решту суми за тією ж 
відсотковою ставкою, ваш 
щомісячний платіж стано-
витиме лише $745,00 (P&I). 
За нову іпотеку ви сплачу-
ватимете $2370,00 на рік. 
Таким чином ми досягли 
своєї мети: зменшили ре-
гулярні щомісячні платежі 
зі $1520,00 до $745,00 і, що 
найголовніше, отримали 
можливість використову-
вати різницю в $775,00 на 
дострокове погашення. Ми 
зробили це, не використо-
вуючи жодного додатково-
го центу із сімейного бю-
джету.

Оскільки до рефінансу-
вання ви могли щомісяця 
дозволити собі оплату іпо-
течного кредиту в розмірі 
$1520,00, то можете про-
довжувати виплачувати 
той самий платіж, але те-
пер $775,00 щомісячного 
платежу буде використано 
на дострокове погашення 
іпотеки. Як результат, ваша 
іпотека зменшуватиметь-

ся на $9 300,00 щороку. Це 
означає, що без зміни суми 
щомісячних платежів вам 

потрібно буде погасити реш-
ту позики приблизно за 6 
років. 

Підведімо підсумки. Ме-
тод дострокового погашен-
ня надав вам можливість 
погасити свою іпотеку на 4 
роки раніше (26 замість 30), 
не збільшуючи щомісячний 
рахунок та не забираючи до-
даткових коштів із сімейного 
бюджету. Є ще один бонус, 
який часто не помічають: 
оскільки тривалість позики 
скорочується із 30 до 26 ро-
ків, вона залишила у вашій 
кишені приблизно $90 тис. 
Цю суму необхідно вираху-
вати зі сплати відсотків. Це 
означає, що якщо відсоткова 
ставка за іпотекою станови-
ла 4,5%, ви, власне, платили 
лише 3%. Кінцевого резуль-
тату досягнуто: ми достро-
ково погашаємо іпотеку, не 
збільшуючи щомісячні пла-
тежі й не вилучаючи кошти зі 
сімейного бюджету.

Далі буде.

Телефонуйте мені
за додатковою
інформацією:

847-520-7030
e-mail: mockbajr@gmail.com

www.drfgroup.net

З повагою – Йосип Розенберг

Якщо термін сплати позики 
скоротиться із 30 до 26 років - ви 
зекономите приблизно $90 тисяч

Дострокове погашення іпотечного кредиту 
(інформація для роздумів)

В наш нестабільний час УНС 
пропонує стабільний пенсійний план 

з гарантованим прибутком!

Український Народний Союз – братська установа, яка на протязі 126-
ти років забезпечує нашу громаду в США  високоякісними плянами 

страхування життя і ануїтетами. Аналітична фірма страхової індустрії 
‘STANDARD ANALYTICAL SERVICE’ проводить порівняльний аналіз з 25 
найбільшими компаніями життєвого страхування в Америці, і УНСоюз 
отримує від них постійно позитивні оцінки фінансової стабільності. 

Ануїтет – це пенсійний план, який передбачає забезпечення доходу піс-
ля припинення трудової діяльності, тобто вже у віці 59 з половиною року Ви 
можете починати вибирати накопичені на вашому контракті гроші у формі 
річної ренти, яка може виплачуватись щоквартально або щомісячно.

До уваги наших клієнтів ми пропонуємо широкий асортимент 
ануїтетів із гарантованими процентними ставками –

TRADITIONAL IRA – відсотковий дохід оподатковується на момент ви-
плати;

ROTH IRA – відсотковий дохід не підлягає оподаткуванню на момент 
виплати;

SEP IRA – рекомендується для власників бізнесів;
COVERDELL EDUCATION SAVINGS ACCOUNT (ESA) - накопичення фондів 

для навчальних цілей;
IMMEDIATE ANNUITY – негайні ануїтети.

Ми пропонуємо:
Короткотермінові ануїтети – 1, 2 і 3-х річні контракти;
Довготермінові ануїтети  – 5, 7 та 9-ти річні контракти.
З огляду на загальний стан економічної ситуації,  внаслідок пандемії, 

відсотки  наших ануїтетів  вигідні і досить конкурентноспроможні. За 
додатковою інформацією ласкаво просимо звертатися в Головний офіс 
УНСоюзу, і один із наших професійних агентів радо вам допоможе і пора-
дить, як найвигідніше для вас фінансово спланувати ваш пенсійний вік, 
а також забезпечити Вашій родині безбідне проживання. Фінансова ста-
більність і ґарантія - головний критерій надання послуг нашим членам 
УНСоюзу.   

Двері Українського Народного Союзу широко відкриті для вас.

Телефонуйте – 973-292-9800
Пишіть –   una@unainc.org 

Заходьте – 2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054



ЧАС І ПОДІЇ
#32 I 08.5.20204 УКРАЇНСЬКЕ ЧИКАГО

Добродійка Лілія Лимар, 
Чикаго. Спеціально для Час і 

Події» 

Понад столітня історія 
Собору св. кн. Воло-

димира у Чикаго, безу-
мовно, бачила різні види 
святкувань храмового 
свята:  і велелюдні зібран-
ня, і не дуже; і фестивалі 
з великою кількістю 
гостей, музикою, тан-
цями, лотереями….  

Кожного разу форма свя-
та була зумовлена різними 
обставинами.  Ось і цього-
річне святкування не стало 
винятком у цьому різно-
барв’ї стилів та форм.  

Зважаючи на особливості 
соціального життя, зумовле-
ні цьогорічною пандемією, 
було непросто визначитись 
зі стилем і розміром нашо-
го торжества. Ремонт Собо-
ру, який парафія розпочала 
кілька місяців тому, а також 
і усвідомлення того, що хра-
мове свято потребує належ-

ного відзначення, притри-
муючись вказівок від штату 
та міста, було вирішено зро-
бити святковий бенкет у па-
рафіяльній залі.

У неділю, 2 серпня, Служ-
ба Божа, яку ми 
транслювали че-
рез Facebook, (як 
ми уже робимо 
протягом кількох 
місяців), пройшла 
надзвичайно уро-
чисто, прикрашена 
мелодійним співом 
церковного хору, 
очолювана отцем 
настоятелем Іваном 
Лимарем та прото-
дияконом о. Андрі-
єм Фрончаком.

Іще однією над-
звичайною подією, 
яка припала на цей 
день, стало святку-
вання ювілею нашо-
го довголітнього диригента 
– п. Володимира Поповича.  
Протягом кількох десятиліть, 

щонеділі і на кожне свято п. 
Володимир допомагає зро-
бити Богослужіння у нашо-
му Храмі особливо гарними, 

керуючи церков-
ним хором, на-
лаштовуючи наші 
серця і душі на 
щиру молитву.  З 
вдячністю від гро-
мади, о. Іван при-
вітав п. Поповича 
теплими словами 
та вручив йому 
подарунок і квіти.  
Також, від хору 
Маестра привітав 
і вручив йому по-
дарунок п. Андрій Бараник.  

Сердечне многа-
ліття пролунало 
для усіх тих, хто 
носить ім’я Во-
лодимир та Ілля, 
але особливо – 
для нашого Ма-
естро!

На святково-
му бенкеті після 
Служби Божої зі-
бралися наші па-
рафіяни та гості з 
інших церков та 

організацій.  Гості смакували 
стравами, приготованими 
нашими сестрицями, а ви-
ступи юних артистів потіши-
ли присутніх своєю красою 
та щирістю.

Голова Кредитової Спілки 
«Самопоміч», п. Віталій Кут-
ний привітав нашу громаду 
та вручив щедрий подару-
нок.  Директор Школи Укра-
їнознавства при нашому 
Соборі, священнослужителі, 
що прибули на наше свят-
кування від інших громад, 

також склали щедрі 
подарунки-допомогу 
на ремонт Храму.

Лунала Україн-
ська музика від гурту 
«Водограй», а гості 
розважалися у теплій 
святковій атмосфері.

Нехай усі гарні по-
бажання громаді Со-

бору св. Кн. Володимира збу-
дуться, і прийдешній день 
буде для нас іще світлішим 
та успішнішим.

Світлини Олени Лимар

Храмове свято в Українському 
Православному Соборі 

св. кн. Володимира у Чикаго
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Злочин 
без покарання

Будьте готові віддати свій 
телефон, гаманець або 

ключі від машини новому 
борцю за світле майбутнє.

50 найбільших американ-
ських міст затопила хвиля 
нacильницьких злочинів. 
Кількість убивств за 2020 рік 
злетіла на 24%. Тренд на по-
ступовий спад злочинності, 
що спостерігався у США із се-
редини 90-х, тепер остаточно 
зруйновано.

Це відбувається на фоні 
масових протестів і завору-
шень, які призвели до паралі-
чу місцевої влади, що не має 
політичної волі з ними впо-
ратися. Далі буде тільки гір-
ше: адже витрати на поліцію 
скорочуються, а ліберальні 
прокурори відмовляються 
заводити кримінальні справи 
проти «прогресивних» акти-
вістів, замішаних у злочинах.

Саме зараз у Сіетлі об-
говорюється справжній 
неотроцькістський план 
реформування міста. Пропо-
нується повністю ліквідува-
ти поліцію і замінити її соці-
альними службами, закрити 
основну в’язницю Сіетла й 
відпустити всіх на волю, а та-
кож віддати публічні землі під 
забудову соціального житла 
для мeншин.

Вакуумом влади щоси-
ли користуються активісти 
«ВLМ». Наприклад, у Луїсвіллі, 

Кентуккі, вони вже вимагають 
від бізнесменів віддавати їм 
1,5% від виручки, в обмін га-
рантуючи «політичний дах». У 
перекладі: якщо поділитеся, 
то ваш ресторан або магазин 
не спалять під час нової хви-
лі заворушень. Поліція вам 
не допоможе, тому можна 
сподіватися лише на свою 
зброю або ж укласти дого-
вір із погромниками.

Скорочення поліції – це не 
тільки данина моді, а й виму-
шена необхідність. Епідемія 
коронавірусу дуже боляче 
вдарила по податкових над-
ходженнях американських 
муніципалітетів, багатьом з 
яких тепер просто не під силу 
утримувати всі свої школи, 
лікарні та поліцейські управ-
ління.

Правоохоронні органи 
Міннеаполіса чесно зізна-
ються: у нас немає можли-
вості гарантувати безпеку, 
тому рекомендується завж-
ди бути готовим віддати свій 
телефон, гаманець або ключі 
від машини новому борцю за 
світле майбутнє. Місцеві жи-
телі вже формують приватні 
озброєні бригади для захи-
сту своїх районів: тренд на 
таку кооперацію буде тільки 
посилюватися.

Джерело: USApoliticsonline  

(https://www.facebook.com/

usapoliticsonline/)

Заявки на виборчі бюлетені 
подали понад 100 тис. виборців 

округу Cook 
Karen A. Yarbrough, секре-

тар округу Cook, очікує 
на найбільшу кількість 
виборців під час голосу-
вання поштою, яке від-
будеться у листопаді.

Через декілька мі-
сяців після того, коли 
заявки на голосування 
поштою стали доступні 
виборцям округу Cook, 
ті встановили історичний 
рекорд – подали понад 100 
тис. заявок – більше, ніж на 
будь-яких попередніх виборах за 
такий короткий проміжок часу. Про це 
повідомила Karen Yarbrough. 

З 22 до 29 червня офіс діловодства отри-
мав 97 192 онлайн-заявки, на додаток до 4 
785 паперових заявок, які були надіслані в 
офіс поштою.

Завдяки розпорядженню губернатора 
Пріцкера, тільки на цих виборах кожен ді-
єздатний зареєстрований виборець в ок-
рузі Cook отримає заявку на голосування 
поштою на виборах президента США, які 
відбудуться 3 листопада. В офісі секрета-
ря округу заохочують мешканців заоща-
дити свій час та папір, відвідавши сайт 
cookcountyclerk.com/VoteByMail.

«Це, мабуть, історичні та рекордні вибо-
ри для дедалі популярнішого голосування 
поштою», – заявила Yarbrough. «Маючи по-
над 101 тис. і достовірний підрахунок го-
лосів, багато виборців округу Cook будуть 

голосувати у безпеці та комфорті 
власної домівки. Це – єдині 

вибори, які ніхто не хоче 
пропустити, і ми це вже 

бачимо».
Подача заявки на 

смартфоні чи планше-
ті займає менше, ніж 
хвилину часу –на сайті 
cookcountyclerk.com/
VoteByMail.

Виборцям потрібні 
останні чотири цифри 

номера соціального стра-
хування, посвідчення во-

дія або ідентифікаційна картка 
штату та електронна адреса. Завдяки 

онлайн-процесу виборцям не доведеться 
два-три дні очікувати, як це відбувається 
під час традиційного процесу надсилання 
заявок.

Виборці також можуть надіслати папе-
рову заявку або подати заявку на електро-
нну пошту mail.voting@cookcountyil.gov.

Для виборців, які використовують па-
перовий бланк, офіс секретаря перевірить 
відповідність внесених даних та порівняє 
підпис у заяві з підписом у списку вибор-
ців перед тим, як видавати бюлетень. Якщо 
виборець подає заявку онлайн, система 
також перевіряє відповідність надісланих 
даних. Незалежно від того, як голосуватиме 
виборець, підпис у бюлетені буде порівню-
ватися із підписом в електронному файлі 
даних про зареєстрованого виборця ще до 
підрахунку голосів.
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Illinois State University змінить назви 
поверхів у гуртожитках, які були названі 

на честь осіб, пов’язаних із рабством
Університет змінить 

назви поверхів, названих 
на честь державних се-
кретарів США, котрі мали 
рабів. Про це йдеться у 
прес-релізі університету.

Студентський гуртожи-
ток Watterson Towers, який 
складається з 10 будівель, 
було відкрито на терито-
рії кампуса в 1968 році. За 
даними університету, 10 
будівель було названо на 
честь осіб, які володіли ра-
бами.

Департамент житлово-
го господарства універси-
тету вже розпочав процес 
перейменування поверхів 
у будівлях.

За словами в. о. заступ-
ника президента універ-
ситету з питань соціокуль-
турного різноманіття та 
рівних можливостей Doris 
Houston, зміни – це пози-
тивний крок на шляху до 
відображення цінності 
рівних можливостей для 
університету.

«Прохання до студентів 
жити у місцях, які носять 
імена тих, хто презентує 
століття гніту та системної 
несправедливості, стає 
частиною травми, яку ра-
сизм щодня завдає лю-
дям», – зауважила вона.

Президент університе-
ту Larry Dietz заявив, що 
рішення про зміну назв 
поверхів було прийня-
то після смерті Джорджа 
Флойда. 

«Шлях пошуку соціаль-
ної справедливості повер-
нувся до історичних арте-
фактів, які продовжують 
символізувати модель не-
терпимості та системного 
расизму в нашій країні», – 
зазначив Dietz. «За остан-
ні кілька місяців Америка 
шукала новий підхід до ба-

гатьох символів расизму 
– статуй, пам’ятників, пра-
порів, пам’ятних дошок і 
творів мистецтва – й де-
монтувала їх на знак масо-
вої демонстрації підтрим-
ки рівності та соціальної 
справедливості».

За даними університе-
ту, Watterson Towers – один 
із найвищих гуртожитків у 
світі та найвища точка між 
Чикаго та Сент-Луїсом.

Нові назви поверхам 
гуртожитків буде надано 
восени.

Тим часом тривають 
дискусії і навколо талісма-
нів закладів чи спортивних 
команд, що використову-
ють зображення корінних 
американців. Дебати, зо-
крема, розгорнулися і в 
Chicago’s Lane Tech College 
Prep.

Автори інтернет-пети-
ції, яку було створено ми-
нулого місяця, вимагають 
змінити талісман закладу 
– корінного американця, 
одягненого у головний 
убір із пір’ям, який носили 
індіанці. Петицію вже під-

писали понад 2200 осіб.
На думку Derrick David, 

першокурсника Lane Tech, 
який є корінним амери-
канцем, це питання навіть 
не варто обговорювати.

Натомість багато випус-
кників виступають проти 
зміни талісману закладу.

«Усвідомлюю, наскіль-
ки все у сучасному світі 
може завдавати болю, але 
я не вірю, що в цьому імені 
може бути щось образли-
ве. Думаю, що це – добре 
ім’я, яке має залишити-
ся», – переконаний Patrick 
Boomer, який закінчив 
Lane Tech у 1982 році.

American Indian Center 
«наполегливо виступає 
проти використання расо-
вих зображень, зокрема, 
логотипів та талісманів у 
вигляді зображення аме-
риканських індіанців».

Рада Lane Tech вже роз-
почала опитування серед 
студентів та випускників, 
зокрема, електронною 
поштою. 

Як відомо, у неділю, 2 
липня, лідери у сфері осві-

ти, політики та інших сфе-
рах зібралися в Evanston, 
щоб попросити освітню 
раду штату Іллінойс змі-
нити навчальну програму 
з історії у школах штату. 
Вони також вимагають 
тимчасово припинити 
навчання з цієї дисциплі-
ни, поки не буде затвер-
джено альтернативну 
програму.

Під час пресконферен-
ції член Палати представ-
ників штату LaShawn K. 
Ford заявив, що сучасна 
програма з історії сприяє 
формуванню расистсько-
го суспільства. У ній, на 
його думку, не відобра-
жається й внесок жінок і 
меншин.

Ford попросив ISBOE 
та шкільні округи негайно 
забракувати навчальну 
програму з історії та кни-
ги, які «несправедливо 
розповідають» про істо-
рію, «поки не буде розро-
блена відповідна альтер-
натива». Про це йдеться 
у заздалегідь розповсю-
дженому пресрелізі депу-
тата.

Він запропонував шко-
лам приділити більше ува-
ги громадянській освіті 
та сприяти тому, щоб учні 
розуміли демократичні 
процеси.

«Це дорого коштува-
тиме нам як суспільству в 
довгостроковій перспек-
тиві, якщо ми не будемо 
розуміти наших братів і 
сестер, з якими живемо, 
працюємо та бавимось», – 
наголосив Ford.

Депутат також є авто-
ром законопроекту, який 
вимагатиме від початко-
вих шкіл розповідати уч-
ням про рух за громадян-
ські права.

В 11 округах Іллінойсу оголошено «загрозливий рівень» через коронавірус
Про це повідомили в департа-

менті охорони здоров’я штату.
Це, як зазначили у департаменті, 

означає, що в кожному окрузі відбу-
лося збільшення на два (або й біль-
ше) «показники ризику» поширення 
COVID-19.

«Загрозливий рівень» оголоше-
но у таких округах: Cass, Gallatin, 
Jackson, Jo Daviess, Johnson, Perry, 
Randolph, Saline, Sangamon, St. Clair 
і White.

Раніше «загрозливий рівень» 
було оголошено у чотирьох окру-
гах. З цих чотирьох у списку зали-
шився лише округ Randolph.

«У зазначених округах були за-
фіксовані спалахи, пов’язані з гос-
подарськими операціями та діями, 
що становлять більш ніж високий 
ризик поширення хвороб. Йдеться, 
зокрема, про церемонії закінчення 
навчання у школах, зростання ви-
падків серед підлітків та 20-річних, 
вечірки та громадські зібрання, 
скупчення людей у барах, спалахи у 

закладах, де лікуються хронічні хво-
рі, збільшення кількості хворих, які 
відвідували ресторани та церкви, 
а також великі спортивні події, зо-
крема, турніри з футболу, гольфу та 
софтболу», – заявили у департамен-
ті охорони здоров’я.

«Мешканці багатьох громад 
не носять маски на обличчя, які, 
як було доведено, зменшують по-
ширення COVID-19», – йдеться у 
пресрелізі IDPH.

Тим часом губернатор Іллінойсу 
Дж. Пріцкер розпочав нову кампа-
нію з підвищення обізнаності гро-
мадськості, спрямовану на «змен-
шення поширення COVID-19».

Минулого тижня Пріцкер заявив, 
що у більшості з 11 департаментів 
охорони здоров’я Іллінойсу спосте-
рігається збільшення показників ко-
ронавірусу. І додав, що поширення 
вірусу досягло «небезпечної точки».

«Ми не хочемо, щоб штат чи 
будь-який регіон рухалися у зво-
ротному напрямку, тому закликаю 

людей дотримуватися рекоменда-
цій», – сказав він. «Ми всі – у небез-
печному становищі. Зверніть на це 
увагу. Настав час правильно носити 
маску».

Відсоток осіб із позитивною ре-
акцією станом на неділю, 2 серпня, 
у штаті становив 3,94%. Востаннє у 
штаті було зафіксовано перевищен-
ня цього показника до 4% 11 червня.

У неділю дещо збільшилась 
кількість госпіталізованих хворих. 
У лікарнях Іллінойсу перебувають 
1407 хворих на коронавірус. Із цих 
пацієнтів 339 було поміщено у ре-
анімаційні відділення, а 126 було 
під’єднано до апаратів штучної вен-
тиляції легень.

Мер Спрингфілда тепер вима-
гає, щоб працівники кафе носили 
маски, або на них буде накладено 
штрафи, а в лікарнях округу Perry 
та будинках для людей похилого 
віку тимчасово не приймають від-
відувачів. Прокурор штату в окрузі 
Jackson дозволяє використовувати 

постанови місцевої влади, які сто-
суються барів і ресторанів.

Тим часом у Чикаго знову забо-
ронено обслуговувати клієнтів у 
приміщеннях кафе. Міська влада та-
кож вимагає, щоб усі, хто приїхав у 
Чикаго з 22 штатів, пройшов 13-ден-
ний карантин. У список, зокрема, 
потрапили такі штати: Вісконсин, 
Міссурі, Північна Дакота, Небраска, 
Алабама, Арканзас, Аризона, Калі-
форнія, Флорида, Джорджія, Айда-
хо, Айова, Канзас, Луїзіана, Міссісіпі, 
Північна Кароліна, Невада, Оклахо-
ма, Південна Кароліна, Теннессі, Те-
хас і Юта.

Нагадаємо, в Іллінойсі станом 
на 3 серпня з початку пандемії на 
коронавірус захворів 183 141 меш-
канець штату, померли 7526 осіб. 
Усього було протестовано 2 806 797 
осіб. 3 серпня було виявлено 1298 
нових випадків захворювання, по-
мерли 10 осіб. 2 серпня померло 
13 осіб, 1 серпня – 8, а 31 липня – 21 
особа.

У Чикаго 
демонтували вже 
третій пам’ятник 

Христофору Колумбу
Демонтаж відбувся вранці 31 

липня. Пам’ятник було розташова-
но на East 92nd Street, що біля South 
Chicago й Exchange. Наразі невідо-
мо, чому міська влада вирішила де-
монтувати цю статую.

Нагадаємо, минулого тижня після 
масових акцій протесту було тимча-
сово демонтовано два пам’ятники 
Христофору Колумбу – у Grant Park 
and Little Italy. Зокрема, у Grant Park 
спалахнули сутички між протесту-
вальниками та копами. У результаті 
49 чиказьких поліцейських та чоти-
ри протестувальники отримали по-
ранення. Було заарештовано понад 
десять осіб.

«Цей захід було реалізовано піс-
ля консультацій із різними зацікав-
леними сторонами. Це відбувається 
у відповідь на демонстрації, які ста-
ли небезпечними як для протесту-
вальників, так і для поліції, а також 
через спроби людей самостійно де-
монтувати пам’ятник у Grant Park, що 
є вкрай небезпечно. Цей крок – це 
спроба захистити громадську без-
пеку та зберегти безпечний простір 
для всебічного та демократичного 
громадського діалогу щодо сим-
волів нашого міста. Крім того, наші 
ресурси громадської безпеки по-
винні бути зосереджені там, де вони 
найбільш потрібні у всьому місті, 
особливо у громадах у південній та 
західній частинах міста», – йдеться у 
заяві мерії. 

Протестувальники закликали 
демонтувати пам’ятники Колумбу, 
оскільки, на їхню думку, першовід-
кривач Америки несе відповідаль-
ність за геноцид та експлуатацію на-
родів-аборигенів Америки.

Натомість американці італійсько-
го походження, які мешкають у Чи-
каго, заявили, що не підтримують 
цей крок. 26 липня вони організува-
ли акцію протесту в Little Italy, щоб 
висловити свій гнів із приводу де-
монтажу пам’ятника.

Цього місяця мер Лорі Лайтфут 
заявила, що міська влада проведе 
інвентаризацію пам’ятників, картин 
«та інших речей, які увіковічнюють» 
минуле та історію Чикаго.

Watterson Towers. Фото – Wikipedia
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Чи маємо ми право бути жінками, 
не будучи фeмініcтками

Британська письмен-
ниця Джоан Роулінг 

стала не єдиною жерт-
вою атак активістів. 
Тепер їхній гнів спрямо-
вано на колишнього за-
ступника мера Парижа. 
Деякі активісти захища-
ють свої переконання з 
надзвичайною агресією, 
підриваючи тим самим 
досягнення власних 
цілей і завдаючи шкоди 
відкритим дискусіям.

Щоденні дискусії, за-
пропоновані соціальни-
ми мережами, і, на жаль, 
дедалі численнішими ЗМІ, 
відображають наростан-
ня у суспільстві труднощів 
під час ведення діалогу, 
проблеми з умінням йти 
на компроміс і поважати 
думки інших. При цьому 
«опонентів» не видаля-
ють зі соціальної сфери. 
Гучна меншість захоплює 
ініціативу в дискусіях, дедалі більше 
плутаючи закон і мораль, прагнучи 
запровадити власні стандарти у за-
гальноприйняті правила, діючи іно-
ді радикальними й непристойними 
методами.

Відома в усьому світі британ-
ська письменниця Джоан Роулінг 
стала жертвою нападок за жарт, 
який у соціальних мережах оціни-
ли як «тpaнcфoбний». До того ж, 
її висловлювання жодним чином 
не порушувало закон, але, мабуть, 
стало неприйнятним і навіть зло-
чинним для деяких людей. Крістоф 
Жирар, колишній заступник паризь-
кого очільника з питань культури, 
був змушений піти у відставку через 
звинувачення в «потуранні» пись-
меннику Габріелю Мацнеффу, якого 
звинувачують у розбещенні непо-
внолітніх, хоча у Мацнеффа в 
минулому було багато інших, 
набагато впливовіших захис-
ників.

У США журналістка Барі 
Вайс звільнилася з «Нью-Йорк 
Таймс» через тиск прихильни-
ків нових моральних норм поведін-
ки, нав’язаних за допомогою словес-
ного або психологічного насильства. 
Без сумніву, до нас усіх незабаром 
також доберуться.

Особистість того, хто говорить, 
стала набагато важливішою, ніж 
саме його висловлювання. Тепер 
вчинки значать менше, ніж наміри, 
які приписують тій чи іншій людині. 

Компрометуючими можуть виявити-
ся також зв’язки та дружні взаємини, 
які підтримує ця людина. Ці зв’язки 
виявляються важливішими, ніж те, 
ким ця людина є.

Потроху дебати переходять від 
того, що та чи інша людина робить, 
від того, що у неї є за душею, до са-
мого існування цієї людини. Але ж, за 
законом, ніхто не може і не повинен 
бути примушений обговорювати 
свою ідентичність. Зіткнення іден-
тичностей може призвести тільки до 
конфлікту.

Якими б не були приводи для бо-
ротьби і якою б не була їхня право-
мірність, методи цієї боротьби мають 
значення. Боротьба з пeдoфілією, 
гoмoфoбією, нacиллям стосовно жі-
нок – всі ці речі надзвичайно важли-
ві, але деякі способи їхнього захисту 

роблять простір відкритих дискусій 
нестерпним, нудотним і жорстоким. 
Нестерпним до такої міри, що дедалі 
більше думаючих людей залишають 
його, аби зайнятися своїми справа-
ми.

Чи маємо ми право бути просто 
жінками, не будучи прихильницями 
paдикaльниx фeмініcтcькиx рухів? 
Чи не назвуть нас реакціонерами і 

не звинуватять у змові зі 
жінконенависниками та на-
сильниками?

Я не хочу жити у суспіль-
стві, де людей можуть суди-
ти у «Твіттері», визнавати їх 
неприйнятними і банити у 
соцмережах. Вони навіть 
можуть втратити роботу 
ще до того, коли суд висуне 
їм звинувачення за їхні дії, 
думки та коментарі, які, до 
речі, не порушують закон. 
Я відмовляюся давати ко-
му-небудь право судити те, 
що я думаю і що говорю, до 
тих пір, поки закон, який, на 
щастя, охороняє ці основні 
свободи, не порушується.

Я хочу, щоб у жінок було 
право бути жінками, не 
будучи феміністками. Або 
бути фeмініcтками, але не 
фeмінaці. Мати право ви-
словлювати невдоволен-
ня певними методами або 
словами без обов’язкових 
вимог негайно вибрати, 

до якого табору пристати, боротися 
або зламатися.

Я не хочу жити у суспільстві, де 
за вільнодумство можна потрапити 
у соціальний бан, в якому більше не 
можна називати себе «лівим» або 
«прогресистом», не беручи участь у 
всіх видах боротьби цих самих лівих, 
які хочуть монополізувати «справж-
ню» фeмініcтську й aнтирасистську 
боротьбу.

Я проти того, що зараз репутація 
у певних колах і відповідні мораль-
ні принципи мають іноді в суспіль-
стві більшу вагу, ніж права та закон. 
Якщо система правосуддя не справ-
ляється зі своїми обов’язками – це 
не привід віддавати себе в руки твіт-
тер-трибуналу.

І ось найжахливіше: аж ніяк не до-
ведено, що суспільство цієї нової мо-

ралі, з його сумнівною чесно-
тою і абсолютною прозорістю, 
захищатиме пpaвa мeншин. 
Все – точнісінько навпаки.

Я не хочу жити у суспіль-
стві, яке формує свої уявлення 
про самого себе за допомогою 

скандалів, які плутають підозри зі 
злочинами. У суспільстві, яке біль-
ше прагне помститися людині, що 
оступилася, ніж змінити її на краще. 
Я просто не хочу жити у такому су-
спільстві.

Автор: Хлоя Морен (Chlo  Morin)

Джерело: Le Figaro (https://www.lefigaro.fr/vox/

societe/peut-on-le-droit-d-etre-une-femme-sans-

etre-feministe-20200728) 

Ільхан Омар 
ризикує 

програти вибори
Конгресвумен сомалійсько-

го походження планувала 
без особливих проблем пере-
обратися на другий термін у 
Палаті представників. Однак 
вона несподівано зустріла серй-
озну конкуренцію на демокра-
тичних праймеріз в її окрузі.

Проти Омар висунулися відразу 
два інших демократи, більш помір-
ковані за поглядами. Один із них – 
місцевий юрист Антон Мелтон-Мо, 
який вже удвічі обійшов Омар за су-
мою зібраних пожертв від прихиль-
ників.

Мелтон-Мо звинувачує Омар у 
надмірному радикалізмі й тому, що 
вона працює тільки на свою попу-
лярність, забуваючи про жителів 
округу. Омар понад 40 разів про-
пускала засідання у Конгресі, у неї 
– один із найгірших показників 
відвідуваності серед всіх депута-
тів. Зате вона завжди знаходить час, 
щоб роздавати інтерв’ю або висту-
пати на мітингах.

Крім того, нещодавно вибухнув 
скандал навколо махінацій із кошта-
ми у штабі Омар. Її новий чоловік Тім 
Мінeтт «підняв» 1,6 млн доларів на 
підрядах кампанії своєї дружини, він 
– найбільший партнер і виконавець 
замовлень її штабу.

