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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

Йосип 
Розенберг, 
Чикаго. 
Спеціально для 
«Час і Події» 

Більшість людей у цій 
країні вважають іпо-

теку чимось схожим на 
священну корову в Індії. 
Багато хто з нас пов’язує 
іпотеку зі звичним зна-
ком «Увага! Небезпека!». 

Саме тому більшість по-
купців нерухомості, як пра-
вило, обирають 30-річну 
іпотеку, особливо популяр-
ну серед людей, які купу-
ють житло вперше.

Нам дуже часто здаєть-
ся, що, як тільки ми отри-
маємо хороший іпотечний 
кредит із досить низькою 
відсотковою річною став-
кою, то зможемо розслаби-
тися і забути про нього.

«І що в цьому погано?» 
– запитаєте ви. Насправді 
нічого, крім цього:

• нерозумно будувати 
плани на 30-річний тер-
мін;

• сімейні плани потрібно 
оновлювати кожні 3-5 років 
та переглядати раз на рік;

• практично жодна пер-
ша іпотека ніколи не випла-
чується в повному обсязі 
через подальше рефінансу-
вання протягом 3-5 років;

• не варто ігнорувати ін-
вестиційний потенціал іпо-
теки;

• не варто брати на себе 
великий платіж за іпоте-
кою, не маючи можливості 
контролювати його.

Всі перераховані вище 
причини рано чи пізно поч-
нуть створювати проблеми 
та ускладнювати ваше жит-
тя. Й основний фактор цих 
ускладнень – «назавжди» 
зафіксований платіж.

Хороша новина полягає 
у тому, що ринок пропо-
нує вирішення кожної про-
блеми. У нашому випадку 
це HELOC – кредитна лінія 
під заставу житлової неру-
хомості. HELOC дуже до-
помагає у вирішенні всіх 
вищезазначених питань, 
але головне, що це дає нам 
можливість змінити суму 

іпотечного платежу. Інши-
ми словами, HELOC – це 
інструмент, який дозво-
ляє нам пришвидшити ви-
плату іпотеки. Знижуючи 
щомісячний платіж – P&I 
(основна сума та відсотки), 

ми можемо почати достро-
ково погашати іпотеку (див. 
попередню статтю про іпо-
теку).

Припустімо, що ми спла-
тили частину HELOC, яка 
допомогла нам знизити 
щомісячний рахунок. Тепер 
погляньмо на різні варіан-
ти погашення іпотеки за 
допомогою HELOC:

Якщо сума іпотеки ста-
новить $300 тис., P&I = 
$1520,00, наша виплата за 
рік складає $4800,00.

Якщо HELOC = $200K, P&I 
= $750,00, сума на достро-
кове погашення = $770,00, 
щорічна окупність = $9 
240,00

Якщо HELOC = $100K, P&I 
= $375,00, сума на достро-
кове погашення = $1145,00, 
щорічна окупність = 
$13,740,00

Якщо HELOC = $50 000, 
P&I = $187,00, сума на до-
строкове погашення = 
$1333,00, річна окупність = 
$16 000,00.

Як бачите, HELOC дозво-
ляє нам значно пришвид-

шити сплату іпотеки, не 
збільшуючи початковий 
щомісячний платіж. Однак 
ми можемо скористатися 
цим методом, лише якщо 
нам вдасться знайти кошти, 
необхідні для часткової ви-
плати HELOC. Тут ми може-
мо використовувати будь-
які доступні нам ресурси: 
кошти на банківських ра-
хунках, депозитних серти-
фікатах, пенсійних фондах 
і, звичайно, кошти з Ава-
рійного фонду. Крім того, 
ви можете легко позичити 
кошти у членів своєї сім’ї та 
друзів, оскільки є стовідсо-
ткова гарантія, що ви змо-
жете повернути їх за корот-
кий термін, без будь-якого 

контролю та обмежень з 
боку банку.

Я буду радий надати 
детальні розрахунки різ-
них варіантів повного або 
часткового погашення ва-
шої іпотеки за допомогою 
HELOC або будь-якого ін-
шого способу – на ваш ви-
бір.

Далі буде.

Телефонуйте мені
за додатковою
інформацією:

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

www.drfgroup.net

З повагою – Йосип Розенберг

HELOC дозволяє нам значно 
пришвидшити сплату іпотеки, 
не збільшуючи щомісячний платіж

Як сплатити 30-річну іпотеку за 6 років  
(інформація для роздумів)

Фото з відкритих джерел
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Марина 
Олійник, 
Київ. 
Спеціально 
для «Час і 
Події»

Головна новина цього 
тижня для світу – звісно, 

Білорусь. Однак білоруси 
дивовижним чином поєд-
нуються із подієвою карти-
ною решти світу. Планетою 
котяться зміни, і то суттєві.

Фактично до останнього 
мало хто вірив, що білору-
си, сумирні і чемні білоруси, 
котрі стільки років терпіли 
Олександра Лукашенка, на-
важаться на масові протес-
ти. Хоча наш автор Дмитро 
Добрий по це сумлінно по-
переджував (https://www.
chasipodii.net/article/25002/, 
https://www.chasipodii.net/
article/24952/).

І от – сталося. Після пре-
зидентських виборів, на 
яких офіційно, за попере-
дніми результатами, чинний 
президент Олександр Лу-
кашенко набрав 80,23%, а 
Світлана Тихановська 9,90% 
голосів, білорусам урвався 
терпець.

Їхні силовики не цура-
лися бити жінок і дітей, і це, 
схоже, розлютило людей ще 
більше.

Якщо Україна протесту-
вала більш-менш централі-
зовано, то білоруси взялися 
боротися з партизанським 
підходом, в різних містах і 
містечках – підпалювали ма-
шини силовиків і закидали 
камінням.

Не допомогло навіть те, 
що Світлана Тихановська 
перебралася до Литви, і чи 
то добровільно, чи то під 
тиском у відеозверненні на-
магалася переконати біло-
русів, що шкурка вичинки не 
варта, оголосила себе «слаб-
кою жінкою», і натякала, що 
не варто за неї боротися: 

«Білоруси! Я закликаю 
вас до розсудливості й по-
ваги до закону. Я не хочу 
крові і насильства. Я прошу 
вас не протистояти міліції, 
не виходити на площі, щоб 
не наражати своє життя на 
небезпеку. Бережіть себе і 
своїх близьких!»

Але народний гнів – то не 
та річ, яку можна зупинити 
зверненнями, навіть якщо 
ти є кандидатом у президен-
ти. Більше того – в Україні 
он навіть цілих троє лідерів 
опозиції з цим завданням на 
Майдані дати раду не могли, 
хоча всі були чоловіками, а 
окремі – навіть і дуже силь-
ними. Хоча, звісно, хтіли, 
дуже би хтіли відправити 
громадян додому, аби «не 
гойдали човна». Не допомо-
гло.

Не допомогло це і Тиха-
новській. Терплячі білоруси 
так вже наїлися свого вили-
заного соціалістичного раю, 
що почали демонструвати 
дива майже партизанського 
спротиву.

Якщо деякі американці до 

соціалізму прагнуть – то бі-
лорусам вже їхній місцевий 
соціалізм сидить у печінках.

І відсутність лідера їх не 
зупинила. Хоча лідер з Ти-
хановської доволі умовний 
– вона вирізняється доволі 
потужною проросійською 
позицією, і цілком можливо, 
що за її керівництва на біло-
русів чекали би міцні обійми 
Росії, а на місце «чистенького 
соціалізму» прийшов би ро-
сійський напівбандитизм…

Однак, наразі, схоже, міс-
це лідера у цій країні вакант-
не, і цілком можливо, що у 
запалі боротьби і станеться 
диво – і на сцені з’явиться 
гідна людина, котра не зра-
дить надій свого народу…

Українці, з висоти свого 
досвіду і обпалених надій, 
на ці події дивляться дещо 
скептично, однак сподіва-
ються на диво – і передають 
сусідам аптечки тактичної 
медицини. 

А тим часом в Україні теж 
тривають тектонічні проце-
си – хоч і менш помітні.

Так, для прикладу, обе-
режний оптимізм навіює 
ситуація зі підприємством 
«Мотор Січ», про яке ми 
писали у минулому номері 
(https://www.chasipodii.net/
article/25094/). 

На диво, на ситуацію 
зреагував Антимонополь-
ний комітет. Це дуже дивно, 
оскільки зазвичай цьому 
комітету майже не властива 
реакція такого штибу. Так, 
для прикладу, нещодавно 
цей комітет дозволив прода-
ти львівський готель «Дніс-
тер» російському політикові 
Алєксандру Бабакову, який 
перебуває під санкціями в 
Україні, Євросоюзі й США.

І от цей комітет відмовив 
у дозволі на концентрацію 
акцій ПАТ «Мотор Cіч» китай-
ським інвесторам підприєм-
ства та DCH.

У відповідь компанія 
Ярославського пригрозила 
Антимонопольному комі-
тету судами і заявила, що, 
мовляв, «арешт акцій послі-
довно веде «Мотор Січ» до 
знищення». На диво, пози-
цію компанії не те щоб під-
тримали, але надрукували 
без купюр і без пояснень 
деякі цілком поважні україн-
ські ЗМІ, що направду дуже 
сумно…

Втім, обома справами – і 
продажем львівського готе-
лю росіянинові, і продажем 
«Мотор Січі» – мали би за-
йматися насамперед СБУ та 
РНБО.

Знову ж таки, на диво, 
СБУ як мінімум займається 
справою «Мотор Січі». Як 
скаржаться у компанії Ярос-
лавського, з 2017 року пра-
воохоронними органами 
здійснюються кримінальні 
виробництва і накладені 
арешти на акції ПАТ «Мотор 
Січ». В результаті арештів діє 

заборона на перереєстра-
цію акцій і видачу реєстру 
акціонерів щодо всіх 100% 
акцій. А значить, «власни-
ки акцій ПАТ «Мотор Січ» 
вже 3 роки не можуть роз-
поряджатися належним 
їм майном, брати участь в 
управлінні підприємством і 
контролювати відповідність 
прийнятих менеджментом 
рішень своїм економічним 
інтересам».

Будемо сподіватися, що 
СБУ таки триматиме удар у 
цій справі, принаймні, доти, 
допоки світ не зрозуміє, чим 
загрожує планеті китайська 
«Мотор Січ».

Зі львівським готелем 
дещо складніше – від росіян 

тут теж можна багато чого 
очікувати.

От, візьмімо, для прикла-
ду, те російське судно, котре 
привезло селітру до Бейру-
та. 

Російський власник 
навантажив корабель се-
літрою, яка, нібито, була 
настільки потрібною меш-
канцеві Мозамбіку, що той 
за неї заплатив аж мільйон 
доларів за перевезення. Але 
судно не заплатило у Бейру-
ті портовий збір – і так і ли-
шилося в порту. Власник дав 
екіпажу гроші на дорогу до 
Одеси – а саме судно лишив 
у порту, хоча, за словами 
колишнього капітана судна 
Бориса Прокошева, власник 
міг би здати судно на мета-
лолом і  заробити 350 тисяч 
доларів. Але – не схотів.

Дуже дивні дії власника 
судна, чи не так? Завезти у 
порт Бейрута судно із селі-
трою – і докласти всіх зусиль, 
аби судно там лишилося. Чи 
то зіграв на жадібності пор-
тового керівництва – а чи то 
доклав «інвестицій», аби те 
керівництво забуло про здо-
ровий глузд і про те, що три-
мати корабель із селітрою 
в порту великого міста – як 
мінімум небезпечно. Що ж, 
як то кажуть, бійтеся данай-
ців, тобто, росіян і з їхніми 
дарами, і з їхніми штрафами, 
і з їхнім троянським майном.

Сумно, що тепер таким 
троянський майном став ще 

й готель «Дністер», один із 
найкращих львівських готе-
лів.

Тим більше, що росій-
ських троянських коней в 
Україні так вистачає. І їх ви-
стачить, на жаль, на кілька 
кораблів із селітрою – по 
одному в кожен обласний 
центр як мінімум. За даними 
голови Служби зовнішньої 
розвідки Валерія Кондратю-
ка,  в Україні наразі працю-
ють понад 13 тисяч росій-
ських компаній. Гроші з РФ 
є майже в усіх українських 
обленерго.

«Російська Федерація 
використовує всі можли-
вості для ведення торго-
во-економічної війни про-

ти України. Йдеться про 
фінансовий тиск, енерге-
тичний шантаж, транзит-
но-транспортну блокаду, 
витіснення українських 
товаровиробників із тра-
диційних ринків збуту, 
дискредитацію наших під-
приємств на міжнародних 
ринках, інвестиційне про-
никнення на ринки України 
через підставні структури. 
…Розвідка має дані, що в 
РФ сформовано перелік 
«больових точок» Укра-
їни, через які планують 
заподіяти якнайбільшої 
шкоди нашій економіці. 
Центральне місце у списках 
належить флагманам ві-
тчизняної промисловості, 
українським портам і тран-
спортній інфраструктурі, 
підприємствам паливно-е-
нергетичного та оборон-
но-промислового комплек-
сів», - розповідає Кондратюк 
у статті для «Дзеркала Тиж-
ня».

Як бачите, троянський 
потенціал чималий.

Загалом не дивує, що Ро-
сія собі формує перелік «бо-
льових точок» України.

Дивує, чому на сьомому 
році війни Україна не має 
аналогічного переліку…

І чому українські троян-
ські коні не заходять в ро-
сійські стратегічні підприєм-
ства з аналогічною метою…

Парк троянських коней 
– справа не дуже красива, 

але під час війни – вкрай не-
обхідна. Сподіваємося, що 
українська влада це зрозуміє 
раніше, ніж у її порти зайде 
корабель з російською селі-
трою…

До слова, про кораблі.
Того тижня дала про себе 

знати ще одна тема, про яку 
ми довго і наразі без особли-
вих успіхів намагаємося кри-
чати на весь світ: Азовське 
море. Ну і російські кораблі 
в ньому.

Як інформує експред-
ставник президента Украї-
ни в Криму Борис Бабін, 11 
серпня біля Бердянська при-
кордонний катер росіян 499 
підійшов впритул до матери-
кового берега.

«Судно українських при-
кордонників BG 032 виявило 
підозрілі дії росіян та при-
писало кораблю агресора 
відійти від узбережжя, з 
посиланнями на акти Мін-
інфраструктури, що об-
межують маневрування у 
двохмильній прибережній 
зоні.

Представник ворога від-
повів, що Азов є «внутрішнім 
морем двох держав» та що 
«українські акти для нього 
нічого не значать» оскільки 
він «маневрує за планом».

Крім того, росіянин при-
писав нашим прикордон-
никам не наближатися до 
нього ближче, ніж на 20 ка-
бельтов.

Що й було зроблено.
Постачання мін, висад-

ка диверсантів, захоплен-
ня рибалок за таких умов 
й надалі здійснювати-
муться росіянами на всій 
формально «підконтроль-
ній» нам акваторії Азова.
Від Маріуполя до Стрілково-
го.

А наші уповноважені по-
садовці мовчатимуть і на-
далі, отримуючи нові й нові 
бонуси від азовської рибної 
мафії.

Для якої досі не змінено 
режим «спільних вод».

Засідання «україно-росій-
ської комісії» з ростовськими 
колегами готують наразі», - 
пише Борис Бабін.

Як бачимо, справи не 
дуже веселі. Подекуди Украї-
на таки намагається тримати 
удар – принаймні, у справі 
«Мотор Січі», та й сама вели-
ченька стаття голови Служ-
би зовнішньої розвідки про 
потенційно підривну діяль-
ність росіян в Україні – теж 
важливий крок. Досі такі 
матеріали писали переваж-
но журналісти – намагалися 
здійняти галс із позмінним 
успіхом. Те, що посадова 
особа такого рівня піднімає 
це питання у одній із найав-
торитетніших газет України 
– вже суттєвий крок вперед. 
Але його мало, дуже мало. 
Троянські кораблі вже сто-
ять в українських портах і 
стукають копитами…

Про світ на порозі карколомних змін та 
про роль троянського майна у цих змінах
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У Чикаго знову прокотилася хвиля 
пограбувань і мародерства

У результаті понад 100 осіб було 
заарештовано за участь у масових 
заворушеннях і пограбуваннях, які 
спалахнули у центрі Чикаго у ніч на 10 
серпня. Під час заворушень постраж-
дали понад десять поліцейських. Про 
це повідомляє поліція Чикаго.

Суперінтендант чиказької поліція 
David Brown повідомив про арешти 
у понеділок вранці, під  час спільної 
пресконференції із мером Чикаго 
Лорі Лайтфут.

Розпочалися заворушення близь-
ко 12:20 ночі на Michigan Avenue. 
Великі натовпи людей зібралися біля 
магазинів Saks Fifth Avenue та Coach. 
Сотні осіб кричали та кидали речі у 
копів. 

Мародерів вдалося зняти на відео. 
Вони несли із собою викрадені із віт-
рин магазинів товари. Надходило ба-
гато повідомлень про стрілянину.

Як повідомив Brown, 13 копів 
отримали поранення під час за-
ворушень, зокрема, один сержант 
отримав удар пляшкою. В іншого 
поліцейського було діагностовано 
перелом носа.

Охоронець магазину та цивільна 
особа отримали кульові поранення 
і були доправлені до районних ліка-
рень. Поліцейські вранці 10 серпня 
вилучили у населення п’ять одиниць 
вогнепальної зброї. Усього протягом 
вихідних копи вилучили 149 одиниць 
вогнепальної зброї.

Незадовго до 5 години ранку 10 
серпня прессекретар поліції Чика-
го Tom Ahern написав повідомлен-
ня про те, що невідомі стріляють із 
вогнепальної зброї у поліцейських, 
які відстрілюються поблизу Michigan 
Avenue та Lake Street. Жоден коп не 
постраждав. Ahern додав, що на той 
час не було відомо, чи отримали пра-
вопорушники поранення.

Пограбування за ніч поширилися 
на кілька кварталів Чикаго. Зокрема, 
надходили повідомлення про погра-
бування у River North, Streeterville, 
Lincoln Park, Gold Coast і South Loop.

«Відтак доступ до центру міста 
буде обмежено із 8 год вечора до 6 
год ранку. Посилене патрулювання 
поліції триватиме у всій частині міста 
сьогодні і надалі», – заявив Brown.

Штат субсидуватиме оренду житла 
постраждалим 

від коронавірусу мешканцям 
Мешканці Іллінойсу можуть по-

дати заявки на участь у двох нових 
програмах, що надають фінансову 
допомогу тисячам людей, які мають 
проблеми із оплатою житла у зв’яз-
ку із пандемією коронавірусу. Про 
це заявив губернатор Іллінойсу Дж. 
Пріцкер.

Департамент розвитку житлового 
будівництва Іллінойсу виділив $150 
млн на допомогу орендодавцям, які 
отримують право на оплату орендної 
плати за допомогою Emergency Rental 
Assistance Program.

Після закінчення терміну подання 
заявки на надання допомоги, IHDA 
відкриє заявки на участь у Emergency 
Mortgage Assistance Program. У рам-
ках програми власникам будинків, які 
також постраждали від пандемії, буде 
виділено $150 млн.

В офісі Пріцкера заявили, що «це 
найбільші програми субсидування 
оплати оренди житла у надзвичайних 
ситуаціях у країні, які допоможуть 
приблизно 40 тис. домогосподарств 
до кінця року».