Це нагадує натуральне відмиван-
ня коштів із метою «вийти у кеш» 
на випадок поразки Омар на прай-
меріз. Вона не має права легально 
витрачати пожертвування прихиль-
ників на особисті потреби. Але вона 
віддала їх своєму чоловікові за якісь 
послуги із «консалтингу», таким чи-
ном ці кошти магічним чином пере-
творюються в особистий заробіток 
сімейства Омар.

У конгресвумен є традиція ви-
ходити заміж з меркантильною ме-
тою. Першим чоловіком Омар був її 
рідний брат, який хотів через шлюб 
отримати американське громадян-
ство. Другим став інший сомалієць – 
вже з Міннеаполіса, який допомагав 
Омар «загасити» скандал навколо її 
брата. Ну і, нарешті, третій – її осо-
бистий політтехнолог і, мабуть, екс-
перт із фінансових афер.

Ільхан Омар – не єдина скан-
дальна конгресвумен, якій загрожує 
електоральна поразка. Її подруга 
Рашида Тлаіб також може «про-
летіти» на серпневих праймеріз у 
себе в Мічигані. Щоправда, двоє 
інших членкинь «ліберальної ком-
панії» конгресвумен – Олександрія 
Окас-Кортес й Аян Преслі – все ж 
змогли залишитися у перегонах за 
місце у Палаті представників.

Джерело: USApoliticsonline  

(https://www.facebook.com/usapoliticsonline/)

Я не хочу жити у суспільстві, 
де за вільнодумство можна 
потрапити у соціальний бан

Фото: Вікіпедія

Науковці Ann & Robert 
H. Lurie Children’s 

Hospital з’ясували, що 
діти віком до 5 років 
із легким та помір-
ним рівнем COVID-19 
мають значно більше 
генетичного матеріа-
лу для вірусу в носі, у 
порівнянні зі старшими 
дітьми та дорослими.

Як виявили науковці під 
час дослідження, у дітей в 
носі може бути до 100 ра-
зів більше вірусу. Результа-
ти дослідження було опу-
бліковано минулого тижня 

в журналі JAMA Pediatrics.
Як йдеться у прес-релізі лі-
карні, провідний автор до-
слідження, доктор Taylor 
Heald-Sargent, фахівець із 
дитячих інфекційних за-
хворювань у Lurie Child, та 
його колеги проаналізува-
ли 145 випадків захворю-
вання легкої та середньої 
тяжкості на COVID-19 про-
тягом першого тижня поя-
ви симптомів.

Вони порівняли вірус-

не навантаження у трьох 
вікових групах – дітей, які 
мають менше ніж 5 років, 
дітей віком 5-17 років та 
дорослих віком 18-65 ро-
ків.

«Це має важливі наслід-
ки для здоров’я населен-
ня, особливо коли йдеться 
про безпеку під час від-
новлення діяльності шкіл 
та дитячих садків», – каже 
доктор Heald-Sargent. 
«... Наше дослідження не 

розраховано на те, аби 
довести, що молодші діти 
поширюють COVID-19 так 
само, як і дорослі, але це – 
цілком ймовірно».

Дослідники визначили, 
що здатність дітей молод-
шого віку розповсюджу-
вати COVID-19, можливо, 
було визнано недостат-
ньою, оскільки школи та 
дитячі садки під час панде-
мії було негайно закрито, 
йдеться у пресрелізі.

Діти можуть переносити у 100 разів 
більше коронавірусу, ніж дорослі

Фото: Вікіпедія
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Продовження на стор. 11

Гімалаї, найбільший 
гірський масив пла-

нети, у країнах регіону 
називають Дахом світу. 
Цей Дах періодично тру-
сить — як у прямому 
значенні (досі тривають 
тектонічні процеси), так і в 
переносному, адже через 
існування там спірних між 
Китаєм та Індією територій 
уже кілька разів у ре-
гіоні починалися збройні 
конфлікти й навіть війни.

Прикордонні провокації
Коріння суперечностей 

між цими країнами з дав-
ньою історією лежать у спад-
щині минулого, коли 1914 
року Лондон, підтримавши 
прагнення Тибету до неза-
лежності, отримав серйозні 
територіальні поступки в Гі-
малаях на користь тодішньої 
Британської Індії.

За китайськими оцінка-
ми, внаслідок цього кордон 
між Китаєм, до якого входив 
Тибет, і тодішньою Британ-
ською Індією було незакон-
но перенесено на 100 км на 
північ від Головного Гімалай-
ського хребта. А від Тибету, 
мовляв, було відторгнуто те-
риторії загальною площею 
понад 90 тис. км2. Пекін ніко-
ли не визнавав незалежність 
Тибету й правочинність 
будь-яких укладених ним 
міжнародних угод.

Тому не випадково Ін-
дія, здобувши незалежність 
1947 року, намагалася реалі-
зувати власні давні претензії 
на ці території та керувалася 
успадкованою від британців 
лінією кордону (лінія Мак-
магона), що існувала лише 
на картах. Та після проголо-
шення 1949-го КНР та окупа-
ції нею Тибета в 1950-му пи-
тання кордону перейшло в 
іншу площину й дістало нове 
забарвлення.

У травні — червні 2020 
року Гімалаї знов опинили-
ся в центрі уваги світової 
спільноти — через крива-
ву сутичку військових двох 
країн у високогір’ї Ладакх, 
де проходить лінія фактич-
ного контролю (ЛФК) — не-
визнаний обома сторонами 
кордон між Китаєм та Інді-
єю. Смертельна бійка вій-
ськових двох величезних 
ядерних держав з-понад 
мільярдним населенням з 

використанням палиць і ка-
міння у ХХІ столітті скидаєть-
ся на жахливий пережиток 
далекого минулого.

5 травня сталася сутич-
ка біля озера Пангонг-Цо в 
районі Ладакх: китайці не 
пустили туди індійський па-
труль. A 9 травня в секторі 
Наку-Ла — у штаті Сіккім на 
кордоні з Бутаном, Непалом 
і Китаєм — сталася сутичка 
патрулів, що переросла в бій-
ку з використанням каміння, 
за участю до 150 військових. 

Серйозні поранення дістали 
четверо індійських та семе-
ро китайських бійців. Оби-
дві сторони нарощували в 
Ладакху військові контин-
генти й одночасно вели 
переговори про зниження 
рівня протистояння та від-
ведення військ.

6 червня на прикордон-
ному пункті Мальдо, на ки-
тайському боці лінії кордо-
ну, відбулася перша зустріч 
регіональних військових 
командирів: командувача 
11-го індійського корпусу 
генерал-лейтенанта Харін-
дера Сінґха й командувача 
Південного Сіньцзянського 
військового ок-
ругу НВА Китаю 
генерал-майора 
Лю Ліна. Тоді ге-
нерали наголо-
сили на бажанні 
повернутися до 
попереднього ста-
тус-кво, узгодженого на уря-
довому рівні.

Наступний випадок став-
ся 15 червня в долині річки 
Галван, що лежить між китай-
ським Тибетом та індійським 
Ладакхом, на висоті 4600 м 
над рівнем моря. Передумо-
вами сутички стало те, що 
Індія там споруджує дорогу 
до власної високогірної вій-
ськової авіабази, а китайці 

почали будувати спосте-
режний пункт на індійській 
частині долини. За оцінками 
Нью-Делі, це уможливить 
китайцям спостереження за 
дорогою, що поєднує Індію з 
перевалами Депсанг, Мурго 
й Каракорум.

Спочатку індійський па-
труль виявив китайське 
будівництво за три кіло-
метри в глиб території Ін-
дії (південний берег річки 
Галван) і наказав китайцям 
відійти, спаливши надвечір 

їхній намет. Уночі китай-
ці отримали підкріплення 
(300 проти 55), напали на 
індійців, що відпочивали у 
своїх наметах, перемогли 
у сутичці. За даними ВВС, 
загалом було залучено до 
900 військових і прикордон-
ників з обох сторін. Одним 
із перших у нічній сутич-
ці загинув командир 16-го 
батальйону полку «Біхар» 
полковник Сабхаш Бубу. Ін-
дійська сторона втратила 20 
осіб загиблими і 56 поране-
ними. Багато з них (17 із 20) 
загинуло через гіпотермію 
і переохолодження. Ще 10 
індійців потрапили в полон, 

але пізніше їх повернули. 
Китайські втрати, за даними 
американських спецслужб, 
становили 43 особи, серед 
яких 35 загиблих.

Індійський військовий 
експерт Аджай Шукла в ко-
ментарі для ВВС назвав си-
туацію серйозною, оскільки 
китайці ввійшли на тери-
торію, яку самі визнають 
індійською, і це цілком 

змінило статус-кво. Ре-
тельне розслідування 
інциденту індійською 
стороною змусило дійти 
висновку, що це була про-
рахована до дрібниць ки-

тайська акція залякування. 
Індійський прикордонний 
патруль заманили в пастку, 
якою, імовірно, був новий 
спостережний пункт. Пере-
сування індійського па-
труля китайці контролю-
вали за допомогою дрона.

Індійські ЗМІ з посилан-
ням на витік інформації з 
американських розвіду-
вальних джерел вказують 
на можливу причетність до 
організації цього кривавого 
інциденту одного з впливо-

вих китайських генералів, 
командувача Західного ТВД 
Чжао Цзунцзи. Провокація 
мала на меті провчити Індію, 
і, в контексті військово-ди-
пломатичних переговорів, 
примусити індійців поступи-
тися. У ЗМІ припускають, що 
координувати дії такого рів-
ня міг особисто голова КНР 
Сі Цзіньпін.

Дві держави — 
два кордони?

Між Китаєм та Індією ні-
коли не існувало узгодже-
ного кордону, фактично їх 
розділяють дві ЛФК. Першу 

з них, довжиною 2000 км, 
визначив 1959-го Пекін, і 
там визнають саме її. Друга, 
довжиною 3488 км, більш 
корисна для Індії, була ого-
лошена нею у вересні 1962 
року й стала однією з при-
чин війни. Утім, Нью-Делі 
надалі визнає саме її як кор-
дон.

Питання трьох спірних 
територій — західної (де 
відбулися сутички, тоб-
то частина регіону Ладакх 
площею 30 тис. км2), цен-
тральної (поруч з Непалом) 
і східної (90 тис. км2, що те-
оретично належать до ін-
дійського штату Аруначал) 
— існує з кінця 1940-х років. 
На відміну від інших діля-
нок, де сторони зберігають 
відносний спокій, у західно-
му районі ЛФК проходить у 
важкодоступній високогір-
ній місцевості, і ситуація там 
досі нестабільна. За даними 
Нью-Делі, китайські вій-
ськові лише у 2016–2018 
роках 1025 разів поруши-
ли індійський кордон.

Через складність утри-
мання, особливо взимку, у 

горах відсутні стаціонарні 
пости обох сторін, тому іс-
нують різні інтерпретації 
щодо того, де саме прохо-
дить актуальна ЛФК. Однак 
сторони активно будують 
інфраструктуру з обох боків 
фактичного кордону.

Інфраструктурна війна
Слід зауважити, що захід-

на спірна територія Ладакх 
має не так політичне, як гео-
графічне значення, оскільки 
саме тут проходить китай-
ська дорога G219 — єдиний 
зв’язок між Тибетом і Сінь-
цзян-Уйгурським автоном-
ним районом. Її стратегічна 
важливість полягає в можли-
вості швидкого перекидання 
військ між цими провінціями 
в разі внутрішніх або зовніш-
ніх загроз безпеці.

Водночас розбудова 
дорожньої мережі сприяє 
розвитку зовнішніх зв’яз-
ків Піднебесної в Євразії, 
завдяки чому вона змо-
же отримувати сировину 
та енергоносії без ризи-
ку блокади (на відміну від 
морських шляхів). Наземні 
комунікації поєднують КНР 
із Північною Кореєю, Казах-
станом, Монголією, Пакис-
таном, М’янмою, Росією та 
Індією.

Будівництво стратегіч-
них шосейних доріг може 
сприйматися як експансія. 
Не випадково програма бу-
дівництва Китаєм зовнішніх 

шляхів розпоча-
лася 2016-го, а 
вже 2017-го ста-
лися перші су-
тички китайців з 
індійськими вій-
ськовими. Будів-
ництво китайської 

інфраструктури поблизу 
спірних територій викликає 
в Індії небезпідставні підоз-
ри в бажанні встановити 
контроль над ними й відпо-
відну реакцію. Наразі сто-
рони змагаються в будівни-
цтві інфраструктури обабіч 
умовного кордону, власне, 
через це періодично відбу-
ваються сутички на терито-
ріях, які обидві сторони вва-
жають своїми.

Тому в нещодавніх су-
тичках китайці мали на-
мір показати силу, навіть 
попри можливі втрати.
Також ішлося про демоніза-
цію Індії, яка багато років, на 
думку Пекіна, «дрейфує» в 
бік союзу зі США, що прода-
ють Нью-Делі сучасні озбро-
єння. До речі, таку жорстку 
позицію Пекін займає і у 
відносинах з іншими сусі-
дами, зокрема з В’єтнамом, 
Філіппінами, Таїландом, 
Японією і Тайванем. До того 
ж, це є спробою компроме-
тувати Індію через показо-
ву демонстрацію її слабко-

Війна в Гімалаях – на Даху світу: 
причини ескалації конфлікту між Індією та КНР

Індія має всі шанси перейняти на себе 
роль Китаю у світовій економіці

Китайці ввійшли на територію, яку самі визнають 
індійською, і це цілком змінило статус-кво. У ЗМІ 
припускають, що координувати дії такого рівня 
міг особисто голова КНР Сі Цзіньпін.
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сті й місця у світі — не як 
ефективної та конкуренто-
спроможної держави, а як 
бідного сусіда, який у най-
кращому разі може бути 
отримувачем китайського 
експорту.

Два з половиною фронти
Китай, який нині пере-

буває в стані холодної вій-
ни зі США, завжди нама-
гався уникати одночасної 
конфронтації з Індією та 
США. Однак, здається, цьо-
го разу Пекін наблизився 
саме до такого сценарію. 
Вибух пандемії коронаві-
русу й без того призвів до 
падіння престижу та авто-
ритету КНР у світі, а керів-
на Компартія Китаю пере-
творилася на фортецю в 
облозі. Але навіщо Китаю 
налаштовувати проти себе 
ще й Індію, поки що пояс-
нити важко. Крім того, в 
умовах падіння економіки 
й рейтингів Піднебесної, 
сусідня «найбільша демо-
кратія світу» має всі шанси 
перейняти на себе роль 
Китаю у світовій економіці.

Багато що свідчить на 
користь бажання Пекіна за 
нагоди «швидко й вправ-
но» подолати Індію, пока-
завши світові свою абсо-
лютну перевагу над нею. 
Попри це, про військове 
рішення спірних проблем 
наразі не йдеться, сторони 
демонструють прагнення 
до миру, бо гіпотетична на-
віть конвенційна війна між 
Китаєм та Індією навколо 
спірних територій у Гіма-
лаях може перетворитися 
на найбільш кровопролит-
ний конфлікт у Південній 
Азії, з обмеженим театром 
воєнних дій на суходолі та 
активним використанням 
артилерії, ВПС і ВМС.

Сценарій раптового на-
паду КНР на Індію для вирі-
шення територіальних су-
перечок індійські військові 
й політики розглядають як 
малоймовірний. Проте, з 
огляду на фактично союз-
ницькі відносини Пекіна 
й Ісламабада, цілком імо-
вірний варіант, коли Китай 
може втрутити-
ся у війну між 
Індією та Па-
кистаном, щоб 
урятувати ос-
танній від роз-
грому. На такий 
випадок індійське військо-
ве планування передбачає 
можливість ведення вій-
ни на «два з половиною 
фронти»: проти Пакиста-
ну, КНР та озброєних теро-
ристичних і повстанських 
угруповань, що діятимуть 
усередині країни.

Індійський військовий 
експерт, генерал-майор у 
відставці Дхрув Каточ по-
яснив, що Пекін зробив 
ставку на психологічну 
війну, яка вже триває. А 
прикордонні інциденти 
Піднебесна розглядає як 
інструменти для заляку-
вання й підкорення Індії. 
Водночас для отримання 

міжнародної підтримки дії 
китайського командуван-
ня подаються як цілком 
законні.

Генерал стверджує, що 
Індія стане головним про-
тивником Китаю, щойно 
той анексує Тайвань. Спо-
чатку китайці спробують 
зламати волю індійців че-
рез психологічні операції, 
кібератаки й досягнення 
повної переваги в космосі. 
Якщо ж це не допоможе, 
Китай почне конвенційну 
війну. Проте Пекін не мати-
ме на меті знищити Індію 
як незалежну державу й 
намагатиметься припини-
ти конфлікт на будь-якій 
стадії на вигідних для себе 
умовах.

Справжня загроза по-
лягає, на думку Каточа, не 
в кількості дивізій, які мо-
жуть накопичити китайці: 
«Ми маємо переважити їх 
на фронтах психологічної 
війни та управління сприй-
няттям».

За даними порталу 
Global Firepower, числен-
ність збройних сил Індії 
становить 1,4 млн військо-
вослужбовців, Китаю — 2,2 
млн. Проте ВВП Китаю май-
же вп’ятеро перевищує 
ВВП Індії ($13,6 трлн про-
ти $2,7 трлн, а оборонний 
бюджет відповідно вчетве-
ро ($237 млрд проти $61 
млрд).

Утім, ВМС Індії само-
стійно або у взаємодії 
з флотами США, Японії 
і Таїланду здатні забло-
кувати морські комуні-
кації Китаю, мінімізувати 
його торгівлю з країнами 
Африки, Близького Сходу 
та Європи. А блокада 87% 
імпорту енергоносіїв зму-
сить Пекін шукати виходу 
із ситуації, що склалася, в 
дипломатичний спосіб, аж 
до завершення війни.

Ескалація через 
деескалацію?

Обидві сторони нама-
гаються запевнити світ 
щодо контрольованості 
ситуації в Гімалаях і наяв-

ності в Нью-Делі та Пекі-
на дипломатичної волі до 
деескалації насильства на 
спільному кордоні й мир-
ного вирішення проблем. 
Але за миролюбною ри-
торикою з’являється де-
далі більше ознак гри на 
публіку, бо говорити про 
досягнення справжнього 
порозуміння наразі перед-
часно.

Уже після сутички 15 
червня китайці побудува-
ли на спірній прикордон-
ній ділянці кілька нових 
об’єктів, утверджуючи в 
такий спосіб свої права 
на цю територію. Китай 
активно модернізує свої 

військові бази поблизу 
району, зокрема стратегіч-
но важливу авіабазу Пан-
гонг-Цо. У долині Галван 
з’явилися додаткові 2,5 
тис. китайських військових 
(що разом з іншими підкрі-
пленнями означає переки-
дання до спірного району 
вже 5 тис. китайських воя-
ків), а також артилерію та 
бронетехніку.

Понад те, 21 червня Ки-
тай розпочав у Тибеті вій-
ськові навчання з бойови-
ми стрільбами. 22 червня 
транспортні вертольоти 
Мі-17 та Z-8G, пристосова-
ні для дій в умовах висо-
когір’я, відпрацьовували 
польоти на малих висотах, 
подолання ППО Індії та 
проникнення в глиб її те-
риторії.

5 липня 40 винищувачів 
Chengdu J-10 Měnglóng 
також відпрацьовували 
прорив ППО в умовах Гіма-
лаїв і можливу додаткову 
підтримку для Пакистану 
на випадок війни проти 
Індії. Ці літаки стартували 
з авіабази Скарду (окупо-
вана Пакистаном частина 
Кашміру).

Як наслідок нещодав-
нього конфлікту на кор-
доні з Китаєм, з Нью-Делі 
й далі надходять сигнали 
щодо мобілізації суспіль-
ства та військових засо-
бів. Ідеться як про закупки 
нових ОВТ, так і про пе-
редислокації вже наяв-
них, особливо найсучас-
ніших зразків ближче до 
кордону. Особливу увагу 
надають посиленню по-
вітряного компоненту й 
можливостям розвідки в 
регіоні Гімалаїв.

За повідомленням ви-
дання EurАsian Times від 
21 липня, Індія з 19 червня 
вже використовує в Ладак-
ху патрульний літак мор-
ської авіації Р-8І Poseidon, 
обладнаний розвідуваль-
ною апаратурою для по-
стійного моніторингу ситу-
ації. За даними Hindustan 
Times, наразі ВМС Індії має 
на озброєнні вісім таких 
літаків, ще чотири повин-

ні отримати від 
США наступного 
року. Літаки Р-8І 
Poseidon замовле-
но для збільшення 
потенціалу ВМС як 
реакції на експан-

сіоністську політику Пекі-
на – й не лише в Півден-
но-Китайському морі, а й 
у межах більш глобальних 
змагань Індії та Китаю в Ін-
дійському океані.

Поряд з P-8I, ближче до 
кордону з Китаєм, будуть 
перебазовані морські ви-
нищувачі МиГ-29К (версія 
корабельного базуван-
ня) — ймовірно, 22 літа-
ки із 40, що ВМС мають на 
озброєнні. Ще 18 машин 
постійно розміщені на аві-
аносці Vikramaditya. Також 
на північні аеродроми пе-
ребазовано літаки інших 
типів: Су-30 MKI, Mirage 
2000 та Jaguar.

Крім літаків, ВМС Індії 
планують перекинути на 
транскордонне високогір-
не озеро Пангонг-Цо понад 
10–12 швидкісних катерів, 
на противагу китайським 
катерам на кшталт 928В, 
що діють там з 2018 року. 
Китайські катери озброє-
ні кулеметами й гранато-
метами та мають сенсор-
не обладнання. ВМС Індії 
планують перекинути на 
озеро 40-тонні швидкісні 
катери Solas Marine Fast 
Interceptor та/або 60-тон-
ні ISV (Immediate Support 
Vessel), що мають зіставне 
озброєння.

Китайсько-індійська 
«деескалація» охоплює та-
кож кібернетичний домен, 
де зростання напружено-
сті у відносинах Пекіна й 
Нью-Делі супроводжуєть-
ся збільшенням бойових 
кібероперацій. Зокрема, 
йдеться про скоордино-
вані хакерські атаки за 
участю груп Gothic Panda 
та Stone Panda (які пов’язу-
ють з китайською владою) 
на структури міністерства 
оборони та МЗС Індії, а та-
кож ключові компанії стра-
тегічного рівня.

Водночас китайська 
пропаганда робить наго-
лос на значній військовій 
перевазі Китаю над Індією, 
змушуючи останню замис-
литися над можливими на-
слідками подальшої конф-
ронтації.

На відміну від Китаю, 
в умовах демократичної 
Індії про події на кордоні 
активно дискутують у від-
критих джерелах, і це має 
впливати на дії уряду. Спо-
стерігається мобілізація 
всередині провідних полі-
тичних партій країни щодо 
створення спільної позиції 
щодо КНР. Також лунають 
заклики щодо потреби 
придбати для армії нове 
озброєння та необхідно-
сті обмежити до мініму-
му китайський імпорт.
Це свідчить про розуміння 
сучасних реалій і пов’яза-
них із китайською пере-
вагою ризиків. На думку 
експертів India Foundation, 
позиція країни має бути 
достатньо жорсткою, Індія 
не повинна йти на ком-
проміс, а її твердість у за-
хисті власних інтересів і 
демонстрація військових 
можливостей — єдиний 
спосіб запобігти можливо-
му воєнному конфлікту з 
Китаєм.

Крім того, нещодав-
но Індію було обрано не-
постійним членом Ради 
Безпеки ООН. З огляду на 
це, Нью-Делі має намір 
використати нові можли-
вості для боротьби з між-
народним тероризмом і 
обмеження впливу КНР в 
Азії та Тихоокеанському 
регіоні.

Автор: Володимир Заблоцький

Джерело: «Український Тиждень» 
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21 червня Китай розпочав 
у Тибеті військові навчання 
з бойовими стрільбами

Прем’єр 
Польщі назвав 
Nord Stream 2 

«платою Путіну 
за зброю»

Газопровід Nord Stream 2 
дозволяє Росії купувати 

зброю за європейські кошти, 
заявляє глава польського 
уряду Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє Польське 
радіо.

«Є питання, яких ми не лю-
бимо, і про це говоримо, на-
приклад – Nord Stream. На наш 
погляд, це – розплата європей-
ськими грошима за зброю для 
Путіна», – заявив прем’єр-мі-
ністр Польщі.

За словами Моравецького, 
північноатлантичний альянс 
важливий для збереження сві-
тового миру.

Коментуючи трансатлан-
тичні відносини, польський 
прем’єр-міністр заявив: «Усі 
бачимо, що ми – на межі нової 
ери, і необхідно зміцнити наші 
відносини». Він оцінив, що буду-
чи «водночас дуже проєвропей-
ською» та «дуже проамерикан-
ською», Польща «має основне 
значення» в об’єднанні ЄС та 
США.

Днями Управління захисту 
конкуренції і прав споживача 
Польщі (UOKiK) оштрафувало 
Газпром майже на 213 млн зло-
тих (еквівалент 50 млн євро) че-
рез відсутність співпраці під час 
розслідування щодо будівниц-
тва газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомлялося, Сенат Кон-
гресу США додав нові санкції 
проти газопроводу Nord Stream 
2 до проєкту оборонного бю-
джету.

Прокладання газогону призу-
пинено через санкції США щодо 
європейських підрядників, вони 
набули чинності у грудні 2019 
року.

Проєкт будівництва Nord 
Stream 2 для постачання газу до 
Європи в обхід України здійс-
нює російський Газпром спіль-
но з європейськими компані-
ями Engie, Uniper, OMV, Shell і 
Wintershall.

Україна виступає проти бу-
дівництва цього газогону. Його 
противниками також є США, 
Польща та країни Балтії.
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Цього тижня Україну 
вразила важлива 

новина з Італії. Ні, не про 
коронавірус – про набагато 
гіршу хворобу. Нащадок 
одного із українських 
олігархів прикупив в тих 
краях острівець за яки-
хось там 10 млн євро. 

Не встигла світова громад-
ськість оклигати від новини 
про те, що Рінат Леонідович 
Ахметов на початку січня 
2020 року прикупив собі у 
Франції за 200 мільйонів євро 
один із найдорожчих маєтків 
на планеті – колишню віллу 
короля Бельгії Леопольда II, 
як тут нова звістка! Як то ка-
жуть, не пройшло і пів року, 
як на закупи вирушив син В’я-
чеслава Богуслаєва, екснар-
депа і ексвласника компанії 
«Мотор Січ». Щоправда, Бо-
гуслаєв-молодший витратив 
на закупах набагато меншу 
суму – але теж чималі гроші.

Як то кажуть, з чого рік 
почався – так він і продов-
жився… Бідна країна, котра 
знемагає від війни, повеней і 
пандемії? Ні, не чули такої…

Найгірше те, що обидва 
олігархи здобули свої статки 
на тому, що банально назива-
ється «продаж Батьківщини». 
Якщо Ахметов відверто обмі-
няв свій вплив на Донбасі на 
можливість «погудіти завод-
ським гудком» на знак спро-
тиву Росії, і захищав інтереси 
агресора доволі відверто, то 
з Богуслаєвим все набагато 
складніше – однак насправді 
тяжко підрахувати, хто з цих 
олігархів в перспективі зав-
дав своїй країні більшої шко-
ди.

Про продаж Китаю страте-
гічно важливого для України 
підприємства «Мотор-Січ» 
ми вже неодноразово пи-
сали, для прикладу, ось тут: 
https://www.chasipodii.net/
article/23394/. 

Нагадаємо коротко цю іс-
торію.

«Мотор-Січ» – це єдине 
в Україні підприємство з ви-
робництва цивільних та вій-
ськових авіаційних двигунів.

У 2016 році герой України, 
на той час – народний депу-
тат, член депутатської групи 
«Воля народу», член Коміте-
ту ВРУ з питань національної 
безпеки і оборони, неофіцій-
ний на той час власник ПАТ 
«Мотор Січ» літав на росій-
ський острів Валаам – саме в 
той час, коли на той же острів 
літав замолювати гріхи Воло-
димир Путін разом з патріар-
хом Кирилом.

Того ж року СБУ виявила, 
що «Мотор Січ» постачає 
деталі для двигунів ро-
сійській армії, а її дочірні 
компанії нормально собі 
працювали у Криму та на 
окупованій Донеччині.

Війна? Ні, не чули.

Наприкінці 2016 року 
«Мотор Січ» продала Мініс-
терству оборони гелікоп-
тери, котрі не просто були 
непридатні до використання 
у військових цілях – ці ж гелі-
коптери «Мотор Січ» раніше 
купила у того ж таки міністер-
ства як «військове майно, не-
придатне до використання». 

У тому ж таки 2016 році 
власник ПАТ «Мотор Січ» 
почав поволі продавати 
підприємство Китаю…

Таким чином Китай, у яко-
го, як відомо, є проблеми з 
технічними ідеями, отримав 
чудове підприємство ВІЙ-
СЬКОВОГО спрямування – ра-
зом із його чудовими інжене-
рами.

Богуслаєв отримав, як ба-
чите, острів у Італії.

США отримали ще одне 
джерело головного болю.

Європа, котра так радо 
приймає криваві гроші укра-
їнських мародерів – так-так, 
саме мародерів, інакше не 
можна назвати людей, котрі 
обкрадають знекровлену вій-
ною країну, та ще й крадуть 
стратегічно важливі військо-
ві підприємства – отримала 
насправді набагато більший 
головний біль, ніж США.

Що зле – що Європа досі 
того не розуміє. Військова 
міць Європи наразі набагато 
менша, ніж військова міць Ки-
таю. 

Те, як галантно Китай 
нещодавно влаштував ма-
леньку війну Індії, мало би 
чітко показати світові, яки-
ми методами Китай збира-
ється той світ завойовува-
ти.

Китай – це комуністична 
країна, і цим мало би бути 
все сказано. Але ж ні – для за-
хідних демократичних країн 
досі «не все так однозначно».

Донедавна світ рятувало 
те, що в Китаю, як у більшо-
сті тоталітарних держав, з 
технологіями все було вкрай 
складно. Але західні країни 
самі впіймалися на дешеву 
рибку китайської робочої 
сили – і самі вручили комуніс-
тичній країні і свої інвестиції, і 
свої технології.

А те, як Росія красиво, не 

демонструючи спритності 
рук, продала Китаю україн-
ське стратегічне військове 
підприємство, мало би пока-
зати світові, що Росія і Китай 
наразі працюють в парі, і цілі 
в обох цих країн – не надто 
приємні для решти світу. Мо-
ральними питаннями вони не 
переймаються, відтак вибір 
методів роботи у них набага-
то ширший, ніж у тих країн, 
які мусять бодай якось зважа-
ти на мораль. 

Більше того, схильність 
обох країн заплітати мізки 
інтелектуальної еліти світу 
казками про щасливе кому-
ністичне майбутнє (у випадку 
Китаю) чи щасливе комуніс-
тичне минуле (у випадку Ро-
сії) просто вражає. І події 2020 
року чітко демонструють, що 
комуністична пропаганда Ро-
сії та Китаю здатна не тільки 

вражати, а й уражати країни 
Заходу – по найболючіших 
місцях.

Деякі країни Заходу, як та 
ж таки Британія, для прикла-
ду, починають задумуватися 
над тим, що вони ж самі спри-
яють цим процесам.

Любов до грошей скоро-
багатьків з тоталітарних країн 
завше була слабким місцем 
західної цивілізації – і тепер 
ця любов вилазить боком так, 
що не факт, що сама цивіліза-
ція всі ці процеси витримає.

Коли Захід приймав гроші 
Мугабе, здавалося, в цьому 
не було нічого страшного. 
Подумаєш, домалюють зубо-
жілі громадяни Зімбабве 
ще кілька зайвих нуликів на 
купюрах національної валю-
ти – хіба то біда?

Коли мешканці зубожі-
лих країн почали рватися в 
Європу гуртовими партіями, 
Європа почала розуміти: таки 
прийшла біда.

Але навіть з цим розумін-
ням не прийшло усвідомлен-
ня частки відповідальності 
Європи за цю біду.

Так, громадяни того ж таки 
Зімбабве, для прикладу, самі 
виростили свою корумпо-
вану еліту. Але чи далеко би 
втекла та еліта, якби не мала 
можливості їздити до Європи 
і розбудовувати собі там роз-

кішне життя, вдаючи з себе 
пристойних людей?

Цілі індустрії розкоші 
жили на гроші обкрадених 
громадян бідних країн.

Тепер частина тих гро-
мадян ринула біженцями в 
Європу, несучи з собою вар-
варські звичаї своїх країн. А 
все тому, що гроші, які мали 
би йти на освіту і виховання 
цих громадян, прийшли до 
Європи раніше – за них було 
куплено діаманти і вілли для 
диктаторів…

Зараз Європа насправді 
перебуває на порозі усвідом-
лення того, що біженці як 
побічні ефекти дружби з 
олігархами і диктаторами – 
це тільки квіточки.

Якщо африканським дик-
таторам та їхнім колегам з 
Близького Сходу достатньо 
було панування над власним 

народом та розкішного життя 
в Європі, то для Росії і Китаю 
цього явно замало.

Росія вже он зараз замаху-
ється на володіння світом, Ки-
тай вголос таких думок не ви-
мовляє, однак явно має схожі 
наміри. Як ці двоє будуть з’я-
совувати відносини між со-
бою – то теж цікаве питання. 
Але те, як вони гарно сторгу-
валися у випадку ПАТ «Мотор 
Січ», демонструє, що поки що 
ці двоє непогано дають собі 
раду – і цілком можуть при-
значити собі ворогом решту 
світу. І мало кому вдасться від-
сидітися «на лавці запасних».

Он в Білорусі російські 
«вагнерівці» вже заявили, що 
прямували у Стамбул, де мали 
намір «оглянути Собор Святої 
Софії». Що було, коли двоє 
російських військових захіт-
ли оглянути Солсберійський 
собор, світ добре пам’ятає 
– принаймні, Британії осо-
бливо мало би запам’ятати-
ся. Хоча якщо взяти до уваги 
те, з яким скрипом британці 
публікували доповідь про 
російське втручання в бри-
танську політику, то можна 
стверджувати, що масштаб-
ність загрози Британія досі 
не усвідомила. Втім, від по-
слуг Китаю у розвитку мережі 
5g Британія таки відмовилася 
– тобто якесь певне усвідом-

лення загрозливих намірів 
комуністів таки присутнє.

Місце українських ма-
родерів у цій розмаїтій 
картині насправді набагато 
гірше, ніж їм здається. Чим 
більше в Європі починають 
усвідомлювати загрозу Ро-
сії, тим більше їм «відкри-
ваються очі» на те, звідки ці 
мародери взяли свої гроші. 
І подвійні паспорти європей-
ських країн, якими вони так 
вихваляються, можуть спра-
цювати в інший бік.

Перші в черзі – «чиновни-
ки-варяги».

Он поляки вже впіймали 
за руку колишнього поль-
ського керівника Укравтодо-
ру. І судити його буде не укра-
їнський «найсправедливіший 
суд у світі», а польський. Ма-
ють право – то їхній громадя-
нин.

Після того, коли поляки 
таки наважилися визнати, що 
літак з їхньою елітою було пі-
дірвано двома вибухами на 
борту, а тротил для тих ви-
бухів було закладено під час 
ремонту в Росії, з’явилися 
шанси, що Польща буде уваж-
нішою, набагато уважнішою і 
до російських грошей, і до 
українських мародерів. 

Принаймні, поляки тепер 
чітко знають, яку мету має Ро-
сія, і що «йти до мети по тру-
пах» у випадку Росії – це не 
метафора.

Те, що поляки витратили 
цілих 10 років на те, щоб вста-
новити доволі очевидні речі, 
теж досить показово: Євро-
па опирається реальності, як 
тільки може. Але реальність 
таки бере своє. І ця реаль-
ність доволі жорстока.

Втім, як і російські «шану-
вальники соборів», як і укра-
їнські мародери-скоробага-
тьки…

Є підозра, що з часом у Єв-
ропі таки знайдеться не тіль-
ки асфальт з українських до-
ріг, а й, для прикладу, 37 млн 
гривень, котрі мали би піти 
на облаштування полігону 
«Широкий лан», і українські 
укріплення, і багато інших ці-
кавих грошей…

Українські мародери, по-
при всю їхню задекларовану 
любов до радянської культу-
ри, насправді кепсько знають 
ту культуру. Наприклад, ту 
ж таки радянську адаптацію 
«Острова скарбів»: «…в тому 
бо й справа, що він не один 
більше всіх гроші на світі лю-
бив»…

Тому загалом, з огляду на 
останні тенденції міжнарод-
ної політики, можна поради-
ти українським мародерам 
переключитися на пошук не-
рухомості за іншими оголо-
шеннями, наприклад такими: 
«Великий розпродаж в’яз-
ниць розпочинається!»

Є підозра, що найближ-
чим часом приватні в’язни-
ці для них будуть набагато 
актуальнішими, ніж при-
ватні острови скарбів. За 
островами скарбів у цьому 
світі неабияка конкуренція, 
і грошей від продажу Бать-
ківщини та європейського 
громадянства для безпечно-
го майбутнього вже замало. 

Острів скарбів як один 
з наслідків дружби РФ і Китаю. 
Дружби, небезпечної для світу

Острів Gallinara



ЧАС І ПОДІЇ
#32 I 08.5.2020 13РЕКЛАМА



ЧАС І ПОДІЇ
#32 I 08.5.202014 ЕКОНОМІКА

Продовження на стор. 16

Коли в розпал глобаль-
ної економічної кризи 

2008–2009 років Феде-
ральна резервна система 
США (ФРС) вдалася до 
масштабного друкування 
грошей, названого кількіс-
ним пом’якшенням, багато 
економістів у світі мало 
не рвали на собі волосся 
й волали від розпачу. 

Мовляв, система не ви-
тримає такої кількості лік-
відності (грошей), тому аме-

риканський долар не зможе 
уникнути краху. Минуло 
кілька років, і виявилося, 
що рішучість керівництва 
ФРС та уряду США була 
значно ефективнішою для 
відновлення економіки, 
ніж фінансова поміркова-
ність їхніх європейських 
колег. До країни поверну-
лося економічне зростання, 
долар подорожчав, а кількіс-
не пом’якшення, що добре 
послужило, почали потроху 
згортати…

Відтоді минуло неповних 
12 років. Розпочалася нова 
світова економічна криза, 
яку називають коронакри-
зою. І тепер уже більшість 
розвинених держав, натх-
ненні тодішніми успіхами 
Сполучених Штатів, вдають-
ся до розширення балансу 
свого центрального банку 
(ЦБ), тобто до друкування 
грошей. Усі так упевнені в 
результативності цієї полі-
тики, що навіть у країнах, 
що розвиваються, всерйоз 
ведуться дискусії про не-
обхідність наповнювати 
економіку свіжонадрукова-
ною ліквідністю. Україна не 
виняток. Може складатися 
враження, що хрестоматійна 
аксіома про те, що кількість 
грошей в економіці повинна 
бути забезпеченою відповід-
ним обсягом виготовлених 
товарів і послуг, безнадійно 
відійшла в небуття. Але чи 
так це насправді?

Поки що у світі не видно 
значущих негативних побіч-
них ефектів масового напов-
нення грошима найбільших 
економік. Радше навпаки. 
Інфляція в них низька, але 
позитивна. Вона значно 

вповільнилася через коро-
накризу, але не перетвори-
лася на шкідливу дефляцію. 
Масштабна ін’єкція ліквід-
ності в економіку виявилася 
дуже вчасною, бо підтрима-
ла неперервність процесів 
виробництва та споживан-
ня. Усе нібито добре. Однак 
насторожують два принци-
пові моменти.

По-перше, зараз друк 
грошей відбувається не-

мов під впливом стадного 
інстинкту (це чітко видно по 
вкрай слабо обґрунтовано-
му українському дискурсу). 
А все, що робиться в такий 
спосіб, завжди погано закін-
чується.

По-друге, є таке амери-
канське прислів’я, яке по-
любляє один із найбагатших 
чоловіків світу Воррен Баф-
фет: те, що розумний чоловік 
робить спочатку, дурень ро-
бить наприкінці. Тобто те, що 
колись працювало, засто-
соване вперше, тепер може 
нашкодити. Ці зауваження 
змушують прискіпливіше 
проаналізувати нинішні гло-
бальні економічні процеси, 
щоб виявити, чи немає в них 
прихованих загроз.

Великі гроші
Справді, коли поглянути 

на найбільші економічні сис-
теми світу, то дві третини з 
них вдалися до інтенсивного 
друкування грошей (розши-
рення балансу централь-
ного банку) у відповідь на 
коронакризу. Якщо міряти в 
пропорції до ВВП, то зараз 
баланси ЦБ найбільших еко-
номік у середньому прак-
тично втричі більші, ніж 20 
років тому, та на 73% більші, 
ніж 10 років тому. Це значна 
різниця, левову частку якої 
формувала реакція урядів 
на кризу 2008–2009 та 2020 
років.

Які загрози це створює? 
Щоб відповісти на це запи-
тання, простежмо шлях цих 
грошей у фінансово-еконо-
мічній системі. До неї вони 
потрапляють від центробан-
ку здебільшого через канал 
цінних паперів. Тобто за цю 

ліквідність ЦБ зазвичай ви-
куповує на ринку облігації, 
а рідше акції та інші фінан-
сові інструменти. Хто їх про-
дає? Переважно фінансові 
посередники — починаю-
чи від банків і закінчуючи 
інвестиційними (пенсійни-
ми, хеджовими та іншими) 
фондами. Іноді буває, що 
центробанки купують цінні 
папери напряму в емітентів, 
наприклад держоблігації в 

уряду (як це було в Україні й 
може бути ще), або додаткові 
емісії акцій у майже збанкру-
тілих компаній (як це було 
в США під час попередньої 
кризи). У такому разі ці гроші 
мають цільове призначення 
для допомоги конкретному 
емітенту, хоча такий підхід 
у розвинених країнах вико-
ристовують украй рідко, бо 
він різко викривляє ринкові 
механізми, що має низку не-
гативних побічних наслідків.

Отже, центробанк отри-
мав цінні папери, які він збе-
рігає певний час, а фінансові 
посередники отримали гро-
ші. Що вони з ними робити-
муть? Їхня основна функція 
— перетворювати заоща-
дження на інвестиції, тобто 
позичати гроші в одних і 
примножувати їх, віддаючи 
іншим на певний період. Си-
стема функціонує так, що ос-
новний напрям спрямуван-
ня цих грошей — реальний 
сектор, тобто вони надхо-
дять звичайним компаніям у 
формі кредитів і фінансових 
інвестицій (в акції, корпора-
тивні облігації тощо), а ті ви-
трачають їх на обладнання, 
будівлі, запаси тощо, тобто 
все, що потрібно для веден-
ня господарської діяльності. 
Це все приводить до збіль-
шення виробництва кон-
кретною компанією, а відтак 
до економічного зростання 
загалом. Так економіка від-
новлюється після кризи.

Але от тут виникає про-
блема: за даними порталу 
tradingeconomics.com, у I 
кварталі 2020 року (свіжі-
ших даних поки що немає) 
принаймні в 15 країнах G20 
інвестиції в економіку (ва-
лове нагромадження основ-
ного капіталу) впали в номі-
нальному обчисленні. Отже, 
скориговані на інфляцію ін-
вестиції в реальному вимірі 
знизилися ще більше. Тобто 
гроші були надруковані 
провідними центробанка-
ми світу, але в реальний 
сектор не надійшли. І в 
цьому є тактична логіка, 
бо через кризову невизна-
ченість ніде у світі ніхто 
не поспішав інвестувати, 
розширювати бізнес чи 
відкривати нові підприєм-
ства. Для цього були вкрай 
несприятливі обставини, що, 
можливо, збережуться не на 

один квартал. Отже, надру-
кована ліквідність прийшла 
у фінансовий сектор і там за-
стрягла, бо не змогла перей-
ти до виробничих компа-
ній через канал інвестицій. 
Відтак вплив цих грошей на 
реальний сектор був досить 
обмеженим. Власне, це відо-
бражено в млявій інфляції та 
безпрецедентно глибокому 
падінні більшості розвину-
тих економік світу. Тобто на-
явна на сьогодні статистика 
свідчить, що нинішнє кіль-

кісне пом’якшення поки що 
не (повністю) досягло своєї 
мети — простимулювати 
економіку, щоб та віднови-
лася після коронакризи.

Спекуляції з наслідками
Але ж прагнення фінан-

сових посередників зароби-
ти нікуди не поділося. Вони 
все одно щодня шукають 
можливості обернути гроші, 
отримані від центробанку, 
та заробити на них певний 
відсоток. Якщо не на реаль-
ному секторі, то деінде. Саме 
тому вкладають їх у фінан-
сові активи — акції, обліга-
ції, банківські метали, навіть 
нерухомість. І це якраз дуже 
чітко проявляється в ринко-
вій вартості відповідних цін-
ностей. Наприклад, ФРС по-
чала розширювати баланс 

із початку березня, а най-
більші обсяги викупу цінних 
паперів із ринку припали на 
кінець березня та початок 
квітня. Як наслідок, 23 берез-
ня припинився обвал індек-
су американських акцій S&P 
500, і відтоді за понад чотири 
місяці індекс підвищився на 
48%. За цей час золото зрос-
ло від березневого мінімуму 
на 34% — безпрецедентний 
темп для цього консерватив-
ного активу. 27 липня його 
ринкова вартість переви-
щила історичний максимум, 
установлений уже досить 
далекого 2011 року. Інвести-
ційні банки прогнозують, що 
протягом наступних квар-
талів ціни на золото будуть 
набагато вищими. Це цілком 
узгоджується з балансами 
комерційних банків у США: 
за даними ФРС, на середи-
ну липня вони тримали $3,7 
трлн у готівці й резервах, що 
на 45% вище, ніж півроку 
тому. І ці гроші активно шу-
кають застосування.

Тому активи ростуть мов 
на дріжджах. Відлуння цьо-
го зростання доходить і до 
України: попри невиразну 
економічну політику ниніш-
нього уряду, ціни на євро-
облігації нашої держави три-
маються на високому рівні, 

дохідність до погашення за 
ними становить 5,0–7,5%, а 
кілька днів тому, незважаю-
чи на несприятливе інфор-
маційне тло, уряд розмістив 
доларові євробонди на $2 
млрд з дохідністю 7,253% і 
погашенням аж у 2033 році. 
Ожив навіть напівзабутий 
біткоїн: технічний аналіз 
показує, що кілька днів тому 
він пробив важливі лінії опо-
ру й перейшов у відкрите 
море зростання (щоправда, 
поки що без підтвердження 

висхідного тренду).
Сьогодні ми спостеріга-

ємо чітку інфляцію активів, 
хоча ціни на товари та по-
слуги ще не ростуть. Важли-
во, що темп зростання цін 
на акції та банківські метали 
приблизно такий, як був по-
над 10 років тому, коли си-
стему наповнювали гроші, 
емітовані в рамках кількіс-
ного пом’якшення для бо-
ротьби з кризою 2008–2009 
років. Якщо брати той період 
за орієнтир, то ця тенденція 
може тривати від кількох 
кварталів до півтора року. 
Але є два нюанси. По-перше, 
частина грошей була влита 
в економіку через урядо-
вий канал у формі базового 
доходу. Ці кошти поступово 
опинятимуться у фінансово-
му секторі тією мірою, якою 

споживачі витрачатимуть їх 
на товари й послуги, а ви-
робники, продавши свою 
продукцію, кластимуть їх на 
рахунки в банках. Це піджив-
люватиме зазначений тренд 
і може розтягнути його ча-
сові рамки. По-друге, цього 
разу ідеться про помітно 
вищу суму. Значить, зростан-
ня ринкової вартості різних 
активів може бути стрімкі-
шим або тривалішим, ніж 
тоді.

У цьому й полягає про-
блема. Бо після кризи 2008–
2009 років, поки ціни на 
активи зростали, реальний 
сектор економіки поступово 
відновлювався, відтягував 
на себе частину ліквідності з 
фінансового сектору у фор-
мі інвестицій та кредитів, у 
такий спосіб розсмоктуючи 
потенційну фінансову буль-
башку, яка тоді так і не лусну-
ла. Зараз грошей більше, а 
перспективи відновлення 
реального сектору неви-
значені, бо багато країн по-
трапляють під другу хвилю 
пандемії та постають перед 
необхідністю знову запрова-
джувати обмеження на еко-
номічну й іншу діяльність. 
Реальний сектор економіки 

Коли грошей забагато: наслідки масштабного 
кількісного пом’якшення у світі

і і і і ЦБ й

Зараз грошей у світі багато, 
а перспективи відновлення 
реального сектору невизначені

Досить просто країні стати кращою, 
ніж її сусіди з кредитних рейтингів, 
— і гроші потечуть до неї
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БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР
ДЛЯ  ДОРОСЛИХ  ТА  ДІТЕЙ

OAKTON  HEALTH  CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:

• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог

Офіс затверджений (сертифікований) INS

Green Card

10
• Знижки для пацієнтів

без страховок
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування 

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

• Госпіталізація в кращі
госпіталі Чикаго та околиць 

• Відвідування 
хворих пацієнтів в 
домах пристарілих і 
реабілітаційних центрах 

• Приймаємо страховки, а 
також Medicare та Medicaid 

www.chabanlaw.com

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

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

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

Автомобільні аварії
• Personal Injury / Травми / 

Медичні помилки 
• Керування автомобілем у 

нетверезому стані (DUI) 
• Штрафи / Traffic Court 
• Повернення прав водія (Driver's License),
     слухання в Secretary of State
• Травми на роботі (worker's compensation) 
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може відновлюватися знач-
но повільніше, ніж тоді, тож 
імовірність того, що на фінан-
сових ринках швидко сфор-
мується бульбашка, дуже ви-
сока. Найближчим часом ця 
вся маса грошей приречена 
циркулювати в різних інвес-
тиційних інструментах, а коли 
приплив нових коштів на фі-
нансові ринки виснажиться, 
тоді в настроях інвесторів 
страх утратити почне пере-
важати жадібність до наживи. 
«Ведмеді» (гравці на пони-
ження) переважать «биків» 
(гравців на підвищення). Поч-
неться обвал, який багатьох у 
фінансовому секторі потягне 
на дно.

Чи буде інфляція?
Більшість простих грома-

дян, особливо в Україні, не 
цікавляться гойдалками на 
фінансових ринках. Для них 
значно актуальніше питання, 
що буде із цінами на товари 
та послуги. Економічна те-
орія каже, що кількість гро-
шей в економіці, помножена 
на швидкість їхнього обер-

тання, дорівнює номінально-
му ВВП. Тобто якщо в країні 
зростає кількість грошей, то 
має збільшуватися або обсяг 
виробленої продукції, або 
рівень цін. Якщо рівень лік-
відності росте дуже швидко, 
то за жодних умов виробни-
цтво за ним не встигне, тоді 
пришвидшення інфляції не-
минуче.

Але це теорія. Так, вона 
працює в довготривалому 
періоді, до того ж, ще нез-
розуміло, де причина, а де 
наслідок, тобто чи спочатку з 
різних причин ростуть ціни, 
а центробанк змушений дру-
кувати гроші, щоб вистачало 
на забезпечення економіч-
ного обороту, чи навпаки: 
спочатку економіку залива-
ють грошима, а потім увесь їх 
надлишок трансформується 
у збільшення рівня цін.

Утім, на практиці ситуа-
ція дещо інша. Щоб інфля-
ція пришвидшилася, гро-
ші з фінансового сектору 
повинні потрапити в ре-
альний. Інакше ліквідність 
циркулюватиме серед фінан-
сових посередників і ніяк не 
впливатиме на рівень цін. 
Базовий канал для такого 
переходу — інвестиції та 
кредитування. Звісно, мож-
на вливати гроші в реаль-
ний сектор, виплачуючи ве-
личезні премії працівникам 
фінансових компаній, але 
практика 2006–2008 років 
показала, що цей канал не 
здатен стимулювати сукуп-
ний попит у широкому ро-
зумінні. Інша альтернатива 
— коли гроші з фінансового 
сектору виймає держава, 
розміщуючи держоблігації. 
Це те, що практикувала Укра-
їна та до чого схильна тепер. 
І навіть у таких випадках роз-
винуті країни можуть уник-

нути інфляції, бо в них є жор-
сткий контроль бюджетних 
видатків, тобто в них держа-
ва витрачає на те, що справді 
потрібно, а не на виконання 
популістичних передвибор-
чих обіцянок керівної полі-
тичної сили.

Звідси випливає, що без 
появи масштабної хвилі ін-
вестицій кошти, влиті цен-
тробанками у фінансову 
систему у відповідь на ко-
ронакризу, мають небагато 
шансів дійти до реального 
сектору й загалом не ма-
тимуть значного впливу на 
відновлення економіки. У 
найкращому разі економіч-
на система розвинутих країн 
поволі виходитиме з кризи й 
поступово розсмоктуватиме 
цю бульбашку ліквідності. У 
найгіршому разі ці гроші так 
і залишаться у фінансовому 
секторі, поки центробанки 
не вирішать згортати про-
граму кількісного пом’як-
шення. Єдине, на що можна 
сподіватися, — глобаль-
ний технологічний прорив. 
За останні роки дуже багато 

говорили про Четверту про-
мислову революцію, чимало 
технологій створено й дове-
дено до ладу, але їх викори-
стання не стало масштабним 
і всепоглинальним. Можли-
во, зараз саме час для цього, 
і трильйони доларів віль-
них та дешевих коштів, які 
стирчать у фінансовому 
секторі, — саме те, що по-
трібно, щоб цей техноло-
гічний стрибок був м’яким 
і водночас стрімким. У та-
кому разі сукупний попит 
може зростати швидше, ніж 
пропозиція, відтак ми спо-
стерігатимемо тривалий пе-
ріод підвищеної інфляції в 
усьому світі. Якщо цього не 
відбудеться, — а ймовірність 
інвестиційного буму дуже 
далека від 100%, — тоді, ок-
рім інфляції активів, жодного 
іншого надмірного зростан-
ня цін ми не побачимо.

Дехто дуже дивується, 
мовляв, як це громадянам 
розвинених країн роздали 
по кілька сотень доларів без-
умовного доходу, а інфляції 
немає? Знову ж таки – річ 
в економічних механізмах. 
Ціни підвищують виробники. 
І роблять вони це тоді, коли 
певну кількість днів поспіль 
покупці купують більше, ніж 
звичайно, повністю розкупо-
вуючи запаси, а можливості 
збільшити фізичний обсяг 
виробництва обмежені. Але 
під час карантину просто не 
могло бути підвищених об-
сягів покупок, бо більшість 
людей рідко виходила з дому. 
А після пом’якшення ка-
рантинних обмежень люди 
дуже раціонально витрача-
ли гроші через невпевне-
ність у завтрашньому дні, 
у тому, чи працюватимуть 
вони надалі, чи матимуть 
достатні заробітки. Тому 

механічних передумов для 
інфляції не було. Теоретич-
но вони можуть з’явитися 
тоді, коли економічна ситуа-
ція нормалізується, невизна-
ченість зникне. Але тоді ніхто 
не платитиме безумовного 
доходу, а наявні заробітки за-
безпечуватимуть приблизно 
таке співвідношення попи-
ту й пропозиції, яке було до 
початку кризи. Тому чекати 
на інфляцію, зумовлену ка-
рантином і коронакризою, не 
варто. Власне, динаміка спо-
живчих цін розвинених країн 
це підтверджує.

Інші загрози
Високі запаси ліквідності 

у фінансових системах про-
відних країн світу матимуть 
один характерний наслідок. 
Щойно з’являтиметься краї-
на, яка з певних причин поч-
не виділятися з маси, одразу 
відбуватиметься збурення. 
Якщо в країні буде хороша 
динаміка макроекономіч-
них показників, до неї одра-
зу ринуть потоки капіталу. 
Але щойно якась економіка 

спіткнеться, масово-
го відпливу грошей 
їй не уникнути. Мож-
ливо, у підсумку це 
породить необхід-
ність координувати 

темпи економічного роз-
витку за допомогою якогось 
міжнародного органу.

Ця ситуація стосується 
безпосередньо України, бо в 
нас серйозно обговорюють 
можливість друкувати гроші. 
Але тут варто повчитися на 
чужому досвіді. У розвинених 
країнах фінансовий сектор, а 
отже, ціни на активи слугують 
таким собі відстійником, який 
акумулює зайву ліквідність. 
Це дає змогу уникнути пере-
косів в економічній системі 
й не зачіпає більшості грома-
дян. У країнах, що розвива-
ються, такий амортизатор та-
кож обов’язково знайдеться. 
У нашому випадку це будуть 
або іноземні активи, через 
що може вибухнути курс до-
лара, або внутрішні товари й 
послуги (якщо на надрукова-
ні гроші безпосередньо ку-
пувати держоблігації, а потім 
роздавати їх через бюджет, 
скажімо, на пенсії), унаслідок 
чого різко стрибне інфля-
ція. Навіщо йти цим шляхом, 
якщо у світі без діла лежать 
трильйони практично без-
платних доларів? Досить про-
сто стати кращими, ніж наші 
сусіди з кредитних рейтин-
гів, — і гроші потечуть сюди 
золотими ріками. Для цього 
треба проводити здорові 
реформи — на ділі, а не на 
YouTube. Останнє розміщен-
ня єврооблігацій показує, що 
навіть за несприятливого ін-
формаційного тла нам готові 
позичати мільярди доларів. А 
скільки ми можемо отримати, 
якщо державна політика ста-
не адекватною?
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Єдине, що може допомогти світові 
уникнути лускання глобальної бульбашки 
— глобальний технологічний прорив

DCH домовився з китайськими 
інвесторами «спільно 

розвивати» «Мотор Січ»
Представники групи DCH досягли домовленості з 

китайськими інвесторами, які презентують Skyrizon 
Aircraft Holdings Limited, «спільно розвивати» «Мотор 
Січ».

Про це повідомляє офіційний сайт групи DCH, що на-
лежить Олександру Ярославському.

«Обидві сторони будуть вести всебічне співробітни-
цтво, спільно здійснюючи діяльність із розвитку україн-
ського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ «Мо-
тор Cіч», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що DCH має багатий досвід відновлен-
ня та модернізації промислових підприємств, що наоч-
но демонструє стабільне функціонування Харківського 
тракторного заводу, Дніпровського металургійного за-
воду, Криворізького рудника «Суха Балка».

Силами DCH було побудовано й ефективно адміні-
струється сучасний аеропорт у Харкові, нині DCH бере 
участь у проекті будівництва нового аеропорту в Дніпрі 
як приватний інвестор аеровокзального комплексу.

Development Construction Holding (DCH) – фінансо-
во-промислова група України, що консолідує значну ча-
стину активів колишньої групи «УкрСиббанк». Заснова-
на в лютому 2007 р. Компанія займається інвестиціями 
та будівництвом. На початку 2018 року компанія купила 
Дніпровський металургійний завод.

Мінфін продав держоблігацій 
ще на 10,25 мільярда

Міністерство фінансів за підсумками аукціону з 
розміщення облігацій внутрішньої державної позики 
(ОВДП) залучило до державного бюджету 10,249 млрд 
гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Фейсбу-
ку.

4 серпня 2020 року на аукціонах ОВДП Міністерство 
фінансів запропонувало інвесторам три випуски номі-
нованих у гривні цінних паперів зі строком обігу 6 міся-
ців, 1 та 2 роки.

Найбільший попит інвесторів був сконцентрований 
на інструменті з найдовшим терміном обігу із запропо-
нованих інструментів – у дворічних паперах. Від роз-
міщення 6-місячних паперів до державного бюджету 
було залучено 1,917 млрд грн, однорічних – 3,024 млрд 
грн, а дворічних – 5,308 млрд грн.

Середньозважена дохідність склала 7,74%, 9,2% та 
10,25% відповідно.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за підсум-
ками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої дер-
жавної позики (ОВДП) 28 липня 2020 року залучило до 
державного бюджету 10,69 млрд гривень (в еквівален-
ті).

Мін’юст анонсував «великий 
розпродаж в’язниць»

Міністерство юстиції анонсувало початок великого 
розпродажу в’язниць – першим на продаж виставлять 
«Ірпінський виправний центр (№ 132)».

Відповідну інформація оприлюднено на сторінці Мі-
ністерства юстиції у Фейсбуці.

«Великий розпродаж в’язниць розпочинається! 6 
серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвя-
чений початку цього процесу. Він відбуватиметься на 
території першого об’єкту, який буде виставлено на 
продаж, – державної установи «Ірпінський виправний 
центр (№ 132)», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, участь у заході візьмуть міністр юс-
тиції Денис Малюська та його заступник Олена Висоць-
ка.

У Мін’юсті інформують, що відповідно до наказу Мі-
ністерства юстиції України від 13 червня 2019 № 1750/5 
було ухвалено рішення про оптимізацію Державної 
установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)», розта-
шованого в центрі смт. Коцюбинське за 14 км від Києва, 
шляхом її консервації.

За інформацією Мін’юсту, останніх засуджених із вка-
заної установи було переведено до іншого виправного 
центру в серпні 2019 року. На продаж буде виставлено 
об’єкти нерухомості установи.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що 
Міністерство юстиції напрацьовує механізм для прода-
жу існуючих будівель системи в’язниць, які часто розта-
шовані у центрі міст.
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Сотні тисяч моряків заблоковано у 
різних точках світу у зв’язку з пандемію. 

З відчаю деякі з них йдуть на смерть
«Через складні припи-
си моряки місяцями 
залишаються замкне-
ними на кораблях. Їхні 
крики про допомогу 
у відкритому морі за-
лишаються не почути-
ми», – пише швейцар-
ське видання «Neue 
Zürcher Zeitung».

«Коли 26 грудня ми-
нулого року Мітеш Ба-
лод був зарахований в 
екіпаж корабля у Дубаї, 
він залишив в Індії свою 
дружину, батька та но-
вонародженого сина, – 
розповідає журналіст-
ка Катрін Бюхенбахер. 
– За цей час вибухнула 
пандемія коронавірусу, 
його батько захворів на 
діабет, а син незабаром 
відзначатиме свій пер-
ший день народжен-
ня».

«Однак для Балода 
світ зупинився. Спочат-
ку він підписав дого-
вір на два місяці, пише 
судновий механік че-
рез Whatsapp. (...) Суд-
но Балода застрягло 
на судноремонтному 
заводі у Дубаї. Тепер 
він протягом семи мі-
сяців працює сім днів 
на тиждень, лише ін-
тернет дає йому сили. 
«Ми – теж люди. У нас є 
право повернутися до-
дому до наших рідних, 
– пише Балод. – Нікого 
не хвилює, як сильно 
ми страждаємо».