Відповідно до правил програми, 
орендарі отримуватимуть одноразо-
вий грант у розмірі $5000, що випла-
чується безпосередньо орендодав-
цям і має покрити усі протерміновані 

платежі за оренду, починаючи з бе-
резня і продовжуючи до грудня, або 
на суму $5000 доларів, заявили чино-
вники. Орендарям не доведеться по-
вертати отримані від штату кошти.

Заявки можна подавати до 21 
серпня. Проте прийом нових заявок 
може бути припинено раніше – через 
очікувану велику кількість заявників, 
кажуть в офісі губернатора. Отри-
мають фінансування, як очікується, 
близько 30 тис. орендарів.

Орендарі мають право подати за-
явку, якщо вони відповідають трьом 
критеріям: дохід їхнього домогоспо-
дарства до 1 березня становив 80% 
або менше від середнього доходу в 
регіоні, дорослий член домогоспо-
дарства втратив дохід через панде-
мію, а домогосподарство має неопла-
чену оренду.

Після закінчення терміну подан-
ня заявки на участь у програмі суб-
сидування оренди житла власники 
будинків, які зазнали втрати доходу, 
пов’язаної з пандемією, можуть по-
дати заявку, починаючи з 24 серп-
ня, на участь у Emergency Mortgage 
Assistance Program.

Детальнішу інформацію, зокрема, 
про те, як подати заявку, можна отри-
мати тут: https://era.ihda.org/.

В Іллінойсі зафіксовано 
коронавірусний антирекорд 

7 та 8 серпня в Іллінойсі 
було зареєстровано понад 
2000 нових хворих на корона-
вірус. Це – найбільша кількість 
випадків за понад два місяці.  

У зв’язку з цим губернатор 
Дж. Пріцкер оголосив суворе 
попередження для мешканців 
і закликав їх дотримуватися 
вимоги влади штату носити 
маски на обличчя.

«Це – переломний момент 
для штату Іллінойс, аби пере-
конатися, що люди роблять 
усе можливе, щоб пом’якшити, 
зменшити поширення корона-
вірусу», – заявив Пріцкер.

Кількість нових зареєстро-
ваних випадків – найбільша, 
починаючи з 24 травня. Тоді 
за один день було зафіксова-
но понад 2500 нових випадків. 
Однак тоді було протестовано 
значно меншу кількість людей.

Минулого тижня у 13 окру-
гах штату було оголошено «за-
грозливий рівень» у зв’язку із 
поширенням коронавірусу.

Це означає, що в кожному 
із цих округів спостерігаєть-
ся підвищення на два (або 
більше) «показники ризику» 
COVID-19», – зазначили у де-
партаменті охорони здоров’я.

Позаминулого тижня 11 
округів перебували на «за-
грозливому рівні». П’ять із них 
залишились у цьому списку 
станом на 7 серпня.

Губернатор підписав за-
конопроект, який дозволяє 
притягнути до кримінальної 
відповідальності кожного, хто 
намагається тиснути на пра-
цівника, який виконує вимоги 
щодо носіння масок або реко-
мендації департаменту охоро-
ни здоров’я.

Новий законопроект «про-
понує захист від тиску на пра-
цівників роздрібної торгівлі, 
багатьом із яких доручено 
просити громадськість дотри-
муватися певних заходів, які 
стосуються пом’якшення дії 
COVID у приміщеннях», – за-
явив Пріцкер під час прес-кон-
ференції. «Багато в чому ці 
працівники зараз виступають 
в авангарді зусиль, спрямова-
них на мінімізацію наслідків 
(коронавірусу – ред.) для здо-
ров’я населення, заохочення 
дотримання соціальної дис-
танції та використання масок 
для обличчя».

Закон також збільшує опла-
чувану відпустку у зв’язку із 

втратою непрацездатності на 
60 днів, зокрема, для право-
охоронців, пожежників і ліка-
рів швидкої допомоги, які за-
хворіли на COVID-19.

Департамент охорони здо-
ров’я штату подав на розгляд 
депутатів новий набір правил, 
які діють в умовах надзвичай-
ної ситуації. У департаменті, 
зокрема, вимагають надати 
місцевим правоохоронним 
органам та службовцям де-
партаменту охорони здоров’я 
більше прав під час забезпе-
чення виконання  правил, а 
саме – маскового режиму чи 
обмеження кількості осіб під 
час зібрань.

Правила має схвалити 
Об’єднаний комітет із питань 
адміністративно-правових 
норм.

Відповідно до нових пра-
вил, підприємствам, школам 
та дитячим установам можуть 
загрожувати штрафи до $2500 
за відмову виконувати розпо-
рядження влади штату.

На думку Пріцкера, нові 
правила – насправді набагато 
справедливіші, ніж інші варі-
анти примусу до правильної 
поведінки, які могли би бути 
реалізовані.

«Ці правила дозволяють 
застосувати помірний рівень 
виконання законів, подібний 
до того, який мають багато ін-
ших штатів», – заявив він. «Він 
надає пріоритет просвітни-
цтву та підтримці бізнесу над 
приниженням та покаранням. 
Це різко контрастує з давніми 
законами, написаними давно, 
до цієї пандемії. Ці жорсткі за-
кони можуть завдати шкоди 
бізнесу».

За словами Пріцкера, нові 
правила дозволять право-
охоронним органам і депар-
таментам охорони здоров’я 
видавати попередження, а 
не приписи. Він стверджує, 
що нові правила розроблені 
швидше з просвітницькою ме-
тою, а не каральною.

«Ми робимо це для під-
приємств, які дотримуються 
правил, поки конкуренти ігно-
рують їх», – зауважив він. «Ми 
робимо це для людей, які по-
винні працювати у магазинах, 
де їхні керівники не дотриму-
ються правил департаменту 
охорони здоров’я, наражаючи 
на небезпеку їхні життя та здо-
ров’я».

Фото з відкритих джерел
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Продовження на стор. 10

Боже, благослови Америку,
Землю, яку я люблю,
Захисти її, направ її
Через ніч 
Твоїм світлом із Небес.

Коли ідея з імпічментом 
провалилася, головний 

її архітектор, член Пала-
ти представників Адам 
Шіфф кинув спересердя: 
«Ми повинні зробити все, 
щоб людина, подібна до 
Трампа, ніколи більше не 
посіла крісло президента».

Зробили. Мало хто сумні-
вається у тому, що повстан-
ня і т. зв. «мирні протести» 
– справа рук лівого крила 

Демократичної партії. У по-
передній статті я писав, що 
країна палає, а федерально-
го уряду й армії ніде не вид-
но. Я вважав і вважаю так 
зараз, що через це Трамп 
може програти вибори. Зло-
чинність зростає, зокрема 
вбивства. Поліція – демора-
лізована.

Зараз війська – введені, 
і тривають арешти під гучні 
протести того ж лівого кри-
ла про порушення прав гро-
мадян, які вони мають, згід-
но із Першою поправкою до 
Конституції. Співробітники 
Федерального бюро розслі-
дувань (ФБР), що входить до 
складу Міністерства юстиції 
(Department of Justice), на-
діслані у Портленд, Детройт, 
Клівленд, Мілуокі. У Порт-
ленді з початку заворушень 
поліції сплачено понад 5 
мільйонів понаднормових 
доларів (Fox News, 31 лип-
ня). Двадцять восьмого лип-
ня Голова юридичного комі-
тету Палати представників, 
демократ Джеррі Надлер 
викликав на допит міністра 
юстиції Вільяма Барра, яко-
го у США називають Гене-
ральним прокурором, або 
Attorney General, хоча його 
функції – суттєво більші, ніж 
у прокурорів, і він є членом 
Кабінету президента. Під 
час допиту Надлер запитав 
у Барра, чи не послав він 

агентів у ці міста, аби допо-
могти Президенту під час 
його виборчої кампанії.

У вступному слові мі-
ністр зазначив, що заво-
рушення в американських 
містах – це напад саме на 
уряд. Він також сказав (як 
і я писав нещодавно), що 
найголовніший обов’язок 
уряду – це забезпечення 
верховенства права, «щоб 
люди могли жити в умовах 
безпеки й без побоювань за 
своє життя». Він заявив, що 
його міністерство – неза-
лежне від президента.

Потім він пояснив, на-
скільки важливо Мініс-
терству юстиції бути поза 

політикою. Він висловив 
обурення тими членами ко-
мітету з демократів, які на-
магаються дискредитувати 
його, підхопивши історію, 
нібито він – всього лише ла-
кей президента Дональда 
Трампа. Міністр категорич-
но заперечив те, що його 
рішення ґрунтуються винят-
ково на побажаннях прези-
дента (8-хвилинний виступ 
міністра можна побачити 
тут https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = U 6 u K -
zWchKg&feature=youtu.be).

Вільям Барр, якому 70 
років і який вже працював 
на тій же посаді при пре-
зидентові Буші-старшому, 
послідовно розвінчав всі 
брехливі історії, які були 
опубліковані про нього у 
пресі. Він говорив і про зло-
чинність у всій країні, і про 
поводження з тими, хто по-
винен підтримувати закон. 
Це була точна й необхідна 
доза реальності, якої потре-
бували демократи Комітету.

Якщо ви думаєте, що 
його твердий та чіткий ви-
ступ мав хоч найменший 
вплив на Джеррі Надлера 
(ДН) та інших демократів, то 
це – велика помилка. Далі 
подаємо уривки:

ДН: «... Зрозуміло, що 
американці з підозрою став-
ляться до ваших мотивів. 
Дехто вважає, що ви посла-

ли федеральні сили із до-
тримання закону в ці міста 
не для того, щоб боротися зі 
злочинним насильством, а 
щоб допомогти президенту 
під час перевиборів. Пре-
зидент чітко вказав, що він 
бажає конфлікту між демон-
странтами та поліцією, аби 
зробити його центральною 
темою своєї кампанії. Тож 
дозвольте мені запитати вас 
прямо, пан Барр: «Так чи ні?»

(Моє зауваження: Це – 
безглузде звинувачення 
висунуто через П’ЯТДЕСЯТ 
ДНІВ після початку завору-
шень у Портленді, з якими 
місцева влада не впорала-
ся!)

Вільям Барр (ВБ): «Я б так 
не сказав...»

ДН: «Пане Генеральний 
прокурор, чи погодитеся ви 
зі мною, хоча б у принципі, 
що не личить відволікати 
ресурси Міністерства юсти-
ції та персоналу із посилен-
ня законності для того, щоб 
допомогти президенту під 
час перевиборної кампа-
нії?»

СБ: «Ні. Пане голово, во-
сени ми організували групу 
із боротьби зі злочинністю, 
оскільки були стурбовані 
насильством у декількох 
містах, ми її назвали «Не-
ослабне переслідування». 
На жаль, через епідемію 
коронaвірусу (ковіду) ця 
операція не змогла бути ре-
алізована... Але ми бачили, 
що насильство продовжує 
зростати, особливо після 
смерті Джорджа Флойда, 
тож ми повернулися до цієї 
програми і змогли скеру-
вати агентів, аби зменшити 
насильство. Я шкодую, що 
ковід перервав нашу робо-
ту для відновлення закон-
ності, адже ми ясно бачимо, 
що серйозна злочинність у 
цих містах не припинила-
ся. Місцева поліція та мери 
просили нас про допомогу, 
і довелося збільшити кіль-
кість федеральних агентів 
і слідчих, щоб впоратися із 
ситуацією».

ДН: «Будь ласка, так чи ні? 
Ви обговорювали з прези-
дентом його перевиборну 
кампанію, з ним або іншим 
працівником Білого дому, 
або будь-яким представни-
ком Президента?»

СБ: «Я не маю наміру об-
говорювати мої розмови з 
президентом».

ДН: «Ви обговорювали з 
ним цю тему, так чи ні?»

СБ: «Не стосовно цієї 
програми».

ДН: «Я цього не питав. Я 
запитав, чи обговорювали 
ви...»

СБ: «Я – член Кабінету, 
і зараз тривають вибори. 
Ясно, що час від часу тема 
виникає».

ДН: «Тож відповідь – так. 
Відповідь – так»...

ДН: «... Тож під час ваших 
розмов із президентом ви і 
про виборчу кампанію го-

ворили; чи обговорювали 
ви введення федеральних 
сил, зараз або в майбутньо-
му?»

.......................................
СБ: «Я не можу розпові-

дати деталі моїх розмов із 
президентом, але я вже чіт-
ко відповів, що я вибирав 
міста, ґрунтуючись винят-
ково на умовах дотримання 
закону».

ДН: Ви можете обіцяти, 
що Міністерство не вико-
ристовуватиме федеральні 
сили, щоб допомогти Пре-
зиденту під час передви-
борчої кампанії?»

СБ: «Ми не використову-
ємо федеральні сили для...»

ДН: «Я хочу закінчити 

думку. Ви не можете схова-
тися за юридичними але-
горіями, пан Барр... Прези-
дент хоче відео для його 
кампанії, а ви йому служи-
те, як наказано. У більшості 
цих міст протести почали 
закінчуватися до того, як ви 
прийшли, щоб їм протисто-
яти. І демонстранти – зов-
сім не натовп. Це – матері, 
ветерани, мери. У цей мо-
мент справжнє керівниц-
тво повинно було забезпе-
чити деескалацію напруги, 
співпрацю, пошук мирних 
шляхів для вирішення роз-
біжностей. Замість цього ви 
використовуєте розпилю-
вачі з перцем, кийки проти 
американських громадян!.. 
Ви це робите, щоб досягти 
очевидних політичних ці-
лей. Ганьба вам, пане Барр 
(Shame on you, Mr. Barr!). 
Ганьба вам!..»

Жодного слова правди. 
А в цей час в останній тиж-
день липня з’ясувався і пов-
ністю проігнорований пре-
сою додатковий скандал: 
Christopher Steele (Крісто-
фер Стіл), колишній бри-
танський агент, на підставі 
досьє якого було розпоча-
то все розслідування Мюл-
лера, яке коштувало країні 
приблизно 35 мільйонів 
доларів і два роки нерву-
вань президента та нації, 

розповів, що все досьє було 
складено на підставі роз-
мов і випивок Стіла з якимсь 
Ігорем Данченком, який до 
того прославився тим, що 
намагався довести плагіат у 
дисертації Путіна. Стіл роз-
повів, що ФБР, починаючи 
розслідування, чудово зна-
ло, наскільки несерйозним 
було його джерело, і що Стіл 
був вражений тим, що на на-
стільки слабкій основі воно 
встановило нелегальне 
стеження за кампанією кан-
дидата Трампа, а потім ор-
ганізувало все розслідуван-
ня Мюллера! Але, як пише 
Гольман Дженкінс в Уолл-
Стріт Джорнал 29 липня, на 

наступний день після допи-
ту міністра Барра ліва преса 
зберігає «сталеве» мовчан-
ня про скандал із «досьє Сті-
ла» (гра слів – англійською 
Steel – сталь). Брехня, тільки 
брехня і нічого, крім брехні!

Країна продовжує пала-
ти, пам’ятники скидають, у 
Нью-Йорку, Чикаго пройти 
неможливо без загрози 
нападу. Все це затіяно де-
мократами й саме для по-
валення уряду Трампа, до 
якого вони не змогли під-
ступитися ні комісією Мюл-
лера, ні шляхом імпічменту, 
але ненависть до якого за-
тьмарює їм інтереси нації. 
Для них все це – лише при-
душення Трампом свобо-

ди слова, репресії проти 
людей, які користуються 
своїми правами відповід-
но до Першої поправки до 
Конституції. Демократи ви-
найшли неіснуюче понят-
тя «системного pacизму», 
згідно з яким, що б країна 
не робила для рівноправ-
ності чорношкірих грома-
дян протягом життя трьох 
поколінь, вона ніколи не 
позбудеться клейма. Невже 
американська публіка ста-
ла настільки примітивною і 
боягузливою, що це «з’їсть» 
і принесе рішучу перемогу 
та єдиновладдя (landslide) 
демократам?! Ви можете за-
раз уявити американського 
виборця, який встає (не стає 
на одне коліно!) при звуках 
патріотичної пісні «Боже, 
благослови Америку»?

Я думаю, що публіка зага-
лом хоче припинення про-
тестів і відновлення поряд-
ку. Якщо так, то деякі можуть 
вирішити, що кращого кан-
дидата, ніж Джо Байден, їм 
не знайти. Як тільки він пере-
може, керівництво організа-
ції «Життя чорношкірих ма-
ють значення» («Вlасk Livеs 
Mаttеr») заявлять, що хочуть 
дати час новому Президенту 
й тимчасово припинять про-
тести. Як за помахом чарів-

Брехня, тільки брехня і нічого, крім брехні

Виробництво ліків для Америки 
має бути повернуто з Китаю

Найбільша проблема – повернення 
країні свободи слова
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ної палички, всі інші про-
тести тут же припиняться, 
з чого стане очевидним, що 
вони керувались з одного 
центру. Якщо демократи 
ще й завоюють більшість у 
Сенаті, то імовірно, що це 
будуть останні реальні ви-
бори – демократи нададуть 
дозвіл на проживання, а 
через п’ять років і голос на 
виборах 11 мільйонам не-
легалів, які, звичайно, ні за 
кого іншого, крім демокра-
тів, голосувати не будуть. І 
деморалізована республі-
канська партія втратить 
будь-який сенс. Запропо-
новане зараз демократами 
голосування поштою при-
зведе до дуже повільного 
підрахунку голосів і полег-
шить фальсифікацію вибо-
рів.

Що населення отримає 
від президента Байдена, 
однією з проблем якого є 
його слабке здоров’я? Ви-
сокі податки, але зате буде 
медичне страхування для 
людей похилого віку не з 
65, а з 60 років. Можливо, 
уряд буде у більшій мірі 
субсидувати житло, але, 
сподіваюся, що йому не 
прийде в голову примусо-
ве поєднання різних гро-
мад.

Вчені кинуться просити 
кошти на нереальні проек-
ти, такі, як боротьба з гло-
бальним потеплінням, хоча 
зараз з’явилося достатньо 
сумнівів, що воно залежить 
від людини. Абсолютно 
безглуздим буде проект із 
позбавлення від вуглеце-
вого палива за короткий 
час (до 20 років) – немає 
фундаментальних ідей, які 
призвели б до такого рі-
шення.

А може бути і так:
Мовчазній Америці ці 

фокуси демократів набрид-
ли, і перемога дістанеться 
Трампу, можливо, вели-
чезною більшістю. Жодної 
приязні до президента не 
буде, і я не знаю, як він впо-
рається із заворушеннями. 
Думати, що демократи не 
продовжать безглузді пе-
реслідування, – теж важко. 
Й у нього є всього 4 роки 
для того, щоб роздрібнена 
Республіканська партія зі-
бралася з силами для май-
бутнього.

Перше завдання – вибір 
«спадкоємця». Кажуть про 
Ніккі Хейлі, яка була губер-
натором Південної Каролі-
ни, а потім два роки пред-
ставником США в ООН. 
Хтось кинув ім’я Такера 
Карлсона, який щовечора 
збирає найбільшу телеві-
зійну аудиторію для Fox 
News. Загалом, партія вже 
зараз повинна готуватися 
до епохи після Трампа.

Виробництво ліків 
для Америки має бути 
повернуто з Китаю. Але 
найбільша проблема – 
повернення країні сво-
боди слова відповідно до 
Першої поправки. Щодня 
ми чуємо про звільнен-

ня тієї чи іншої людини, 
яка сказала не те слово. 
Я здивований, що ніхто з 
цих людей не звернувся 
до суду, але це обов’язко-
во станеться. Письменник 
Денис Драгунський дня-
ми висловив цікаву дум-
ку: якщо американський 
народ буде позбавлений 
свободи згідно з Першою 
поправкою, він звернеться 
до Другої – права володіти 
зброєю для самозахисту. 
У місті Сент-Луїс (Міссу-
рі) подружній парі, яка зі 
зброєю в руках прогна-
ла протестувальників від 
свого будинку, загрожує 
чотири роки в’язниці. Я ду-
маю, що цю пару захистить 
громадська думка, якщо в 
сучасній Америці таке ще 
залишилося.

Покоління, яке народи-
лося в Західному світі після 
1990 року, дехто називає 
поколінням «сніжинок». 
Вони народилися у забез-
печених сім’ях із малою 
кількістю дітей, всі їхні ба-
жання легко виконувалися 
батьками, і вони виросли, 
не знаючи ні війни, ні го-
лоду, ні поневірянь. Тому 
марксизм, який на практи-
ці провалився, знайшов у 
їхніх головах благодатний 
ґрунт. Вони не вміють і не 
хочуть сперечатися, а про-
сто виганяють незручних 
їм професорів і товаришів. 
Така поведінка отримала 
назву «культура скасуван-
ня» («саnсеl сulturе»). По-
літкоректність проникла 
і в точні науки. І це – та 
вища освіта, за яку батьки 
продовжують платити ве-
личезні кошти! Необхідне 
повне вигнання марксизму 
з освіти.

Чи можливо це – і чи 
зможе Республіканська 
партія, очолювана Трам-
пом, на це вплинути? Ма-
лоймовірно, але якийсь 
промінь все-таки з’явився. 
У 2014 році Університет 
Чикаго, один із кращих у 
країні, опублікував і при-
йняв т. зв. «Принципи 
Чикаго», щоб захистити 
свободу слова та вислов-
лювання на університет-
ській землі. З тих пір про 
дотримування Принципів 
заявили Прінстон, Універ-
ситет Пердью та Універси-
тет Вашингтона в Сент-Лу-
їсі. У квітні 2020 року 
Організація захисту прав 
індивідуумів в освіті пові-
домила, що 72 коледжі та 
університети заявили, що 
і вони приймають чиказькі 
принципи.

Можливо, це – перші 
ластівки... Може, і з коро-
навірусом впораємося. 
Вакцина – на підході, і наш 
президент обіцяв допо-
могу в налагодженні ви-
робництва спочатку ста 
мільйонів, а потім – півмі-
льярда доз.

Автор: Еліезер М. Рабинович

Джерело: «Континент» 

(https://kontinentusa.com/log-tolko-

log-i-nichego-krome-lgi/)

Caмoгубство Сіетла
Місто Міннеаполіс, яке 

вирішило, що йому більше 
не потрібна поліція, у во-
істину прогресивній формі 
радить тепер своїм громадя-
нам, як найефективніше і з 
мінімальними втратами зда-
ватися злочинцям. Ось ви-
тяги зі звернення влади до 
населення одного з районів.  

Пограбування й крадіжки 
автомобілів різко почастіша-
ли в нашому районі. Найчасті-
ше метою злочинців бувають 
мобільні телефони, гаманці 
й транспортні засоби. Деякі 
жертви викрадення були поз-
бавлені можливості чинити 
опір за допомогою балончика 
з перцевим газом. Потім їх ви-
тягали з машини, били, а іноді 
погрожували вогнепальною 
зброєю. Тільки за липень до по-
ліцейської дільниці надійшли 
повідомлення про 100 пограбу-
вань і 20 викрадень автомобі-
лів. У центрі й на південному за-
ході Міннеаполіса злочинність 
також зросла, але найгострі-
ша ситуація – на північ від 42-ї 
вулиці. Ми хотіли б, щоб люди, 
які живуть і працюють тут, 
залишалися у безпеці.

Поради щодо запобігання 
пограбування:

- ніколи не ходіть самі;
- постійно уважно стежте 

за навколишнім оточенням, 
звертайте увагу на все, що 
відбувається;

- беріть із собою тільки ті 
речі, які вам необхідні, і нама-
гайтеся мати при собі міні-
мальну кількість готівки;

- будьте готові розлучи-
тися зі своїм мобільним теле-
фоном або гаманцем;

- незважаючи на всі наші 
зусилля, пограбування все ж 
може статися. Не сперечай-
теся і не намагайтеся боро-
тися зі злочинцями. Робіть 
все, що вони кажуть. Ваша 
безпека – найважливіша!

- будьте хорошим свідком. 
Коли ви телефонуєте у службу 
911, будьте готові відповісти 
на багато запитань. Яка кіль-
кість підозрюваних? Поста-
райтеся запам’ятати їхній вік, 
зріст, колір обличчя, волосся 
і очей, татуювання та інші 
прикмети. Чи була у них зброя, 
і як вона виглядала? В якому на-
прямку вони прямували? Нама-
гайтеся запам’ятати якомога 
більше про їхні автомобілі.

Поради щодо 
запобігання крадіжки 
транспортних засобів:

- зачиняйте двері на замок 
під час водіння;

- ні в якому разі не зупиняй-
теся, якщо незнайомі люди на-
магаються підійти до вас або 
зупинити вашу машину;

- паркуйте автомобіль у 
добре освітлених місцях;

- завжди уважно стежте за 
довкіллям;

- використовуйте сигналі-
затор місцезнаходження (ма-
ячок);

- ніколи не залишайте цін-
них речей у салоні автомобіля;

- ніколи не залишайте ав-
томобіль без нагляду;

- запам’ятайте свій номер-
ний знак. Це допомагає швид-
ше знайти автомобіль.

Наразі мешканці Міннеапо-
ліса змушені об’єднуватися в 
групи, щоб захищати свої ра-
йони від злочинців самостійно.

Я переїхав у Нью-Йорк у 
1998 році. Було дивно слухати 
розповіді місцевих мешканців. 
Вони розповідали мені, новач-
кові у місті, про старі недобрі 
роки до обрання мером Руді 
Джуліані, коли місто здавало-
ся абсолютно некерованим. 
Багато хто казав, що місто 
добре засвоїло урок і ніколи 
не повернеться до колишніх 
порядків. Воістину, ніколи не 
кажи ніколи!

Що стосується західного 
узбережжя, місто Сіетл, схоже, 
дійсно збирається ліквідувати 
поліцейське управління. Згід-
но з деякими повідомлення-
ми, муніципальна влада Сіетла 
має намір ліквідувати депар-
тамент поліції і замінити його 

«Департаментом громадської 
безпеки та профілактики на-
сильства», який підпорядкову-
ється цивільній владі.

У запропонованому пра-
вовому акті міська рада ствер-
джує, що поліцейське управ-
ління Сіетла «втілює у собі 
расизм і насилля й підтримує 
культуру переваги білих». Рада 
схвалює програму «декриміна-
лізації Сіетла», яка передбачає 
заміну поліцейських сил на 
«суспільні зв’язки з урахуван-
ням особливостей культури», 
«вирішення питань житла, хар-
чової безпеки й задоволення 
базових потреб», «нетравма-
тичну, ґeндepнo рівноправну 
антирасистську практику».

І, нарешті, план вимагає, щоб 
місто здійснило «негайну пере-
дачу земель, які недостатньо 
використовуються, у розпоря-
дження спільноти ВIРОC (чор-
ношкірі, індіанці та кольорові), 
що, по суті, є перерозподілом 
землі, однією з характерних рис 
марксистських режимів.

Це – справжнє божевілля. 
Якщо Сіетл насправді реалізує 
свій план ліквідації поліції і на-
завжди закриє найбільшу в’яз-
ницю в регіоні, це призведе до 
неминучого колапсу громад-
ського порядку. Однак наразі 
політичний клас підпорядко-
вується усім вимогам натовпу.

Уряд міста очолюють ліві 
безумці. Управління з цивіль-
них прав розробило програ-
му навчання для всіх десяти 
тисяч своїх співробітників під 
назвою «Расова та соціальна 
справедливість».

Я отримав нові докумен-
ти, що стосуються особливих 

тренінгів «тільки для білиx», які 
повинні навернути білиx спів-
робітників муніципальних орга-
нів до культу «критики расової 
теорії». Інструктори вимагають, 
щоб білі співробітники ретель-
но обміркували свої «зв’язки з 
перевагою білих і расизмом», а 
також усвідомили, що їхні «сім’ї 
отримують економічну виго-
ду від системи панування білої 
раси, навіть якщо вона завдає 
безпосередньої і жорстокої 
шкоди чорношкірим».

Під гаслом викорінення ра-
сизму Управління з цивільних 
прав Сіетла тепер відкрито 
підтримує принципи сегрега-
ції, колективної провини та ра-
сового есенціалізму – потвор-
них концепцій, від яких варто 
було відмовитися майже сто 
років тому.

Ось деякі запитання, на які 
пропонується відповісти учас-
никам програми «Расова та со-
ціальна справедливість»:

Чи усвідомлюєте ви, що 
ваша сім’я отримує економічні 
переваги від системи переваги 
білих, притісняючи чорношкі-
рих і корінні народи Америки?

Чи усвідомлюєте ви, що 
«мовчання білих» (відмова від 
обговорення проблем расиз-
му або системи расової пере-
ваги, а також заходів щодо її 
викорінення) завдає шкоди 
чорношкірим людям?

Як проявляється ваша 
«крихкість білих» на роботі? 
(Терміном «крихкість білих» 
позначається рефлексивна 
захисна реакція, іноді у формі 
уникання, яка характерна для 
білих людей, коли вони стика-
ються з необхідністю визначи-
тися у своєму ставленні до ра-
сової диференціації, расизму 
та системи переваги білих).

Один із читачів висловив-
ся з приводу новин із Сіетла у 
коментарях до опублікованих 
планів міської влади: «Я ду-
маю, було б навіть непогано, 
якби вони поквапилися і зро-
били все це. Ми можемо при-
нести Сіетл у жертву, щоб лібе-
рали на території усієї країни 
побачили, з якою бідою дове-
деться мати справу Америці, і, 
в кінцевому підсумку, нам усім 
буде краще. Якщо Сіетл дійс-
но піде до кінця, ми побачимо 
повний крах. Я маю на увазі во-
істину епічну катастрофу. Коли 
люди та компанії почнуть у па-
ніці залишати уражене місто, 
Сіетл може так змінитися, що 
Детройт, у порівнянні з ним, 
буде виглядати процвітаючим 
і здоровим. Невже мешканці 
Сіетла насправді хочуть такої 
долі для власного міста?»

Автор: Rod Dreher

Джерело: The American Conservative 

(https://www.theamericanconservative.

com/dreher/seattle-suicide-police/)

Якщо Сіетл насправді реалізує свій 
план ліквідації поліції і назавжди 
закриє найбільшу в’язницю в регіоні, 
це призведе до неминучого колапсу 
громадського порядку

Закінчення. Початок  на стор. 10
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Ворогам вільного 
світу вже вдалося 

здобути найголовнішу 
перемогу – завоювати 
свідомість молоді.

Новий, цього разу вже 
світовий, соціалізм принесе 
із собою всі недоліки старо-
го, який процвітав в одній 
окремо взятій країні – без 
його невеликих переваг.

На прапорі старого соціа-
лізму була написана турбота 
про трудящих – які на знак 
подяки повинні були працю-
вати.

На прапорі нового сві-
тового соціалізму – турбота 
про люмпенів, які не зобов’я-
зані працювати.

Старий соціалізм в епоху 
після Сталіна так-сяк – але 
виконував зобов’язання, за-
безпечував основні потреби 
громадян: їжу, дах над голо-
вою, опалення, громадський 
транспорт. Світовий соці-
алізм брати на себе навіть 
такі мінімальні зобов’язання 
не буде. А якщо і захоче – не 
зможе.

Радянська соціалістична 
цензура дозволяла якось ди-
хати, тримати дулю в кишені, 
фрондувати. Нова цензура 
вже зараз, ще до перемо-
ги світового соціалізму, так 
налякала творчих людей і 
людей науки, що вони бо-
яться своїх думок. Радянська 
цензура могла недогледіти, 
нова цензура здійснюється 
масами, від них нічого не ви-
слизне.

У СРСР 1930-х народ кри-
чав у судах: «Смерть воро-
гам народу!» – а в душі знав, 
що вони – не вороги. Зараз 
адепти соціалізму щиро ві-
рять, що садять ворогів на-
роду.

Старий соціалізм якось 
ворушився, отримуючи ви-
клики за рівнем життя з 
вільного світу; при новому 
соціалізмі таких викликів 
не буде – через відсутність 
наявності вільних країн. Же-
ріть, що дають, у всьому світі 
так живуть. Ті, котрі народи-
лися при світовому соціаліз-
мі, й не знатимуть, що можна 
жити інакше. Ті, котрі жили 
при розвиненому соціаліз-
мі СРСР, не пам’ятали того, 
як було за царя, але 
вони бачили, як жи-
вуть зовсім недалеко 
– за кордоном.

Те х н о л о г і ч н и й 
прогрес при старому 
соціалізмі розвивав-
ся вкрай повільно 
– багато у чому завдяки тех-
нологіям, купленим, вкраде-
ним, отриманим у подару-
нок з-за кордону, де панував 
вільний ринок. Цей соціалізм 
протримався 70 років. Світо-
вий соціалізм протримаєть-
ся не менше, ніж 700 років. 
В СРСР 15 років розробляли 
машину «Волга-24» (з 1956 
до 1970), потім 40 років ви-
робляли цей драндулет, за-
старілий вже з того моменту, 
коли з конвеєра зійшов пер-

ший екземпляр. Штампи для 
його деталей купили за кор-
доном – і штампували, поки 
не зносилися повністю. На 
цих машинах їздили здебіль-
шого великі очільники. Потім 
їх списували й передавали у 
таксопарки. Можливість ку-
пити таку машину в особисте 
користування мала невели-
ка група особливо відзначе-
них людей – відомі артисти, 
видатні вчені, космонавти, 
завмагом і шахраї.

Нову модель автомобіля в 
новому соціалістичному світі 
розроблятимуть 150 років 
– і потім вироблятимуть 400 
років (якщо вдасться десь 
купити штампи – на Марсі у 
втікача Ілона Маска?). Те ж 
саме – нові смартфони, нові 
телевізори, нові... Можли-
вість купити їх отримають 
одиниці.

І немає жодних гарантій, 
що, впавши, соціалістична 
система дозволить повер-
нутися до вільних ринкових 
відносин. Не буде прикладу. 
Не буде допомоги ззовні. На 
прибульців з іншої сонячної 
системи великої надії немає.

Кажуть, що є змова яки-
хось магнатів, які фінансу-
ють нинішні заворушення у 
США та Ізраїлі. Я думаю, що 
все – набагато серйозніше. 
Ворогам вільного світу вже 
вдалося здобути найголов-
нішу перемогу – завоювати 
свідомість молоді. І цій замо-
роченій молоді не потрібно 
платити, щоб вони зруйнува-
ли весь нинішній світ дощен-
ту, – не знаючи, що прийде 
потім.

Років 15 тому я був свід-
ком такої сцени. У центрі 
Лондона на жвавому пе-
рехресті молодий високий 
aфpикaнeць переходив вули-
цю на пішохідному переході. 
Машина марки «міні купер» 
зупинилася, щоб пропустити, 
щоправда, трішки заїхала на 
«зебру». Хлопець, проходячи, 
спересердя ляснув долонею 
об капот. Водій – одягнений 
у костюм-трійку, невисокий, 
кремезний чоловік років п’ят-
десяти – вистрибнув із маши-
ни і крикнув хлопцеві щось 
сердите. Той обернувся і теж 
сердито гаркнув у відповідь. 
І тут же десятки свідків цієї 

сцени – молоді білі й не білі 
люди обох статей, оточили 
власника машини й почали 
скандувати, тицяючи у нього 
пальцями: «Річмен, Річмен, 
Річмен!» Тобто, нахабний ба-
гатій, який сміє демонструва-
ти невдоволення бідним пі-
шоходом, який вдарив його, 
бачте, фa**нг машину. Він був 
винен вже тому, що є у нього 
машина. І не мало значення, 
наскільки він – дійсно бага-
тий.

А ви кажете: звідки рап-
том ці погроми?

Коли в Ізраїлі були погро-
ми після загибелі хлопця з 
Ефіoпії від кулі поліцейсько-
го, на ранок я почув, як моло-
дий білий хлопець хіпастого 
вигляду з цими довгими пат-
лами у вигляді переплетено-
го і ніколи не митого волосся 
з ковтунами, сказав: «Шкода, 
що я не знав. Пішов би по-
буянити, перевернути кілька 
поліцейських машин, розби-
ти кілька вітрин».

Картель лівих ЗМІ, 
просуваючи закони про 
соціальну підтримку так 
званих слабких верств, 
зумів створити вели-
чезну армію своїх при-
хильників, благополуччя 
яких побудовано не на 
праці, а на подачках вла-
ди. Для розуміння при-
чин того, що відбуваєть-
ся зараз у США, я раджу 
подивитися серіал The 
Wire («Дроти»). Звідки всі 
ці величезні кошти, які 
там крутяться? Їх виста-
чає на хабарі сенаторам, 
конгресменам, великим 
чиновникам, на підкуп 
поліцейських. Ватажки 
мафії гребуть собі, жи-
вуть у розкоші. Середній 
клас мафії живе не в роз-
коші, але розкошуючи. 
Продавці на вулицях, у 
кварталах бідноти жи-
вуть з цього.

Джерело всіх цих ко-
штів – здебільшого біднота, 
в основному вони купують 
наркотики, це вони дають 
продавцям гроші в обмін на 
порцію наркотиків, ті – сво-
їм наркобосам, ті діляться з 
«шишками».

А в цієї бідноти звідки?
Їм платить держава-посіб-

ник. На дітей, на відсутність 
роботи, на невлаштованість, 
на те, що один із батьків в 
сім’ї... Ось джерело всього 
цього жаху, цієї боротьби, 
цих смертей – кошти, які дер-
жава платить людям, котрих 
називає соціально слабкими. 
Держава думає, що допома-
гає нужденним, – а насправ-
ді утримує всю цю мафію. Й 
утримує величезну поліцію 
для боротьби з цією мафією. 
Зачароване коло.

У ці дні Картелю лівих ЗМІ 
вдалося здобути ще одну 
перемогу – вкоротити руки 
поліції.

Марні надії плекають ті, 
хто вважає, що працьовитий 
і волелюбний народ Амери-
ки захистить свою свободу 
за допомогою наявної у ньо-
го зброї. Картелю лівих ЗМІ 
вже вдалося заручитися під-
тримкою армії, поліції, про-
куратури, ФБР, судів. Народ 
не тільки стріляти – погро-

жувати погромникам збро-
єю не посміє.

Мене дивує, що проти 
Трампа, а по суті – проти того, 
що він символізує – вільний 
ринок, вільну працю, зма-
гальність, вільну творчість, 
вільну науку – виступають 
університетські професори 
та творчі люди, і в перших 
рядах – Голлівуд.