«Невизначене май-
бутнє «гризе» душу 
близько двох мільйонів 
моряків у всьому світі. 
На початку травня про-
тягом двох тижнів чо-
тири моряки покінчили 
життя самогубством. 
Одна жінка зістрибну-
ла у море з круїзного 
лайнера Regal Princess 
у Роттердамі, після того 
коли дізналася, що її 
зворотний виліт ска-
сували. У червні ООН 

повідомляла про «гу-
манітарну кризу» серед 
моряків – деякі з них 
безперервно перебу-
вають у морі понад 15 
місяців. Причина: стро-
гі, залежно від конкрет-
них країн, приписи, 
пов’язані з Covid-19, які 
ускладнюють або ро-
блять неможливою змі-
ну екіпажу», – пояснює 
видання.

За словами іншого 
моряка, Ананда з Індії, 
танкер якого застряг 
біля узбережжя Ве-
несуели, майже у всіх 
членів екіпажу вже за-
кінчився термін роботи 
на судні відповідно до 
договорів. Їхня компа-
нія не реагує на питан-
ня про те, коли вони 
зможуть повернутися 
додому. Зарплата ви-
плачується із запізнен-
ням у декілька тижнів, і 
то – тільки після погроз 
екіпажу звернутися у 
наглядові організації.

«Моряк звернувся 
зі своїми проблемами 
на гарячу лінію між-
народної благодійної 
організації допомоги 
морякам International 
Seafarers’ Welfare and 
Assistance Network 
(Iswan). (...) Чираг Бахрі 
відповідає у відділенні 
Iswan у Делі за Індію та 
Південно-Східну Азію. 
Раніше Бахрі працював 
судновим механіком 
до того моменту, коли 
у 2010 році його викра-
ли сомалійські пірати й 
протягом восьми міся-
ців тримали у полоні, 
він зазнав насильства 
та тортур. «Тільки лю-
бов до наших сімей 
змушувала нас жити», – 
сказав він у телефонній 
розмові».

«Коли він повернув-
ся, то став іншою люди-
ною», – розповідає Бах-
рі. Він захотів надавати 
підтримку морякам, які 

опинилися в біді, і за-
снував благодійну ор-
ганізацію. За його сло-
вами, за останні місяці 
різко зросла кількість 
звернень моряків до 
Iswan. З початку пан-
демії на «гарячу лінію» 
стало надходити утри-
чі більше дзвінків, ніж 
зазвичай, понад 1000 
на місяць. Iswan надає 
емоційну підтримку, 
фінансову допомогу та 
консультації. За оцін-
кою організації, зараз 
свої кораблі не можуть 
покинути 300 тис. мо-
ряків. Стільки ж чека-
ють вдома наступного 
відправлення у море, 
залишаючись без ро-
боти».

«Багато країн побо-
юються, що порти – це 
вхідні ворота для коро-
навірусу. Бахрі розпо-
вів про випадок, коли 
на борту судна помер 
один із членів екіпажу. 
Жодна країна не хотіла 
забирати померлого, 
побоюючись, що він 
може бути заражений 
Covid. «Померлий був 
доставлений на бать-
ківщину лише через 20 
днів», – розповідає Бах-
рі, який займався цією 
ситуацією».

Балод не розуміє 
строгості обмежень. 
«Вірус все одно вже 
всюди», – говорить він. 
Інженери, матроси, 
суднові кухарі роблять 
можливою глобаліза-
цію. Вантажні судна 
перевозять понад 80% 
товарів світової торгів-
лі. Без моряків світ, за 
його словами, переста-
не функціонувати. Од-
нак їхню роботу рідко 
оцінюють достойно».

«Можливо, незаба-
ром заблоковані мо-
ряки зможуть зітхнути 
з полегшенням. Бахрі 
з Iswan каже, що деякі 
країни вже переосмис-
лили ситуацію. Індія з 
середини липня дозво-
лила зміну екіпажу і для 
іноземців. Онлайн-тре-
кер компанії Inchcape 
Shipping Services пе-
рераховує 17 країн, де 
вантажні судна можуть 
здійснювати зміну екі-
пажу (станом на 29 
липня). На Філіппінах, 
звідки родом більшість 
моряків, і у понад сотні 
інших країн повна змі-
на екіпажу, як і раніше, 
неможлива», – пише 
NZZ.

Автор: Катрін Бюхенбахер

Джерело: «Neue Zürcher 
Zeitung» (https://www.nzz.ch/

international/hunderttausende-

von-schiffsleuten-stecken-

wegen-coronavirus-fest-

ld.1568493?reduced=true)

Хепберн: «Сплюндрування 
пам’ятника – це знущання 

з канадців, які стали 
жертвами комунізму»

Сьогодні ніхто не захищений 
від пропаганди Володимира 

Путіна та психологічної війни.

 Вандали розписали банер на Ме-
моріалі жертвам комунізму «Tribute 
to Liberty». 

У липні на будівельному майдан-
чику пам’ятника «Меморіал жертвам 
комунізму – Канада, країна притул-
ку» що стоїть у Park of the Provinces, 
що напроти Канадського музею 
війни та Національного пам’ятни-
ка Голокосту, спреєм були нанесені 
зображення молотка та серпа і на-
пис «Комунізм переможе».

Багато канадців знають, що кому-
нізм був політичною ідеологією кіль-
кох найкривавіших і найжахливіших 
режимів. За останні 100 років і біль-
ше свого комуністичного існування 
під проводом Росії він вбив понад 
120 мільйонів людей в Афганістані, 
Камбоджі, Китаї, Кореї, Східній та 
Центральній Європі, Карибському 
басейні та інших місцях. Кількість за-
гиблих збільшується під час війни в 
Україні, кривавій бійні у Сирії та за-
ворушень у Венесуелі.

Близько восьми мільйонів канад-
ців або їхніх предків стали жертвами 
цієї нелюдської ідеології. Комуністич-
на партія тут (в Канаді – ред.) є друго-
рядним гравцем, тож чому б хтось із 
Канади хотів, щоб вона перемогла?

Це важливо для президента Росії 
Владіміра Путіна. Він реалізовує свої 
амбіції зробити Росію «великою» за 
комуністичною моделлю Радянсько-
го Союзу, якою б керувала людина 
на кшталт Сталіна, що залізним ку-
лаком забезпечував правопорядок. 
Президент заявив, що лібералізм – 
мертвий, а демократичні інститути, 
такі як вибори, – це «фокус». Його 
нещодавній автократичний крок – 
фіктивне голосування, яке дозволяє 
йому зберегти президентство до 
2036 року, тобто він може стати пре-
зидентом довічно.

Цей застарілий, але агресивний 
світогляд l’état c’est moi і повернення 
до примітивної ідеології права силь-
нішого – підштовхує його руйнувати 
міжнародне право, вести незаконні 
війни, застосовувати руйнівну кі-
бер-війну і – що дуже небезпечно – 
поширювати брехню та ненависть 
проти критиків та опонентів.

Сплюндрування «Tribute to 
Liberty»  – це наглядний приклад. 
Він наштовхує на замисел Путіна, що 
комунізм – читайте Росія – перемо-
же. Напис кидає виклик канадським 

цінностям миру та поваги до закону, 
усіх прав, викладених у Декларації 
ООН про права людини, над якою 
топчеться Росія. Розписаний спре-
єм слоган презентує війну, концта-
бори, арешти «ворогів народу» та 
диктатуру, в якій править одна лю-
дина, а вибори є «трюком». Це – ін-
формаційно-психологічний вплив 
у глобальному масштабі, зокрема, 
через соціальні медіа, де незліченна 
кількість фабрик тролів, схожих на 
Sputnik, заражає серця та розум. 

Напис на «Tribute to Liberty»  оз-
начає знущання над канадцями, які 
стали жертвами комунізму і вважа-
ють, що в Канаді вони – у  безпеці. 
Насправді ніхто не захищений від 
психологічної війни Путіна.

Одним із визначних інструментів 
його плану є Russia Today – голов-
ний голос міжнародної пропаганди 
Кремля, що транслюється у Канаді 
з 2009 року, незважаючи на докази 
російського втручання у вибори в 
США та Brexit. Часто вона піарить 
точку зору Путіна через західних 
особистостей, таких як Nigel Farage 
із Британії або Larry King із Америки, 
щоб заволодіти увагою, як вони ка-
жуть, близько 700 мільйонів гляда-
чів. Однак інші представники Заходу, 
такі як журналістка Sarah Firth, звіль-
нилися після твітту: «Ми працюємо 
на Путіна. Нас щодня просять, якщо 
не повністю ігнорувати, то прихову-
вати справжній стан справ».

Misha Glenny, автор McMafi awrites: 
«Росіяни просунулись вперед із часів 
«Правди», газети радянської комуніс-
тичної партії або Всесвітньої служби 
Московського радіо під час «холод-
ної війни» – принаймні тоді ви знали, 
що це все – нісенітниця, яка виходить 
з ідеологічного відділу. Мета RT – пе-
ребріхування та внесення сум’яття. 
Ця суміш справжнього та вигаданого 
робить вас збентеженими та дезорі-
єнтованими, що… і є їхньою метою».

Пропаганда працює. Сенс напису 
про перемогу комунізму на пам’ят-
нику, присвяченому мільйонам його 
жертв, має на меті нагадати нам, що 
ціль Путіна – виграти глобальну іде-
ологічну війну.

Важливо визнати загрозу, коли 
вона присутня у нашій власній кра-
їні, і протидіяти їй.

Автор: Оксана Башук Хепберн

Джерело: OTTAWA CITIZEN 

(https://ottawacitizen.com/opinion/hepburn-

vandalism-at-monument-site-taunts-canadians-

who-were-victims-of-communism/wcm/3ff2d975-

9d1d-440f-a57a-850bb9e54a25/)
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Продовження на стор. 20

У середу, 22 липня, в 
римо-католицькому со-

борі святого Олександра в 
Києві попрощалися з війсь-
ковим медиком 35-ї брига-
ди морської піхоти сержан-
том Миколою Іліним, який 
загинув 13 липня під час 
спроби евакуації поране-
ного бійця в районі селища 
Зайцеве на Донеччини.

Вшанувати пам’ять вій-
ськовослужбовця ЗСУ Укра-
їни, громадянина Естонії, 
етнічного білоруса Іліна 
прийшли його мама, близь-
кі, друзі, чинні військові та 
ветерани війни, громадські 
активісти, представники бі-
лоруської громади, іноземні 
дипломати. Серед інших, був 
посол Польщі Бартош Ці-
хоцький.

Труну полеглого за Укра-
їну воїна вкрили трьома 
прапорами – українським, 
естонським і національним 
білоруським.

Поховали Миколу на Бай-
ковому кладовищі Києва піс-
ля кремації.

«Новинарня» зібрала ра-
зом пазли біографії Миколи 
Іліна та спогади про нього 
земляків, друзів і соратників.

Білоруський «Фронт»
Микола Ілін народився 23 

квітня 1984 року в білорусь-
кому місті Могилів.

Як повідомляє білорусь-
ка редакція «Радіо Свобода», 
у 15-річному віці хлопець 
захопився реконструкцією 
часів Великого Князівства 
Литовського, був членом 
могилівського лицарського 
клубу «Борисфен».

Микола був хрещений у 
православ’ї, але сам обрав 
католицизм. Із 12 років був 
прислужником у Могилів-
ському кафедральному со-
борі, де мама співала у хорі.

Грав на флейті, мріяв слу-
жити у військовому оркестрі.

Захопився ідеями відро-
дження білоруської куль-
тури та національної сві-
домості, сам перейшов на 
білоруську мову. Брав участь 
в акціях молодіжних органі-
зацій «Молодий фронт» та 
«Зубр».

Був учасником протест-
них акцій на площі Калинов-
ського у березні 2006 року.

Тоді, після вкотре сфаль-
сифікованих виборів Олек-
сандра Лукашенка, молодь 
спробувала організувати 
білоруський Майдан, роз-
бивши в центрі Мінська на-
метове містечко й тиждень 
утримуючи кругову оборону 
від міліції та ОМОНу.

На «Плошчи Каліновска-
га» (так білоруси назвали 
свій Майдан) Микола був 
практично від початку.

23 березня його жорсто-
ко побили силовики – юнак 
потрапив до лікарні з важ-
кою черепно-мозковою 
травмою.

Прийшовши до тями, Ілін 
зрозумів, що в Білорусі йому 
лишатися небезпечно, і з до-
помогою друзів перебрався 

до Києва. Серед інших речей, 
узяв із собою національний 
біло-червоно-білий стяг.

Микола Ілін із 
білоруським 

національним прапором 
у Києві. Фото з архівів 

друзів Миколи

В Естонії, куди Ілін пере-
їхав того ж 2006 року, йому 
довелося все починати з по-
чатку. Працював таксистом, 
вантажником, їздив на за-
робітки у Фінляндію. Водив 
екскурсії Таллінном (вивчив 
естонську, знав польську та 
англійську мови).

Отримав громадянство 
Естонської Республіки.

У 2018-му Микола Ілін 
повернувся в Україну, щоб 
взяти участь у війні проти 
російських агресорів. По-
просився на контракт у мор-
ську піхоту ЗСУ. Став до лав 
137-го батальйону 35-ї бри-
гади морської піхоти ВМС 
ЗС України (в/ч А3821).

Він так хотів бути меди-
ком, що, кажуть, поставив 
командуванню «ультиматум»: 
або його посилають на нав-
чання, або він звільниться.

Відтак Ілін пройшов чоти-
римісячне навчання у Цен-
трі тактичної медицини.

31 березня 2020 
року отримав погони 
сержанта.

У бригаді взяв собі 
позивний «Естонець».

Навесні 2020-го 
вирушив на фронт, на 
північ Донеччини.

36-річний військо-
вий медик загинув у 
районі Зайцевого 13 

липня, коли йшов на поря-
тунок пораненого сержан-
та-розвідника.

«Він був справжнім 
білоруським 
націоналістом, який 
загинув за Україну»

– Я з Миколою познайо-
мився саме на «Плошчи Калі-
новскага» в 2006 році, – роз-
повідає «Новинарні» лідер 
Руху солідарності «Разам», 
відомий білоруський опози-
ціонер В’ячеслав Сівчик. – До 
того часу він був уже достат-
ньо відомим активістом, вхо-
див до низки нормальних 
патріотичних організацій. 23 

березня, за добу до зачистки 
площі, його сильно побили, 
до втрати свідомості. Тоді в 
пресі багато було фотознім-
ків Миколи на площі.

Після цього він поїхав до 
Києва. Тоді багато білорусів 
тікали в Україну від репре-
сій. Пізніше більшість із них 
виїхали до Польщі, де поча-
ла працювати «програма Ка-
линовського».

А Микола лишився. І коли 
я в травні 2006-го теж опи-
нився в Києві, він першим 
розшукав мене. І перші акції 
Руху солідарності «Разам» – 
протест проти участі Росії у 
Великій вісімці перед самі-
том у Санкт-Петербурзі – ми 
робили з ним і ще кількома 
друзями.

А потім Микола виїхав до 
Естонії – естонський уряд за-
твердив програму підтрим-
ки білоруської молоді, яка 
потрапляла під репресії. І він 
там лишився, отримав гро-
мадянство, був гідом, водив 
екскурсії. Але так само під-
тримував нашу боротьбу, бо 
залишався одним із нас.

Востаннє ми бачилися 
у Биківні у 2008-му, на від-
значенні 20-річчя виходу 
статті-розслідування Зенона 
Позняка та Євгена Шмига-
льова «Куропати — дорога 
смерті». Микола спеціально 
приїхав до Києва, щоб узяти 
участь у цій акції. А далі ми 
лише переписувалися. Але 
Микола завжди допомагав 
нам, хай і на відстані.

Він був дуже щирою і 
світлою людиною. Трішки за-
пальний, завжди відстоював 
свою думку. Він був справж-
нім білоруським націоналіс-
том, який загинув за Україну.

І хочеться, щоб його 
пам’ять вшановували не 
лише його друзі та побра-
тими, але й на державному 
рівні.

Сумніваюся, що сучас-
на Білорусь на це піде, а от 
Україна мала би вшанува-
ти свого Героя. Бо Микола 
справді був героєм.

І хотілося б, щоб путін-
ська Росія таки відповіла за 
його смерть. Бо вбивство 
медика – це військовий 
злочин, це порушення усіх 
міжнародних конвенцій. І 
на це не можна заплющува-
ти очі.

«Я хочу рятувати життя!» 
Спогади про військового медика Миколу 
Іліна – білоруса, який загинув за Україну

Микола Ілін – військовий медик 137-Го Окремого батальйону морської піхоти 
35 ОБрМП ВМС ЗС України. Фото з архівів друзів Іліна

Плошча Каліновскага – невдалий білоруський Майдан

Прощання з Миколою Іліним – собор св. Олександра 
у Києві. Фото Романа Кулика
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18 років навчального досвіду
Диплом Estelle – гарантія 
якості для рекламодавців!

Оголошується набір за 
спеціальністю КОСМЕТОЛОГ!

• Навчаємо створенню
власної косметичної лінії

• Включений курс по Laser 
Technician Certifi cation

• Найновіші технології аналізу шкіри
 (комп’ютерна діагностика і ультразвук)
• Підбір професіональної косметики
 Косметична чистка обличчя
• Епіляція волосся 
• Професійний макіяж
• Нарощування вій

Ранкові, вечірні класи
 і заняття в вихідні дні

Допомагаємо 
працевлаштуватися 

в най відоміші салони краси, а також в медичні 
офіси дерматологів та косметичних хірургів

I N S T I T U T E
S K I N  C A R E  &  S P A

Програма навчання 
включає:

SKIN CARE 
THERAPIST

Додаткова інформація:
847-329-9174

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

BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в

Українській околиці з 1981 року

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

В офісі розмовляють українською, 
російською, польською

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

Усі види стоматологічних послуг
П б

Усі види стоматологічних поссллугУсі види стоматологічних послуг

$2.59

  

$0.85

773-600-2727773-600-2727

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

Сб: з 9 ранку до 2-ої дня
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Як Ілін рятував українців 
від нападу актора зі 
«Сватів» Добронравова

– З Миколою ми познайо-
милися 14 червня 2014 року 
в Таллінні, за несподіваних 
обставин, – згадує україн-
ська волонтерка, мешканка 
Нью-Йорка Валентина Бар-
дакова. – Дуже добре пам’я-
таю той день, бо нас із чо-
ловіком наздогнала звістка 
про збитий у Луганську ро-
сійськими найманцями літак 
із нашими десантниками. Ми 
були приголомшені. Розумі-
ли, що це – війна, і війна з Ро-
сією. Але розум відмовлявся 
миритися з такими втратами.

Ми вирішили піти до 
церкви, вшанувати пам’ять 
бійців. І дорогою до україн-
ської церкви я побачила на 
літньому майданчику біля 
одного з готелів Станіслава 
Говорухіна з акторами, які 
розважалися після зйомок 
фільму. І я не стрималася – 
підійшла до нього і запитала, 
чому він підписав отой лист 
діячів російської культури 
до Путіна на підтримку анек-
сії Криму?

У мене на плечах був 
український прапор, в ру-
ках – жовто-блакитні квіти. 
Вони почали з мене сміяти-
ся ображати, називати «фа-
шисткою», особливо старав-
ся актор [із серіалу «Свати»] 
Федір Добронравов. А потім 
люди з їхньої знімальної гру-
пи налетіли на нас із чоло-
віком і почали бити. Я стала 
кликати на допомогу.

І серед десятків людей, 
які спостерігали за цим чи 
спокійно проходили повз 
нас, лише один кинувся на 
допомогу і викликав полі-
цію. А тоді взяв телефон і по-
чав усе знімати на відео. Це 
був Микола Ілін.

Микола виступив як сві-
док, залишив усі свої контак-
ти. Хоча в нього самого було 
непевне становище, бо він 
тоді ще не мав естонського 
паспорта, чекав на легаліза-
цію, і це могло стати на зава-
ді.

Але Микола тоді про це 
не думав. Він сказав, що по-
бачив український прапор, 
який здерли з моїх плечей, і 
не зміг пройти повз це.

Ми бачилися в реалі тоді 
один раз у житті. А потім 
шість років практично що-
дня спілкувалися у соцмере-
жах. Він розповідав, як його 

побили у 2006-му на Площі 
Калиновського, і як україн-
ські друзі допомогли йому 
перебратися в Україну. Його 
«Плошча» стала для нього 
символом свободи та бра-
терства.

А коли почалася війна, 
він просто не зміг далі лиша-
тися у Таллінні.

Ми на той час разом з 
українською громадою Аме-
рики зайнялися волонтер-
ством, почали допомагати 
українській армії. І Микола 
допомагав нам. А потім під-
писав контракт із ЗСУ.

– Микола дуже хотів бути 
військовим медиком, ряту-
вати життя, – веде далі Ва-
лентина Бардакова. – І стра-
шенно радів, коли отримав 
свій берет морської піхоти.

Йому пропонували лиши-
тися інструктором у центрі, 
вчити інших тактичної меди-
цини. У них був інструктор 
із Канади, а Микола добре 
знав англійську і міг взяти 
участь у міжнародних про-
грамах. Але Ілін хотів прино-
сити практичну користь. І він 
поїхав на передову.

Завжди був дуже скром-
ний. Просив допомогти його 
друзям, а для себе – ніколи. 
Кажу: «Чого ти соромишся, 
ти ж теж воюєш?!» А він: «Та, 
якось незручно просити».

Дуже відповідально ста-
вився до своєї справи й 
практично всю свою армій-
ську зарплату витрачав на 
засоби тактичної медицини.

Коли волонтери з «На-
родного тилу» зібрали йому 
і передали тактичний на-
плічник – щастю його не 
було меж! Він стежив за цим, 
хотів, щоб у нього було все 
найкраще, найсучасніше, 
найефективніше, щоб збе-
регти людські життя. Він був 
професіоналом.

Він все життя шукав себе. 
І знайшов саме в Україні – на 
посаді військового медика.

Микола був дуже весе-
лий. Він мріяв мандрувати, 
дуже хотів побачити Амери-
ку, учитися у США.

Хотів одружитися з укра-
їнкою та побудувати буди-
нок біля моря, перетнути 
Америку на машині. Якось 
надіслав мені фото будин-
ку, в якому хотів жити після 
війни.

У ці дні багато людей 
згадували про Миколу. І 
білоруська громада тут, у 
Нью-Йорку, й українська. І 
згадки всі були світлі! І в Тал-
лінні була панахида за ним.

Бачте, так сталося, що він 
об’єднав людей у різних кра-
їнах, на різних континентах.

Це дуже велика втрата…

Він казав: «Ці знання 
колись врятують вам 
життя, от побачите!»

Теплим словом згадують 
Миколу Іліна його побра-
тими зі 137-го окремого ба-
тальйону морської піхоти, де 
він служив.

– Ми б хотіли сказати, що 
навіть на війні має бути по-
вага до смерті. Але у росій-
ських найманців і близько 
немає розуміння про вій-
ськові честь та совість.

Микола мав розпізна-
вальні знаки медика й заги-
нув під час гарантованого 
ОБСЄ «режиму тиші», який 
зухвало порушили терорис-
ти.

Веселий і легкий на під-
йом, Ілін із позивним «Есто-
нець» постійно проводив у 
батальйоні курси тактичної 
медицини. Він казав нам: «Ці 
знання колись врятують вам 
життя. От побачите!»

«Бачимо, брате, і дякуємо 
тобі, що вчив нас і намагався 
уберегти. Вічна пам’ять тобі, 
Естонцю! Не забудемо. Не 
пробачимо», – ідеться у до-
писі на ФБ-сторінці підроз-
ділу.

* * *
Попри паспорт громадя-

нина Естонії та білоруське 
коріння, відчував особливу 
прив’язаність до України.

«Я зрозумів, що Україна – 
просто фантастична країна, 
з багатьох аспектів. Так, мож-
ливо не все вдається одразу, 
і, можливо, не все має вда-
ватися одразу. Але ця країна 
варта хорошого майбутньо-

го. Вона зараз не просто бо-
реться за це майбутнє – вона 
є кордоном Європи. І якщо 
ви програєте цю боротьбу, 
то це буде і наш програш», 
– казав він в одному зі своїх 
останніх інтерв’ю.

У Миколи залишилися 
мама та кохана дівчина, з 
якою він збирався одружи-
тися.

Білоруські друзі переваж-
но вказують прізвище Мико-
ли як Ільїн (Ільлін, Ильин). 
Однак за документами і за 
словами найближчих людей, 
він – саме Ілін – із наголосом 
на першому складі.

Події під Зайцевим 
13 липня 2020

Як інформувала «Нови-
нарня», 13 липня у «сірій 
зоні» під селищем Зайцеве, 
що поруч із окупованою Гор-
лівкою на Донеччині, під час 
виконання бойового завдан-
ня загинув командир розві-
дувального взводу зі складу 
13-го окремого батальйону 
морської піхоти 35 ОБрМП 
ВМС ЗСУ лейтенант Дмитро 
Красногрудь – через підрив 
на вибуховому пристрої.

Того ж дня російські оку-
паційні війська із трьох сто-
рін віроломно обстріляли 
групу армійців ЗСУ, які мали 
здійснити евакуацію тіла 

полеглого офіцера та мали 
розрізнювальне екіпіруван-
ня гуманітарної місії – білі 
шоломи, жилети й пов’язки. 
Таким чином було поруше-
но домовленість про режим 
«тиші», досягнуту через Мі-
сію ОБСЄ.

Під час обстрілу отри-
мав поранення військовос-
лужбовець з евакуаційної 
команди – сержант-розвід-
ник. Він залишався у «сірій 
зоні». Як засвідчило відео 
з безпілотника, поранений 
сержант (у білому гуманітар-
ному екіпіруванні) був жи-
вий, зупиняв собі кровотечу 
джгутом та шукав укриття. 
Він помер через деякий час.

Ще один військовий під 
час нападу на евакуаційну 
групу отримав бойову трав-
му та вибрався з місця засід-
ки.

Під час цих виходів за-

гинув військовий медик із 
другої евакуаційної команди 
– Микола Ілін («Естонець»). 
При ньому був паспорт гро-
мадянина Естонії.

Точні обставини його за-
гибелі до кінця не з’ясовані. 
На деяких сепаратистських і 
російських каналах з’явило-
ся відео нібито з нашоломної 
камери Іліна, який вийшов 
на евакуацію пораненого з 
іншими військовими свого 
підрозділу.

Із цього відео можна 
припустити, що Ілін загинув 
у лісопосадці від – здогад-
но – підриву на вибуховому 
пристрої. У цей час у посадці 
тривав бій, групу обстрілю-
вали зі стрілецької зброї.

14 липня стало відомо 
про евакуацію тіла загибло-
го лейтенанта Красногрудя 
бойовиками на бік ОРДО. 15 
липня тіло комвзводу було 
передане українській сторо-
ні.

Тіло Ільїна бойовики 
знайшли 16 липня разом із 
документами. Його переда-
ли Україні 17 липня.

Увечері 17 липня бойови-
ки «ДНР» заявили, що вияви-
ли тіло третього загиблого 
українського військового, 
сержанта Ярослава Журав-
ля. 21 липня бойовики пере-
дали Україні й це тіло.

Російська та сепарська 

пропаганда помилково – 
або умисно – назвали за-
гиблого розвідника Крас-
ногрудя «американським 
найманцем із Техасу Шоном 
Фуллером» (у морській піхо-
ті ЗСУ справді перебуває на 
контракті громадянин США 
з таким іменем, однак він  – 
живий і здоровий, служить 
відповідно до українського 
законодавства). Іліна пропа-
гандисти назвали «найман-
цем із країни НАТО», який 
був нібито не медиком, а 
спецпризначенцем.

Сепарські медіа поши-
рювали фото Миколи Іліна 
після загибелі – з них можна 
зробити висновок, що бойо-
вики вчинили наругу над ті-
лом загиблого медика.

Автор: Наталка Позняк

Джерело: «Новинарня» (https://

novynarnia.com/2020/07/22/ilin-rip/)

Микола Ілін отримує берет морпіха ВМС ЗСУ

Військовий медик Микола Ілін дає урок тактмеду

Микола Ілін у лавах 137-го батальйону 
морської піхоти
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Solution Financial Mortgage Company (NMLS ID 267469)

Розмовляємо українською, російською і польською мовами

nacevedo@solutionsfn.com

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

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

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

(NMLS ID 232240) 
An Illinois Residential 

Mortgage Licensee
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Продовження на стор. 23

Віддалене навчання да-
леко не досконале, є по-

пит на якісні знання, а ЗНО 
стає дедалі популярнішим.

Пандемія та жорсткий 
карантин зачинили шкіль-
ні класи й університетські 
аудиторії та змусили систе-
ми освіти адаптуватися до 
нових умов. По телевізору 
почалися уроки Всеукраїн-
ської школи онлайн, а вчи-
телі прискореним темпом 
освоювали інструменти 
дистанційного викладання. 
Не ходити щоранку до шко-
ли — мрія кожного учня, 
проте з часом на такий 
формат почали нарікати: і 
вчителі, бо не мали змоги 
приділити увагу кожному, і 
школярі, бо виявилося важ-
ко самостійно освоювати 
теми. Не кажучи вже про те, 
що в багатьох сім’ях пояс-
нення уроків лягло на плечі 
батьків.

Труднощі дистанційної 
освіти

Як наслідок, більшість 
українців шкільну «дистан-
ційку» не оцінили. Про це 
свідчать результати дослі-
дження Центру Разумкова 
та Фонду «Демократичні 
ініціативи», яке здійснюва-
ли 3–9 липня з охопленням 
2022 респондентів (похибка 
не перевищує 2,3%, фінан-
сувало опитування Посоль-
ство Нідерландів).

Відповідно до резуль-
татів, майже 50% опитаних 
швидше чи категорично не 
підтримують дистанційного 
навчання. Підтримали його 
33%, а 18% не визначили-
ся. Високий відсоток неви-
значеності можна пояснити 
тим, що люди не мали справ 
із дистанційною освітою 
особисто, вважає аналітик 
Демініціатив Сергій Шапо-
валов.

Загалом українці не дуже 
високо оцінюють шкільну 
освіту в Україні. 36% відпо-
віли, що вона низької якості, 
10% — що високої, а най-
більше респондентів (44%) 
вважають її посередньою. 
За словами Шаповалова, 
це також наслідок того, що 
більшість опитаних далекі 
від питань шкільної 
освіти особисто.

«Такі оцінки ча-
стково є наслідком 
нашого соціально-
го песимізму і кри-
тичного ставлення 
до реформ в Україні. Тому 
серед громадян переважа-
ють середні оцінки, частину 
з них варто сприймати як 
те, що людина недостатньо 
обізнана про стан справ у 
середній освіті в Україні, 
тому її оцінка не висока й не 
низька», — пояснює аналі-
тик.

Втім, із часом негатив-
них оцінок стає більше, бо 
в 2014-му українську освіту 
вважали хорошою 14% гро-
мадян, а поганою — 30%.

Проте проблема якості 
середньої освіти не є для 

українців основною: 34% 
назвали її першочерговою, 
а 48% вважають нагальні-
шими інші проблеми. Утім, 
порівняно з попередніми 
роками, стало значно мен-
ше тих, хто вважає освіту 
другорядною (10% проти 
26% у 2016-му).

У чому ж полягали не-
доліки стрімкого впрова-
дження дистанційної осві-
ти? Українці відчули, що 
діти стали менш успішними 
(26%), учителі не приділяли 
їм достатньо уваги (21%) й 
виконували свою роботу 
формально (16%), удома 
в школярів поганий інтер-
нет (21%) або взагалі немає 
комп’ютерів чи планшетів, 
потрібних для участі в уро-
ках (19%). Також респонден-
ти скаржаться на надмірну 
завантаженість дітей (13%). 
Жодних проблем не відчули 
лише 5% опитаних.