Я в Фейсбуці опублікував 
єхидний жарт із цього при-
воду:

«- Цей лад потрібно зруй-
нувати! – каже зірка Голлівуду. 
– При ньому багаті стають ба-
гатшими, а бідні – біднішими!

- З чого ви це взяли? – за-
питує журналіст.

- Ось, наприклад, я – гол-
лівудська зірка, я з кожним 
фільмом отримую дедалі 
більше й більше мільйонів за 
одну роль! Із цим треба за-
кінчувати! Геть Трампа та всіх 
капіталістів!»

І мені сказали, що це – не 
жарт, це – те, що голлівудські 
зірки говорять насправді. Ма-
буть, мріють про акторські 
ставки й сподіваються, що 
отримають звання народних 
і заслужених й отримувати-
муть вдвічі більше, ніж рядові.

Зараз багато публікацій 
про те, що тих самих білиx 

зірок, які так багато 
зробили для вису-
нення на перший 
план меншин, зараз 
зовсім витісняють із 
Голлівуду.

Цим новим го-
сподарям Голлівуду 

я хочу сказати наступне. Є 
такий тип амбітних людей 
(їх – чимало), які вважають, 
що самі створюють рамки, і 
головне – влаштуватися (по 
блату, інтригами, через ліж-
ко, через соціальну бороть-
бу й за допомогою демагогіч-
них гасел) на вигідну посаду, 
а там у тебе все піде добре. 
Вони, наприклад, влашто-
вуються телеведучими й 
деякий час виблискують на 
екранах, вважаються зірка-

ми – але як тільки втрачають 
цю роботу – більше жодного 
інтересу ні в кого не викли-
кають. Оскільки самі творити 
не вміють.

Що зараз відбувається в 
Голлівуді? Захоплюючи цю 
«фабрику мрій», нові госпо-
дарі Америки вважають, що 
Голлівуд сам просто своїм 
існуванням виробляє шедев-
ри, сам приносить мільярдні 
доходи, сам гарантує всесвіт-
ню любов, визнання, і зараз 
головне – вигнати звідти ни-
нішніх господарів і сісти на 
їхнє місце самим.

Але дуже скоро, 
видавивши звідти 
людей «непридатної 
масті», які досягли ко-
мандних посад своєю 
творчістю, вони швид-
ко усвідомлять, що 
їхня продукція не при-
носить прибутків, бо 
не талановита. Сама 
масть шедеврів не 
створює – навіть маю-
чи у своєму розпоря-
дженні камери, студії, 
декорації, комп’юте-
ри.

Нема народних 
мільярдів – немає і 
Голлівуду. У кращому 
випадку – кіностудія 
імені Довженка на 
скупому державному 
утриманні зі ставками 
для акторів – злиден-
ними для простих, 
трохи більшими – для 
народних і заслуже-
них.

Нинішні голлівуд-
ські зірки «нетієїмасті» зараз 
нажахані: акторів позбавлять 
ролей, режисерів – камер, у 
сценаристів не візьмуть сце-
наріїв. Проблема серйозніша 
– не буде і самого Голлівуду. І 
не буде на Землі куточка, де 
можна було б, зібравши за-
браковані таланти, створити 
новий Голлівуд.

Нинішні соціалісти пра-
вильної масті спільно із 
представниками наймирні-
шої релігії роблять ту саму 
помилку, що і революційний 
народ у Росії 1917 року: тоді 
вважали, що якщо вони за-
хоплять заводи та землі, то 
будуть жити так само добре, 
як власники заводів і земель. 
Виявилося, заводи та землі 
самі собою нічого не дають 
– треба організувати роботу, 
вкласти ініціативу, енергію, 
розум, талант, завзяття – все 
те, що, створює «додаткову 
вартість», про яку Маркс ка-
зав, що її створює пролетарі-
ат, і яку, як він вважав, потріб-
но віддавати народу.

І нинішні революціонери 
потрібної масті й дозволеної 
віри думають, що якщо вони 
захоплять все, то саме у них 
будуть вілли, приватні літаки, 
найкращі смартфони. І дуже 
скоро переконаються, що не 
буде кому будувати їм вілли, 
виробляти літаки, вигадува-
ти нові ґаджети...

Автор: Юрій Моор-Мурадов

Джерело: «Континент» 

(https://kontinentusa.com/kakoy-

novyi-mir-oni-nam-postroyat/)

Який новий світ вони нам збудують

Заводи та землі самі собою нічого не дають – 
треба організувати роботу, вкласти ініціативу, 
енергію, розум, талант, завзяття – все те, що, 
створює «додаткову вартість»

Передбачити майбутнє намагалися 
багато письменників. Однак, як 

виявилося, найкраще це вдалося 
авторам антиутопій… На фото – 
обкладинка однієї з таких книг.  

Зображення взято з Вікіпедії
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Всіх благ вам і вашим близьким!    +1-773-226-4178

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

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

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

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

Декомпресія

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

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

985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com
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Російська політика Макрона: 
іти вперед, не зрушивши з місця
Скоро рік минає 

з того часу, від-
коли Париж втілює 
в життя свою «нову 
російську політику». 
Часопис Le Monde 
назвав її «найнепевні-
шим з усіх можливих 
парі», яке поки що 
не додало Макрону 
жодного бонусу. 

Ані поступливість 
щодо відновлення пов-
ноцінного членства 
Росії в Парламентській 
Асамблеї Ради Європи, 
ані виняткова гнучкість 
під час зустрічі в Пари-
жі за Нормандським 
форматом, ані акреди-
тація RT та «Спутніка» 
при Єлисейському па-
лаці після демонстра-
тивного недопуску їх 
же на президентські 
пресконференції не 
принесли французам 
сподіваної взаємності. 
Москва й на півслова 
не змінила свого дис-
курсу, незворушно чекаючи, 
як та мудра мавпа з улюбле-
ної притчі Мао Цзедуна, коли 
Захід сам втомиться від санк-
цій та нарешті заплющить очі 
на анексію Криму, окупацію 
частини Донбасу, численні 
спецоперації групи Вагнера, 
підтримку Асада в Сирії та інші 
малосимпатичні речі, не суміс-
ні з стандартами міжнародно-
го права.

Макрон міг би й запам’я-
тати, що господар Кремля не 
практикує тактики взаємно-
го жесту.  Міг би, та робить із 
точністю до навпаки, погодив-
шись найближчим часом відві-
дати свого російського колегу 
в Москві. 

«Йдеться не більше, ніж про 
візит ввічливості, – намагався 
переконати «Тиждень» колиш-
ній дипломат, який давніше 
працював у французькому по-
сольстві в Києві. – Це – от, як 
маятник. Торік Путін приїздив 
з візитом до Брегансона, нині 
ж Макрон готується здійс-
нити подорож у зворотному 
напрямку. Росія залишається 
впливовим гравцем, діалог з 
яким було б недоречно перер-
вати». Все ніби й 
так. Проте ж оче-
видно, що приїзд 
ф р а н ц у з ь к о г о 
президента до 
Москви вигідний 
насамперед Путі-
ну – як демонстрація власного 
впливу та значущості. Навіщо 
бити у свої ворота Макрону, 
наразі не ясно, але треба спо-
діватися, якийсь потаємний 
план у нього є.

Поквапливість, із якою 
Макрон погодився приїхати 
з візитом до Росії, тим більше 
не зрозуміла, що в червні ко-
ронавірус допоміг йому, без 
зайвих реверансів, не поїхати 
на «вшанування історичної 
перемоги над нацизмом». Що-

правда, Le Figaro наполягає, 
що конкретно на 24 червня 
Макрона офіційно не запро-
шували. «Добре, що так стало-
ся, інакше було б незрозуміло, 
як діяти, щоб не виглядати в 
очах міжнародної спільно-
ти тим, хто легітимізує своєю 
присутністю військовий парад 
на Червоній площі», – напи-
сала тоді журналістка Ізабель 
Ласер.

Із парадом пощастило не 
скомпрометуватися, проте 
відеоконференція Париж-Мо-
сква щодо святкування «Вели-
кої перемоги», що відбулася 
через два дні, легко обнули-
ла ситуацію. За результатами 
розмови Макрона та Путіна, 
прес-служба Єлисейського па-
лацу фактично продублювала 
торішні меседжі з Брегансона: 
«довіра та безпека», спільні рі-
шення у регіональних конфлік-
тах, тривога за лід у Арктиці... 
«Діалог довіри, що розпочався 
у Брегансоні з президентом 
Путіним, триває, – відзвіту-
вався у Твіттері Емманюель 
Макрон. – Ми просуваємося 
вперед, і я невдовзі навідаюся 
до Російської Федерації».

Коли саме відбудеться візит 
Макрона до Московії, прес-
служба Єлисейського палацу 
наразі не повідомляє, проте, 
як зазначає часопис Le Figaro, 
поїздка так чи інакше має від-
бутися до кінця року, хіба що 
на заваді стане новий каран-
тин. Про всякий випадок ди-
пломатичні радники Макрона 
уточнюють, що візит «не ма-
тиме меморіального виміру». 
Порядок денний – ще в проце-
сі узгодження, але зрозуміло, 

що, зважаючи на участь Фран-
ції у «нормандському форма-
ті», тема війни в Україні неод-
мінно виникне.

Рік «нової російської полі-
тики» у виконанні Франції не 
призвів до жодних змін у пози-
ції Росії щодо приналежності 
Криму та війни на Сході Украї-
ни. Путін методично наполягає 
на «особливому статусі» для 
Донбасу та проведенні місце-
вих виборів в ОРДЛО до того, 
коли Україна отримає доступ 
до кордону з Росією. Париж, 
на рівні офіційного дискур-
су, також не відступається від 
концепту санкцій внаслідок 
анексії Криму, але диявол – у 
деталях. Як саме виконувати 
Мінські домовленості, розво-
дити війська, імплементувати 
формулу Штайнмайєра, ор-
ганізовувати вибори, запро-
ваджувати амністію – все це 
можна трактувати дуже по-різ-
ному. Від того, які нюанси сіро-
го обере Макрон, залежить, як 
довго переговори про віднов-
лення миру тупцюватимуть на 
місці.

Новий пасьянс, що скла-
дається між Парижем та Мо-

сквою, може ви-
явитися тим більше 
н е с п р и я т л и в и м 
для Києва, що саме 
нині у Франції від-
бувається ротація 
послів, а в Україні 

Андрій Єрмак демонструє що 
завгодно, крім послідовності 
та твердості у захисті націо-
нальних інтересів. Сила Росії 
– у слабкості інших. Кремлю 
сьогодні, як ніколи, вигідно 
не квапитися. Час працює не 
те щоб на Москву – на найтер-
плячішого. Завмирати на місці 
росіяни вміють на раз.

Джерело: Алла Лазарева

Джерело: «Тиждень» 

(https://tyzhden.ua/World/246369)

Макрон міг би й запам’ятати, що 
господар Кремля не практикує 
тактики взаємного жесту

Зі Словаччини витурили 
трьох російських дипломатів

Про це заявив керівник відділу преси міністерства 
закордонних справ і європейських справ Словаччини 
Юрай Томага, передає Радіо Свобода.

«Ми не можемо назвати прізвища працівників ро-
сійської дипломатичної місії, водночас підтверджуємо, 
що було ухвалене рішення щодо витурення трьох пра-
цівників представницького відомства Російської Феде-
рації у Словаччині», – зазначив Томага.

За його словами, було виявлено зловживання віза-
ми, виданими словацьким консульством у Санкт-Пе-
тербурзі, наслідком чого став «серйозний карний зло-
чин» на території Словаччини.

За інформацією словацьких служб безпеки, діяль-
ність трьох російських дипломатів суперечила Віден-
ським домовленостям про дипломатичні відносини.

Як повідомляють словацькі ЗМІ, російські дипломати 
мають залишити Словаччину до кінця цього тижня. Вод-
ночас словацьке дипломатичне відомство наголосило, 
що й надалі «зацікавлене в розвитку двосторонніх відно-
син з Росією», однак ця співпраця «має відповідати Віден-
ським домовленостям про дипломатичні відносини».

Аргентина може 
незабаром повернутися 
до суворого карантину

Влада Аргентини не відкидає можливості посилен-
ня карантину вже цього місяця, якщо у державі спосте-
рігатиметься негативний вектор перебігу пандемії.

Про це із посиланням на слова глави Кабінету міні-
стрів Аргентини Сантьяго Кафієро пише Сіньхуа.

«Якщо нам доведеться повернутися назад до більш 
строгих заходів, ми зробимо це. Буду відвертим: ми й 
надалі перейматимемося життям аргентинців», – ска-
зав Кафієро. Він додав, що уряд ухвалюватиме остаточ-
не рішення на основі актуальних статистичних даних.

«Ми маємо завершити збір інформації за понеділок, 
вівторок й середу, аби зрозуміти, де нині перебуваємо. 
Пандемія поставила світ на коліна, вона не була вина-
йдена в Аргентині», – зазначив урядовець.

За його словами, влада звертатиме увагу «не лише 
на кількість активних випадків інфікування, але й на 
завантаженість реанімацій, рівень напруження у сис-
темі охорони здоров’я, те, якою ми вбачаємо роботу 
усіх медичних команд». «Це буде хороший загальний 
огляд, і на основі усіх цих змінних ми ухвалимо єдиний 
діагноз», – зауважив Кафієро. 

Нагадаємо, перший випадок інфікування COVID-19 
в Аргентині було виявлено 3 березня. З того часу в кра-
їні загалом підтвердили новий коронавірус у 246 499 
людей, недуга забрала 4634 життя.

Як пише Сіньхуа, вакцинація проти туберкульозу 
може надати додатковий захист від COVID-19. До таких 
висновків дійшли дослідники з ізраїльського універси-
тету Бен Гуріона та Єврейського університету Єрусали-
ма.  Зазначається, що дослідники порівняли співвідно-
шення між поширенням вакцини від туберкульозу та 
наслідками COVID-19. Виявилося, що в державах, де 
проводиться широкомасштабна вакцинація від тубер-
кульозу, спостерігається й певний захист від COVID-19 
із меншою кількістю інфікувань та рівнем смертності.

«Захист був значним серед людей віком до 24 ро-
ків, які були вакциновані протягом останніх 15 років», 
– йдеться у матеріалі.

Вчені також провели подібне порівняння із вакци-
нами проти кору й краснухи, однак не виявили жодно-
го зв’язку. У дослідженні аналізувалися дані 55 країн, в 
яких проживає 62,9% населення світу.

Тим часом глава Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу 
в Женеві заявив, що забезпечення всіх людей на Зем-
лі доступом до вакцини від коронавірусу, яка нині ще 
розробляється, потребуватиме інвестицій у понад 100 
млрд дол. США.

«Тільки для цієї вакцини (від COVID-19 – ред.) буде 
необхідно понад 100 млрд дол. США, аби всі люди мали 
до неї доступ», – сказав він.

Гебреісус також додав, що така сума може здава-
тися великою. Проте, за його словами, наразі країни 
Великої двадцятки вже виділили понад 10 трильйонів 
доларів фіндопомоги для боротьби з наслідками коро-
навірусу.

Раніше глава ВООЗ назвав коронавірус найбільшою 
медичною загрозою в історії організації.

За даними ресурсу Worldometer, станом на 11 серп-
ня у світі зафіксовано понад 20,2 мільйона випадків 
COVID-19.  Коронавірус зафіксували у 213 країнах та 
територіях.
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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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Великою є ймовірність, що 
справжня причина вибу-

ху не буде встановлена, тим 
паче, коли багато політсил у 
Лівані та за його межами не 
зацікавлені у пошуках істини.

Вибух у морському порту 
Бейрута – величезна трагедія 
для всього ліванського народу, 
досі розколотого на різні етно-
конфесійні групи, між якими 
десятиліттями триває запекла й 
кривава боротьба. У результаті 

вибуху – понад 100 убитих, тися-
чі поранених, половина Бейрута 
виявилася тією чи іншою мірою 
зруйнованою. Й одразу постає 
питання: хто винен у катастрофі, 
що сталася? Влада Лівану одразу 
озвучила версію про вибух піро-
техніки – чи то на складі в порту, 
то чи на судні, що стоїть на рей-
ді порту. Паралельно виникла 
неофіційна версія про влучення 
ізраїльської ракети у склад бо-
єприпасів руху «Хезболла». До-
бре, що напередодні терористи 
на кордоні з Ізраїлем намагалися 
привести в дію вибуховий при-
стрій великої потужності, але 
були знищені ізраїльськими 
військовими. Ізраїль пообіцяв 
помститися за невдалий теракт, 
тому спочатку вибух у Бейруті 
багато хто сприйняв як ізраїль-
ську акцію відплати. Однак Ізра-
їль категорично заперечив будь-
яку свою причетність до цього 
вибуху. Також рух «Хезболла» 
підтвердив, що його склади з бо-
єприпасами у результаті вибуху 
не постраждали. Якби це дійсно 
був удар ізраїльської ракети, то 
«Хезболла», напевно, одразу по-
чала б говорити про «жахливий 
злочин» із боку «сіоністського 
агресора».

Але Ізраїлю абсолютно не 
вигідно завдавати такого удару, 
жертвами якого, безсумнівно, 
стануть сотні й тисячі мирних 
жителів, при тому, що терорис-
тичні угруповання не зазнають 
ніякої шкоди. Та й в умовах жор-
сткого протистояння між урядом 
Беньяміна Нетаньяху й опозиці-
єю приховати причетність Ізраї-
лю до трагедії, що сталася, було 
б дуже важко – напевно, стався б 
витік інформації. До того ж, якби 
йшлося про пуск ізраїльської ра-
кети, його, безсумнівно, зафіксу-
вали б американські супутники. І 
в цьому випадку американці по-
боялися б покривати ізраїльтян, 
які ризикували б катастрофіч-
но погіршити свої відносини не 
лише з Євросоюзом, а й зі своїм 
головним союзником – США. 
Тому версія про причетність Із-
раїлю до вибуху швидко зійшла 
нанівець, так само, як і версія 
про вибух на складі піротехніки: 
петарди таких руйнувань завда-
ти не можуть.

З’ясувалося, що насправді 
вибухнув склад конфіскованих 
боєприпасів (або ж селітри). Тут, 
звичайно, одразу постає питан-
ня – чому цей вантаж зберігався 
в порту вже цілих шість років. 
Невже не можна було знайти для 
цієї мети інше, безпечніше місце, 

далеко від густонаселених райо-
нів? І чому вантаж навіть не на-
магалися утилізувати? Утім, уряд 
Лівану найбільше влаштовує 
версія техногенної катастрофи, 
нехай навіть і доведеться при-
тягти до відповідальності когось 
із посадових осіб. Набагато гір-
ше було б, якби до вибуху вияви-
лася причетною якась із партій, 
що входять до правлячої коа-
ліції, і цю причетність вдалося 
б довести. Тут треба поставити 
запитання, яке завжди ставлять 

собі слідчі, які розслідують зло-
чин, скоєний в умовах неочевид-
ності: кому вигідно?