«Це швидше оцінка про-
блеми з боку батьків. Але 
є й інший погляд — із боку 
вчителя, бо навантаження 
на викладачів значно зрос-
ло впродовж дистанцій-
ного навчання, вони були 
змушені балансувати між 
доступним робочим часом і 
достатньою кількістю уваги 
для кожного учня», — до-
дає Шаповалов. Також між 
містами й селами є серйоз-
ний розрив у забезпеченні 
девайсами й покритті інтер-
нетом, що породжує нерів-
ність у доступі до дистанцій-
ної освіти.

Відповідальність за 
якість освіти й підготовку 
вчителів упродовж каран-
тину більшість респонден-
тів покладають на Міністер-
ство освіти і науки (56%). 
11% вважають, що відпові-
дальний президент, 8% — 
що Кабінет Міністрів, майже 
4% — що парламент. Лише 
6% говорять про педагогів 
і 5% — про місцеві ради й 
адміністрації.

 «Основну відповідаль-
ність населення покладає 
на міністерство. Але якщо 

зануритися у сферу поділу 
цих повноважень між різ-
ними органами влади, то я 
ділив би принаймні порів-
ну між місцевою владою як 
засновниками та управлін-
цями шкіл і міністерством. 
Проте населення ототож-
нює освіту з міністерством, 
а не з тими, хто утримує 
школу й керує нею та надає 
методичну підтримку вчи-
телям. Наприклад, за нави-
чки вчителів з організації 
дистанційного навчання 
відповідає місцева влада», 
— коментує екс-заступник 

міністра освіти та науки 
України Єгор Стадний.

Найпопулярніша реформа 
й міністр-господарник

Також дослідники вкотре 
виміряли рівень підтримки 
зовнішнього незалежного 
оцінювання: тестування, яке 
з 2008 року є основою до-
бору абітурієнтів. Популяр-
ність ЗНО зростає: його під-
тримують 67% респондентів 
проти 54% у 2013 році; 60% 
кажуть, що воно зменшило 
рівень корупції при вступі 
(проти 46% у 2013-му).

Проте ця підтримка не-
збагненно відрізняється в 
різних частинах України: 
якщо на заході ЗНО підтри-
мують 83% опитаних, то на 
сході — лише 53%. Експерти 
поки що не можуть поясни-
ти такий феномен.

Саме суспільна підтрим-
ка ЗНО в часи Дмитра Табач-
ника не дозволила скасу-
вати цю реформу, зазначає 

науковий директор Деміні-
ціатив Олексій Гарань.

«Із 2008 року довіра до 
ЗНО подвоїлася. Я не знаю 
іншої такої успішної рефор-
ми. Владі треба розуміти, що 
будь-які дискусії про скасу-
вання ЗНО наштовхувати-
муться на величезний спро-
тив, бо суспільство довіряє 
цьому механізму більше, 
ніж будь-якій владі чи пер-
соналії», — додає Стадний.

Дискусії про скасуван-
ня ЗНО, принаймні у 2020 
році, розпочалися в червні, 
коли Міністерство охорони 

здоров’я припустило, що 
через епідеміологічну ситу-
ацію тестування доведеться 
скасувати. Те саме розпо-
відав освітній омбудсман 
Сергій Горбачов, посилаю-
чись на власні джерела. Це 
викликало хвилю обурення 
і спровокувало віртуаль-
ний флешмоб «Руки геть 
від ЗНО», адже воно — фак-
тично єдиний інструмент 
рівного доступу до вищої 
освіти. Врешті МОН, тоді ще 
під керівництвом Любоми-
ри Мандзій запевнило, що 
скасування ЗНО є неприпу-
стимим.

Один освітній скандал 
перетік в інший: призна-
чення очільником МОН 
ректора Чернігівського тех-
нологічного університету 
Сергія Шкарлета. Він відо-
мий тим, що балотувався в 
обласну раду від Партії ре-
гіонів, займався плагіатом  
у наукових роботах, а його 
університет у 2020 році за 
державні гроші купив ав-

томобіль Volkswagen 
Amarok Volkano, який 
коштує 1,5 млн грн. 
Науковці й освітяни 
влаштували акцію 
проти призначення 
в МОН особи з сум-

нівною репутацією. Парла-
ментський комітет з питань 
освіти відмовився підтрима-
ти його кандидатуру, тому 
Кабінет Міністрів в обхід 
Верховної Ради призначив 
Шкарлета на посаду заступ-
ника, й він почав викону-
вати обов’язки міністра. За 
словами прем’єр-міністра 
Дениса Шмигаля, Шкарлет 
«має відповідний мене-
джерський досвід».

Відтак у межах згадано-
го дослідження українців 
запитали, які риси важливі 
для міністра освіти. Най-

більше (61%) респондентів 
відповіло, що він повинен 
мати досвід управління 
освітнім закладом. 50% ба-
жали досвіду викладання, 
47% вимагали незаплямо-
ваної репутації, а 39% — фі-
нансової доброчесності.

 «Більшість громадян 
зазначає, що міністру по-
трібен досвід керування. 
Це саме те, до чого апелю-
ють Шмигаль і Зеленський. 
Але водночас багато людей 
вважає, що міністр має бути 
доброчесним у науковому 
й фінансовому сенсі. Керів-
ництво нашої країни дуже 
дбає про рейтинги, але на-
полягло на тому, щоб в.о. 
міністра стала заплямована 
плагіатом людина. Я вва-
жаю, що це міна сповільне-
ної дії для уряду і президен-
та», — застерігає Гарань.

Що буде з навчанням 
восени

Судячи з усього, україн-
ських учителів і школярів 
очікує період пристосувань 
і гнучких рішень.

«Ми не знаємо, скільки 
часу з нами буде пробле-
ма коронавірусної хворо-
би, тому той крок, який ми 
зробили в бік дистанційно-
го навчання, — не тимча-
совий. Назад руху не пла-
нуємо, натомість із різних 
причин підтримуватимемо 
дистанційні форми, хоча 
очні форми навчання також 
залишатимуться важливи-
ми», — каже голова Націо-
нального агентства із забез-
печення якості вищої освіти 
Сергій Квіт. Тому громадам 
слід подбати про доступ до 
якісного інтернету в кожно-
му селі.

Університетам буде зруч-
нішим формат змішаного 
навчання, додає Стадний.

 «Я не вірю в дистанцій-
ний формат для універси-
тетів, бо без кампуса вища 
освіта втрачає багато со-
ціальних складових. А со-
ціальний капітал — це те, 
чим славляться всі топові 
університети світу. Якби я 
залишився в міністерстві, 
то працював би над фор-
матом змішаного навчання, 
коли в кампусі перебувають 
і студенти, і викладачі, але в 
безпечних умовах. Частину 
знань можна давати дис-
танційно, але традиційне 
навчання має тривати. Є 
спеціальності, які дуже важ-
ко викладати онлайн. Треба 
працювати над моделлю, 
коли в університеті буде 
менше викладачів і студен-
тів, але водночас навчанням 
стане змішаним», — каже 
він.

Якість дистанційно осві-
ти дуже залежала від під-
ходу на місцях. «Є школи, 

Керівництво України дуже дбає про рейтинги, 
але наполягло на тому, щоб в. о. міністра 
освіти стала заплямована плагіатом людина

Уроки на дивані. Як українці 
впоралися з дистанційною освітою

Фото Зоряни Франко
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вчителі й управління освіти, 
які змогли організуватися, 
їм вдалося виявити лідер-
ський потенціал. Водночас 
в інших школах, зокрема 
через технічні проблеми, 
налагодження якісної дис-
танційної освіти зазнало 
невдачі», — розповідає ке-
рівниця громадської органі-
зації «Смарт освіта» Галина 
Титиш.

За словами експертки, 
серйозною проблемою 
«дистанційки» стала від-
сутність електронної плат-
форми з матеріалами для 
вчителів, які вони були зму-
шені шукати деінде. Проте 
міністерство вже готує таку 
платформу, вона має запра-
цювати до 1 вересня.

Також, каже Галина Ти-
тиш, учителям бракувало 
якісної комунікації, зв’язку 
з колегами й навичок інте-
рактивного навчання. Для 
розв’язання цих питань 
МОН розробляє онлайн-
курс для вчителів про дис-
танційне та змішане нав-
чання, який буде доступним 
на платформі EdEra. За сло-
вами заступниці міністра 
освіти Любомири Мандзій, 
курс зможуть пройти всі 
вчителі, незалежно від віку, 
за відсутності домашньо-
го комп’ютера можна буде 
скористатися шкільним: на-
разі лише 74 школи не ма-
ють інтернету, в усіх інших 
комп’ютерні класи є.

Найближчим часом 
з’явиться постанова голов-
ного санітарного лікаря 
з правилами безпечного 
навчання. Опісля МОН роз-
робить рекомендації для 
закладів освіти. Уже відо-
мо, що територію України 
поділять на рівні, залежно 
від епідеміологічної ситуа-
ції. На зеленому, жовтому, 
помаранчевому рівнях учні 
зможуть сісти за парти. На 
вході у школи всім вимі-
рюватимуть температуру, 
учителі на уроках перебува-
тимуть у масках, а школярі 
будуть зобов’язані носити їх 
і в коридорах.

 «Нормативи наповнено-
сті класів визначено зако-
ном, і вони не змінюються: 
від 5 до 30 учнів. Ми реко-
мендуватимемо за рішен-
ням педагогічної та батьків-
ської спільноти переводити 
класи на змішане навчання, 
коли одного дня приходить 
одна половина класу, а на-
ступного — інша. Але жод-
них приписів щодо кількості 
учнів у цьому документів 
немає», — розповіла Ман-
дзій. За її словами, МОН ре-
комендуватиме переводити 
процес на подвір’я, уроки 
фізкультури при хорошій 
погоді відбуватимуться 
лише на вулиці, а класи — 
обов’язково провітрювати-
муться.

Автор: Ганна Чабарай

Джерело: «Український 

Тиждень» (https://tyzhden.ua/

Pandemic/246231) 

Українську 
військову освіту 
реформують за 

стандартами НАТО
Українські військові виші ре-

формують за спеціальною 
програмою НАТО на євроатлан-
тичних цінностях і принципах.

Про це на онлайн-брифінгу в Укрін-
формі заявив Володимир Мірненко 
– директор Департаменту військової 
освіти та науки Міністерства оборони 
України.

«У контексті реалізації курсу Укра-
їни до вступу в НАТО проводяться за-
ходи щодо розвитку системи військо-
вої освіти України. Реалізація питань 
реформування системи професійної 
військової освіти України, як складо-
вої військової освіти, відбувається за 
підтримки фахівців НАТО, а також реа-
лізації програми НАТО DEEP-Ukraine», – 
розповів Мірненко.

За його словами, цю підтримку мож-
на охарактеризувати як інституціо-
нальну, вона охоплює більшість вищих 
військових навчальних закладів та вій-
ськових навчальних підрозділів закла-
дів вищої освіти Міноборони України.

«Співробітництво у рамках цієї про-
грами дозволяє говорити про систем-
ні зміни у військовій освіті України 
та формування нової парадигми цієї 
системи, яка створює військову куль-
туру засновану на євроатлантичних 
цінностях та принципах», – зазначив 
Мірненко.

З цією метою створено Координа-
ційну групу експертів Міноборони, 
Генштабу ЗС України та країн-членів 
НАТО, яка розробила проєкт прове-
дення інституційного аудиту професій-
ної військової освіти.

«Інституційний аудит повинен 
оцінити, чи відповідає якість профе-

сійної військової освіти потребам 
та специфіці сил оборони, інтеграції 
України в НАТО, та запропонувати 
практичні рекомендації щодо її по-
кращення відповідно до найкращих 
методик та передового досвіду дер-
жав-країн НАТО», – зазначив пред-
ставник Міноборони.

За його словами, така діяльність 
стає початком запровадження систем-
них змін в організації професійної 
військової освіти за напрямами, які б 
відповідали потребам ЗСУ, міжнарод-
ним стандартам якості підготовки вій-
ськовослужбовців та була інтегрована 
у державну систему освіти.

Керівник центру оцінювання якості освіти 
вважає неетичною участь вчителів у ЗНО

Таку точку зору висловив в. о. 
директора Українського центру 

оцінювання якості освіти Валерій 
Бойко в інтерв’ю Укрінформу.

«Ми щороку спостерігаємо непри-
ємну, а, в певній мірі, ганебну ситуацію, 
коли на ЗНО приходять репетитори та 
вчителі, і, зрозуміло, що їхній рівень 
підготовки у порівнянні з їхніми вихо-
ванцями – у рази вищий! А вони потім 
хизуються: «Я набрав 200 балів з тако-
го-то предмету». З точки зору етики, це 
– не зовсім красиво, тому що людина 
використовує абсолютно безпідставно 
зовнішнє незалежне оцінювання, аби 
капіталізувати свою оцінку 200 балів у 
більш вигідну для себе ціну, як репети-
тора», – сказав він.

На думку керівника Центру, не зов-
сім чесно конкурувати зі своїми дітьми 

й хизуватися, що ти – кращий за них. 
«Наша шкала – рейтингова, і якщо на 
верхньому щаблі серед 200-бальників 
опиняються лише репетитори, від цьо-
го страждають діти.

Наприклад, максимальний можли-
вий бал, який можна набрати за тест з 
української мови та літератури – 104, а 
серед учасників щорічно є близько 10 

дітей, які набрали, наприклад, 95 балів 
й опинилися б на найвищому щаблі. 
А тут один репетитор набирає макси-
мально можливий бал із максимально 
можливого й отримує 200 балів. Якщо 
б він не прийшов, то 10 дітей отримали 
б 200 балів своїм результатом і мали б 
значно кращі шанси на вступ до закла-
ду вищої освіти», – пояснив він.

Цього року такого нема, але в інші 
роки ми спостерігали, коли репетито-
ри, займаючи верхні щаблі своїми ре-
зультатами «крали» рейтингову пози-
цію у своїх же вихованців.

За словами Бойка, цього року кіль-
кість абітурієнтів, які отримали 200 ба-
лів, наприклад, з фізики – 64, а минуло-
го року їх було лише четверо.

Всього ЗНО-2020 на максимальні 
200 балів склало 447 учасників тесту-
вання. Минулого року їх було 274.

Зеленський підписав зміни до закону про освіту
Про це повідомляє прес-

служба глави держави.

«Президент Володимир Зеленський 
підписав Закон № 764-IX «Про внесення 
змін до пункту 3 розділу X «Перехідні та 
прикінцеві положення» Закону України 
«Про повну загальну середню освіту» 
щодо розширення можливостей для 
трансформації освітньої мережі». До-
кумент вносить зміни до підпункту 8 

пункту 3 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» у новій ре-
дакції», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані зміни за-
безпечують можливість ширшого ви-
бору типів закладів загальної серед-
ньої освіти, у які засновники зможуть 
трансформувати санаторні школи-ін-
тернати, а також можливість ліквідації 
цих шкіл.

За даними ОП, це допоможе орга-
нам місцевого самоврядування сфор-
мувати освітню мережу відповідно до 
потреб громади та забезпечити право 
кожного на освіту, а, отже, створюється 
підґрунтя для поступового реформу-
вання таких інституцій з урахуванням 
інтересів усіх учасників освітнього 
процесу.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 черв-
ня ухвалила Закон «Про внесення змін 
до п. 3 розділу Х «Перехідні та прикін-
цеві положення» Закону України «Про 
повну загальну середню освіту» щодо 
розширення можливостей для тран-
сформації освітньої мережі». Проєкт № 
3719 у цілому підтримали 323 народні 
депутати.

Як зазначається у пояснювальній 
записці, Закон «Про повну загальну 
середню освіту», який набув чинно-
сті 18 березня 2020 року, передбачає 
припинення набору учнів 1-9 класів та 
обов’язкову трансформацію закладів 
винятково у ліцеї і з обов’язковим збе-
реженням пансіону.
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У Польщі затримали ще одну 
людину в «справі Новака»

Польські правоохоронці у справі 
щодо ексміністра транспорту Поль-
щі та колишнього керівника Украв-
тодору Славоміра Новака затримали 
місцевого підприємця Александера 
Д., який пов’язаний із компанією, 
що хотіла отримати контракт на по-
будову і ремонт однієї з автодоріг в 
Україні.

Як передає Укрінформ, про це 
Польському радіо повідомила реч-
ниця Окружної прокуратури у Вар-
шаві Александра Скшиняж.

«Затримання здійснено у межах 
розслідування проти Славоміра Н. 
та інших підозрюваних. Александер 
Д. – це особа, яка презентує поль-
ську компанію і яка хотіла отрима-
ти контракт на побудову та ремонт 
однієї з автодоріг в Україні. Після 
приведення до прокуратури Алек-
сандеру Д. висунуть обвинувачення 
в обіцянні надання матеріальної ви-
годи у великій кількості Славоміру 
Н.», – заявила вона.

Водночас прокуратура не пові-
домила, чи будуть нові затримання 
у цій справі, бо заходи – конфіденці-
йні.

Як повідомлялося, Центральне 
антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 
20 липня затримало колишнього 
міністра транспорту Польщі, який 
також очолював Державну службу 
автомобільних доріг України (Украв-
тодор), Славоміра Новака за обвину-
ваченням у корупції та діяльності у 
злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що 
вони разом із САП і Центральним ан-

тикорупційним бюро Польщі й Ок-
ружною прокуратурою проводять 
обшуки в Києві, Львові, а також на 
території Польщі у межах спільного 
розслідування діяльності злочин-
ної організації у сфері дорожнього 
господарства.

20 липня директор НАБУ Артем 
Ситник повідомив, що одну підозру 
у цій справі буде оголошено в Укра-
їні, решту оголосять польські пра-
воохоронці. Він додав, що питання 
щодо вручення підозр, затриман-
ня й обрання запобіжних заходів в 
Україні у цій справі координується з 
польськими колегами.

Ввечері 20 липня у Львові детек-
тиви НАБУ оголосили про підозру 
одній особі у рамках цієї справи.

22 липня суд Варшави взяв під 
варту на три місяці колишнього го-
лову Укравтодору Славоміра Новака 
та двох його спільників – громадян 
Польщі.

Ситник також заявив, що не ба-
чить необхідності в екстрадиції 
Новака до України. За його слова-
ми, немає принципової різниці, де 
відбуватиметься суд, оскільки дії, 
які інкримінуються, спільно оцінені 
українськими та польськими право-
охоронцями.

Новак очолював із 2011-го до 
2013 року Міністерство транспорту 
і водного господарства Польщі, а з 
19 жовтня 2016-го до 1 жовтня 2019 
року був виконувачем обов’язків 
голови Укравтодору. У жовтні 2016 
року він отримав громадянство 
України.

НАБУ вкотре викликає суддів і 
голову ОАСК Вовка на допит

Відповідна інформація оприлюд-
нена на сторінці відомства у Фей-
сбук.

Зокрема, у повістках йдеться, що 
допити суддів і голови ОАСК призна-
чені на 10-11 серпня.

У відомстві зазначили, що рані-
ше дев’ятеро суддів проігнорували 
виклики на допит у справі стосовно 
спроби захоплення державної вла-
ди шляхом встановлення контролю 
над низкою державних органів.

У НАБУ вважають, що така пове-
дінка підозрюваних суперечить їх-
нім тезам про бажання довести свою 
невинуватість у суді. Замість вико-
нання процесуального обов’язку 
з’являтись до слідчого за викликом 
підозрювані продовжують терміни 
перебування у відпустках та фак-
тично переховуються від детективів, 
вказують у бюро.

При цьому у відомстві додали, що 
решта підозрюваних – двоє адвока-

тів і голова Державної судової адмі-
ністрації – з’являються на виклики та 
контактують із детективами НАБУ.

Як повідомлялося, 17 липня де-
тективи НАБУ провели обшуки в 
приміщеннях Окружного адмінсуду 
міста Києва та Державної судової ад-
міністрації.

За даними Антикорупційного 
бюро, було оголошено підозри голо-
ві Окружного адміністративного суду 
Києва Павлу Вовку, його заступнику 
та ще п’ятьом суддям цього суду, а 
також голові Державної судової адмі-
ністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені 
особи діяли у межах злочинної ор-
ганізації на чолі з головою ОАСК, яка 
мала на меті захоплення державної 
влади шляхом встановлення контр-
олю над Вищою кваліфікаційною ко-
місією суддів України, Вищою радою 
правосуддя та створення штучних 
перешкод у їхній роботі.

Син олігарха Богуслаєва 
купив острів в Італії 

за €10 мільйонів – ЗМІ
Син колишнього власника ком-

панії «Мотор Січ» Олександр 
Богуслаєв придбав острів біля 
узбережжя Лігурії в Італії. 
Як передає Укрінформ, про це 
пише видання Corriere Della Sera.

Острів Галлінара був проданий 
кілька днів тому за суму понад €10 
мільйонів євро. Це – єдиний при-
родний острів біля узбережжя Лігу-
рії. Там діє природний заповідник, з 
багатою історією. Острів розташо-
ваний на відстані 1,5 кілометра від 
узбережжя.

Як зазначає видання, у серед-
ньовіччі цей острів був притулком 
для Римських Пап.

Згідно з даними видання, острів 
придбала зареєстрована у Мон-
те-Карло компанія. Олександр Бо-
гуслаєв викупив острів одразу у 
дев’яти родин власників.

Продаж острову колишніми 

власниками планувався вже давно 
– через економічні негаразди цієї 
території. Богуслаєв вступив у пе-
реговори щодо купівлі, які вже три-
вали у травні цього року. Тоді він 
доручив цю справу молодому адво-
кату з Ніцци – Янніку Ле Мо, а зго-
дом туринському юристу Альберто 
Кортасса. 17 липня угода щодо ку-
півлі була підписана сторонами.

Олександру Богуслаєву – 42 
роки. Він – син В’ячеслава Богусла-
єва, колишнього власника компанії 
«Мотор Січ».

ПАТ «Мотор Січ» - один із най-
більших світових виробників дви-
гунів для авіаційної техніки, а та-
кож промислових газотурбінних 
пристроїв. Продукція підприєм-
ства постачається у понад 100 кра-
їн світу.

Китайська компанія Skyrizon вже 
придбала понад 50% акцій запо-
різького заводу «Мотор Січ».
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Активність Сонця змінюється 
приблизно кожні 11 років, 

що демонструє, зокрема, по-
ведінка сонячних плям. Ціліс-
ний магнітний період триває 22 
роки. Вже тривалий час нау-
ковці ламають собі голову, що 
приховується за цим циклом. 

Він мав би бути пов’язаний із 
внутрішньою поведінкою зорі. 
Адже гаряча плазма – електрич-
но провідний газ – тече з поверх-
ні в глибину зірки до 200 000 кі-
лометрів. Плазма всередині цієї 
конвективної зони перебуває у 
постійному русі. Команді науков-
ців з Інституту досліджень Соняч-
ної системи імені Макса Планка, 
Геттінгенського Університету та 
Нью-Йоркського університету 
Абу-Дабі вдалося продемонстру-
вати наймасштабнішу картину 
цього плазмового потоку в північ-
но-південному напрямі. Вчені ви-
явили на диво просту геометрію 
потоків: у кожній сонячній півкулі 
плазма описує один виток, що три-
ває 22 роки. Крім того, потік, який 
тече в напрямі до екватора, відпо-
відає за те, що внизу конвектив-
ної зони плями виникають дедалі 
ближче до екватора.

Потужні потоки: всередині 
Сонця плазма рухається біля 

поверхні у напрямку до полюсів 
і в основі зони конвекції – 
у напрямку до екватора. 

Зображення: MPS / Z.-C. Liang 

На видимій поверхні Сонця 
можна побачити іноді менші, іно-
ді – більші темні плями. Проміжок 
між двома максимумами становить 
приблизно 11 років, а після 22 ро-
ків сонячні плями знову набувають 
однакової магнітної полярності. В 
максимумі проявляються не лише 
великі плями, а й багато активних 
регіонів. Великі дуги гарячої плаз-
ми вириваються в Сонячну атмос-
феру, частинки та випромінювання 
з сильними вибухами потрапляють 
у космос. Натомість за мінімальної 
активності Сонце – значно спокій-
ніше.

Інша важлива регулярність 
проявляється в діаграмі метелика. 
Вона описує, в яких сонячних ши-
ротах сонячні плями виникають 
впродовж циклу. На початку пе-
реважають середні широти, потім 
місця виникнення сонячних плям 
дедалі більше наближаються до 
екватора. Геліофізики припуска-
ють, що масштабні потоки плазми 
переносять магнітне поле в на-
прямку екватора.

«Із перебігом сонячних циклів 
потоки плазми, як і на конвеєрі, ру-
хаються з півночі на південь, пере-
носячи й магнітне поле, визнача-
ючи тривалість циклу, – зазначив 
у журналі «Science» Лоран Ґізон 

(Laurent Gizon), виконавчий ди-
ректор Інституту досліджень Со-
нячної системи імені Макса План-
ка в Геттінгені та провідний автор 
дослідження. – Зробити видимою 
точну геометрію та амплітуду плаз-
матичного руху всередині Сонця 
– це матиме вирішальне значення 
для того, щоб зрозуміти сонячне 
магнітне поле». Для дослідження 
плазматичних потоків під поверх-
нею Сонця Ґізон та його команда 
використали методи геліосейсмо-
логії.

Геліосейсмологія для Сонячної 
фізики має приблизно таке ж зна-
чення, як сейсмологія для геофізи-
ки. Геліосейсмологія вивчає звуко-
ві хвилі, щоб аналізувати внутрішні 
процеси Сонця, а геофізика оцінює 
сейсмічні хвилі, щоб зрозуміти, що 
відбувається всередині нашої пла-
нети.

Близькі до поверхні конвектив-
ні потоки безперервно провоку-
ють звукові хвилі на Сонці. Вони 
відбуваються приблизно кожні 
п’ять хвилин. Хвилі поширюються 
поверхнею Сонця та призводять 
до рухів, які можна виміряти на-
земними обсерваторіями та кос-
мічними телескопами.

В актуальному дослідженні Ло-
ран Ґізон та його команда спосте-
рігали за звуковими хвилями, що 
поширюються всередині Сонця у 
напрямку з півночі на південь. Ці 
потоки плазми всередині Сонця 
заважають та змінюють хвилі: в на-
прямі потоків вони поширюються 
швидше, в протилежному – повіль-
ніше. Ці дуже незначні зміщення 
дослідники змогли виміряти і по-
тім з допомогою математичних мо-
делей та комп’ютерної симуляції 
вивели властивості плазматичних 
потоків.

«Всередині Сонця плазматичні 
потоки у напрямку з півночі на пів-
день течуть значно повільніше, ніж 
ті, що пливуть зі сходу на захід», – 
сказав Ґізон. У цілій конвективній 
зоні найбільша швидкість північ-
но-південних потоків становить 50 
кілометрів за годину, найбільший 
показник на поверхні.

«Щоб зменшити шуми в геліос-
ейсмічних даних, потрібно здійс-
нювати вимірювання впродовж 
тривалого часу», – сказав Джі-Чао 
Лян (Zhi-Chao Liang) із Геттінген-
ського інституту імені Макса План-
ка.

Тому вчені вперше оцінили дві 
незалежні, масштабні низки вимі-
рювань. Одну надала найстаріша 

сонячна обсерваторія SOHO, яку 
використовують космічні аген-
ції NASA та ЄКА. Дані інструменту 
SOHO – MDI (Michelson Doppler 
Imager) – обмежуються періодом 
з 1996 до 2011 року. Інший, неза-
лежний набір даних надала до-
слідницька мережа GONG (Global 
Oscillation Network Group), об’єд-
нання шести наземних сонячних 
телескопів у США, Австралії, Індії, 
Іспанії та Чилі. Разом шість теле-
скопів практично безперервно 
стежили за Сонцем з 1995 року.

«Те, що міжнародна спільнота 
геліофізиків надала одразу кіль-
ка баз даних, що відтворюють 
минуле двох останніх сонячних 
циклів, це вчинок, вартий заохо-
чення», – сказав Джон Ляйбахер 
(John Leibacher), колишній дирек-
тор проєкту GONG. Завдяки цьому 
вчені змогли визначити середні 
показники для тривалого часу та 
порівняти результати.

З допомогою отриманих даних 
Ґізон та його команда з’ясували, 
що плазматичні потоки внизу кон-
вективної зони течуть до екватора 
зі швидкістю 15 кілометрів за го-
дину – тобто зі швидкістю бігу. На 
поверхні плазма тече в напрямку 
полюсів та досягає швидкості 50 
кілометрів за годину. Загалом вия-
вилося, що плазма в кожній півкулі 
описує один виток.

Цікаво, що тривалість такого 
кола становить близько 22 років 
–  тобто надає фізичне пояснення 
сонячним циклам. Крім того, нау-
ковці виявили, що сонячні плями 
виникають з наближенням соняч-
ного циклу до екватора – як опи-
сано в діаграмі метелика. «Наше 
дослідження підкріплює уявлен-
ня про те, що потоки в напрямку 
з півночі на південь відповідають 
за зміщення місць виникнення 
сонячних плям – дедалі ближче 
до екватора», – зауважив Роберт 
Камерон (Robert Cameron), до-
слідник з Інституту імені Макса 
Планка.

Зі слів Лорана Ґізона, досі зали-
шається відкритим питанням, чому 
з півночі на південь потоки течуть 

у такий спосіб та яку роль вони ві-
діграють у магнітній активності ін-
ших зірок.

Зреферувала С.К., ZBRUC 

(https://zbruc.eu/node/99056)

Джерело: MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 

(https://www.mpg.de/15032091/ursache-

des-sonnenzyklus-gefunden?c=2191&fbclid

=IwAR3RslisX9ql0C2qFVUiFl1UmwfTAZ1sZj

1g0_EKD8ldY8aJlRDcENjYNoI)

Таємниця сонячних циклів

За допомогою геліосейсмології дослідники вимірювали потік, 
що тече у напрямку північ-південь. Цей потік визначає розвиток 

глобального магнітного поля та кількість сонячних плям. 
Зображення: MPS / Z.-C. Liang 

Люди можуть 
заразити 

домашніх тварин 
коронавірусом

Натомість, на думку експертів, зво-
ротний шлях зараження – практично не-
можливий, передає DW. 

«Італійські науковці провели дослі-
дження, протестувавши на наявність 
коронавірусу SARS-CoV-2 540 собак та 
277 котів із домівок, де хтось хворів на 
COVID-19. Результат: антитіла до вірусу 
SARS-CoV-2 виявлені у 3,4 відсотка собак 
та 3,9 відсотка котів», – йдеться у публі-
кації.

Дослідження із залученням порівня-
но великої кількості тварин підтверджує 
попереднє припущення, що люди мо-
жуть інфікувати домашніх тварин новим 
коронавірусом. Натомість можливість 
зараження навпаки, тобто від домашніх 
тварин до людей, вважається малоймо-
вірною. Взяті з пащі, носа та горлянки 
тварин мазки показали негативний ре-
зультат. Дослідження проводилися з бе-
резня до травня 2020 року.

Тим часом президент Інституту іме-
ні Фрідріха Леффлера (FLI) у Грайф-
свальді Томас Меттенляйтер (Thomas 
Mettenleiter) каже, що результати дослі-
дження його не здивували. «Вони лише 
підтверджують те, що ми вже знаємо», – 
визнає він. Однак експерт наголосив на 
важливості проведення дослідження з 
такою кількістю протестованих домаш-
ніх тварин. Адже отримати доступ до та-
ких аналізів – не просто.

Дослідження підтвердило попе-
реднє припущення FLI, що досі собаки 
та коти не відігравали жодної ролі у 
поширенні коронавірусу. Науковці ін-
ституту переконані, що вирішальним 
чинником є передача від людини до 
людини. «Ми вважаємо, що, як правило, 
трапляється передача від людини до 
тварини», – каже Меттенляйтер. Саме 
тому, на думку дослідників, тепер немає 
жодних підстав обмежувати контакти 
здорових людей із домашніми тварина-
ми. Однак науковці радять інфікованим 
людям про всяк випадок утримуватися 
від таких контактів.

Зазначається також, що досі жодних 
даних, які б вказували на те, що тварини 
можуть загинути від коронавірусу, не-
має. Навіть якщо домашні тварини інфі-
куються, то це, за даними науковців FLI, 
не означає, що вірус може поширювати-
ся в їхньому організмі та виводитися че-
рез шмарклі, мокротиння чи кал.

Крім того, за даними інституту, поки 
нічого не вказує на те, що коронавіру-
сом SARS-CoV-2 можуть заражатися сви-
ні, кури чи інші свійські тварини. Нині 
науковці FLI проводять дослідження на 
багатьох тваринах. Перші результати 
свідчать, що вірус передається на тхо-
рів (фреток) та кажанів, але не на курей 
і свиней. Дослідження на коровах розпо-
чалися лише нещодавно.
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Четверта планета Со-
нячної системи стає 

місцем масового «палом-
ництва» земних дослід-
ницьких механізмів.

Китай наважився поста-
вити своє запитання небу. 
З космодрому Веньчан на 
острові Хайнань запущено 
перший китайський зонд 
для дослідження Марса, наз-
ваний «Тяньвень-1» («Питан-
ня до неба»).

Шестиколісний робот, 
закапсульований у захисну 
оболонку, за розрахунками 
вчених, має підлетіти до Чер-
воної планети у лютому 2021 
року. «Тяньвень-1» обладна-
ний камерою та інструмен-
тами, за допомогою яких 
китайські планетологи спо-
діваються знайти у ґрунті лід.

А за 11 днів Піднебесна 
планує додати йому в компа-

нію ще 2 зонди. Які, разом із 
«Тяньвень-1», складуть місію, 
мета якої – дослідити умови в 
шарах ґрунту під поверхнею 
й спробувати знайти там оз-
наки життя. А один із китай-
ських міжпланетних апаратів 
буде виведений на орбіту 
Червоної планети, звідки ви-
вчатиме Марс дистанційно.

У Китаї сподіваються: 
цього разу їхня мрія здійс-
ниться.

Хоча хіба це тільки китай-
ська мрія?

Маск і космічна 
цивілізація

Ще на початку століття ві-
домий винахідник та мільяр-
дер Ілон Маск розбудив, 
здавалося б завмерлу в ле-
таргічному сні мрію людства 
– освоїти Червону планету. 
Його концепція «Марс Оа-
зис» повинна була поновити 
інтерес до досліджень цього 
небесного тіла та збільшити 
бюджет NASA. Мета проєкту 
– доставити на планету міні-
атюрний парник із насінням, 
що містить зневоднений 
гель. Це насіння мало про-
рости й перетворити Марс 
на «найвіддаленішу терито-
рію, куди мандрувало жит-
тя». Уже тоді винахідник зро-
зумів, що ці плани – занадто 
далекосяжні, а для їхньої 
реалізації необхідні нові 
прогресивні технології. Так 
почався новий виток у ра-
кетобудуванні та підкоренні 
космосу. 

«Ви хочете прокинути-
ся зранку та подумати, що 
майбутнє буде чудовим – от 
що означає бути космічною 
цивілізацією. Це означає ві-
рити в майбутнє та думати, 
що воно буде краще, аніж 
минуле. І я не можу думати 
ні про що більш захопливе, 
аніж злетіти та бути серед 
зірок», – сказав Ілон Маск, 
засновник компанії SpaceX. 

Компанія не приховує, що 
має на меті зробити людство 
мультипланетним. Першим 
кроком у цій справі стане ко-
лонізація Марса. Ця плане-
та, на відстані 140 мільйонів 
миль, є одним із найближчих 
сусідів Землі. Марс – май-
же вдвічі далі від Сонця, ніж 
Земля, але отримує достат-
ньо сонячного світла.

«Марс – досить прохо-
лодний, проте ми можемо 
його нагріти. Його атмосфе-

ра складається переважно з 
діоксиду вуглецю з деяким 
вмістом азоту та аргону, а та-
кож кількома іншими мікро-
елементами, а це означає, 
що ми можемо вирощувати 
рослини на Марсі, всього 
лиш стискаючи атмосферу. 
Гравітація на Марсі стано-
вить приблизно 38% від Зем-
лі, тож ви зможете піднімати 
важкі речі та переміщува-
тись навколо. Крім того, три-
валість дня – надзвичайно 
близька до дня на Землі».

Корабель Starship / 
SpaceX

Дістатися до Марса 
SpaceX планує космічним 
кораблем Starship. Це – най-
потужніший ракетний носій 
у світі, який здатен доправ-
ляти на орбіту Землі до 100 
метричних тон. Система 
складається з розроблених 
компанією двигунів Raptor і 

спадщини з польотів кора-
блів Falcon і Dragon. Starship 
має простору кабіну та два 
повітряні корки для позако-
рабельних прогулянок.

Різні кораблі з дизайном 
Starship слугуватимуть для 
різних цілей. Один із них 
використовуватиметься для 
зберігання палива та руха-
тиметься низькоземною ор-
бітою, інший – із людьми на 
борту – заправиться на орбі-
ті Землі й полетить далі.

Цей космічний корабель 
із ракетою Super Heavy утво-
рять транспортну систему, 
яка здатна дозаправлятися 
на орбіті та використовува-

ти природні запаси води 
й діоксиду вуглецю, щоб 
утворювати паливо пря-
мо на поверхні Марса. Як 
зазначає SpaceX, Starship 
увійде в атмосферу Марса 
зі швидкістю 7,5 кілометра 

на секунду та аеродинаміч-
но сповільниться.

Разом із двома амери-
канськими компаніями Blue 
Origin і Dynetics, SpaceX ста-
не партнером Національно-
го управління з аеронавтики 
та дослідження космічного 
простору, або ж NASA, яке 
уже має дві програми з під-
корення Червоного гіганта.

У грудні 2017 року пре-
зидент США Дональд Трамп 
дав NASA нову директиву, 
що орієнтована на співпра-
цю з інтернаціональними та 
комерційними партнерами з 
метою перефокусування до-
сліджень на Місяць, а потен-
ційно – на Марс та навіть далі. 

«Директива, яку я сьогод-
ні підписую, переорієнтує 
американську космічну про-
граму на нові відкриття. Вона 
знаменує перший крок у 
поверненні американських 
астронавтів на Місяць впер-
ше з 1972 року, для тривалих 
досліджень. Цього разу ми 
не просто лишимо наш пра-
пор та сліди – ми закладемо 
фундамент для місії на Марс, 
і можливо, інших світів». 

Дослідницька кампанія 
орієнтована на три основні 
сфери: низьку орбіту Землі, 
поверхню та орбіту Місяця, 
Марс та інші об’єкти глибо-
кого космосу. 

Корабель для 
глибокого космосу

Поточна місія NASA для 
відправлення астронавтів 

на Марс пов’язана з розбу-
довою космічного корабля 
Orion. Він – частина програ-
ми Artemis, метою якої є від-
правлення першої жінки та 
наступного чоловіка на Мі-
сяць до 2024 року. 

Orion доправлятиме 
астронавтів у глибокий кос-
мос, а потім безпечно повер-
татиме їх на Землю. На ньому 
астронавти долетять до кос-
мічного корабля Gateway, 
який слугуватиме місцем 
для підготовки місій на Мі-
сяць, та, зрештою, Марс.

SLS із кораблем Orion 
на верхівці ракети / 

NASA

Космічний корабель 
Orion підтримує життєзабез-
печення людей, які опинили-
ся за сотні та тисячі миль від 
Землі, а запуск його відбува-
тиметься з Системи Косміч-
ного Запуску (Space Launch 
System, або SLS). NASA ство-
рило SLS як найпотужнішу 
ракету-носій для відправ-
лення людей на місії у глибо-
кий космос. 

Gateway обладнаний 
елементом живлення та 
руху (Power and Propulsion 
Element – PPE) – потужним 
60-кіловатним сонячним 
електрокораблем, який 
забезпечить для нього по-
тужність та швидкісні ко-
мунікації. З часом Gateway 
стане станцією з розробки 
закладів автозаправлення 
та платформ з обладнанням 
й обробки зразків із Місяця.

Космічний корабель 
Gateway / NASA

SLS, Orion та Gateway – 
важливі елементи для реа-

лізації планів NASA з дослі-
джень глибокого космосу. 
Перша місія програми, що 
матиме назву Artemis  1, за-
планована на жовтень 2021 
року і триватиме 22,5 дня. 
Запуск SLS відбудеться без 
команди. Космічний кора-
бель обертатиметься навко-
ло Землі, поки Orion здійс-
нить два оберти навколо 
Місяця та приземлиться у 
Тихому океані. 

Місія Artemis  2 відбу-
деться уже з екіпажем 2023 
року. Вона запланована як 
пробний політ астронавтів 
навколо Місяця. Уже третій 
політ SLS та Orion у 2024 році 
доправить на супутник Зем-
лі першу жінку та ще одного 
чоловіка.

SLS та Orion – транспортні 
засоби, а Gateway слугувати-
ме астронавтам безпосеред-
ньо на Місяці. Він здатний 
забезпечити багатомісячні 
подорожі із багаторазовими 
мандрівками на поверхні 
супутника, а також розро-
блений як форпост для нау-
кових космічних досліджень 
навіть без екіпажу. Корабель 
буде обладнаний кабіною 
для команди, яка має назву 
Аванпост для проживання 
й логістики (Habitation and 
Logistics Outpost, або HALO), 
та зможе приймати логістич-
ні постачання. 

NASA також окреслила 
концепцію, як людські та 
роботизовані дослідники 
створять інфраструктуру 
для довготривалої присут-
ності на Місяці. Вони запо-
чаткують використання та-
ких винаходів, як Місячний 
ландшафтний транспортний 
засіб для переміщення екі-
пажу навколо місця при-
землення; мобільну житлову 
платформу, яка дозволить 
перетнути Місяць за менше, 
ніж 45 днів; та місце прожи-
вання для чотирьох людей.

Компанія продовжує 
працювати над таким ви-
кликами, як життя у космосі, 
раціональне використання 
ресурсів, утилізація сміт-
тя. Місія на Місяць набага-
то дальша, ніж експедиції 
до Міжнародної космічної 
станції. Вона потребує об-
ладнання, яке надійно пра-
цюватиме далеко від Землі, 
підтримуватиме життя лю-
дей і буде достатньо легким 

Місія «Марс»: 
чи сягне людство 
Червоної планети 

у XXI столітті?

Фото Caixinglobal.com

Бути космічною цивілізацією – це 
означає вірити в майбутнє та думати, 
що воно буде краще, аніж минуле
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для запуску. Ці технології 
стануть у нагоді для ман-
дрівки на Марс, довжиною 
34 мільйони миль.

Подорожі на Місяць та 
Марс – поєднані між собою. 
Супутник Землі дає змогу 
протестувати інструменти й 
обладнання, яке може бути 
використане на Марсі, а та-
кож місця проживання лю-
дини, системи життєзабез-
печення та інші технології, 
які допоможуть при побудо-
ві самодостатніх форпостів 
якнайдалі від Землі. Прожи-
вання місяцями на Gateway 
дозволить дослідити, як тіло 
реагує на існування в умовах 
глибокого космосу, перед 
багаторічною мандрівкою 
на Марс.

Новий ровер 
вирушить у серпні

Але не одними ідеями Ма-
ска живиться мрія про Марс. 
Окрім програми Артеміс, 
ведуться розробки облад-
нання для місії Perseverance, 
що запланована на початок 
серпня 2020. Запуск відбу-
деться з мису Канаверал у 
Флориді. NASA відправить 
на Червону планету ровер 
Perseverance, завантажений 
науковими інструментами. 
Його вже приєднали до ра-
кети Atlas  V, яка доправить 
ровер на Марс.

«Perseverance встановлює 
нову планку для наших амбі-
цій на Марсі», – сказала Лорі 
Глаз, директор планетарних 
наук у штаб-квартирі NASA у 
Вашингтоні. «Ми, як ніколи, 
наблизимося до відповідей 
на деякі найдавніші питання 
науки про Червону планету, 
разом із тим, чи існувало там 
коли-небудь життя». 

Астробіологічна місія 
Perseverance шукатиме оз-
наки стародавнього мікроб-
ного існування на планеті. А 
ще вона допоможе скласти 
характеристику клімату та 
геології планети і буде пер-
шою планетарною місією зі 
збору зразків марсіансько-
го каменю та реголіту (зла-
маного каменю й пилу). За 
підрахунками, ровер має 
здійснити посадку в кратері 
Єзеро 18 лютого 2021.

Наступні експедиції, 
які зараз плануються в 
штаб-квартирі NASA і будуть 
здійснені у співпраці з Євро-
пейським космічним агент-

ством, вирушать на Марс, 
щоб зібрати зразки ґрунту, 
які взяв ровер із поверхні, та 
відправити їх на Землю для 
подальшого аналізу.

Окрім Америки та Китаю, 
за пальму першості у коло-
нізації Марсу змагаються 
Росія, Європа й Об’єднані 
Арабські Емірати.

Арабська надія
Об’єднані Арабські Еміра-

ти мають великі сподівання 
щодо першого міжпланет-
ного апарату, який відпра-
виться у подорож за орбіту 
Землі. Тому перша орбіталь-
на ракета, яка стартувала з 
Космічного центру Танега-
сима у Японії 20 липня, має 
назву «Надія».

Якщо місія «Марс» Араб-
ських Еміратів пройде вдало, 
вона стане першою міжпла-
нетною подорожжю країни, 
а її результатом – перша гло-
бальна карта марсіанської 
погоди.

Попередні зонди відтво-
рювали картину атмосфери 
планети та слідкували за 
певною її частиною у кон-
кретний час доби. Величезна 
еліптична орбіта «Надії» доз-

волить штучному супутнику 
Марса оглядати велетенську 
територію планети і вдень, і 
вночі. Камера видимого світ-
ла та інфрачервоний спек-
трометр вивчатимуть мар-
сіанські хмари й пилові бурі 
у нижніх шарах атмосфери. 
«Це – перша місія, яка допо-
може отримати глобальну 
картину динаміки атмосфе-
ри Марса», – каже Гесса Аль 
Матроусі, членкиня наукової 
команди місії. 

Протягом двох років «На-
дія» відслідковуватиме що-
денні зміни погоди. Для чого 
це потрібно? Окрім того, що 
це має допомогти підготу-

ватися до наступних місій, 
погодний моніторинг дозво-
лить з’ясувати, яким чином 
атмосферні умови спричи-
няють викиди водню та кис-
ню у космос. А це, своєю чер-
гою, дасть науковцям змогу 
зрозуміти клімат Марса та 
причини втрати ним щільної 
атмосфери.

Команда з ОАЕ, розробля-
ючи свої наукові цілі, тісно 
співпрацювала з міжнарод-
ною спільнотою, якій буде 
доступна й вся інформація, 
отримана під час місії – без 
періоду ембарго (надання 
доступу до повних текстів 
наукових статей лише через 
певний проміжок часу після 
їхньої публікації).

«Емірати прагнуть не про-
сто продемонструвати тех-
нології, а й зробити внесок 
у наукове розуміння Марса», 
– сказав Річард Зурек, голов-
ний науковий співробітник 
відділу програм Марса у ла-
бораторії реактивного руху 
NASA.

Міжпланетний космічний 
апарат став значним техно-
логічним стрибком для ОАЕ, 
які найняли досвідчених ін-
женерів із попередніх місій 
NASA, в основному – з уні-
верситету Колорадо Боул-

дер. Таке партнерство має 
чітку мету – передавати усі 
ноу-хау команді Космічного 
центру імені Мохамеда Бін 
Рашида, з якою інженери 
працювали над кожним еле-
ментом місії. «Реальність по-
лягає у тому, що ми – молода 
країна, і ми нічого не могли 
зробити без партнерів та 
міжнародної співпраці», – 
каже Ахмад Белюул, міністр 
із питань вищої освіти та го-
лова космічного агентства 
ОАЕ. 

Ідея місії виникла не у нау-
ковців, а в уряду країни, який 
прив’язав терміни місії до 50-ї 
річниці ОАЕ, котру святкува-
тимуть 2  грудня 2021  року. 

Директор проєкту Омран 
Шараф сказав, що вибір та-
кого завдання був зроблений 
не тільки для того, щоб на-
дихнути молодь, а й щоб по-
чати рух ОАЕ до економіки, 
заснованої на знаннях.

Китай прагне 
зазирути вглиб

Китай, з якого ми почали 
цю розповідь, вже не впер-
ше намагається відправити 
експедицію на Марс.  

Попередня спроба по-
слати свій зонд на борту 
російського корабля у 2011 
році завершилася невдало 
— апарат зник із поля зору 
радарів. Після цієї втрати 
країна багато чого досягла у 
дослідженні космічного про-
стору. У 2013-му вона стала 
третьою серед тих, що ви-
садили космічний корабель 
на Місяць. Минулоріч китай-
ський лендер (посадковий 
модуль) першим торкнувся 
далекої сторони Місяця. У 
травні Китай успішно випро-
бував космічний корабель, 
який доправить екіпаж на 
нову космічну станцію, ство-
рення котрої планують за-
вершити 2022 року. 

Якщо усе вдасться реалі-
зувати, «Tяньвень-1» стане 
першою місією, у проце-
сі якої вдасться дослідити 
Червону планету ровером, 
лендером та орбітальною 
станцією. Радіолокатор на 
супутнику може зазирнути 
на 100 метрів углиб поверхні 
для картографування геоло-
гічних порід та пошуку води 
й льоду. Камери середньої 
та високої роздільної здат-
ності збиратиме зображен-
ня таких утворень, як дюни, 
льодовики та вулкани. Й 
орбітальник, і ровер будуть 
обладнані спектрометрами 

для вивчення складу ґрунту 
й гірських порід та шукати-
муть доказів того, як вода 
змінила геологічні структу-
ри. Команда також планує 

збирати атмосферні дані про 
температуру, тиск повітря, 
швидкість і напрямок вітру, 
а також вивчати магнітні та 
гравітаційні поля на Марсі.

Подібні інструменти уже 
були на Марсі, каже Реймонд 
Арвідсон, планетний геолог 
із Вашингтонського універ-
ситету у Сент-Луїсі, штат Міс-
сурі. Але Марс  – великий і 
має складну геологічну істо-
рію, тому дані «Tяньвень-1» 
поширять компетенцію нау-
ковців на території, до цього 

ще не досліджені. «Якщо ки-
тайські інструменти спрацю-
ють, продукуватимуть дані, й 
цими даними ділитимуться 
так, як заведено, то усе буде 
варте зусиль», – додає Ар-
відсон, маючи на увазі без-
коштовний публічний архів 
геологічних даних, зібраний 
із багатьох попередніх пла-
нетних досліджень, якими 
керують його університет та 
NASA. 

Росія та Європа 
пригальмували

Ціллю спільної росій-
сько-європейської астробіо-
логічної програми теж є по-
шук слідів життя на Червоній 
планеті, а також дослідження 
різноманіття марсіанської 
води й біохімії, слідів атмос-
ферних газів та їхніх джерел. 
Керування системами здійс-
нюватиме ЄКС, яке передасть 
«Роскосмосу» платформу піс-
ля сходження ровера.

Утім «Роскосмос» та Євро-
пейське космічне агентство 
нещодавно оголосили, що, у 
зв’язку з пандемією, перено-
сять запуск ExoMars до 2022 
року.

Десять років до 
польоту людини? 

Людство ступить на де-
кілька сходинок уперед у до-
слідженні Марса за наступні 
10 років. Чотири космічні 
місії, покликані вивчити гео-
логію, клімат та сформувати 
базові уявлення про Черво-
ну планету, стануть передві-
сниками наступних місій 
– уже з екіпажем на косміч-
них кораблях. Неможливо 
передбачити, чи оселяться 
земляни на Марсі до кінця 
століття, проте ми невпинно 
рухаємося до цієї мети.

Автор: Софія Ходєва, на основі 

інформації з відкритих джерел

Джерело: «Укрінформ» (https://www.

ukrinform.ua/rubric-world/3068976-

misia-mars-ci-sagne-ludstvo-cervonoi-

planeti-u-xxi-stolitti.html)

Ровер Perseverance / NASA

Зонд «Hope» / Космічне агентство ОАЕ

Місія ExoMars / Європейське космічне агентство

Ровер Tianwen-1 / XINHUA

SpaceX не приховує, що має на меті 
зробити людство мультипланетним
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ПОСТАТЬ

Степан Процик – редактор, 
демократ, державник… 

Олександр 
Панченко, 
Лохвиця. 
Спеціально для 
«Час і Події»

(Закінчення. 
Початок – у № 28-31.)

Від 1967-го по 1974-ий 
рік редактор Степан Про-
цик був автором таких 
ґрунтовних статей в очо-
люваному ним часописі 
«За Патріярхат», як от  «До 
нашої програми», «У двад-
цятип’ятиліття єпископства 
Митрополита Кир Амброзія 
Женишина», «Перед третім 
етапом»,  «В єдности Сила 
Народу», «Чи вже по праз-
нику?», «Церква в аренді», 
«Координація акції мирян 
за патріархат», «В першу 
річницю Синоду»,  «Хто за 
них заступиться?», «Пора 
запитатися в СКВУ», «V ар-
хиєпископський синод», 
«До програмових поста-
нов Товариства за Патрі-
ярхальний устрій Україн-
ської Католицької Церкви», 
«Поза межами громадської 
відповідальності»,  «Відсіч 
потрібна!», «Зберегти не-
залежність мирянського 
руху!» та інших, які є в моє-
му хатньому архіві. 

Однак, мою увагу при-
вернула остання стаття ре-
дактора часопису Степана 
Процика за 1974-ий рік під 
назвою «Геть партійну полі-
тику від церкви!», в якій він, 
зокрема, зазначає, що «…
Найвигіднішу позицію в цій 
битві большевики посіли у 
зв’язку із політичною діяль-
ністю наших партійних груп, 
і їхнім відношенням до цер-
кви. Нав’язуванням церкві 
характеристик, тотожних 
із тими, що їх легше можна 
пристосувати до активних 
політичних сил в минулому 
й сучасному, большевики 
користають не із своєї аргу-
ментації, а із факту мовчан-
ки на цю тему з нашого боку. 
Відмовчуватись незручно 
із двох причин: воно озна-
чає складення зброї перед 
большевиками на цьому 

відтинку, і воно залишає 
большевицькі твердження 
не оспореними ані запере-
ченими. А це вже гріх. 

Тут не вільно не бачити 
цього, що ясне і доступне 
всьому світу. Політичні гру-
пи в стосунку до церкви сту-
пили задалеко, і їх треба зу-
пинити. Наших громадських 
сил на це вистачить. Не слід 
розуміти цього так, що полі-
тичних лідерів треба тракту-
вати мирянами другої кляси. 
При церкві місце має бути 
для кожного. Але коли вони 
приходять до церкви з дум-
кою, що вона є підсобним 
елементом їхньої політичної 
сили, то їм треба в цьому від-
мовити…

Це не є виключно рито-
ричне питання, коли зва-
жити, що «канонічне об-
ґрунтування» українського 
патріярхату поширюється 
сьогодні політичним лі-
дером (без богословської 
освіти), і цей же самий лідер 
відважується писати під 
нашою адресою (у формі 
політичних завдань) таке: 
«Координувати громадську 
акцію за патріярхат УКЦ, 
щоб елімінувати безвідпо-
відальних людей, які не раз 
зводили цю акцію на манів-
ці…» («Визвольний Шлях», 
листопад-грудень 1973). У 
такій атмосфері політичної 
безнадійности зроджують-
ся у нього абсурдні ідеї 
причіплення політичних 
інституцій до церковних, 
що скомпроментувало б 
насамперед нашу Церкву 
(і її безупинні змагання 
до помісности) перед усім 
світом. 

Вже довший час ведеть-
ся посилене намагання 
організованих політичних 
груп включитися в цер-
ковно-релігійне життя, ви-
мішати його з політичним, 
заступити там широко ві-
домих мирянських діячів 
політичними фігурами, 
ополітизувати церкву й 
получити свої суто полі-
тичні утилітарні цілі із ці-
лями духовного оновлення 
і спасіння людських душ. 
Широкий ріст і вияв народ-
ного зацікавлення тисячо-
літніми обрядовими багат-
ствами, долею і майбутнім 
церкви і її структурою, 
політичні чинники бажа-
ють використати на свою 
групову користь, співстав-
ляючи або підставляючи 
свої політичні ідеології і 
програми духовим проце-
сам віросповідання і бого-
почитання. Не буде пере-
більшенням ствердження, 

що змаг політичних груп 
до опанування церковних 
і мирянських інституцій 
спрямований на те, щоб їх 
суттєво переформувати на 
підсобні їм підприємства, 
подібні до СУБ, ЦЕПУЕН та 
УККА. 

Українська «визвольна» 
політика «елемінує безвід-
повідальних людей» вже, 
Богу дякувати, тридцять 
чотири роки, й тепер заба-
жала поширити акцію «елі-
мінації» на тих, хто стоїть 
на перешкоді до опануван-
ня нею церковного життя. 
Декламувати про єдність і 
толеранцію з одного боку, 
а «елемінувати» з друго-
го — є моральним стан-

дартом патріотичних бре-
хунів, голодних й охочих 
підживитися популярністю 
мирянського руху. Мирян-
ським діячам зате не можна 
думати в напрямі оборони 
їхньої організації і стягнути 
із шиї накинений мотузок 
«елемінації» через факт, що 
з врахуванням і висловом 
цього характеру опінії у нас, 
(і в цьому журналі), існують 
певні нічим не оправдані та 

самонакинені обмеження і 
пересуди. 

«Політика» у багатьох 
вважається святою коро-
вою, інші бояться її нижчої 
від об’єктивних стандартів 
моралі, ще інші, з опорту-
нізму, даючи першенство 
чи привілей тим чи іншим 
політичним ідеологіям, ста-
раються нейтралізувати 
здорову опінію чи крити-
ку, наскільки вони могли б 
об’єктивно оправдано тво-
ритись і висловлюватись на 
базі ідей і програми патрі-

ярхального товариства. 
Оці переконання вспіли 
були оформитися у попу-
лярну тиху директиву для 
т-ва «не втручатися у полі-
тику», «не дразнити полі-
тичних груп», «займатися 

лиш своїм ділом», а деякі 
відхилення від цієї «лінії» в 
журналі «За Патріярхат» 
вважалися гріхом головно-
го редактора, не зважаючи 
на факт, що підставові про-
грамові засади т-ва відді-
лення церкви від політики і 
незалежности мирянського 
руху зобов’язують кожного 
члена до сьогодні…». 

Ці та інші статті, листи 
та роздуми св. пам. інж. 
Степана Процика я планую 
включити до Збірки його 
вибраних праць з моєю пе-
редмовою, яку, думається,  
було б  доречно видати до 
100-річчя св. пам. Степана 
Процика, яке ми будемо 
відзначати  вже незаба-

ром, прийдешнього 2021-го  
року. 

Незалежний дослідник 
й викладач, який раніше 
був науковим працівни-
ком Коледжу Кестона (нині 
- Інститут Кестона, Велика 
Британія), Українського на-
укового інституту Гарвард-
ського університету, де ре-
дагував журнал «Harvard 
Ukrainian Studies», відділу 
навколишнього середови-

ща та природних ресурсів 
Департаменту юстиції США 
у Вашинґтоні, автор статей 
про право та історію Цер-
кви в Україні, редактор-упо-
рядник доволі ґрунтовних 
«Матеріялів до історії укра-
їнського патріярхального 
руху (1963–2001)» (Львів, 
2009) Андрій Сороков-
ський, зокрема, пише, що 
«…у травні 1967 р. відбув-
ся з’їзд крайової ради ТПУ 
УКЦ в Нюарку…  У травні у 
Філядельфії вийшло перше 
число квартального бюле-
теню ТПУ УКЦ «За Патріар-
хат». Його видає крайова 
управа товариства, що її 
вибрали  загальні збори. 
Крайова управа призна-
чає головного редактора 
та адміністраторів (однак 
в перших роках редактора 
радще вибирали загальні 
збори… Першим редакто-
ром був Степан Процик…» 
(с.35)… І далі –  «…У місті 
Нью-Йорку 13 червня 1970 
р. відбулися ІІІ звичайні за-
гальні збори ТПУ УКЦ в ЗСА, 
Зиновій Ґіль обраний голо-
вою, почесним головою – о. 
Володимир Білинський, а 
заступниками голови – Сте-
пан Процик, Володимир Па-
лідвор і Ярослав Крив’як…» 
(с.38). 

І трохи далі автор про-
довжує: «…Від вересневого 
(1974 р.) числа журналу «За 
Патріярхат» заходять змі-
ни в редакційній колегії  та 
адміністрації. Редакційна 

колегія, до якої належали  
головний редактор Степан 
Процик та редактори Во-
лодимир Процюк, Микола 
Галів та Мирослав Топоро-
вич, тепер складається з 
трьох осіб – Васися Пасіч-
няка, Леоніда Рудницького 
та Михайла Топоровича… 
Згідно з листом п-і Рома-
ни Навроцької, це сталося 
тоді, коли редактор Сте-
пан Процик запланував 
серію статей, де крити-
кувалися зв’язки однієї 
політичної партії з голо-
вою Української Церкви. 
Управа винесла рішення, 
«що на сторінках жур-
налу «За Патріярхат» не 
можна критикувати чи 
осуджувати Блаженні-
шого». Таких умов редак-
тор Процик не прийняв і 
зрезиґнував із цієї посади, 
хоча управа просила його 
залишитися (лист до Петра 
Зеленого від 2 серпня 1977 
р.,) в числі «Патріярхату» 
за липень-серпень 1974 р. 
з’явилося таке лаконічне 
пояснення самого Степана 
Процика: «З причин недо-
держування етичних засад 
у Товаристві за Патріярхаль-
ний Устрій УКЦ, відсутности 
концепційної та програмо-
вої чіткости і дискримінації 
на тлі політичних переко-
нань – з випуском цього 
числа журналу «За Патріяр-
хат» припиняю свою працю 
на становищі його головно-
го редактора…» (с.с. 44, 46). 

Патріярхальний, ре-
лігійно-церковний, гро-
мадсько-політичний діяч, 
меценат Олександер При-
шляк (*1924-2011, Гарт-
форд, США) у своїй статті 
«Українське Патріярхальне 
Товариство США», називає 
д-ра Степана Процика се-
ред «перших ентузіястів  
мирянського руху  в США», 
в часі, коли в порозумінні 
з іншими країнами україн-
ської діаспори, де організо-
вувалися  подібні мирянські 
товариства, було створено 
Українське Патріархальне 

Світове Об’єднання (УПСО). 
Дуже важливу ролю у роз-
витку мирянського руху 
відіграла преса, а головно 
журнал «За Патріярхат», 
який потім виходив вже як 
місячник під назвою «Патрі-
ярхат». 

Промотором цього жур-
налу, серед інших, був пер-
ший головний редактор ча-
сопису  інж. Степан Процик.   

«..Більшовики користають не із своєї 
аргументації, а із факту мовчання 
на цю тему з нашого боку…»

Степан Процик, як завжди, за роботою...