Для відповіді на нього треба 
взяти до уваги такі обставини. 7 
серпня спеціальний трибунал у 
Гаазі мав оголосити остаточний 
вердикт у справі про вбивство 
колишнього прем’єр-міністра 
Рафіка Харірі. Політик загинув 
унаслідок потужного вибуху 
2005 року. Сумнівів у тому, що 
замах скоїла «Хезболла» за спри-
яння сирійської розвідки, прак-
тично немає. 28 липня нинішній 
прем’єр-міністр Лівану Хассан 
Діяб на зборах Вищої ради з без-
пеки країни прямо заявив, що 
вирок може бути використано 
як привід для розпалювання 
громадянської війни в країні. 
З іншого боку, зараз Ліван охо-
плений найжорстокішою еконо-
мічною й політичною кризою, 
посиленою пандемією COVID-19. 
Ліванська економіка й ліван-
ський фунт летять у прірву. А на 
багатотисячних демонстраціях 
протесту демонстранти переду-
сім вимагають відсторонення від 
влади «Хезболли». Жахливий ви-
бух, що стався в морському пор-
ту Бейрута, незалежно від того, 
що дійсно стало його причиною, 
призвів до того, що оголошення 
вердикту Гаазького трибуналу у 
справі про вбивство Рафіка Харі-
рі вже відійшло на другий план 
перед трагедією, що сталася 
(оголошення вердикту перене-
сено на 18 серпня – ред.).

Також через вибух і пов’язані 
з ним руйнування на якийсь час, 
напевно, припиняться масові 
антиурядові акції. Щоправда, 
потім вони можуть відновитися 
з новою силою, особливо, якщо 
буде доведена причетність до 
вибуху політичних сил, пов’яза-
них з нинішнім урядом. До того 
ж треба мати на увазі, що в ре-
зультаті вибуху постраждав 
майже винятково християн-
ський східний Бейрут. Квар-

тали столиці Лівану, де живе 
шиїтське населення, на яке опи-
рається «Хезболла», наслідками 
вибуху зачеплено не було. Таким 
чином, головною політичною 
силою, що отримала основні ви-
годи в результаті вибуху, є саме 
«Хезболла». Якщо вибух дійсно 
став результатом диверсії, здійс-
неної «Хезболлою» та Іраном, 
що стоїть за нею, то додатковим 
бонусом для них стала загибель 
через наслідки вибуху генераль-
ного секретаря християнської 

партії «Катаїб» Назара Наджарья-
на, хоча ніякого цілеспрямова-
ного замаху на нього, певна річ, 
не було. Нагадаю, що «Катаїб»  – 
давній і найнепримиренніший 
противник «Хезболли».

Звісно, все сказане – це тільки 
гіпотеза. Відповісти на запитання 
про причини вибуху може тільки 
ретельне розслідування, яке, на-
певно, триватиме не один місяць. 
А цілком можливо – і не один 
рік. Воно ускладнюється тим, що 
в епіцентрі вибуху всі докази 
знищені, і встановити причину 
першого вибуху, що викликав 
наступну детонацію, буде дуже 
важко, якщо взагалі можливо. 
Якщо вибух, припустимо, став 
наслідком пуску іранської раке-
ти з території Сирії, який могли 
здійснити бійці тієї ж «Хезболли», 
то теоретично все-таки є шанс, 
що якісь великі фрагменти ра-
кети можуть бути виявлені. А от 
якщо вибухнула міна з годинни-
ковим механізмом, або хтось із 
охоронців складу запалив ци-
гарку в недозволеному місці, то 
встановити це буде неможливо. 
Тому великою є ймовірність того, 
що справжня причина вибуху 
не буде встановлена ніколи, тим 
паче, що багато політичних сил 
у Лівані та за його межами не бу-
дуть зацікавлені у пошуках істини 
в цій складній справі. Поки влада 
Лівану основною версією вибуху 
назвала проведення на складі 
вибухівки зварювальних робіт. 
Працівники складу вирішили за-
крити невеликі отвори, через які 
на склад могли потрапити ймо-
вірні зловмисники та скоїти кра-
діжку. Ця версія  – вкрай сумнів-
на. По-перше, працівники складу, 
напевно, загинули. Тож свідків 
немає. А, по-друге, ця версія при-
пускає, що на складі працювали 
повні дебіли або самогубці, а це 
навряд чи відповідає істині. Що 
ж, почекаємо американських су-
путникових знімків.

Автор: Борис Соколов

Вибух у Бейруті: техногенна 
катастрофа чи диверсія?

«На мій погляд, охорона 
безпеки об’єктів, подібних 

до бейрутського складу, 
в Україні недостатня»

Валентин Бадрак, директор Центру до-
сліджень армії, конверсії та роззброєння:

- На мій погляд, охорона безпеки об’єктів, 
подібних до бейрутського складу, в Україні 
недостатня. Я знаю, що розробляються відпо-
відні системи захисту об’єктів для виявлення, 
спостереження та знищення, а також блоку-
вання – засоби радіоелектронної боротьби. 
Однак, наскільки мені відомо, ці підприємства 
сьогодні не мають замовлень, щодо інозем-
них замовлень також нічого не чутно. Тим 
більше, я знаю точно, що рівно рік тому були 
відповідні консультації у міністерстві оборони 
з такими підприємствами (це я кажу як член 
правління ліги оборонних підприємств). Знаю, 
що була ідея знайти підприємство інтеграто-
ра, яке б виступило головним замовником та 
підтягнуло б суміжні підприємства. Однак далі 
консультацій справа не пішла. Можливо, щось 
відбувається у таємному режимі, бо замовлен-
ня держоборони – досі засекречене. Мені зда-
ється, що система охорони об’єктів має бути 
у відкритому режимі, щоб суспільство знало, 
як відбувається процес охорони, адже це несе 
безпосередню небезпеку усьому населенню і 
втрати для ЗСУ, якщо вибухнули арсенали з 
боєприпасами.

У цьому напрямку мало б приділятися біль-
ше уваги, ніж нині. Сподіваюся, що при фор-
муванні державного оборонного замовлення 
на наступний рік ці моменти будуть враховані.

Прозорість конкурсів на закупівлі – важли-
ва, однак я особисто проти системи Прозоро, 
наприклад, яка передбачає закупівлю най-
дешевшої продукції. Тут важливо створення 
інституту уповноважених. Наприклад, рані-
ше був інститут генеральних конструкторів, 
і вони відповідали за якусь роботу. Сьогодні 
за всіма напрямками технології швидко роз-
виваються, тому слідкувати важко. Однак ге-
неральний конструктор із безпілотних авіа-
ційних апаратів чи систем радіоелектронної 
боротьби міг би відслідковувати певні момен-
ти. Можна було б призначити уповноважено-
го, який би відповідав за безпеку, оборону та 
вартість продукції. Дуже часто ми бачимо, що 
закуповується дешеве й погане, але за таким 
принципом у секторі безпеки та оборони ді-
яти дуже ризиковано. Генеральний конструк-
тор сам має вирішувати, які підшипники чи 
болти брати, а не система, грубо кажучи.

Якщо був би уповноважений, що відпові-
дає за забезпечення охорони й безпеки усіх 
таких об’єктів, йому була б надана можливість 
обирати різні системи проти ворожих авіацій-
них комплексів, щоб потім міг відповідати пе-
ред суспільством.

Сподіваюсь, що створення нового мініс-
терства промисловості і початок роботи з 
технологією у системному режимі всередині 
виконавчої влади (чого не було довгі роки в 
Україні) може також надати непоганий пош-
товх, і буде зроблено реалістичну ревізію 
того, що у нас є: які напрацювання та рішення, 
і як вони можуть бути інтегровані у систему 
безпеки та оборони. Зокрема, й на ділянці, 
яка залишається для України вагомою й про-
блематичною, через те, що російська сторона 
традиційно цьому напрямку приділяла вели-
ку увагу. Тільки за останні роки у РФ з’явилося 
декілька систем радіоелектронної боротьби, 
що може впливати на нашу систему оборони 
та зв’язку. Зараз знаємо, що Росія активно по-
чинає розробляти ударні безпілотні авіаційні 
комплекси, хоч там і є технологічне виснажен-
ня, результати санкцій та внутрішні проблеми, 
що призвели до колапсу багатьох проєктів. 
Проте Росія, що витрачає в рази більше коштів 
на розвиток технологій, набагато випереджає 
Україну, тому створює велику небезпеку для 
нас у цій площині.

Підготувала Аліса Поліщук

Джерело: «День» (https://day.kyiv.ua/uk/article/den-

planety/vybuh-u-beyruti-tehnogenna-katastrofa-chy-dyversiya)
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Продовження на стор. 20

Він вважає: система 
освіти має бути настіль-

ки мобільною, щоб якщо 
не випереджати, то хоча 
б відповідати часу. Він 
упевнений: прогресивне 
п’ятнадцять років тому 
ЗНО створило поколін-
ня «протестованих», але 
не критично мислячих, і 
має бути переглянуте. Він 
переконаний: дистанційне 
навчання давно схвалене 
видатними екстерн-студен-
тами минулого, і необхід-
но лише вітати змішані 
форми отримання знань.

Топтеми освіти і навколо 
неї – від «як вдалося евакую-
вати з Сімферополя до Києва 
єдиний університет» і «чому 
доводиться зацифровувати 
імена абітурієнтів вишу» до 
«чому Україна не заробляє 
мільярди на іноземних сту-
дентах і досі не пройшла 
Європейський аудит свого 
диплома» в інтерв’ю Укрін-
форму ректора Таврійського 
національного університету 
Володимира Казаріна.

- Володимире Павлови-
чу, нещодавно Верховна 
Рада дозволила випускни-
кам тимчасово окупова-
них територій вступати 
на безкоштовне нав-
чання до ВНЗ України 
без складання ЗНО, 
тобто – за резуль-
татами вступних іс-
питів. У суспільстві 
це було сприйнято 
неоднозначно, зокре-
ма й тому, що ці діти 
отримують перевагу пе-
ред випускниками україн-
ських шкіл, які обов’язково 
складають ЗНО. Чи було це 
рішення правильним?

- Це було помилкове рі-
шення. Я згоден із батьками 
материкової України, у цьо-
му справді є певне пору-
шення навіть конституцій-
ної рівності. «Реформатори» 
протиставили школярам ма-
терикової України дорогих 
мені дітей з анексованого 
Криму та окупованого Дон-
басу.

Можна навіть назвати ав-
тора цієї ідеї – Єгор Стадний, 
колишній заступник міністра 
МОН, який курував вищу 
освіту. Коли він став заступ-
ником міністра, високопоса-
довець, який до цього жод-
ного дня не пропрацював ні 
в коледжі, ні в Інституті, ні в 
університеті, відразу висту-
пив з ідеєю – ліквідувати всі 
університети, переміщені з 
окупованих територій. Ідея, 
на щастя, розвитку не отри-
мала, зустрівши в суспільстві 
рішучий опір.

Це був би хороший по-
дарунок Путіну: у нього на 
окупованій території ви-
ші-перебіжчики працюють, а 

переміщені за наказом МОН 
на вільну територію України 
університети – закривають-
ся. Тоді наполегливий і наді-
лений владою пан Стадний 
вирішив вчинити по-іншому 
– «розчинити» дітей з Криму 
і Донбасу у вищих навчаль-
них закладах країни, щоб не-
любі їм переміщені універ-
ситети втратили абітурієнтів 
і просто перестали існувати.

- Але ж цього не стало-
ся, ідея не отримала роз-
витку…

- Ну, по-перше, перемі-
щені університети не пере-
стануть існувати з тієї про-
стої причини, що для дітей з 
окупованих територій назви 
своїх регіональних вишів – 
давній і звичний навігатор. 
Для кримчан, приміром, це – 
Таврійський університет, 
який понад сто років тому 
створив наш великий вче-
ний, академік Володимир 
Вернадський, в якому навча-
лися батьки й матері, дідусі 
та бабусі наших абітурієнтів.

По-друге, діти з окупова-
них територій не можуть без 
додаткової підготовки всту-
пати до українських вишів. У 
школах, які працюють за про-
грамами країни-агресора, 
вже п’ять років не вивчаєть-
ся українська мова та історія 
України. Для подолання цьо-
го розриву міністрами Сергі-
єм Квітом та Лілією Гриневич 
була розроблена система 
освітніх центрів «Крим-Укра-
їна» та «Донбас-Україна», яка 
дозволяла дітям з окупова-
них територій вступити до 
переміщених університетів, 
протягом першого року нав-
чання підтягнути знання з 
української мови, історії та 
культури, скласти відповідні 

заліки та іспити і таким чи-
ном підтвердити своє право 
бути українськими студента-
ми.

По-третє, цього не треба 
було робити ще й тому, що 
кількість дітей із Криму та 
Донбасу, які вступають до 
українських вишів, порівня-
но невелика. Загалом щоріч-
но вступають приблизно 3-4 
тисяч осіб. Кількість випус-
кників шкіл на окупованих 
територіях, які мають бажан-
ня вступати до університе-

тів, щороку падає. Який сенс 
у цьому дипломі, якщо робо-
ту з ним на півострові, який 
перетворився на гігантську 
військову базу, знайти дедалі 
важче й важче? Практичніше 
отримати робочу професію.

Але найголовніше – це 
політично помилкове рішен-
ня, бо сталося те, чому може 
радіти лише наш ворог. Ви-
ходить, що ми українських 
дітей з окупованих терито-
рій під надуманим приво-
дом чи не посварили з діть-
ми материкової України.

- У 2014 році багато 
ваших студентів пу-
блічно й чітко заяви-
ли про свою позицію 
щодо анексії Криму. 
Для Кольченка й Афа-
насьєва, приміром, це 
закінчилося арешта-
ми і в’язницею…

- Кримські студенти у 
2014 році найактивніше за-
хищали свій рідний україн-
ський півострів. Своєю від-
даністю батьківщині вони 
заслужили право на нашу 
повагу до них.

Ми маємо розуміти, що 
діти, яким у 1991 році, коли 
Україна здобула незалеж-
ність, було 5-6 років, ніякого 

Радянського Союзу не зна-
ли. Для них це був порожній 
звук. Вони росли вже у но-
вій країні! У 2014-му всім їм 
було 30-35 років. Саме тому 
в період окупації Криму сту-
денти кримських вишів так 
несамовито стали на захист 
України.

Вони ходили на нескін-
ченні акції протесту, на де-
монстрації, на поодинокі й 
колективні пікети, балон-
чиками писали на стінах бу-
динків «Крим – це Україна!». 

Деякі заплатили за це 
дорогу ціну.

Мало того, що сту-
дентів потім сотнями 
відраховували з ви-
шів за участь в акціях 
протесту, десятки ак-
тивістів заарештува-
ли. Скажімо, Геннадій 

Афанасьєв, наш студент-ю-
рист, якого заарештували у 
травні 2014 року і засудили 
на 7 років. Це і Олександр 
Кольченко, студент-географ, 
якого теж заарештували й 
дали 10 років у колонії су-
ворого режиму. Це й Олег 
Сенцов, який із ними усіма 
дружив і отримав 20 років. І 
Юрій Пурим та інші…

Але найстрашніша сто-
рінка усієї цієї історії – зниклі 
безвісти. Вже шість років ми-
нуло, а багато людей, зокре-
ма, 8 кримських студентів, 
досі вважаються зниклими 

безвісти. Це означає, що 
над ними вчинили розпра-
ву. Когось знайшли обмо-
таним дротом і скинутим у 
водойму. Інші закопані у не-
відомих могилах. Коли ми 
повернемося до Криму, ми 
наполегливо шукатимемо 
останки наших любих дру-
зів...

- В уявленні, яке нав’язу-
ється проросійськими про-

пагандистами, в Криму не 
було українських шкіл. Що 
на це скажете?

- Після анексії Криму у 
перший рік 20 тисяч студен-
тів поїхали на материкову 
Україну. Тому що не було для 
них ніякої іншої Батьківщи-
ни, крім України.

До речі, неправда, що в 
Криму до російської окупа-
ції було дві-три українські 
школи. Сто відсотків шкіл 
на півострові були україн-
ськими, вони всі працювали 
за українськими шкільними 
програмами, в них у всіх в 
обов’язковому порядку ви-
кладалися українська мова, 
українська історія, україноз-
навство. Інша річ, що у нас 
було буквально п’ять-шість-
сім шкіл, де українською 
викладалися всі предмети. 
Але для вирішення цієї про-
блеми країні треба було під-
готувати потрібну кількість 
учителів-предметників, щоб 
і фізику, і хімію, і географію 
викладати українською мо-
вою! Діти кримських шкіл 
спокійно переходили з ро-
сійської мови на українську, 
вони в масі вже були класич-
ні білінгви. Досить згадати, 
скільки не тільки призових, 
а й перших місць завойову-
вали щороку на олімпіадах 
з української мови школярі 
Сімферополя і Севастополя.

- Це правда, що списки 
зарахованих у Таврійський 
університет публікують-
ся міністерством у заши-
фрованому вигляді?

- Чому тільки в Таврій-
ський? Списки всіх студентів 
з окупованих територій пу-
блікуються зашифрованими.

Якось, на самому почат-
ку, наказ про зарахування 
був опублікований відкри-
то. У результаті до батьків 
студентів у Криму прийшли 
додому ФСБ-шники: чому 
ваша дитина вибрала укра-
їнський виш, а не виші вашої 
нової батьківщини – Росії? 
А у вас самих які погляди? 
Чи правильно ви виховуєте 
своїх дітей? Одне слово, по-
чалися розбірки та пресинг. 
Відтоді усі накази про зара-

хування дітей з окупованих 
територій друкуються лише 
у зашифрованому вигляді, 
там – групи цифр, і хто не має 
ключа, той це не прочитає.

Ми ніяк не хочемо усвідо-
мити, що усі ми вже шість ро-
ків живемо на війні. І те, що 
в умовах війни діти їдуть на-
вчатися до України, долаючи 

Володимир Казарін, ректор ТНУ ім. Вернадського: 

«СOVID запустив світовий брейнстормінг 
для реформування системи освіти»

У Криму росіяни вкрали 7 університетів, 
5 академічних наукових центрів плюс ще 
дещо, приміром, Кримську філію Львівської 
Української Академії Друкарства

У Бахчисарайському районі, в селі 
Танкове, був ліцей, де діти закінчували 
навчання зі знанням шести мов
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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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Далі буде

ворожий кордон, ставлять 
під удар своїх рідних і близь-
ких,  – це громадянський 
вчинок молодої людини, яку 
життя змусило подорослі-
шати раніше за своїх одно-
літків. У мене в університеті 
є діти, батьки яких загинули 
у них на очах. У Таврійсько-
му не лише навчаються вчо-
рашні воїни АТО, а й викла-
дають науковці, які встигли 
стати офіцерами за час своєї 
служби на війні.

- Чи потрібні ще якісь 
законодавчі зміни щодо 
цих студентів?

- Я думаю, потрібні. Цим 
дітям – нелегко, бо вони 
відірвані від дому. Студент-
ська стипендія становить 
1100 гривень, з них 700 і 
більше студент віддає за 
гуртожиток, і залишається у 
нього на харчування, тран-
спорт і відпочинок навіть не 
400 гривень. Як йому жити? 
Це – ще не все: стипендії ма-
ють право отримувати лише 
45 відсотків студентів. Два 
роки тому була спроба Ка-
бміну знизити цей відсоток 
до 25, слава Богу, відбилися 
від реформаторів. Чи треба 
казати, що у багатьох учнів 
вдома на окупованих тери-
торіях скрутне матеріальне 
становище, і батьки просто 
не можуть їм допомогти…

Університет і студентське 
співтовариство намага-
ються надати дітям до-
помогу. Підшуковуємо 
їм підробітки, зокрема, 
в університеті, шукаємо 
спонсорів. Але держава не 
створює для них достатньо 
умов. Якщо діти – це майбут-
нє країни, може, варто збіль-
шити відсоток тих, хто має 
право на стипендію? Багато 
з них, захищаючи Батьків-
щину, пішли до в’язниць і на 
смерть. Може, збільшимо їм 
стипендію хоча б до 1500? А 
плату за гуртожиток скасу-
ємо? Адже наші освічені мі-
ністри кажуть, що на 80 000 
гривень вони не можуть 
прожити. Скоро вже час 
буде думати про безкоштов-
не харчування для учнів, а 
ми піднімаємо й піднімаємо 
плату за навчання.