Син Степана Процика – 
др. Роман
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В іншій своїй статті 
«Співпраця УПТ США з Го-
ловами УПСО» Олександер 
Пришляк  згадує д-ра Сте-
пана Процика  серед  про-
відних діячів відділу УПТ 
Вашингтон (Колумбія), пара-
фії Святої Тройці у Сільвер-
Стрінґ, де парохом довгі 
роки був о. Тарас Лончина.

Рома ж М. Гайда, яка очо-
лювала УПТ впродовж 1989-
1993, 2007-2013 років, зазна-
чає у дописі «Патріярхальне 
Товариство на зламі узако-
нення церкви підпілля», що 
якраз Олександер Пришляк 
попросив о. диякона Юрія 
Малаховського 22 травня 
1999 року на 17-ому з’їзді 
УПТ в Нью-Йорку провести 
молитву, а потім вшанувати 
пам’ять померлих 
членів Товариства, 
що відійшли у Божу 
вічність, а серед них 
були не тільки Сте-
пан Процик, але й 
Микола Лебедь. 

У своїй статті 
«15-ліття радіопро-
грами «Голос мирян» 
у Філадельфії», поміщеній в 
часописі «Патріярхат»  ч.11 
(191) за 1986-ий, її автор 
Зиновій Ґіль зазначав, що 
«…П’ятнадцять літ існуван-
ня українського радіомов-
лення — це досить великий 
проміжок часу, пов’язаний 
із вкладом праці ідейних 
людей, що добровільно й 
безкорисно з ідейних мо-
тивів взяли цей тягар на 
свої плечі, щоб служити 

ідеї, рідній Церкві, україн-
ській культурі, українській 
громаді тут, на новому місці 
поселення. Приїзд до Риму 
Блаженнішого Патріяр-
ха Йосифа, активізування 
Патріярхального устрою 
в Українській Католицькій 
Церкві, боротьба за її права 
— були спонуками творен-
ня цього мирянського раді-
онадавання, що йому дано 
назву «Голос мирян». І коли 
виявилося, що не всі укра-
їнці-католики зрозуміли 
плани Блаженнішого Патрі-
ярха Йосифа і саму ідею па-
тріярхії і не стали суцільним 
фронтом, освідомлювання 
української громади живим 
словом стало життєвою ко-
нечністю часу і обставин, 

в яких ці події почали роз-
виватися. Миряни, члени 
управи відділу Українського 
Патріярхального Товари-
ства у Філадельфії (головою 
управи відділу в той час був 
Роман Левицький) в липні 
1971 року зорганізували це 
радіомовлення, що 11 лип-
ня 1971 року, в неділю, між 
2 і 3 годинами пополудні на 
хвилях радіостанції ВПЕН 
вперше промовило до укра-

їнських слухачів у Філадель-
фії і околиці. До першої ре-
дакційної колегії належали: 
Степан Процик, Мирослав 
Лабунька, Мирослав Нав-
роцький, Леонід Рудниць-
кий і Зиновій Ґіль...».  

З двома з цих людей - 
Мирославом Лабунькою та 
Леонідою Рудницьким мені 
пощастило запізнатися осо-
бисто й спілкуватися з ними 
в часі моїй студій в Універ-
ситеті у Мюнхені.

Як я вже зазначав вище, 
в США інж. Степан Процик 
довший час був головою 
Управи «Наша Українська 
Рідна Школа» у Філадельфії, 
членом Комітету Тисячеліт-
тя Християнства в Україні, 
крім того, пан Степан був та-

кож провідним  членом Ор-
ганізації Однодумців ОУН за 
кордоном у США, як також 
делеґатури ЗП УГВР, а зго-
дом - і Середовища УГВР. В 
останніх роках він видавав 
й був редактором часопису 
«Незалежний бюлетень». 

…І насамкінець. 
У своїй статті в часопи-

сі «Критика» з травня 2013 
року «Пам’яті Івана-Святос-
лава Коропецького», син св. 

пам. інженера Степана Про-
цика – Роман Процик, відо-
мий громадський діяч, автор 
численних наукових статей 
про молекулярну структуру 
фібріноґену та згустків кро-
ві, член управи НТШ в Аме-
риці, активний член «Плас-
ту», активіст Фонду катедр 
українознавства (ФКУ), ор-
ганізатор фінансової бази 
програм українських студій 
у Гарвардському та Колум-
бійському університетах, 
зокрема писав, що «…Я на-
завжди запам’ятаю його (О. 
П. – Івана-Святослава Коро-
пецького, який, до речі, ще 
у 2006-ому році називав і 
мене «далеким та добрим 
приятелем») громадську 
відвагу, позитивні та натх-

ненні погляди на різні 
політичні проблеми та 
громадські справи, його 
далекоглядні прогно-
зи… 

Ми ще довго будемо 
згадувати покійного у 
своїх молитвах, а про-
довження його важли-
вої й надзвичайно ко-

рисної наукової праці було 
й залишається завданням 
для наших наукових кіл». 

Ці вимовні й щирі слова 
д-ра Романа Процика про 
громадську відвагу, пози-
тивні, натхненні погляди на 
різні політичні проблеми 
та громадські справи,  як 
також про «далекоглядні 
прогнози» у нашому ви-
падку – щодо устійнення та 
перспектив демократичних 

засад українського націо-
нально-визвольного руху, – 
можна з усією впевненістю 
сказати також і про його 
знаменитого батька св. пам. 
інженера Степана Процика,  
підпільника, політв’язня  й 
редактора, переконаного 
українського самостійни-
ка-державника й демо-
крата, який також боровся 
за Патріярхат Української 
Католицької Церкви, який, 
на його тверде переконан-
ня, мав би бути вільним 
від впливів з боку окремих 
представників політичних 
середовищ українства у по-
воєнні роки на чужині. 

Як невтомний органі-
затор українського шкіль-
ництва, пан Степан дійсно 
не шкодував ні часу, ні пра-
ці, ні засобів на ріст та його 
розвій.

…Спливають роки, змі-
нюються покоління, сучас-
ний світ наповнюється но-
вими викликами та подіями, 
якось трохи затираються 
й визначні сторінки історії 
нашого визвольного руху, 
нова генерація українців 
на чужині не занадто ціка-
виться провідними діячами 
нашого визвольного руху та 
їхнім неоціненним внеском 
у справу здобуття Україною 
Незалежності, але, переко-
наний, що таких людей, дія-
чів й патріотів українського 
роду, як св. пам. інж. Степан 
Процик, наше суспільство, 
свідомі українці мають ще 
довго й довго пам’ятати…

Процик наполягав, що політичні сили не 
повинні використовувати ідею помісної 
церкви з метою політичної реклами. Однак 
колегія часопису «За Патріярхат» Процика 
не підтримала – і він пішов з посади…

ІСТОРІЯ

Вайсблат Еміль Нухимович

Меморіальний центр 
Голокосту «Бабин 

Яр» за півроку віднайшов 
867 нових імен жертв 
масових розстрілів під 
час нацистської окупації 
Києва у 1941-1943 роках, 
які раніше не зазначали-
ся у жодних списках за-
гиблих і книгах пам’яті. 

Також дослідники в рам-
ках проєкту «Імена» систе-
матизували та упорядкували 
об’єднаний список загиблих, 
який містить понад 18 тисяч 
імен загиблих.

«Ціль Меморіального 
центру «Бабин Яр» – відно-
вити історичну пам’ять та 
віднайти повну інформацію 

про всіх загиблих у Баби-
ному Яру та їхніх родичів, а 
також про людей, які жили 
в той час у Києві, – розпові-
ла керівниця проєкту Анна 
Фурман.  – Ми поєднали дані 
всіх існуючих мартироло-
гів – списки загиблих, книги 
пам’яті, архівні дані в єдину 
універсальну базу, чого до 
нас ніхто не робив».

За словами Фурман, та-
кож проєкт доповнив і ве-
рифікував інформацію щодо 
майже 3200 імен. «В наявних 
списках є помилки, десь не-

правильно написано прізви-
ща. Ми прибрали дублікати, 
перевірили і розширили ін-
формацію. Тобто навпроти 
прізвищ тепер вказано, чим 
займався загиблий до і під 
час війни, чи брав він участь 
у русі опору, чи мав родину, 

якими були об-
ставини загибелі 
тощо», – поясни-
ла вона.

К е р і в н и ц я 
проєкту також 
додала, що про-
єкт не фокусуєть-
ся на етнічному 
походженні чи 
політичних по-
глядах загиблих 
– шукаються іме-
на всіх, хто помер 
в часи окупації 

від рук нацистів, і чиє 
місце поховання неві-
доме, цивільні особи 
і військовополонені, 
вбиті у Бабиному Яру, 
Сирецькому таборі і 
тюрмах, а також вби-
ті чи зниклі безвісти 
члени ра-

дянського і на-
ціоналістичного 
підпілля.

До дослід-
ницької групи 
проєкту увійш-
ли науковці-іс-
торики, юристи, 
IT-фахівці. Ко-
манда порівнює 
склад населен-
ня Києва в пе-
ріод окупації, 
до війни та в післявоєнні 
роки і досліджує дуже ши-

роке коло джерел – архівні 
документи, спогади вцілілих 
і свідків тих подій, матеріали 
паспортних і домових книг, 
адресних столів, метрич-

них книг і РАГСів, які містять 
дані про народження, шлюб, 
смерть особи.

Нагадаємо, раніше в рам-
ках проєкту «Імена» було 
оцифровано понад 140 ти-
сяч матеріалів засекречених 
картотек періоду нацист-

ської окупації 
Києва та сотні 
архівних книг 
РАГСів за 1925-
1936 роки. Усі 
ці архіви будуть 
викладені на но-
вій онлайн-плат-
формі Мемо-
ріалу, яку буде 
запущено у ве-
ресні.

Пресслужба 

благодійного фонду 

Меморіального центру Голокосту 

«Бабин Яр»

Віднайдено понад 800 нових імен 
жертв розстрілів у Бабиному Яру

Фаєрман Бер

Фаня Борисівна Фаєрман-Дюковська

Піддубний Арсеній 
Нікандрович

Цапір Яків
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За підтримки Україн-
ського культурного 

фонду в Україні розпочав 
реалізацію національний 
проєкт з відродження 
давнього промислу — 
«Бортництво Полісся: 
архаїчна традиція в 
сучасному вимірі». 

Проєкт охопив три об-
ласті: Київську, Житомир-
ську та Рівненську, де діють 
найбільші осередки цієї 
нематеріальної культурної 
спадщини України. Окрім 
створення традиційних му-
зейних експозицій, у його 
рамках планується ство-
рити «Віртуальний музей 
бортництва», інтерактивні 
просвітницькі матеріали, 
онлайн-фотопроєкт борт-
ництва тощо. Ініціювала 
проєкт очільниця Вишго-
родського історико-куль-
турного заповідника  Влада 
Литовченко.  Детальніше 
про ініціативу «День» роз-
питав одного з  учасників, 
автора трьох туристичних 
маршрутів на Житомирщи-
ні, краєзнавця Юрія Халімо-
нчука.

Дикий мед із вуллє
— Пане Юрію, розка-

жіть, будь ласка, про свою 
роль як краєзнавця у про-
єкті зі створення музею 
бортництва в Україні?

— Ще з дитинства мене 
цікавили кадовби, що ви-
сіли на деревах, які старі 
люди називали «вуллє». Вже 

після інституту, працюючи у 
школі, почав глибше вивча-
ти цей стародавній проми-
сел. Тоді й з’ясувалося, що 
на півночі Олевського ра-
йону, у тій його частині, що 
межує з Білоруссю, бортни-
цтво до сьогодні існує май-
же в первозданному вигля-
ді. Про його поширення у 
наших краях свідчать назви 
місцевих річок — Уборть і 
Перга.

З часом моє захоплен-
ня краєзнавством та по-
зашкільна робота з дітьми 
переросли у екскурсійну 
діяльність. Так виник один 
з туристичних маршрутів 
Олевщини — «Дикий мед 
або бортництво».

Згодом побачили світ 
тематичні публікації у жур-
налах «Геосфера» та «Укра-
їнський пасічник», вийшли 
в ефір телепередачі. За моєї 
ініціативи та за сприяння 
відділу культури у сільських 
бібліотеках нашого району 
виникли краєзнавчі куточ-
ки, окремі експозиції яких 
присвячені стародавнім 
промислам древлян, серед 
яких і бортництво. Тож я 
щиро підтримую проєкт по 
створенню музею бортни-
цтва в Україні, буду всебіч-
но цьому сприяти, і радий, 
що до нього залучені відомі 
Олевський та Сарненський 
музеї.

— Чи вдалося турис-
тів зацікавити бортни-
цтвом? Що їх приваблює в 
цій темі?

— Не можна сказати, що 
цей маршрут — надзвичай-
но популярний у порівнянні 
із «розкрученим» Кам’яним 
селом, про яке знято масу 
сюжетів на телебаченні, на-
писано багато статей. Про 
бортництво хоча й є інфор-
мація, але вона — специ-
фічна. Може, хтось боїться 

бджіл. Туди їдуть ті турис-
тичні компанії, які вже 
зрозуміли, наскільки за-
хоплюючим є цей проми-
сел. А якість меду — люди 
їдуть, звісно, щоб скушту-
вати його і придбати. Ба-
гато залежить від клімату, 
чи перезимували бджолині 
сім’ї, наскільки вони потуж-
ні, чи вдалий був сезон — 
чи наносили вони стільки 
меду, щоб туристи могли 
придбати. Рік на рік не при-
ходиться — цей рік важкий 
для бджільництва взагалі.

Частина бортних 
інструментів 
назавжди втрачена

— Чим цікавий досвід 
Житомирщини в розвит-
ку цього ремесла? Розка-
жіть, будь ласка, про те, 
як досліджувалося борт-
ництво на Житомирщині, 
цікаві факти з історії, які 
артефакти були знайде-
ні? Чим досвід Житоми-
рщини — унікальний, у 
порівнянні із іншими 
регіонами?

— У плані вивчення 
минувшини загалом і 
бортництва зокрема, 
великий інтерес ста-
новлять дослідження са-
мобутнього краєзнавця із 
Коростеня Миколи Брицу-
на (Ходака). Його публікації 

у газеті «Народний лікар» 
за 2003 рік були для мене 
першими друкованими по-
сібниками. Саме він нази-
вав Олевщину «Медовою 
нивою», де у давнину меду 
було більше, ніж хліба. Ці-
кава також його версія про 
походження назви міста 
«Олєвск» від «Вуллєвск», 
тобто від тих же вуллів (бор-
тей). А відомий етнограф Ва-
силь Скуратівський записав 
колись у наших краях леген-
ду про медову ріку Уборть, 
колір води якої має корич-
неве забарвлення тому, що 
літньої пори віск у бортях 
по берегах ріки танув, 
мед витікав, розчиняв-
ся у воді, забарвлюючи 
її у медовий колір (на-
справді такий відтінок 
воді надають сполуки 
заліза і марганцю, вміст 
яких у поліських ґрунтах 
надмірний). «У-Борть» 
означає «ріка, що тече у 
бортні ліси», або «йти до 
борті, займатися борт-
ництвом».

У пошуках артефак-
тів з’ясувалося, що зна-
чна частина бортних 
снастей та інструментів 
на сьогодні втрачена 
для широкого загалу. 
Щось зберігається у му-
зеях, щось залишилося 
у бортників, що продов-
жують ним займатися, а 
щось опинилося у при-
ватних колекціях. Чима-
ло з них було вилучено 
ще у часи колективізації та 
насильницького запрова-
дження пасічництва у рам-
кових вуликах. Розуміючи 
переваги промислового 
бджільництва, я захищаю 

право на існування борт-
ництва так, як, наприклад, 
право на існування тварин 
у дикій природі поряд з ве-

денням тваринництва.
Унікальність Житомир-

щини в тому, що лише тут 
в Україні досі залишилися 
осередки цього архаїчно-
го промислу. У співпраці зі 
старшим науковим співро-
бітником Інституту архео-
логії НАН України, к.і.н. Ан-
дрієм Петраускасом, серед 
заходів експериментальної 
археології, що проводили-
ся на Олевському древлян-
ському городищі «Бабина 
гора», ми встановили на 
деревах борті та зварили 
мед-пиво за стародавніми 
рецептами. Окремо слід від-

значити оригінальний твор-
чий підхід колективу Юрів-
ської ЗОШ нашого району 
у створенні шкільного істо-
рико-краєзнавчого музею. 
З 2010 року запроваджено 

етнографічний фестиваль 
«Уборті витоки медові», 
який нині має статус облас-
ного.

Працюють 
на ентузіазмі

— Як працюється сьо-
годнішнім бортникам 
Житомирщини? Чи не 
заважає в цьому масове 
всихання сосон, викори-
стання пестицидів у сіль-
ському господарстві?

— Сьогоднішні бортни-
ки, як і в давнину, працю-
ють на ентузіазмі. Ніякої 
суттєвої допомоги від дер-
жави вони не отримують. 
Глобальні зміни клімату, що 
зачепили й Полісся, масове 
всихання хвойних дерев, 
хижацьке вирізання лі-
сів, пожежі в екосистемах, 
використання хімікатів у 
сільському господарстві 
лише поглиблюють кри-
зу ведення бджільництва. 
Потрібно врахувати й той 
фактор, що ті декілька осіб 
на Олевщині, яким є що 
показати й розказати, усі 
мають вік за 50 років. Тоб-
то впродовж короткого 
проміжку часу ми може-
мо втратити живих носіїв 
унікального практичного 
досвіду, і бортний про-
мисел перейде в розряд 
лише архівних матеріалів 
і музейних експозицій. 
Тут вартий уваги досвід 
Башкирії, де у лісгоспах в 
обов’язковому порядку за-
проваджено заходи щодо 
збереження і відновлення 
бортництва в тих регіонах, 
де воно споконвіку велося. 
Це свідчення державниць-
кої позиції щодо збережен-
ня природи та історичної 
спадщини. У цьому сенсі 
для мене особисто дуже 

важливо, що проєкт 
«Бортництво Полісся: 
архаїчна традиція в 
сучасному вимірі» під-
тримує місцева влада 
— Житомирська, Рів-
ненська та Київська 
облдержадміністрації.

— Що мотивує лю-
дей займатися борт-
ництвом?

— Бортників — не-
багато: до десяти за-
галом на Олевщині і 
декілька тих, до яких 
можна везти туристів. 
Більшість із них поєд-
нують бортництво із 
рамковими вуликами. 
Бо вихід меду з рамко-
вого вулика із бортів 
може відрізнятися у 
два-чотири рази. До-
глядати за вуликами 
складно, вони не сто-
ять всі разом — на пев-

ній віддалі, це складна про-
цедура. Я записав місцеве 
прислів’я: «Хочеш мед єсті 
— то треба мати вуликов 
двєсті. Але щоб вони не сто-
яли вмєсті». Це заняття у них 

— генетичне, вони за-
ймалися цим змалечку, 
їх цікавить і видається 
важливим сам процес.

Фото Миколи Данюка

Автор: Оксана Миколюк

Джерело: «День» (https://day.kyiv.

ua/uk/article/cuspilstvo/shchob-

bortnyctvo-ne-stalo-arhivom) 

Щоб бортництво 
не стало архівом

б ї і

Бортництво –
стародавній промисел древлян 

Олевщину колись називали «Медовою 
нивою»: там меду було більше, ніж хліба!
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Наймолодший футболь-
ний агент у Європі Олег 

Авдиш розповів нам про 
особливості роботи агента 
в Україні, «хайпове» ін-
терв’ю з президентом УАФ 
Андрієм Павелком під час 
журналістської кар’єри та 
проаналізував ситуацію на 
футбольній арені України.

- Хто такі футбольні 
агенти? Пол Скоулз, леген-
дарний півзахисник англій-
ського гранду «Манчестер 
Юнайтед», наприклад, вза-
галі грав без агента, і кож-
ного разу підписував контр-
акт «наосліп», коли договір 
варто було подовжувати, 
бо дуже сильно любив Ман-
честер.

- Пола Скоулза дуже лю-
бив легендарний тренер сер 
Алекс Фергюсон, тому футбо-
ліст міг підписувати контракт 
«наосліп». Для чого потрібні 
агенти? На мою думку, фут-
больні агенти потрібні для за-
хисту інтересів гравців у всіх 
сферах: юридичній, у відноси-
нах з клубами. У професійного 
агента завжди повинна бути 
класна юридична підтримка, 
гарний юрист. Дуже добре, 
коли з тобою працює юридич-
на компанія.

Також у тебе повинні бути 
такі стосунки з клубом, щоб 
ти міг зробити для свого фут-
боліста максимум, що можна 
в цьому клубі зробити. Агенти 
потрібні, щоб кар’єра футбо-
ліста склалася якнайкраще, 
щоб він виступав за ту коман-
ду, в якій справді гідний грати. 
Натомість, гарний агент може 
влаштувати навіть поганого 
футболіста в хороший клуб.

- Ти наймолодший фут-
больний агент у Європі. Це 
професія для людей віком 
30+, чи твоє бажання пра-
цювати допомогло тобі 
увірватися в цю сферу в та-
кому юному віці?

- Агент, насправді, це – 
старший товариш для футбо-
ліста: ти всюди його супрово-
джуєш, він телефонує до тебе 
за порадою. Ця цікава профе-
сія потребує якоїсь особливої 
форми комунікабельності, бо 
ти повинен бути на рівних як 
із гравцем, так і з президен-
том, менеджментом клубу. Ці 
люди (гравець і президент), 
своєю чергою, апріорі не 
спілкуються на рівних, а ти 
повинен бути між ними лан-
кою, яка робить їхні стосунки 
кращими. Тому в цю професію 
йдуть або колишні футболісти, 
а це – люди віком за 30 зазви-
чай, або люди з бізнесу, які, 
очевидно, не є молодими.

- А як саме ти потрапив у 
цю сферу?

- Я навчався у столиці на 
журналіста, а сам народився в 
Житомирі, у футбольні родині: 
мій батько був президентом 
футбольного клубу «Полісся», 

я сам займався футболом. 
Коли я вступив у ВНЗ, на жаль, 
мого батька вже не було у 
цьому світі. Я мріяв займатися 
журналістикою, звідки явних 
шляхів потрапити у футбол 
точно не було. Я провів фан-
тастичні чотири роки в КНУ 
імені Шевченка, і мене затягло 
у футбол.

Мені зателефонували з 
проханням влаштувати одно-
го футболіста в клуб, думаючи, 
що в мене є зв’язки у футболі 
на той момент. Це було ще на 
першому курсі. Свою першу 
угоду я уклав у вісімнадцять 
років. Потім все закрутилося. 
Я почав шукати корисні кон-
такти, знайомства, так все й 
розпочалося. Паралельно ще 
працював у журналістиці.

- Розкажи якийсь цікавий 
випадок із кар’єри журналіс-
та...

- Була дуже цікава історія, 
коли я пішов брати інтерв’ю у 
президента УАФ (Української 
асоціації футболу) Андрія Па-
велка. Він зайшов на мою сто-
рінку у Фейсбуці і запитав, хто 
я: агент чи журналіст. Я, напев-
но, єдиний агент, хто так спо-
кійно ставив президенту УАФ 
незручні питання. Можливо, 
він боявся, що інші (агенти) за-
здритимуть.

- Скажи, будь ласка, яка 
роль агента у формуванні 
трансферної ціни футбо-
ліста?

- Є класна історія, яку роз-
повідав Олег Смалійчук, про 
перехід Мар’яна Шведа у «Се-
вілью». Смалійчук тоді був ві-
це-президентом «Карпат». Він 
зателефонував до спортивно-
го директора «Севільї» Рамона 
Мончі і розповів про крутого 
хлопця з «Карпат». Мончі від-
правив скаутів, які зазначили, 
що у хлопцеві щось є.

Спортивний директор «Се-
вільї» запитав про ціну Шведа, 
і Смалійчук назвав цифру 2 
мільйони євро. Мончі сказав, 
що таких грошей за молодого 
не віддасть. Після цього Сма-
лійчук пішов до Димінського, 
президента «Карпат» на той 
час, і сказав йому, що «Севі-
лья» хоче придбати Шведа 
і дає 500 тисяч євро. Димін-
ський повідомив, що навіть не 
розглядатиме пропозицію за 
такі гроші.

Через певний час Мончі 
дзвонить до Смалійчука запи-
тати, чи той не «збив» ціну на 
Шведа. Олег повідомив Мон-
чі, що вартість гравця вдало-
ся знизити до 1 мільйона, а 
Димінському сказав, що під-
няв вартість Мар’яна вдвічі. В 
результаті Мончі – щасливий, 
Димінський – щасливий, Швед 
– у «Севільї». Робити всі сторо-
ни щасливими – це головне 
завдання футбольного агента.

Зараз в Україні трансфери 
– це рідкість, тому що ринку 
немає, а агент може заробити 
лише із зарплатні своїх футбо-

лістів, в основному це – 10 від-
сотків, або якщо повезе його в 
Європу і заробить на трансфе-
рі... Дуже рідко буває винаго-
рода від вітчизняних клубів за 
якісно виконану роботу.

- Як пандемія коронавіру-
су вплинула на трансферну 
ціну та зарплатню футбо-
лістів?

- Дуже сильно вплинула. 
Майже всі клуби урізали зарп-
латню гравцям удвічі, хтось 
– на 30 відсотків, хтось – на 
70 відсотків. Я точно знаю, що 
«Шахтар», «Оболонь» і «Поліс-
ся», яке перейшло з другої в 
першу лігу, зарплатні не уріза-
ли. А трансферний ринок і до 
пандемії був мертвий, а після 
неї впав нижче від плінтуса.

Продати у нас футболіс-
та за 10 тисяч доларів – дуже 
складно. А продати молодого 
за ці гроші, якщо він не з «Ди-
намо» або «Шахтаря», взагалі 
нереально. В Європі це викли-
кає сміх, бо там ці кошти ви-
трачають на декілька вечерь у 

ресторані з агентом. Здається, 
коли пандемія вже розпоча-
лася, то «Дніпро-1» придбало 
Ді Франко у «Карпат» за 300 
тисяч євро, але це, швидше, 
виняток із правил.

- Чи слідкують клуби УПЛ 
за тим, хто конкретно пре-
зентує інтереси їхніх грав-
ців, чи тиснуть, особливо 
«Динамо» та «Шахтар», на 
своїх футболістів, щоб ті 
обирали собі «правильних» 
агентів?

- Так, є така тенденція. Для 
клубів важливо, щоб інтереси 
гравців презентували агенти, 
з якими клуб у хороших сто-
сунках. А в «Динамо» та «Шах-
таря» – дуже колосальний 
вплив на гравців у всіх сферах, 
тому тут особливо немає про-
блем.

- Кого ти вважаєш ліде-
ром агентського ринку в 
Україні?

- У нас на ринку є монопо-
ліст ProStar, якого я поважаю. 
Але варто визнати, що є інші 
професійні агенти: Андрій Бі-
лейчук, Олексій Люндовський 
та інші. Також є агент, у якого, 
на мою думку, найсистемні-
ший із погляду правового 
захисту футболістів підхід до 
справи, – це Ярослав Кондра-
тюк, який має вищу юридич-
ну освіту та власну юридичну 

компанію, що в основному 
орієнтована на правовий су-
провід футболістів.

- У світі, зокрема, в Укра-
їні, існує думка, що навіть 
посередні футболісти бага-
то заробляють. Це правда 
чи міф?

- В УПЛ стартова зарплатня 
футболіста – 2 тисячі доларів 
на місяць, а в середньому, 
якщо ми не беремо два наші 
гранди, зарплатня гравця у 
прем’єр-лізі складає 5-7 тисяч 
доларів. Часи змінилися піс-
ля окупації Криму та Донба-
су. Раніше умовна «Говерла», 
«Таврія» платили 25-50 тисяч 
доларів на місяць.

У «Динамо» зараз зарплат-
ня – від 10-15 до 40-50 тисяч 
доларів для гравців першої 
команди, для тих, які грають 
більш-менш стабільно. «Шах-
тар» платить від 20-25 ти-
сяч українцям, у бразильців 
контракти – солідніші. Легіо-
нери приїжджають підзаро-
бити.

- Чому лише поодинокі 
наші футболісти їздять до 
Європи, а якщо і переходять 
туди, то часто провалю-
ються? Чи є в цьому прови-
на агента?

- Я не погоджуюся з тим, 
що в нас мало гравців туди їз-
дять. Порівняймо нас із Росією 
або з будь-якою пострадян-
ською країною. Скільки наших 
у чемпіонаті Бельгії? Там гра-
ють Безус, Соболь, Пластун, 
Назарина, Яремчук, Лучкевич 
із Малиновським грали там. 
Руслан Малиновський вза-
галі зараз грає в одній з най-
кращих команд світу за грою: 
«Аталанта» зараз – дуже крута.

Найуспішніший транс-
фер українського футболіста, 
якщо дивитися через призму 
роботи агента, – це перехід 
Зінченка у «Манчестер Сіті». 
Лунін, наприклад, у Мадрид – 
це теж круто, але Андрій пере-
ходив із клубу, який виступає в 
єврокубках. Існують розмови, 
хто ж здійснив перехід. Є дві 
сторони цієї дискусії, і кожна 
з них доводить, що це – вона.

Трансфер Луніна – крутий, 
проте трансфер Зінченка – 
якісніший саме з точки зору 
агентської роботи. Перехід 
в англійський «гранд» із ко-
манди нижчого гатунку РФПЛ 
показує рівень футбольного 

агента. Потім Сашко довів, що 
він вартує багато чого. Його 
копняками виганяли з клубу і 
в «Жирону», і у «Вулвергемп-
тон», а він залишився і заграв.

Нашими гравцями ба-
гато цікавляться. Ось зараз 
Женя Чеберко в австрій-
ський «ЛАСК» перейшов. У 
нас – дуже широка географія 
гравців. Є наші футболісти і 
в Англії, і в Італії, і в Бельгії, в 
Іспанії, Німеччині. Тобто, на 
українських футболістів є по-
пит в Європі, і вони хочуть там 
грати.

Раніше, наприклад, укра-
їнські футболісти хотіли за-
лишитися в Україні, отримати 
хороший контракт на 30 тисяч 
доларів помісячно в умовній 
«Ворсклі» і курити сигару в 
зоні комфорту. 

Це – як у нас Мілевський. 
Один з улюблених моїх фут-
болістів, який приїхав на чем-
піонат світу двадцятирічним і 
в найвідповідальнішому матчі 
в історії збірної України ви-
конав пенальті «паненкою». 
Воронін потім сказав, що 
Міля краще не заходив би в 
роздягальню, якби не забив. 
Мілі пощастило, він – красень, 
проте так робити не можна.

- Ти часто буваєш на «ту-
сівках» футбольної еліти?

- У нас таких немає. Є «ту-
сівки» з футболістами, часто 
ходжу туди з друзями, в Києві 
є безліч цікавих місць. Я в од-
ному дуже класному місці, у 
Sparks Kyiv, три тижні поспіль 
зустрічав Жерсона Родрігеса. 
Найпарадоксальніше те, що 
це місце належить дочці Ігоря 
Суркіса. Важко вчинити неда-
лекоглядніше.

Буквально два тижні тому 
«Динамо» грало з «Десною» у 
Чернігові і програло. Гра за-
кінчилася приблизно о дев’я-
тій вечора, а з Чернігова їхати 
у Київ дві з половиною години. 
О другій годині ночі в одному 
закладі я зустрів Кадірі у ком-
панії трьох дівчат та охоронця. 
Якби я був фанатом «Динамо», 
мені було б образливо.

На щастя, нове поколін-
ня українських футболістів 
товаришує з головою, і вони 
значно менше «тусять», ніж 
їхні попередники. Я люблю 
жартувати із нинішніми грав-
цями, що раніше наші футбо-
лісти гуляли, пили та грали. 
Зараз наші футболісти – дуже 
свідомі й великі професіона-
ли. Якщо зробити «квіз» місця-
ми Києва, то наші футболісти 
спочатку їдуть у «Веранду на 
Дніпрі», там вечеряють, спіл-
куються, а потім хтось пере-
міщається у Sparks, хтось – у 
Queen. Часто вони потім міня-
ються місцями. Всюди у нас 
тільки Сашко Алієв, його мож-
на будь-де зустріти.

Автор: Віталій Ткачук, Київ

Джерело: «Укрінформ» (https://www.

ukrinform.ua/rubric-sports/3073433-

oleg-avdis-futbolnij-agent.html)

Олег Авдиш, футбольний агент: 
«Зарплатня гравця в Українській прем’єр-лізі, якщо не брати 

два наші гранди, складає 5-7 тисяч доларів на місяць»
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Якщо ви будете зосереджено працювати, обов’язково досягне-
те успіху. Будьте активнішими під час обговорення робочих питань. За-
воюйте довіру керівництва, і перед вами відкриються нові можливості. 
Не забувайте про накопичені домашні справи. Можливі розбіжності з 
родичами.

Трохи більше часу проводьте на свіжому повітрі. Результати помітите 
буквально через кілька днів – налагодиться сон, покращиться колір об-
личчя, підвищиться працездатність. Вікно тримайте відчиненим.

Вам пощастить у коханні вже у найближчі дні. Все у ваших стосунках 
буде складатися благополучно, не вимагайте від коханої людини занадто 
багато.

Фінансове становище вас не влаштовує, потерпіть ще трохи. У середу 
можливі непередбачені витрати, а в п’ятницю отримаєте винагороду за 
наполегливу працю.
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Якщо ви будете зосереджено працювати, обов’язково досягне-
те успіху. Будьте активнішими під час обговорення робочих питань. За-
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Цього тижня зверніть увагу на знаки, які посилає доля. По-
переджає вона про небезпеку чи звертає вашу увагу на вдалий 
збіг обставин, зможете розгадати тільки ви. Ви зможете відчути, 
якщо вас намагатимуться ввести в оману. Наприкінці тижня по-
риньте з головою у поточні справи, так уникнете пліток.

Особливий вплив на вас матимуть трави. Засобами, виготов-
леними за рецептами народної медицини, зможете коригувати 
свій стан. Поради повинні бути отримані від тих, хто успішно 
практикує нетрадиційні методи лікування. У серйозних випад-
ках зверніться до лікаря.

На вас можуть очікувати різноманітні і навіть бурхливі події в 
особистому житті. Не втрачайте голову. У вихідні корисною буде 
романтична зустріч на природі.

Ситуація складається на вашу користь, але працювати дове-
деться багато. Можна навіть не замислюватися над фінансовими 
проблемами. У п’ятницю можливі непередбачені витрати.

Перш ніж прийняти остаточне рішення, все продумайте 
і не спокушайтеся на красиву обгортку пропозицій. Ваші 
плани можуть зруйнуватися  через незаплановані події. 
У середу не лізьте у чужі конфлікти. У п’ятницю ситуація, 
ймовірно, кардинально зміниться, сумніви у власних си-
лах зникнуть. Це сприятиме підвищенню працездатності.

Особливо важливими будуть недовгі періоди активнос-
ті на свіжому повітрі. Не сидіть у чотирьох стінах.

Оновлення іміджу викличе блискавичний результат, 
з’являться шанси для початку пристрасного роману. Мо-
жете пірнути у цей солодкий вир із головою.

Фінансове становище – немов бальзам на душу. Ймо-
вірною є надбавка до зарплати. У вихідні не витрачайте 
занадто багато на розваги.

Будьте спокійними, не втрачайте контролю над емоціями. Мож-
ливо, тиждень буде досить напруженим. Акуратність і уважність 
необхідні, щоб справити сприятливе враження на роботі. Свої про-
блеми зможете вирішити тільки ви.

Існує підвищена ймовірність отруїтися. Не купуйте готові страви 
і не їжте в кафе та ресторанах. Ваш стіл повинен бути максимально 
простим. Свіжі та відварені овочі, фрукти – і жодної екзотики. Їсти 
краще маленькими порціями, але частіше.

Тиждень – сповнений перемог на особистому фронті, можливий 
серйозний крок як з вашого боку, так і з боку обранця. У п’ятницю не 
гарячкуйте через дрібниці у присутності коханої людини. Вона може 
неправильно витлумачити ваш стан, сприймаючи все занадто близько 
до серця.

Реально оцініть свої фінансові можливості. Вони – не такі вже й ма-
ленькі. Можете розраховувати на премію. Ваша кар’єра йде вгору.

На вас чекають доленосні події в особистому житті. Ви відчуєте прилив 
енергії, легко опинитеся на вершині успіху. Ваша активність буде особли-
во помітною на фоні загальної безголовості. Ви будете у чудовій формі.

У найближчі дні особливо вразливою буде ваша спина. Будьте 
дуже акуратними, не піднімайте тяжке, не нахиляйтеся різко впе-
ред або вбік. Якщо ваша робота – сидяча, час від часу вставайте з 
крісла, щоб кілька хвилин походити. Пройдіть курс лікувального 
масажу. Фахівець  повинен бути дуже грамотним.

Не будьте занадто наполегливими, але й не проґавте сво-
го щастя. Ви все отримаєте без зусиль. Вирушайте у подорож 
удвох із коханою людиною. Вашому супутнику буде необхід-
на ваша увага.

Робота принесе стабільний прибуток, задоволення і 
спілкування з цікавими людьми. На вас чекає прибутко-
вий проект, в якому зможете проявити творчі здібності.

Поповніть коло спілкування приємними й корисними людьми. 
Для успішної роботи необхідне терпіння. Швидко досягти успіху не 
вийде. В особистому житті перш, ніж ви приймете серйозне рішен-
ня, все продумайте. Можливо, на вас чекає розчарування та обман.

Тиждень – ідеальний для відвідування косметолога та масажиста. 
Якщо ви давно замислювалися над заняттям спортом – маєте іде-
альний час для старту. Обмежувати себе в харчуванні не потрібно, 
але дотримання правил зробить тренування ефективнішими.

У четвер будьте стриманими. Неділя – чудова для зустрічей і по-
їздок на пікнік удвох. У вівторок не з’ясовуйте стосунки, далі образ 
справа не піде.

Не забувайте вчасно гасити борг на кредитній карті. На роботі 
настає спокійний період.

ГОРОСКОП
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Найбільш хвилюючі питання стосуються особистого життя. Визначте, 
чого ви хочете. Час розпрощатися з ілюзіями й завершити старі стосунки. 
Змініть систему цінностей, і побачите, як зміниться ваше сприйняття світу. 
Допомагайте людям, але не звалюйте всі проблеми на себе.

Головне для вас – відпочивати. Найкращим вибором було б піти у від-
пустку. Якщо це неможливо, знизьте свою зайнятість вечорами і не беріть 
нових проектів на роботі. Більше часу проводьте на природі; гуляйте і ду-
майте про приємне. Нікуди не поспішайте, по-справжньому термінових 
справ у вас зараз немає.

Цікаві зустрічі, незвичайне знайомство – чимось цей тиждень обов’яз-
ково порадує. Головне – не ховатися від людей. Більше спілкуйтеся і часті-
ше посміхайтеся.

Для вас дуже важливе вирішення фінансового питання. На підвищення 
зарплати розраховувати не доводиться. Вдалим днем у профе-

сійному плані обіцяє бути середа, якщо докладете зусиль.
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Залиште у спокої старі проблеми і сконцентруйте-
ся на нових ідеях. Вам будуть потрібні зібраність і тер-
піння, зате ви зможете досягти значних успіхів. Вдалий 
тиждень для відпустки і далеких поїздок. У п’ятницю під 
час вирішення проблем можете розраховувати тільки 
на свої сили. У суботу влаштуйте побачення.

Швидше за все, ваше самопочуття буде непоганим. 
Ви відчуєте, що у вас з’явилися сили, аби завершити ба-
гато справ. Енергія – не нескінченна, ви можете витра-
тити її, і залишитися порожніми на тривалий час. Нехай 
цілі будуть досяжними. Не бійтеся розтягувати свої пла-
ни у часі. Обов’язково висипайтеся.

Над вашими стосунками згустилися серйозні хмари, 
час подумати про парасольку. Ваш стиль поведінки та 
різкість суджень може спантеличити й насторожити ко-
хану людину. Будьте м’якшими.

Тиждень обіцяє бути стабільним, якщо будете дотри-
муватися запобіжних заходів. Не смітіть грошима і не 
робіть сумнівних покупок в інтернеті. У другій половині 
тижня ймовірні фінансові надходження.

Цього тижня небезпечно занадто покладатися на розум. Поки 
ви будете обдумувати кожну деталь, натхнення втече, і вся кон-
струкція розвалиться. Втрачати голову від пристрасті не варто. 
Доля неодмінно чимось вас обдарує, але головне завдання – зро-
зуміти, що це – те, що вам потрібно. Складні переговори з діловими 
партнерами будуть успішними.

Перемикайтеся із завдання на завдання – даючи відпочинок і 
мізкам, і тілу. Якщо ведете малорухливий спосіб життя – виходьте 
на невеликі прогулянки. Пошукайте в інтернеті вправи для офісної 
гімнастики – і виконуйте їх щодня. Корисно робити самомасаж шиї, 
кистей рук.

Знайдіть душевну рівновагу, і відразу перестанете сумніватися у 
почуттях обранця і підозрювати його у зрадах. Спробуйте оцінити 
ситуацію збоку, забудьте про минулі образи.

У вівторок вам можуть загрожувати фінансові втрати. З дороги-
ми покупками почекайте.

Успіх обов’язково прийде, але необхідно докласти пев-
них зусиль. Проявіть ініціативу. Скеруйте свою енергію у 
потрібне русло. Ваша сумлінна робота обіцяє позитивні ре-
зультати й прибуток. До п’ятниці вирішаться старі проблеми. 
Будьте обережні у суботу, ви можете потрапити в авантюрну 
історію.

Якщо хочете бути у тонусі – задумайтеся над своєю фі-
зичною активністю. Багато представників вашого знаку ру-
хаються вкрай мало. Це – не найкраща стратегія для того, 
хто планує бути здоровим. Почніть із щоденних прогулянок, 
пульс повинен почастішати. Ходіть не менше, ніж півгодини 
щодня – позитивні результати з’являться вже до вихідних.

Стримуйте свої амбіції. Не час спалювати мости й нама-
гатися втекти у невідомому напрямку. Дайте вашій парі ще 
один шанс. Змініть тактику, і зміниться результат.

Вдалий тиждень, який обіцяє вирішити чимало ваших 
проблем. З’явиться надійне джерело доходу. Не лінуйтеся і 
погоджуйтеся на підробіток.

Тиждень сприяє підведенню деяких підсумків. Не шко-
дуйте про втрачені можливості, ви ще можете виправити 
всі помилки й знайти справжнє щастя. Змінити минуле ви 
можете, змінивши своє ставлення до нього. Прислухайте-
ся до внутрішнього голосу. Приділіть більше уваги особи-
стому життю. Чекайте на поповнення у родині.

Вам буде складно всидіти на місці. Дотримуйтеся пра-
вил техніки безпеки, особливо під час занять спортом. 
Якщо є можливість тренуватися під контролем інструкто-
ра – скористайтеся нею.

Ви розривається між роботою і коханою людиною? 
Врівноважте ці чаші, і відчуєте гармонію. Кохання надихне 
вас на подвиги.

На вас чекає великий прибуток і фінансовий успіх. З’яв-
ляться вільні кошти і для бізнесу, і на відпочинок.

Уміння слухати й чути допоможе налагодити взаємини з колегами. 
Саме зараз буде важливим вміння працювати у команді. При бажанні 
можете змінити вид діяльності. У четвер не плануйте нічого серйозного 
і не підписуйте документи. У п’ятницю не сперечайтеся з коханою люди-
ною. Важливу роль у вашому житті можуть відіграти родичі.

Ваше вразливе місце – кишківник. Збільште кількість клітковини у 
раціоні – за рахунок овочів і висівок. Вибирайте просту їжу з мінімумом 
соусів і спецій, будьте обережні у кафе та ресторанах.

Не заплутуйте стосунки, що виникли нещодавно. Від вас залежатиме, 
наскільки серйозними вони будуть. Не сумнівайтеся і не ревнуйте без 
причини.

У разі фінансових труднощів зверніться за допомогою до родичів, з 
пошуком інших джерел доходу можуть виникнути проблеми. У четвер 
краще не виступати на нарадах.

ГОРОСКОП
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Робота
Потрібна жінка для роботи в російській 

сім’ї. 847-329-0202 

Робота для жінки, з проживанням, в ро-

сійській сім’ї. 847 -409 -4024 

На роботу потрібні CNC та Quality Cont rol  

спеціалісти. Досвід роботи не обов’яз-

ковий, проводимо тре нінг. 847-673-6500 

Ремонт  готелів!  Потрібні спеціалісти 

по покладанню плитки, маляри  та  різ-

норобочі. Безкоштовне проживання в 

штаті Мічиган.  313–349-8072 

Прибирання регулярних будинків. $750-

800 за 5 днів, стабільна праця, машина 

не потрібна. Привозимо і забираємо.  Full 

time and Part time. Можливість надан-

ня отдельной кімнати для проживання в 

Українській околиці.  1-773 – 234 - 1695 

В майстерню по ремонту траків потріб-

ні помічники-механіки. Будемо вчити, 

якщо немає досвіду. 224 – 814 - 8898

На локальні маршрути потрібен водій 

CDL. Паркінг в Addison, IL. 847- 222-3749

Транспортна компанія  запрошує на ро-

боту водія класу – “А” CDL на довгі  дис-

танції. Ми пропонуємо:  оплата до 60 ц/

міля (в залежності від досвіду роботи). 

Новий Freightliner Cascadia  2020, новий 

Dry Van. Телефонуйте  847-338-0853

На постійну роботу в транспортну ком-
панію  потрібні CDL водії! Стабільні рей-
си Флорида-Чикаго. Hook and Drop. 
Нова техніка та висока оплата. Телефон   
909-354-9110

Різне
Увага! Офіційно розшукується Верем-
чук Володимир для розірвання шлюбу 
в суді. Прошу Володимира або того, хто 
знає інформацію про нього, зателефо-
нувати за номером  773-837-9096
Attention! I am offi  cially looking for Verem-
chuk  Volodymyr    to be divorced with him 
in court. If somebody has any information 
about him please call me at 773 -837-9096

Ремонт комп’ютерів, налаштування 
комп’ю   тер них мереж. Абонентське об-
слу  го вування. Якісно. 773-543-9442

Нерухомість
Квартира в рент в Buff alo Grove. 2 спальні, 
1 ванна. Готова для  в’їзду. 224 -305 -1336

Рент. Будинок 3 bdr, 2 bth, partial 
basement, гараж на дві машини і ве-
ликий driveway перед ним. Власник 
– ріелтор. $2,200 в місяць + Депозит.   
Тел. 708 -612 -5560

Здається  кімната в 2 bedroom квар-
тирі з меблями. Українська Околи-
ця, перехрестя Western & Thomas. 
773-707-4088 

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

Розмовляємо українською, російською, польською

Tel: 773-956-1759  •   Fax: 773-345-5622

Всі види імміграційних  послуг

РОБОТА!   Air and Ocean Operations Coordinator
Freight Forwarding Company in Bensenville, IL
Запрошує на роботу мотивованого, енергійного, 
амбітного працівника в наш дружний колектив!

Можна без досвіду роботи • Повний робочий день

«CHAS I PODII»
PLACE CLASSSIFIED ADS IN NEWSPAPER

MAKE ALL CHECKS PAYABLE TO  MEDIATOR, INC.

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

50 c
75 c
$20/ per

issue

Call for order  -  773-697-3922

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 

ЗАМОВЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ В ГАЗЕТІ

«ЧАС І ПОДІЇ»
Ціна одного слова
жирним шрифтом
Розмір Бізнес Картка

50 ц
75 ц
$20/за

випуск

Виписуйте чеки на "Mediator, Inc"

Для замовлення оголошення
телефонуйте: 773 - 697 - 3922
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Якщо Вам потрібна підтримка і допомога в роз'ясненні тонкощів 
імміграційного процесу, ми дамо відповідь, вислухаємо Вас, 
обговоримо Вашу особисту ситуацію, та спробуємо знайти 

ефективне рішення, яке підходить саме Вам.
Працюємо зі всіма штатами.

ІММІГРАЦІЙНИЙ  АДВОКАТ
Ольга Наконечна 

 Кваліфікована допомога в імміграційних справах українською мовою. 

Телефонуйте зі своїми питаннями для призначення 
БЕЗКОШТОВНОЇ  КОНСУЛЬТАЦІЇ  847-391-1008

Компанія EM CARGO, LLC
запрошує на роботу!

OWNER / OPERATORS

ДЛЯ ВОДІЇВ КОМПАНІЇ

•
•

Volvo / Freightliner /
Kenworth T680

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

630 - 362 - 7219
708 - 669 - 0408

•

Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує

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

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

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

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

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

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

добре оплачувану роботу 
по догляду за літніми людьми:

1. Літня пара в Highland Park  шукає собі 
досвідчену помічницю с проживанням. 

5 днів на тиждень, $200 в день. Потрібні 
хороша англійська, DL та автомобіль.

2. Літня пані в Aurora шукає собі помічницю 
з проживанням. 7 днів на тиждень, 
$117-190 в день. Необхідні гарна 

англійська та досвід роботи. 
Водіння - це плюс, але не обов’язково.

3. Чоловік похилого віку в Riverside шукає 
собі досвідчену помічницю с проживанням. 

5-7 днів на тиждень, $175 в день. Потрібні 
хороша англійська, DL та автомобіль.

4. Літня пані в Lincolnwood шукає собі 
помічницю з проживанням. 6 днів на 

тиждень, $180-200 в день. Необхідні дуже 
гарна англійська, DL і автомобіль.

5. Дуже приємна літня пара в Northbrook 
шукає собі помічницю с проживанням. 
7 днів на тиждень, $180-200 в день. 

Потрібні хороша англійська та досвід 
роботи. Водіння - не обов’язково.

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

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

������!
��	
��! 
����!

������!
��	
��! 
����!

Всі видиВсі види
дахів:дахів:
Всі види
дахів: 847
682
9145

 Добру ціну дамо вам,

Подзвоніть швиденько нам!
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Оплата 60-65 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook

Нові траки Volvo 2017-2019
 Dry Van

Бонуси за хороші інспекції 
Гарантуємо не менше  3000 миль в тиждень 

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ

Забезпечимо AOBRD (Electronic Logbook)  
24/7 підтримка для ефективної роботи 

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

Надаємо в рент нові трейлера

Розмовляємо українською, російською, польською 

 Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни

•  Оплачуємо 90% від gross

Запрошуємо на роботу 
водіїв CDL та Owner Operators
з досвідом і тих, хто тільки закінчили  CDL School

Для студентів пропонуємо тренувальну програму $100/день
Піднімаємо заробітну плату до:

+1-630-965-2750 • hr@universecarrier.com
Розмовляємо українською, російською, англійською

- 58 ц/миля для Dry Van - 60 ц/миля для Reefer - 65 ц/миля для  Flat Bed

• Оплачуємо всі милі (завантажені та пусті), додаткові зупинки, 
простої, partial, detention, tarps та oversize loads

• Бонуси "safe" водіям та за відмінно пройдену інспекцію
• Нові траки Volvo та Freightliners 2018-2020
• Нові трейлери Flat Bed, Dry Van, Reefer, Conestoga та Straight truck
• I-passes, transponders
• Надаємо в рент нові трейлери
• Професійні  диспетчери
• Оплата  щоп’ятниці

• Оплачуємо всі милі (завантажені та пусті), додаткові зупинки, 
простої, partial, detention, tarps та oversize loads

• Бонуси "safe" водіям та за відмінно пройдену інспекцію
• Нові траки Volvo та Freightliners 2018-2020
• Нові трейлери Flat Bed, Dry Van, Reefer, Conestoga та Straight truck
• I-passes, transponders
• Надаємо в рент нові трейлери
• Професійні  диспетчери
• Оплата  щоп’ятниці
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ВИ ЗАРАЗ ШУКАЄТЕ РОБОТУ? 
ХОРОШІ НОВИНИ! 

- Follow procedures including documenting 

  all work performed on work orders;

- Proficient in electrical meter testing;

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

- Electric motor knowledge (DC);

- Complete electrical repairs and welding projects as needed;

- Capable of using all diagnostic equipment and resources;

- Perform inspection, diagnosis and repair of electrical, 

  hydraulic, suspension and brake and air systems;

Minimum Level of Education: not applicable; 

Minimum 1 Years of Experience

Salary: depends on experience

Language: Ukrainian; Russian; English;   

Location: Melrose Park, IL 60160

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

RESPONSIBILITIES:

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

Diagnose and repair 
most transmissions, 
engines, electrical suspension 
and drive-line issues.

R e p a i r

UC Truck Repair
шукає на full time

РЕКЛАМА
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У Європі «роздають» електрокари
Вжиті в Європі безпрецедентні 

заходи для підтримки ринку елек-
тромобілів призвели до суттєвого 
зростання попиту. Реалізуючи про-
граму зниження шкідливих викидів, 
уряди європейських країн субсиду-
ють купівлю нових електрокарів, 
стимулюючи таким чином перехід 
на екологічні транспортні засоби.

У Нідерландах, зокрема, почала 
діяти схема субсидування електро-
карів. Кожен, хто бажає придбати 
новий електромобіль, може отри-
мати 4000 євро на його купівлю.

Про це повідомляє сайт націо-
нального агентства з підприємни-
цтва.

«Якщо ви – фізична особа, й ку-
пуєте чи орендуєте електромобіль, 
то маєте право на субсидію для 
фізичних осіб. Схема субсидій при-
значена як для нових, так і для вжи-
ваних електромобілів», – йдеться у 
повідомленні.

Зазначається, що фізичні особи 
мають право на субсидію в розмі-
рі 4000 євро при оренді чи купівлі 
нового електромобіля. Для вжи-
ваного автомобіля розмір субсидії 
складає 2000 євро.

Схема субсидій працює з 1 лип-
ня 2020 року до 1 липня 2025 року.

Водночас у Німеччині діє знижка 
в розмірі 9 тисяч євро. Це дозво-
лило місцевому дилеру Autohaus 
Koenig запропонувати електрока-
ри Renault Zoe в лізинг із нульовим 
початковим платежем і щомісяч-
ним внеском у розмірі всього 69 
євро. Через три роки користувач 
може викупити автомобіль, ви-
тративши на нього всього 12 999 
євро при рекомендованій ціні 27 
675 євро. Як повідомило видання 
InsideEVs, за 20 днів із початку акції 
50 дилерських центрів однієї з ком-
паній продали у лізинг 300 електро-
карів Renault Zoe.

За умови внесення попередньо-
го депозиту електричний Smart у 
тій же Німеччині можна взяти в лі-
зинг за 9,9 євро на місяць, а Zoe – за 
39 євро. У Франції, де дотації ста-
новлять 7 тисяч євро, лізинг Renault 
Zoe коштуватиме 79 євро на місяць.

На думку експертів Bloomberg 
NEF, тимчасові дотації не дозво-
лять вирішити проблему переходу 
на «зелені» автомобілі. Для збере-
ження попиту електрокари повин-
ні зрівнятися у ціні з аналогічними 
бензиновими автомобілями. За 
прогнозами, це станеться до 2025 
року.

Subaru та Lexus очолили рейтинг 
лояльності автовласників США

Автомобілі Subaru повторно ку-
пують 60,5% американських авто-
мобілістів, Lexus – 48%.

Компанія J. D. Power опублікува-
ла аналітичні дані про лояльність 
автомобілістів до марок, презен-
тованих на ринку США. Рейтинг 
лояльності клієнтів заснований на 
даних про продажі автомобілів із 
червня 2019 року до травня 2020 
року, незалежно від модельного 
року. Рейтинг фактично є відобра-
женням того, яка кількість автомо-
білістів при купівлі наступного ав-
томобіля вибирає одну і ту ж марку.

Подібне дослідження J. D. Power 
проводить другий рік поспіль. Уже 
вдруге перше місце серед брендів 
класу люкс займає Lexus. 48% влас-
ників автомобілів марки при купівлі 
наступного автомобіля вибирають 
Lexus. Цікаво, що інші чотири місця 

у цій «п’ятірці» дісталися німецьким 
брендам:

Mercedes-Benz – 47.8%;
BMW – 45,1%;
Porsche – 44,9%;
Audi – 43,4%.
Серед брендів масового ринку 

та в автомобільній промисловості 
загалом перемога другий рік по-
спіль дістається Subaru. Рівень ло-
яльності марки становить 60,5%. 
Далі чотири позиції посідають:

Toyota – 60,3%;
Honda – 58,7%;
RAM – 57,3%;
Ford – 54,3%.
«Є багато факторів, які сприяють 

лояльності до бренду, починаючи від 
досвіду, який ви купуєте, до відчуттів 
від водіння. Автовиробники дійсно 
зосереджені на утриманні клієнтів, 
про що свідчать плани виплат і сти-

мули, які вони запропону-
вали після початку панде-
мії COVID-19. Багато з них 
зробили все можливе, аби 
запропонувати клієнтам 
фінансову допомогу в пе-
ріод економічної невизна-
ченості, що багато в чому 
зміцнює довіру споживачів 
до обраного бренду», – за-
уважив, аналізуючи ре-
зультати рейтингу, Тайсон 
Джоміні, віце-президент із 
питань аналітики та аналізу 
даних в J. D. Power.

На 3D-принтері вперше у світі 
«надрукували» електробайк

Каліфорнійський стартап 
Superstrata презентував електрич-
ний велосипед Superstrata Ion, на-
друкований на 3D-принтері.

 «Ми вже бачили електричні 
велосипеди, зроблені з вуглеце-
вого волокна, і навіть велосипеди, 
надруковані на 3D-принтері. Про-
те стартап із Кремнієвої долини 
Superstrata став першим, який це 
зміг об’єднати у новий електробайк 
із вуглецевого волокна», – повідом-
ляє портал Electrek.

Як повідомляє портал, друк са-

мого велосипеда на 3D-принтері 
став можливим завдяки техноло-
гії, розробленій компанією Arevo. 
Зазначається, що в Superstrata Ion 
встановлено батарею потужністю 
до 350 кВт за годину. Це дозволяє 
велосипеду проїхати додаткові 56 
км без підзарядки.

Транспортний засіб може наби-
рати максимальну швидкість до 25 
км за годину. Його вага – 11 кг.

Вартість Superstrata Ion – 3999 
доларів США, а перші постачання 
розпочнуться у грудні цього року.

Компактніший, ніж Tesla: 
Nissan презентував новий 

електричний позашляховик

Японський автовиробник Nissan 
презентував електричний позаш-
ляховик Ariya.

Про це повідомляє Electrek. За-
значається, що автомобіль може 
проїхати без підзарядки до 482 км 
– завдяки базовій моделі батареї 
потужністю 63 кВт.

Також Ariya може після 30 хви-
лин зарядки проїхати 281 км.

Довжина нового позашляховика 

Nissan – на 10 см менша, ніж елек-
трокара Tesla Model Y Ілона Маска.

Вартість базової моделі автомо-
біля становить 40 тисяч доларів, 
а перші продажі електрокара за-
плановані на середину 2021 року 
в Японії. Пізніше продажі розпоч-
нуться й у США. Компанія планує 
до кінця 2023 року вийти на рівень 
виробництва понад 1 мільйон елек-
трокарів щорічно.

Суд у Німеччині заборонив 
«оманливу» рекламу Tesla

Мюнхенський суд заборонив 
Tesla використовувати певні фор-
мулювання в рекламних оголошен-
нях, які можуть ввести споживачів в 
оману.

Про це повідомляє Avtodream.
Зокрема, ці фрази стосуються 

«сили самостійного водіння» елек-
тромобілів.

Німецька Wettbewerbszentrale, 
організація, яка стежить за чесною 
конкуренцією, передала справу в 
мюнхенський суд. Організація ви-
магає, щоб компанії Tesla більше не 
дозволяли використовувати тексти 
в рекламних оголошеннях, які на-
тякають, що її автомобілі – повністю 
самостійні.

На думку організації, споживачі 
можуть подумати, що Tesla Model 
3 більше не потребує присутності 

людини, і тому на німецьких доро-
гах також буде дозволено повністю 
автономне водіння, що насправді 
не так.

Раніше Національна рада з питань 
безпеки на транспорті США (NTSB) 
вже критикувала систему автопілота 
Tesla за відсутність безпеки. Амери-
канський виробник, своєю чергою, 

стверджує: його клієнти проінфор-
мовані, що технологія не має на увазі 
повністю автономне водіння.

Наразі в Tesla ніяк не відреагу-
вали на рішення німецького судді. 
Компанія може оскаржити це рі-
шення.

Нагадаємо, раніше ізраїльські 
спеціалісти під час проведення екс-
перименту змогли обдурити автопі-
лот Tesla і змусили електромобіль 
з’їхати на умовну зустрічну смугу.

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

Фото: electrek.co

Фото: DPA
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TOYOTAARLINGTON.COM
A+

ONE OF THE 
WORLD’S LARGEST
TOYOTA DEALERSHIPS

on Certified Pre-Owned TOYOTA SELECT MODELS*

BUY FOR BUY FOR BUY FOR

CAMRY LE
2019 TOYOTA

COROLLA LE
2020 TOYOTA

#16436P#16548P #16571P

RRR

C-HR LE
2019 TOYOTA

$$  16,39316,393 $$  16,99316,993 $$  17,993

2095 North Rand Rd. Palatine, IL 60074 (ON THE CORNER OF HICKS & RAND ROAD)

ARLINGTON
Palatine, IL PHONE: 855-996-7697

*This is a buydown rate. Plus tax, title, license and 300.00 doc fee. While supplies last. See dealer for details. Subject to credit approval. Select models. 1.9% APR financing for 72 months with $0 down payment required 
equals $14.71 per $1000 financed. Down payment or money due may vary at time of purchase. Expires 8/31/20.

ALEX 
DUBINSKY

Sales 
Associate

OLGA 
RUSICOVA

Sales 
Associate

Розмовляємо вашою мовою

SELL USSELL US YOUR CAR! YOUR CAR!
WE WANT TO BUY YOUR CAR WE WANT TO BUY YOUR CAR 

EVEN IF YOU DON’T BUY OURS!EVEN IF YOU DON’T BUY OURS!

SEE DEALER FOR DETAILS. 

MARCH 2020 : 2016 Toyota Camry LE = $9,300       
JULY 2020 : 2016 Toyota Camry LE = $11,700

YOUR CAR IS WORTH MORE 
THAN YOU THINK!

1.9%1.9% 7272
RRR

#16436P

PLUSPLUS 2-YEAR MAINTENANCE INCLUDED 2-YEAR MAINTENANCE INCLUDED
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® F e d e r a l  C r e d i t  U n i o n

10%

EQUAL HOUSING
L E N D E R

Federally insured by NCUA

26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091

11838 Jos. Campau, Hamtramck, MI 48212

586-757-1980

313-366-0055

248-487-0330 

2332 W. Chicago Ave., Chicago IL 60622, 773-328-7500

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106

558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306

973-373-7839

201-795-4061

973-887-2776

773-589-0077

847-359-5911

630-307-0079

5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656

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

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

SELFRELIANCE.COM