Люди похилого віку та 
діти – їх найперше має за-
хищати держава. Це  – фун-
дамент суспільної моралі, і 
ми його порушуємо. А потім 
дивуємося, що молодь зали-
шає батьківщину у пошуках 
кращої долі.

- А як щодо самих уні-
верситетів, їм потрібна 
допомога?

- Ви ж знаєте, переміщені 
університети на окупованій 
території залишили все  – 
корпуси, гуртожитки, лабо-
раторії, обладнання... Нам 
обіцяли з цим допомогти, 
але пощастило тільки дея-
ким.

Мої колеги зі мною пе-
реїхали сюди буквально 
з валізою і портфелем, бо 
тоді російською стороною 
була введена заборона на 
вивезення речей. До речі, і 
українська сторона спочат-
ку дозволяла провозити не 

більше ніж 50  кг. А вченим, 
викладачам треба було ви-
везти хоча б книги, найне-
обхідніші для роботи... Одне 
слово, приїхали сюди майже 
з порожніми руками. Що далі 
робити? Треба все заново 
купувати, треба десь жити, а 
зарплати – не найбільші...

Тоді Верховна Рада ухва-
лила рішення про зміну фор-
мування штатного розпису 
для переміщених універси-
тетів. Якщо у звичайних ви-
шах 10 студентів утворю-
ють одну ставку викладача, 
то для нас ввели норму 8 
студентів – один викладач. 
Це могло б допомогти нам 
швидше відновлюватися. 
Скажімо, 100 осіб набра-
ли, є 10 ставок, а бажаючих 
працювати – осіб 25. Як їх 
працевлаштувати? Ми, рек-
тори, були тоді у Верховній 
Раді і радісно аплодували 
депутатам. Виявилося, да-
ремно. Минуло три роки, а 
рішення  – проголосоване, 
підписане президентом, 
опубліковане – так і не стало 
реальністю. Де це ще можли-
во?

Є ще низка моментів. Але 
це  – вже окрема, велика й 
складна розмова. Я думаю, 
що у певному сенсі чино-
вники на кілька років просто 
втратили інтерес до Донбасу 
і Криму.

- Ви сказали, що кіль-
кість абітурієнтів з Кри-
му, з ОРДЛО невелика. Що 
буде зі вступною кампані-
єю цього року?

- Якщо вступна кампанія в 
українських вишах ще не по-
чалася, то у вишах з окупова-
них територій вона стартува-
ла ще 9 червня і закінчиться 
цього року аж 23 жовтня. Це 
пов’язано з тим, що дітям 
у літній період дуже важко 
перетнути «кордон». Випус-
кників із Криму намагають-
ся під різними приводами 
затримати. Хлопцям кажуть: 
«Ти відслужив в армії? Ні? 
Марш назад виконувати па-
тріотичний обов’язок» У ді-
вчаток у паспортах коми не 
на тому місці знаходять, до 
чогось ще чіпляються – їх 
теж завертають. Випускники, 
буває, лише з другої або тре-
тьої спроби долають кор-
дон. І ми їх чекаємо довгих 
п’ять місяців, щоб прийня-
ти до університету. І вони 
це знають!

Із 9 червня до сьогод-
ні ми вже зарахували до 
університету та коледжу за-
галом майже 200 осіб. Але ж 
головна вступна кампанія  – 
ще попереду. Той же «кор-
дон» із Кримом окупанти 
відкрили лише 15 липня.

Велику кількість листів із 
запитаннями ми отримуємо 
електронною поштою, і з 
кожним тижнем їх більшає. 
В умовах так званого росій-
ського «суверенного інтер-
нету» в Криму ми просимо 
дітей переходити на Гугл-по-

шту, тому що gmail – краще 
захищений від ФСБ. Але 
кримські спецслужби про-
сто час від часу відключають 
на півострові Інтернет – і все. 
Словом, на війні – як на війні.

- Скільки ж студентів у 
вас навчається наразі? І чи 
всі вони – кримчани?

- У Таврійському універ-
ситеті наразі понад 4 тисячі 
студентів. З них кримчан – 
приблизно чверть. Це  – і ті, 
хто вступив, і ті, хто залишив 
кримські псевдовиші і при-
йшов до нас переучуватися 
за українськими програма-
ми. Майже 30 відсотків – це 
студенти з окупованого Дон-
басу. Там населення – біль-
ше, а у Києві ми  – єдиний 
переміщений університет. 
Діти йдуть до нас. Решта – 
діти усієї України. Від Львова 
до Дніпра. Наш університет 
у повному розумінні слова 
– дзеркало усієї нашої Укра-
їни. Кажу про це з гордістю. 
Добре, що молодь різних 
регіонів країни навчається 
у Таврійському університеті 
разом!

Станом на сьогодні ми 
щорічно випускаємо для 
країни до 1500 дипломова-
них фахівців. Завтра їх буде 
дедалі більше і більше.

- Ви сказали, що виші, 
які переїхали з окупова-
ного Донбасу, опинилися 

поза великими мегаполіса-
ми?

- Так, ми  – єдиний з усіх 
переміщених університетів, 
який опинився у Києві. Спа-
сибі академіку Вернадсько-
му за правильне рішення, 
ухвалене ним сто років тому, 
яке сьогодні нас захистило. 
По-перше, Вернадський нас 
із Києва засновував, зна-
чить, це – київська задумка і 
київський проєкт. По-друге, 
він спочатку відкривав нас 
як філію Київського універ-
ситету Святого Володими-
ра – сьогодні імені Тараса 
Шевченка. І коли постало 
питання, куди нас перево-
дити, – міністр освіти Сергій 
Квіт пропонував на вибір 
Миколаїв або Херсон,  – це 
стало для мене аргументом 
наполягти саме на Києві. Я 
сказав: «Ми поїдемо до Киє-

ва, до себе додому!». Сьогод-
ні важче, ніж нам, піднятися 
багатьом донбаським ви-
шам, розташованим у неве-
ликих селищах. Університет 
не може бути в селищі, йому 
потрібне наукове та культур-
не середовище!

- Чому ви не переїхали 
ще у 2014 році, чому на це 
пішло так багато часу?

- Розмови про переве-
дення нашого університе-
ту до Києва велися з весни 

2014 року. Тоді вже вийшов 
наказ міністра освіти Сер-
гія Квіта про переміщення 
17-ти університетів з окупо-
ваного Донбасу. І ми, крим-
чани, сподівалися, що нас 
теж незабаром переведуть. 
Але час минав, а рішення не 
було. Тоді ми звернулися до 
народних депутатів Куніци-

на, Джемілєва, Денисової, 
Чубарова та інших. Дев’ять 
народних депутатів зверну-
лися з листом до президен-
та Порошенка з проханням 
вирішити питання щодо Тав-
рійського університету. Вліт-
ку 2015-го Порошенко дав 
доручення прем’єру Яце-
нюку, і до кінця року МОН 
видало наказ про відновлен-
ня діяльності ТНУ в Україні зі 
збереженням усіх ліцензій. 
Ми почали готуватися до 
вступної кампанії 2016 року.

Але досі у всіх нас є пев-
на образа, що інші кримські 
університети – медичний, 
аграрний, ядерний, мор-
ський – наказу про переве-
дення так і не отримали. Ми 
сподіваємося, що зможемо 

відновити інститути Тав-
рійського.

- Скажіть, для крим-
чан Таврійський універ-
ситет все ж таки має 

якісь пільги?
- У нас є важлива пільга, 

якої немає у донбаських ви-
шів, і це, до речі, неправиль-
но щодо них. Ми добилися 
права на переведення дітей 
із вишів окупованого Криму 
на другий, третій, четвер-
тий курси протягом усього 
навчального року. Вони ж 
там навчаються у тих ви-
шах, які окупанти захопили 
й перейменували. Тепер там 
немає Таврійського націо-
нального, немає Кримського 
медичного, немає Аграрно-
го та інших. В АР Крим росі-
яни вкрали 7 університетів, 
5 академічних наукових цен-
трів плюс ще дещо, примі-
ром, Кримську філію Львів-
ської поліграфічної Академії. 
Замість Таврійського ство-
рили Кримський федераль-
ний університет. Ну, і слава 

Богу, що змінили назву, тому 
що Таврійський – це бренд, і 
цей бренд належить Україні!

Спочатку у цьому Крим-
ському федеральному було 
близько 70 тисяч осіб. Лише 
Таврійський університет, 
який був одним із найбіль-
ших на півдні України, влив 
туди 25 тисяч осіб – це і сту-
денти, і викладачі, і співро-
бітники. А сьогодні там за-
лишилося приблизно трохи 
більше, ніж 20 тисяч, бо і ви-

кладачі, і діти почали звідти 
втікати, навіть проросійськи 
налаштовані, оскільки його 
дипломи ніде у світі не ви-
знають.

Свого часу вони спробу-
вали такий обхідний маневр: 
наказали Ростовському уні-
верситету, який входить до 
Південного федерального 

округу, брати на випускний 
курс дітей із Кримського фе-
дерального та Севастополь-
ського державного, який 
окупанти створили на базі 5 
університетів міста, щоб сту-
денти у Ростові нібито стажу-
валися і потім отримували 
його дипломи. Тоді Європа 
пригрозила Ростовському 
університету санкціями і за-
бороною його власних ди-
пломів. Ростовчани відразу 
ж відмовилися від цієї ідеї. 
Сьогодні у Криму велика 
кількість молоді взагалі від-
мовляється здобувати вищу 
освіту.

Таврійський університет 
за п’ять років роботи у Києві 
став єдиним університетом 
України, який включений 
до американського реє-
стратора вишів світу CHEA. 
Ми  – єдиний університет 
України, який зареєстрова-
ний в авторитетному Лон-
донському реєстраторі ASIC. 
У Китаї тільки ми презентує-
мо Україну в Альянсі універ-
ситетів Шовкового шляху, 
членами якого є близько 
300 вишів, починаючи від 
американських і закінчуючи 
японськими. Назву ще Єв-
ропейський ISO зі столицею 
у Швейцарії – там 5 україн-
ських університетів, включ-
но з нами. І UNESCO, де, 
здається, 19 наших універси-
тетів, разом із нами. Присут-
ність у цих об’єднаннях – це 
міжнародний паспорт, який 
свідчить, що ми працюємо в 
системі університетів світу, 
він – важливий для співпра-
ці з іноземними партнерами. 
І це мене тішить!

- Цікаво, Володимире 
Павловичу, до вас йдуть 
іноземні студенти, чи бе-
рете ви учасників АТО?

- Беремо, звичайно. У 
нас є студенти - учасники 
АТО, у нас також викла-
дають колишні учасники 
АТО. Для прикладу, наш 
викладач, кандидат наук, 
доцент Сергій Черниш, 

який працював у Криму, на-
весні 2014-го вирушив на 
Донбас, воював там два з га-
ком роки, став офіцером. Він 
демобілізувався і знову у нас 
працює, викладає історію, 
археологію, зараз зі студен-
тами на практиці в Ольвії. 
Є й інші АТО-вці. І мені при-
ємно, що вони до нас йдуть, 
сприймають Таврійський як 
свій.

У Законі про вищу освіту 2014 року 
є стаття про дистанційну освіту, 
але у нас до коронавірусу вона 
сприймалася як щось нелегальне

Проблема ЗНО – тестування, де головне – 
вгадати відповідь, а не обґрунтувати її

Наша освіта відірвана від виробництва 
настільки, що саме виробництво часом 
не хоче йти на співпрацю
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Світова організація торгівлі 
наприкінці липня опубліку-

вала щорічний звіт World Trade 
Statistical Review. Огляд вивчає 
останні тенденції світової тор-
гівлі, аналізує дані за 2019 рік, 
описує вплив пандемії коро-
навірусної хвороби на експорт 
та імпорт товарів і послуг, нази-
ває провідних гравців і висвіт-
лює перспективи на 2020 рік.

LB.ua вивчив доповідь і перека-
зує основні моменти.

2019 рік
Світова криза не могла оминути 

торгівлю – вона скорочується. Але 
пов’язано це не тільки з коронаві-
русом. Обсяги торгівлі товарами 
почали падати ще у 2019 році. Ско-
рочення становило 0,1% в обсягах 
та 3,0% у вартості. Для порівняння – 
у 2018 році обсяги торгівлі виросли 
на 2,9%.

СОТ вказує причини: довготри-
вала «торговельна війна» між США 
та Китаєм (це – найбільші економіки 
світу), яка призвела до підвищення 
імпортних мит на велику групу то-
варів, та повільний ріст глобальної 
економіки. Він уповільнився з 2,9% 
у 2018 році до 2,3% у 2019-му. Слаб-
кості економіці додали також ре-
кордно довгий урядовий шатдаун у 
США на межі 2018-2019 років, вихід 
Великобританії з Європейського 
Союзу та зміни у монетарній політи-
ці в найбільших країнах світу.

Падіння світової торгівлі товара-
ми стало першим за останнє деся-
тиріччя – з часів світової фінансової 
кризи 2008-2009 років.

Торгівля послугами, на від-
міну від товарної, не впала. Але 
темпи її росту дуже погіршилися 
– до 2,1% після 8,4% у 2018 році. 
Це стосувалося майже всієї сфе-
ри послуг (особливо постраж-
дали транспорт і подорожі), 
крім так званих «інших комер-
ційних послуг». Сюди належать 
телекомунікації, комп’ютерні та 
інформаційні послуги. Тут зафік-
сували зростання на 3,3%.

Обсяг світової торгівлі то-
варами у 2019 році становив 
19,051 трильйона доларів, а по-
слугами – 5,898 трильйона дола-
рів.

Світова торгівля – дуже кон-
центрована. Трохи більше, ніж 
половина глобального експор-
ту-імпорту як товарів, так і по-
слуг припадає на 10 основних 
гравців: Китай, США, Німеччину, 
Великобританію, Японію, Фран-
цію, Нідерланди, Гонконг, Корею 
та Італію.

COVID-19
На початку 2020 року слабку 

глобальну економіку вдарила 
коронавірусна хвороба. «Пандемія 
COVID-19 призвела до найглибшо-
го економічного спаду в нашому 
житті. Обсяги виробництва впали, а 
безробіття – виросло. Торгівля сер-
йозно постраждала через шокові 
зміни попиту та пропозиції», – пише 
у доповіді генеральний директор 
СОТ Роберто Азеведо. Хоча перші 
випадки COVID-19 були зафіксова-
ні ще наприкінці 2019 року, а сама 

хвороба, ймовірно, виникла навіть 
раніше, на минулорічний спад у 
торгівлі коронавірус не мав впли-
ву. Але вже у першій половині 2020 
року торгівля стрімко впала саме 
через пандемію.

СОТ демонструє це індексом 
ділової активності Purchasing 
Managers’ Indices (PMI). Базовий рі-
вень індексу перебуває на позна-
чці 50, але у квітні він впав до 27,1. 
Тобто значно зменшилися нові екс-
портні замовлення. У травні індекс 
трохи виріс, але все одно набагато 
нижчий від звичайного рівня.

Другий яскравий показник – це 
кількість пасажирських і вантажних 
комерційних рейсів, яка зменши-
лася на 74% у січні-квітні. Напри-
кінці весни та на початку літа вона 
почала потроху збільшуватися, що 
свідчить про часткове відновлення 
авіаперевезень після пом’якшення 
карантинних заходів.

Пандемія COVID-19 має виразно 
негативний вплив на торгівлю по-
слугами. Усі провідні експортери й 
імпортери обмежили закордонні 
поїздки та ввели соціальне дистан-
ціювання всередині країни. Люди 
фізично не могли надавати послуги 
чи користуватися послугами через 

карантин, або локдаун. На відміну 
від товарів, послуги неможливо 
виробити, покласти на склад і 
продати пізніше. Недоотримана 
виручка від скасованих авіарейсів, 
бронювань, спортивних подій, по-
ходів до ресторану – втрачена на-
завжди і не може бути повернена. 
Усе разом – це понад 40% світового 
експорту послуг, який напряму по-
страждав від коронавірусу.

Особливо це стосується туриз-
му. Коронавірус мав безпрецедент-
ний вплив на попит і пропозицію на 
цьому ринку. Туристичний експорт 
США у березні був на 53% меншим 
у порівнянні з аналогічним місяцем 
минулого року, а у квітні – на 73%. 
Видатки Китаю на туризм у ці місяці 
зменшилися на 60%.

Втім, є одна сфера послуг, якій 
пандемія, схоже, навіть пішла на 
користь. Це  – IT-послуги, попит на 
які виріс через збільшення кіль-
кості людей, що працюють з дому. 
Якщо в березні падіння обсягів 
торгівлі у найбільших експорте-
рів послуг сягало 15% (а у квітні 
– навіть більше), то в тих країнах, 
де значну частину експорту ста-
новлять IT-послуги, падіння було 
м’якшим або взагалі не сталося. В 
Ірландії (51% експорту послуг – у 
сфері інформаційних технологій) 
був зафіксований ріст на 8%, в Індії 
– на 1%, в Україні – на 3%.

Прогноз на 2020 рік
У квітні економісти Світової ор-

ганізації торгівлі прогнозували, що 
спричинене коронавірусом падіння 
глобальної торгівлі за підсумками 
року становитиме від 13% до 32%. 
Тенденції останніх місяців, на думку 
СОТ, свідчать, що результати року 

будуть ближчими до оптимістич-
ного сценарію. Але це за умови, що 
пандемія не набиратиме обертів, 
і вірус не призведе до повторних 
локдаунів.

У цілому подальше падіння ве-
ликою мірою залежить від того, 
скільки часу піде на приборкан-
ня пандемії та винайдення ефек-
тивної вакцини (чи лікування) від 
COVID-19.

Тренди
Значна частина доповіді СОТ 

присвячена тому, як змінилися спо-
живчі вподобання за останні роки. 
Для прикладу, організація відзна-
чила стійкий ріст попиту на товари, 
пов’язані з відновлювальною енер-
гетикою. Експорт вітрових турбін 
за останні 20 років виріс у 14 разів 
– з 505 млн до 7,3 млрд доларів. Се-

редні темпи становили 15%, а 2019 
року експорт виріс одразу на 26%. 
Пов’язано це в основному з Дані-
єю, де було зафіксовано неймовір-
ний 74%-й стрибок. Данія – лідер 
у цій галузі, 2000 року в неї було 
85% на світовому ринку турбін. До 
2019 року ця частка зменшилася до 
42%, але все одно це – більше, ніж 
у будь-кого іншого. Німеччина має 
28%, Нідерланди та Китай – 13% від-
повідно. Основними імпортерами є 
Норвегія (13% від світового імпор-
ту), Нідерланди (11%), Мексика, Ав-
стралія та Великобританія (всі – по 
7%).

Не такий великий, але все одно 
значний ріст відбувається й на рин-
ку сонячних панелей і пов’язаних 
товарів. Їхній експорт виріс більше, 
ніж удвічі з 2005 року – з 82 млрд 
до 300 млрд доларів. Провідними 
експортерами є Китай (28%), Японія 
(10%) і США (10%), а імпортерами – 
США (16%) і Китай (14%).

Стрімкими темпами росте тор-
гівля гібридними та електричним 
автомобілями. У 2019 році їхній екс-
порт сягнув 84 млрд доларів, це – на 
60% більше, ніж рік перед тим. Для 
порівняння, торгівля легковими ав-
томобілями в цілому скоротилася 
на 1%. Сьогодні гібриди – це 8% від 
всього експорту автомобілів (у 2018 

році – 6%), а електрокари – 4% 
(у 2018 році – 2%). Найбільші 
експортери автомобілів із гі-
бридними двигунами  – Японія 
(32,7%), Євросоюз (23,2%) і Ко-
рея (6%), електромобілів – ЄС 
(52,2%), США (30,7%) і Корея 
(9,2%).

Експорт пластику за останні 
20 років збільшився у 20 разів 
(6% на рік) – зі 193 млрд до 615 
млрд доларів. Але вже у 2019 
році було зафіксовано падін-
ня на 5%. Великий спад (12%) 
також був у експорті заліза та 
сталі, що останні 20 років у 
середньому збільшувався на 
6%. Це – третє за величиною 
падіння цієї категорії товарів 
із 2000 року. Найбільший ріст 
було зафіксовано у 2004 році – 
на 48%.

Також через зниження цін 
торік скоротилася торгівля 
продуктами харчування – на 
1%. Це  – четверте падіння за 
останні 20 років, зазвичай у 
середньому експорт ріс на 7% 
щороку. Найбільший спад – 
на 10,5% – було зафіксовано у 
2009 році.

Коронакриза перевернула сві-
тову економіку, і вже зараз зрозумі-
ло, що скорочення обсягів торгівлі 
через пандемію 2020 року буде іс-
торично великим. Але є й позитив: 
могло би бути набагато гірше.

Автор: Андрій Водяний

Джерело: LB.ua (https://lb.ua/

economics/2020/08/06/463343_globalna_

torgivlya_pid_chas.html)

Глобальна торгівля 
під час коронакризи: 
могло бути й гірше

Падіння світової торгівлі товарами стало 
першим за останнє десятиріччя – з часів 
світової фінансової кризи 2008-2009 років

Торгівля послугами не впала, однак темп 
зростання сповільнився
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Україна: судові абсурди
«Печерський районний 

суд Києва зобов’язав гене-
рального прокурора Ірину 
Венедіктову забрати у На-
ціонального антикоруп-
ційного бюро кримінальне 
провадження за підозрою 
голови Окружного адмі-
ністративного суду міста 
Києва Павла Вовка в ство-
ренні злочинної організації 
з метою захоплення влади 
та передати в інший орган». 

Я процитував повідом-
лення Радіо «Свобода» від 
5 серпня 2020 року. Про-
читали? А тепер іще раз 
гляньмо на цей текст і ви-
ділимо головне в ньому: 
РАЙОННИЙ суд зобов’язав 
ГЕНПРОКУРОРА забрати у 
НАЦІОНАЛЬНОГО антико-
рупційного бюро прова-
дження у справі щодо ЗА-
ХОПЛЕННЯ ВЛАДИ.

Не знаю, як ви, але я це 
зрозуміти не можу. Як на 
мене, йдеться про абсурд 
навіть не у квадраті, а в кубі. 
Бо ж якби то був перший 
випадок, коли якийсь із 
районних судів ухвалює рі-
шення загальнонаціональ-
ного значення, і наслідки 
його рішень можуть мати 
багаторічне негативне від-
луння. Проте чинна зако-
нодавча система дозволяє 
«маневри» такого ґатунку, 
які особливо розквітли за 
часів президентства Кучми 
та продовжилися у нинішні 
часи…

Воно наче й не дивно. 
Адже ефективний і спра-
ведливий суд у надрах то-
талітарної системи, нехай і 
дещо пом’якшеної у другій 
половині 1980-х, склас-
тися не міг. Тим більше у 
глибинах цієї системи не 
могла виникнути розвине-
на суспільна правосвідо-
мість, без якої незалежне 
судочинство в принципі 
неможливе. Коли би свід-
ки, приведені до присяги, 
за винятком рідкісних мер-
зотників чи дурників, гово-
рили правду, а брехня під 
присягою вважалася сус-
пільством одним із найтяж-
чих моральних гріхів. Тому 
допоки – у стратегічному 
плані – неписане звичає-
ве право і практична мо-
ральність («обичайність», 
як її зве Оксана Забужко) 
не вимагатимуть від укра-
їнської людини дотриман-
ня певних елементарних 
норм, допоки ці норми не 
стануть звичкою, яка пе-
редається із покоління в 
покоління, доти всеосяжна 
судова реформа навряд чи 
матиме такий же всеосяж-
ний успіх.

Але ж живемо ми тут і 
сьогодні, хоча й у «вели-
кому історичному часі», чи 
не так? І вирішувати про-
блеми з судовою владою 
слід зараз, одна за іншою. З 
одного боку, суспільна мі-
сія судової влади полягає 
в тому, що суд будь-якого 
рівня, не лише Конститу-
ційний, повинен трактува-

ти закони (загальне) сто-
совно конкретних ситуацій 
(часткове). З іншого боку, 
як тільки буде визнано 
цей елементарний факт, 
на якому ґрунтується все 
судочинство як таке, слід 
буде одразу вибудувати 
чітку систему судових ком-
петенцій, коли районний 
суд не матиме в принци-
пі можливості вирішува-
ти питання стратегічного 
характеру щодо призна-
чення всеукраїнського 
референдуму, результатів 
виборів парламенту, за-
конності дій командування 
ООС чи дотримання пра-
вових норм при привати-
зації промислового гіганта, 
натомість зможе зосере-
дитися на справах, які без-
посередньо стосуються 
населення цього району. З 
цього й почнеться рефор-
ма.

В її результаті законо-
давча влада творитиме 
закони (і контролюватиме 
дотримання цих законів), 
виконавча влада буде ре-
алізувати закони на прак-
тиці, а суд тлумачитиме 
закони у кожній конкрет-
ній конфліктній ситуації, не 
має значення, йдеться про 
зіткнення інтересів осіб чи 
якихось надіндивідуаль-
них структур.

Але чи здатна наша 
судова система до тран-
сформацій у позитивний 
бік, щоб стати рушієм змін 
суспільної правосвідомо-
сті, якщо громадяни вкрай 
скептично ставляться до 
неї, очевидно, маючи для 
цього вагомі підстави? 
Не стану наводити соціо-
логічні показники, які ха-
рактеризують стабільно 
скептичне, якщо не сказа-
ти більше, ставлення гро-
мадян України до судової 
влади. Як провести рефор-
мування суду за умов, коли 
підтримка «третьої влади», 
м‘яко кажучи, не надто ви-
сока, характер суспільної 
правосвідомості далекий 
від демократичних стан-
дартів, а роль системи 
правосуддя в державі не 
визначена? Ось питання 
питань. Але робити це слід 
якомога швидше, оскіль-
ки, як справедливо зазна-
чив мій колега Ігор Лосєв: 
«Наші суди, насамперед 
«голопупенківські» район-
ні, здатні ухвалити будь-
яке, навіть найфантастич-
ніше рішення, заблокувати 
будь-яку галузь бізнесу і 
будь-яку сферу оборони. 
А то й винести припис про 
скасування незалежності 
України…»

Тільки ж от хто конкрет-
но проводитиме реальну 
судову реформу, якщо зна-
чна частина судів контро-
люється персонами, яким 
не місце в Україні?

Автор: Сергій Грабовський

Джерело: «День» 

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

polityka/ukrayina-sudovi-absurdy) 

НАБУ оголосило у розшук голову 
Окружного адмінсуду Києва

Національне антико-
рупційне бюро Украї-

ни оголосило в розшук 
п’ятьох суддів Окружного 
адміністративного суду 
Києва, серед яких і голова 
ОАСК Павло Вовк, та двох 
членів Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів.

Про це повідомляється на 
сайті НАБУ.

«Національне антикоруп-
ційне бюро України розшу-
кує підозрюваних, які діяли 
у межах злочинної організа-
ції на чолі з головою ОАСК, 
яка мала на меті захоплен-
ня державної влади шляхом 
встановлення контролю над 
Вищою кваліфікаційною ко-
місією суддів України (ВККСУ), 
Вищою радою правосуддя 
(ВРП) та створення штучних 
перешкод у їхній роботі», – 
йдеться у повідомленні.

Так, у розшук оголоше-
но суддів ОАСК Вовка, Во-
лодимира Келеберду, Ігоря 
Качура, Ігоря Погрібнічен-
ка, Олексія Огурцова. Також 
розшукуються члени Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів 
Сергій Остапець та Микола 
Сірош.

Як повідомлялося, 17 лип-
ня детективи НАБУ провели 
обшуки в приміщеннях Ок-

ружного адмінсуду міста Киє-
ва та Державної судової адмі-
ністрації.

За даними Антикорупцій-
ного бюро, були оголошені 
підозри голові Окружного 
адміністративного суду Києва 
Павлу Вовку, його заступнику 
та ще п’ятьом суддям цьо-
го суду, а також голові Дер-
жавної судової адміністрації 
України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, за-
значені особи діяли у межах 
злочинної організації на чолі 
з головою ОАСК, яка мала на 
меті захоплення державної 
влади.

21 липня у НАБУ повідоми-
ли, що у рамках кримінально-
го провадження, відповідно 
до якого в Окружному адміні-
стративному суді міста Києва 
НАБУ проводило обшуки, на 
допит в НАБУ викликано 10 
підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявля-
ли, що не можуть передати 
8 своїм суддям повістки на 
допити в НАБУ, бо всі вони – 
наразі у відпустках.

У вівторок, 11 серпня, ке-
рівник апарату ОАСК повер-
нув до Офісу генпрокурора 
невручені підозри п’ятьом 
суддям суду.

Справи Майдану: 
до ДБР запрошують постраждалих 
від отруєння невідомими газами

Про це інформує прес-
служба відомства.

«Слідчі Управління з роз-
слідування злочинів, вчи-
нених у зв’язку із масови-
ми протестами у 2013-2014 
роках, Державного бюро 
розслідувань запрошують 
на зустріч осіб, які під час 
участі в подіях Євромайдану 
у 2013-2014 роках постраж-
дали внаслідок застосуван-
ня працівниками правоохо-
ронних органів спеціальних 
засобів із газами невідомого 
походження», - йдеться у по-
відомленні на сайті бюро.

Зазначається, що отрима-

ні дані будуть використані 
під час проведення судо-
во-медичних експертиз у 
рамках розслідування кри-
мінального провадження з 
використанням нової мето-
дики розслідування «справ 
Майну».

Зустріч відбудеться 14 
серпня 2020 року о 14:00 
годині у приміщенні ДБР за 
адресою: м. Київ, вул. Бори-
соглібська, 18, поверх 6, ак-
това зала.

Участь у заході візьме спе-
ціаліст у галузі токсикології зі 
США.

Також слідчі управління з 

розслідування справ Майда-
ну ДБР завершили досудове 
розслідування відносно ко-
лишнього прокурора відді-
лу прокуратури Києва, який 
наразі займається адвокат-
ською діяльністю.

За даними ДБР, експро-
курор підозрюється у не-
законному перешкоджанні 
проведенню зборів, мітингів, 
вуличних походів і демон-
страцій, вчиненому службо-
вою особою за попередньою 
змовою з групою осіб; 
зловживанні службовим 
становищем; службовому 
підробленні, а також притяг-
ненні завідомо невинуватого 
до кримінальної відповідаль-
ності, поєднаному з обвину-
ваченням у вчиненні особли-
во тяжкого злочину.

За даними слідства, 21 січ-
ня 2014 року обвинувачений, 
перебуваючи на посаді про-
курора, діючи у змові зі сво-
їми керівниками та слідчими 
міліції, безпідставно погодив 
повідомлення про підозру 
у масових заворушеннях 
двом незаконно затриманим 
учасникам Євромайдану. 
Внаслідок чого до протесту-
вальників було протиправно 
застосовано запобіжний за-
хід – тримання під вартою.

Наразі сторонам відкрито 
матеріали справи.
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Учені встановили новий наймен-
ший відрізок часу, який може мати 

фізичний зміст. Це – одна мільйонна 
мільярдної мільярдної мільярдної 
частки секунди. Згідно з новою мо-
деллю, в основі Всесвіту може лежати 
фундаментальний годинник, який 
відраховує саме такі часові відрізки. 

У перспективі ідея «космічного годин-
ника» може допомогти вченим розро-
бити експерименти, які мають пролити 
світло на т.  зв. «теорію усього» – масш-
табну наукову парадигму, яка повинна 
об’єднати два стовпи фізики ХХ сторіччя: 
квантову механіку, яка дивиться на най-
менші об’єкти, що існують, і теорію від-
носності, яка розглядає найбільші.

Більшість із нас має відчуття плину 
часу. Але що таке час?

«Насправді ми не знаємо, – каже Мар-
тін Божовальд, фізик з Університету Пен-
сильванії та головний автор дослідження. 
– Ми знаємо лише, що усі речі змінюють-
ся, й описуємо ці зміни з позиції часу».

Він додає, що у фізиці є два тракту-
вання часу. Перше випливає із кванто-
вої механіки і трактує його як параметр, 
який ніколи не перестає плинути зі ста-
більним темпом. Друге походить із тео-
рії відносності й постулює, що час може 
стискатись або розширюватись для спо-
стерігачів, що рухаються з різною швид-
кістю. Такі спостерігачі не дійдуть згоди, 
скільки минуло часу між двома подіями.

Розходження між цими підходами в 
теорії – фундаментальне, але на практи-
ці – не таке вже й важливе, 
оскільки світи, які вони 
описують, дуже рідко між 
собою перетинаються. 
Але є й винятки, зокрема, 
чорні діри, в яких гігант-
ська маса, зіставна з ма-
сою зірок, концентрується 
у надзвичайно малому просторі, який 
відповідає масштабам мікросвіту. Фено-
мен чорних дір, отже, неможливо описа-
ти без «теорії усього», яка також відома 
як теорія квантової гравітації.

У деяких теоріях квантової гравітації 
час теж надається до квантування, тоб-
то його розглядають як послідовність 
дискретних порцій, що нагадують кадри 
кінофільму. Кожен кадр – це найменший 
фундаментальний відрізок часу. Звідси 
випливає, що в основі Всесвіту може 
лежати якесь фундаментальне поле, 
яка задає ритм «цокання» цього кос-
мічного годинника. Божовальд порів-
нює це поле та його «кванти» з полем 
Гіґґса, але «замість того, щоб надавати 
усьому масу, цей «універсальний годин-
ник» надає усьому час», каже науковець.

Моделюючи цей універсальний го-
динник, він разом із колегами зміг по-
казати, що він може впливати на атомні 

годинники – найточніші з усіх відомих 
хронометрів, в яких час вимірюють ма-
ятникоподібні коливання окремих ато-
мів. Згідно з цією моделлю, хід атомних 
годинників із часом повинен розсинхро-
нізовуватись із «цоканням» цього універ-
сального годинника.  

Звідси випливає, що атомні годин-
ники, зрештою, також розійдуться між 
собою в обрахунку того, скільки мину-
ло часу від певної події. Зважаючи на 
те, що атомні годинники вимірюють час 
аж до 10-19 секунди, тобто однієї деся-
тої мільярдної мільярдної мільярдної 
частки секунди, команда Божовальда 
дійшла висновку, що одна поділка «уні-
версального годинника» має становити 
10 у -33ступені секунди. Про це науковці 
повідомили у статті, яка 19 червня була 
опублікована у Physical Review Letters.

«Найбільше у цій статті мені імпонує 
елеґантність теоретичної моделі, – ствер-
джує Естебан Кастро-Руїс, квантовий фі-
зик із Вільного університету в Брюсселі, 
який не брав участі у дослідженні. – Вони 
дійшли до найменшого часового відріз-
ку, який ви гіпотетично можете засікти. 
На мою думку, це – неймовірно».

Він додає, що хоча це дослідження – 
дуже абстрактне, воно дає підстави очі-
кувати конкретних та спостережуваль-
них наслідків для квантової гравітації. Це 
означає, що колись її можна буде емпі-
рично протестувати.

Верифікація такої мініатюрної часової 
величини поки що багаторазово пере-
вищує технологічні можливості людства, 

проте вона все-таки доступніша, ніж по-
передні пропозиції найменших часових 
одиниць, зокрема, часу Планка, – ствер-
джують дослідники у статті. Час Планка 
виводиться із фундаментальних фізич-
них констант і становить 10-44 частки 
секунди, що дорівнює одній десятити-
сячній мільярдної мільярдної мільярдної 
мільярдної мільярдної частки секунди.

Можливо, існують ще менші часові 
відрізки, але ані квантова механіка, ні те-
орія відносності не можуть пояснити, що 
відбувається на меншій шкалі. «Говорити 
про час за межами цих відрізків немає 
сенсу, принаймні з погляду теперішніх 
теорій», – каже Кастро-Руїс.

Автор: Adam Mann,

Зреферував Є. Л., ZBRUC 

(https://zbruc.eu/node/99119)

Джерело:  SCIENTIFIC AMERICAN (https://www.

scientificamerican.com/article/the-universes-clock-

might-have-bigger-ticks-than-we-imagine/)

З яким інтервалом цокає 
годинник Всесвіту?

Насправді вчені не знають, що 
таке час. Вони знають лише, що 
усі речі змінюються, й описують 
ці зміни з позиції часу

У Новій Зеландії збираються 
«випромінювати» 

електроенергію прямо в будинки
Новозеландський 

стартап EMROD роз-
робив прототип тех-
нології, яка без до-
помоги кабелів може 
передавати електро-
енергію на великі від-
стані.

Про це повідом-
ляє Укрінформ із по-
силанням на пресре-
ліз компанії.

Згідно з даними 
EMROD, технологія передає 
електроенергію у безпечний 
й ефективний спосіб завдяки 
електромагнітним хвилям та без 
підтримки кабелів.

Як повідомив засновник 
стартапу Грег Кушір, він хотів 
транспортувати всю доступ-
ну енергію з відновлювальних 
джерел туди, де вона є необхід-
ною, використовуючи еконо-
мічно й екологічно ефективні 
шляхи.

«Складається враження, що 
всі зациклилися на тому, що 
електроенергія надходить до 
споживачів через мідні дроти, 
і я знав, що має бути кращий 
спосіб цього досягти», - додав 
він.

Зазначається, що один із 
найбільших у Новій Зеландії 
постачальників електроенергії 
Powerco буде першою компані-
єю, яка вже у жовтні випробовує 
нову технологію від EMROD.

Вчені виявили новий 
тип зірок у Всесвіті

Група астрономів з Універси-
тету Ла-Коруньї та Астрофізич-
ного дослідницького інституту 
на Канарських островах під час 
перегляду даних Слоанівського 
цифрового огляду неба вияви-
ли 15 зірок, які багаті на фосфор.

Про це повідомляє портал 
New Atlas.

Більш того, на цих зірках та-
кож було знайдено велику кіль-
кість інших елементів – зокрема, 
магній, силіцій, кисень, алюміній 
та церій.

За словами вчених, такий тип 
зірок ще ніколи не виявляли 
раніше, і наразі астрономи не 
можуть пояснити, як такі зірки 
еволюціонують і синтезують 
елементи в своїх ядрах.

«Ці результати показують, 
що ми не тільки маємо спра-
ву з новим типом об’єктів, але 
і що їхнє відкриття відкриває 
шлях для вивчення нових фі-
зичних механізмів та ядерних 
реакцій, які виникають у зоря-
них інтер’єрах», - заявив керів-
ник дослідницької групи Томас 
Массерон.

Зазначається, що фосфор є 
одним із шести хімічних еле-
ментів, які необхідні для життя 
на Землі – іншими є вуглець, во-
день, азот, кисень та сірка. У біо-
логії фосфор є важливим струк-
турним елементом у ДНК та РНК, 
адже допомагає переправляти 
енергію через клітини та регу-
лює інші ключові процеси.

Фото NASA.image/Depositphotos



ЧАС І ПОДІЇ
#33 I 08.12.202024 ДУХОВНІСТЬ

4 липня 2020 року Божого 
Івано-Франківську Єпархію 
відвідав архієпископ 
Даниїл, Голова Конси-
сторії Української Пра-
вославної Церкви США. 

В цей день в приміщені 
Консисторії Івано-Франків-
ської Єпархії ПЦУ відбулась 
зустріч Митрополита Га-
лицького Кир Андрія з Вла-
дикою Даниїлом, під час якої 
владики мали змого погово-
рити про життя нашої Цер-
кви після надання Томосу, до 

отримання якого архієпис-
коп Даниїл приклав багато 
зусиль, будучи Екзархом і 
представником Вселенсько-
го Патріарха.

Також під час зустрічі вла-
дики говорили про ті біди, від 
яких потерпала Івано-Фран-
ківщина під час повені, і про 
допомогу постраждалим від 
неї. Владика Даниїл, відвіду-
ючи нашу Єпархію, привіз 
також фінансову допомого 
для постраждалих, яка була 
зібрана Православною Цер-
квою в США з благословен-

ня Високопреосвященній-
шого  митрополита Антонія 
(Предстоятеля УПЦ США) та 
завдяки жертовності пара-
фіян, а особливо Товариства 
Святого Андрія Первозван-
ного (Центральної організа-

ції УПЦ США, головою котрої 
є протодиякон Ігор Махлай).

В цей день Владика Да-
ниїл прибув в м. Галич в су-
проводі проректора ВБА 
прот. Євгена Шувара та прот. 
Андрія Сегіна. Мешканцям 
Галича, який також постраж-
дав від повені, Владика Да-
ниїл особисто вручив гро-

шову допомогу, відвідуючи 
їхні домівки.

Під час відвідин постраж-
далих від повені, владика 
мав змогу поспілкуватись із 
людьми, які залишились на-
одинці зі своїм горем, і які 
часто зі сльозами на очах 
розповідали про свої біди.

Отримавши грошову до-

помогу, постраждалі також 
від владики Даниїла отрима-
ли буклети, іконки та благо-
словення, слова співчуття і 
розради. Люди слізно дяку-
вали Владиці за те, що про 
їхнє горе не забули українці 
далеко за океаном.

Митрополит Андрій під 
час зустрічі висловив також 
слова великої подяки влади-
ці Даниїлу, а особливо  Ми-
трополиту Антонію, Пред-
стоятелю УПЦ США, та всім 
вірним Церкви, які доклали-
ся своєю пожертвою для до-
помоги постраждалим.

Пресслужба 

Івано-Франківської Єпархії ПЦУ

 (http://pcu.if.ua/Blog/101)

Архієпископ УПЦ США Даниїл з благодійним 
візитом відвідав Івано-Франківську Єпархію ПЦУ
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Артем Козій
Артем Євгенович Козій наро-

дився 21 вересня 2001 року у місті 
Южноукраїнськ, Миколаївської об-
ласті. Мешкав у Южноукраїнську та 
у селищі міського типу Березнегу-
вате.

Після закінчення навчання в 
Южноукраїнській школі №1 Артем 
вступив до будівельного технікуму 
у Миколаєві, але не закінчив його. 
Оскільки він дуже любив та пова-
жав свого батька (який зараз слу-
жить в одному з підрозділів ЗСУ), то 
прийняв єдине правильне рішення 
– теж присвятити себе військовій 
справі. Батько хотів забрати його у 
свій підрозділ, але Артем відмовив-
ся. Сказав, що хоче усього досягти 
сам і що у нього – свій шлях, який 
він має пройти самостійно. Він пи-
шався своїм батьком і дуже хотів, 
щоб батько пишався ним.

10 червня 2020 року підписав із 
ЗСУ трирічний контракт.

Матрос, номер обслуги гранато-
метного відділення роти вогневої 
підтримки 1-го окремого баталь-
йону морської піхоти 36-ї окремої 
бригади морської піхоти.

Його життєвий шлях виявився 
надто коротким, він так і не встиг 
зробити багато справ, які чекали 
на нього, якби Артем Євгенович 
залишився у цивільному житті. 
Але у свої молоді роки цей чоловік 

знайшов у собі сили та сміливість 
зробити один крок на тій стежинці, 
на яку бояться ставати багато хто з 
доросліших за нього людей. Він пі-
шов на війну, і хоча ціна, яку він за 
це заплатив, виявилася страшною, 
батько з чистим серцем може зараз 
ним пишатися.

Артем вважав батька Героєм. 
Але, на жаль, посмертно став Геро-
єм сам.

21 липня близько 10 год у райо-
ні села Павлопіль Волноваського 
району Донецької області Артем 
отримав украй важкі уламкові по-
ранення під час обстрілу наших 
позицій з АГС. Був евакуйований до 
мобільного шпиталю у Маріуполі, 
де о 17 годині того ж дня помер.

Похований 23 липня в Южноу-
країнську. У нього залишились 
батьки та сестра.

Олег Шило

Олег Олегович Шило народився 
5 квітня 1991 року у Києві.

Після закінчення 9 класів школи 
№200 Олег вступив до технікуму, де 
планував отримати фах механіка, 
але через рік залишив навчання. 
Працював у закладах громадського 
харчування, а 2009 року був при-
званий на строкову. Після проход-
ження навчань у Василькові про-
ходив службу у Броварах, у складі 
10-ї окремої радіолокаційної роти 
102-го радіотехнічного батальйону 
138-ї радіотехнічної бригади Пові-
тряних сил України.

Олег Олегович брав активну 
участь у Революції Гідності, прово-
дячи дні та тижні на Майдані. Цей 
проміжок часу почав відлік форму-
ванню його персональної свідомо-
сті як громадянина країни, якому 
не байдужа її доля.

Від початку війни його не зали-
шало велике бажання йти на фронт. 
Врешті він досягнув свого навесні 
2015 року, коли записався добро-
вольцем. Олега було відправлено на 
навчальний полігон у Десні, де його 
«забракували» через стан здоров’я.

Повернувшись додому, чоло-

вік працював у корпорації Roshen, 
проте впродовж наступних років 
його не залишали думки про ар-
мію. У розмові зі своєю мамою він 
казав прямо: «Мамо, відпусти мене, 
я хочу нарешті стати справжнім чо-
ловіком, адже тут у мене є великі 
шанси на усе життя залишитись по-
середністю, а я цього дуже не хочу».

26 грудня 2019 року він підпи-
сав із ЗСУ контракт. І з того моменту 
почалися великі зміни у його харак-
тері, світогляді та напрямку думок. 
Йому стали притаманні розсудли-
вість і мудрість, виваженість і почут-
тя відповідальності. Двічі на день, 
зранку та увечері, Олег телефону-
вав рідним, і не було жодного разу, 
щоб їхні телефони промовчали.

Оберігаючи близьких від хви-
лювань, чоловік мало розказував 
їм про свої справи на війні, і тим 
більше про передову. Він кинув ку-
рити, регулярно почав відвідувати 
тренажерний зал. Якщо раніше у 
ньому «сиділо сто чортів», то зараз 
його поведінкою керували лише 
воля, мужність і мотивація. Олег 
Олегович здійснив свою мрію – 
він став чоловіком. Армія змінила 
його, чим він дуже пишався.

Солдат, стрілець – помічник гра-
натометника 30-ї окремої механізо-
ваної бригади.

Загинув 8 липня на підступах до 
міста Попасна, Луганської області, 
від смертельного кульового пора-
нення, завданого снайпером най-
манців РФ.

Похований 11 липня на Берко-
вецькому кладовищі Києва. У нього 
залишилися мати, вітчим і сестра.

Василь Кравченко
Василь Сергійович Кравченко 

народився 14 лютого 1994 року у 
місті Ізяслав, Хмельницької області.

Був призваний за мобілізацією 
влітку 2014 року, проходив службу 
у лавах прикордонників. У серп-
ні 2016 року підписав контракт зі 
Збройними Силами України, який 
потім продовжив у січні 2018-го. У 
квітні цього року одружився.

Матрос, старший стрілець де-
сантно-штурмового взводу десант-
но-штурмової роти 503-го окремо-
го батальйону морської піхоти.

Загинув 20 липня, приблизно 

опівдні, у районі селища Шуми, То-
рецької міської ради, Донецької 
області, через смертельне кульо-
ве поранення, завдане снайпером 
найманців РФ.

Похований 22 липня в Ізяславі. У 
нього залишилися батьки, сестра та 
дружина.

Євген Чумаченко

Євген Олександрович Чумачен-
ко народився 28 вересня 1988 року 
у Мурманській області (РФ). Із 4-х 
років мешкав у селі Прямобалка, 
Арцизького району, Одеської об-
ласті. Останні роки мешкав у Арцизі.

15 вересня 2018 року призваний 
за контрактом Арзцизьким РВК.

Солдат, стрілець-помічник гра-
натометника 79-ї окремої десант-
но-штурмової бригади.

Загинув 13 липня у районі села 
Славне, Мар’їнського району, До-
нецької області, від смертельних 
поранень, які отримав під час об-
стрілу наших позицій із гранатоме-
тів і стрілецької зброї.

Похований 16 липня в Арцизі. У 
нього залишилися мати, дружина 
та двоє дітей.

Тарас Матвіїв
Тарас Тарасович Матвіїв наро-

дився 18 лютого 1989 року у селі 
В’язівне, Любешівського району, 
Волинської області. Мешкав у місті 
Жидачів, Львівської області.

2011 року Тарас закінчив фа-
культет журналістики Львівського 
національного університету, піс-
ля чого деякий час працював ко-
респондентом на 
телеканалах Ера та 
TVi, вів власні бло-
ги у низці ЗМІ, брав 
участь у Революції 
Гідності у лавах 3-ї 
сотні Самооборони 
Майдану.

Чоловік був од-
ним із координато-
рів «Пошукової ініці-
ативи» – організації 
волонтерів, що за-
ймалася пошуками 
зниклих безвісти під 
час Майдану людей, членом гро-
мадської організації «Українська 
галицька асамблея», з 2015 до 2019 
року – депутатом Жидачівської ра-
йонної ради від Української Галиць-
кої партії.

Коли розпочалася війна, Тарас 
спочатку активно займався волон-
терською справою, а у травні 2015 
року вирушив на Схід вже як до-
броволець окремої добровольчої 
чоти «Карпатська Січ». Брав участь 
у бойових діях у Пісках, Водяному, 
Опитному.

13 березня 2018 року призва-
ний за контрактом, після чого був 
доправлений до Львівської академії 
сухопутних військ, де проходив лі-
дерські курси (освітній проєкт, який 
передбачає підготовку кваліфікова-

них офіцерських кадрів для Зброй-
них Сил України за 1 рік), закінчив-
ши які, отримав звання «молодший 
лейтенант» із кваліфікацією «офіцер 
управління тактичного рівня». Вліт-
ку 2019 року Тараса доправили про-
ходити службу до 24-ї ОМБр.

Молодший лейтенант (на мо-
мент загибелі), командир 2-го мо-

топіхотного взво-
ду 2-ї мотопіхотної 
роти мотопіхотного 
батальйону 24-ї ок-
ремої механізованої 
бригади.

10 липня о 19:25 у 
районі селища Тро-
їцьке, Попаснянсько-
го району, Луганської 
області, Тарас Тара-
сович зазнав вкрай 
важких уламкових 
поранень під час мі-
нометного обстрілу 

наших позицій із боку найманців РФ. 
Перша міна влучила у бліндаж, той 
загорівся, і Тарас кинувся рятувати 
двох побратимів з-під уламків. Витяг-
нув їх, врятував, але в цей час поруч 
впала друга міна, уламки якої смер-
тельно поранили офіцера. Помер 
близько 20 години, під час евакуації.

14 липня з Тарасом Матвіївим по-
прощалися на Майдані Незалежнос-
ті у Києві, а 15 липня поховали у Жи-
дачеві. У нього залишилися батьки.

Указом Президента №271/2020 
від 13 липня 2020 року Тарасу 
Матвіїву присвоєне звання «Герой 
України» з удостоєнням ордена 
«Золота зірка» (посмертно). Нака-
зом Міністра оборони України при-
своєне чергове військове звання 
«лейтенант» (посмертно).

Загиблі Герої липня 2020 року
Наводимо дані про бойові втрати Української армії на Донеччині та 

Луганщині за липень 2020 року. На жаль, перелік – не остаточний…

Автор: Ян Осока
Джерело: «Цензор.НЕТ» (https://censor.net.ua/r3211281)
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Вперше в Україні у Меморіалі «Бабин Яр» 
записано 100 усних свідчень про Голокост

Меморіальний центр Голо-
косту «Бабин Яр» записав 

100 перших інтерв’ю зі свідками 
Голокосту і Другої світової війни 
у тринадцяти регіонах України в 
рамках проєкту «Голоси». До кінця 
року команда проєкту планує за-
писати понад 500 усних свідчень.

Це перше подібне повномасш-
табне дослідження Голокосту в Укра-
їні.

Проєкт усної історії «Голоси» має 
на меті створити найбільш повний 
онлайн-архів усних свідчень про 
Голокост на території України. Для 
цього команда проєкту записує ще 
не зафіксовані раніше свідчення 
представників трьох основних «груп 
пам’яті»: жертв, свідків, рятівників 
і їхніх нащадків. До уваги проєкту 
входять розповіді людей, які впро-
довж повоєнного часу намагали-
ся увічнити пам’ять про трагедію. 
Також проєкт «Голоси» збирає всі 
уже записані до цього усні історії 
в одному онлайн-архіві, включно з 
матеріалами іноземних архівів. Ці 
матеріали будуть доступні на новій 
онлайн-платформі Меморіалу, яка 
буде запущена у вересні.

«Наша робота захоплююча і вод-
ночас надзвичайно відповідальна, 
адже нам часто оповідають дуже 
персональні і часто дуже болючі 
спогади, — розповідає керівниця 
проєкту «Голоси», докторка історич-
них наук Гелінада Грінченко. — Такі 
відверті історії неможливо вигадати, 
підробити чи замовити. Хоч вони не 

завжди красномовні і послідовні, 
але, на наше глибоке переконання, є 
найкращим джерелом для вивчення 
минулих подій». За словами профе-
сорки Грінченко, зафіксовані раніше 
спогади розпорошені по різних нау-
кових працях та іноземних архівах, 
а багато очевидців  не потрапили 
в поле зору дослідників і з часом їх 
стає все менше.

До 85-х роковин трагедії Бабино-
го Яру у 2026 році Благодійний Фонд 
«Меморіальний центр Голокосту 
«Бабин Яр» планує побудувати центр 

освіти, документації та пам’яті між-
народного значення. Музей поєднає 
інноваційні технології та світові тра-
диції вшанування пам’яті загиблих, 
адже має на меті бути актуальним і 
розмовляти мовою сучасників на-
віть у 2050 році. 

Команда фахівців Меморіалу Го-
локосту «Бабин Яр» вивчає кращі ін-
новаційні практики світових музеїв і 
проводить власні розробки в освіті 
та наукові дослідження. Зараз у ро-
боті знаходиться понад три десятки 
освітніх, наукових і міждисциплінар-

них проєктів. Меморіал працює з ар-
хівами, відновлює і верифікує імена 
жертв трагедії, проводить ретельне 
дослідження території, а також під-
тримує Праведників народів світу з 
України. 

Меморіальний центр Голокосту 
«Бабин Яр» запрошує долучитися до 
збереження пам’яті про трагедію і 
повідомляти про свідків Голокосту в 
Україні, які хотіли б поділитися спо-
гадами, за електронною адресою: 
oralhistory@babynyar.org

Український Конґресо-
вий Комітет Америки 

(УККА), найбільше пред-
ставництво американців 
українського походження, 
засуджує насильство та 
очевидні політичні репресії 
проти народу Білорусі.

Українські американці 
солідарні з білоруським на-
родом та його вимогами не-

гайно звільнити тих, 
кого було незакон-
но ув’язнено під час 
мирних акцій про-
тесту за вільні, чесні 

та демократичні вибори, які 
відображають волю народу.

Нам, як організації, яка 
стежила за численними укра-
їнськими виборами, важливо 

забезпечити, щоб міжнарод-
ні спостерігачі від Організації 
з безпеки та співробітництва 
в Європі (ОБСЄ), Парламент-
ської асамблеї ОБСЄ (ПА 
ОБСЄ), Парламентської асам-
блеї Ради Європи (ПАРЄ), 
Парламентської асамблеї 
НАТО (ПА НАТО) та Європей-
ського парламенту (ЄП), а 
також неурядових організа-
цій США та Канади отримали 
доступ до виборчих дільниць 
на території усієї Білорусі, без 
чого голоси, які віддав бі-
лоруський народ, не можна 
вважати вільними, чесними 
та демократичними.

Пресслужба УККА

У Мінську люди приносять квіти до місця біля станції 
метро «Пушкінська», де в результаті масового розгону 

протестів загинула людина

ії ї 

ціі
а-
е-

гагаййнйноо звзвільниттии титихх та демокраратитичнчніі виибоборири яякі забезпечититии щщ бобоб мміжіжнарод-

УККА підтримує народ Білорусі
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Павло Свищ,  м. Бахмач. 
Спеціально для «Час і Події»

 

Україна може похвалити-
ся великим розмаїттям 

виробленого меду: липо-
вий, гречаний, акацієвий, 
соняшниковий, з різ-
нотрав'я. Завдяки природ-
ному різноманіттю, держа-
ва успішно входить до 10 
країн світу, які є найбіль-
шими виробниками меду. 

Стародавні греки вва-
жали, що мед сприяє напи-
санню віршів та прищеплює 
мудрість. Мед може збері-
гатися практично вічно. У 
давньоєгипетських пірамі-
дах, під час археологічних 
розкопок, знайдені амфори 
з медом, який не втратив 
не тільки поживних власти-
востей, а й смаку та кольо-
ру. Його хімічний склад теж 
майже не змінився. 

У стародавньому світі, 
особливо в Єгипті, Греції, 
Римі, мед використовував-
ся в якості валюти. Нарівні 
зі золотими монетами, ним 
можна було оплатити будь-
яку покупку, а також штра-
фи і податки. Це свідчить 
про те, що в ті часи мед був 
досить дефіцитним продук-
том, доступним далеко не 
кожній людині.

Від воїнів-мореплавців із 
Скандинавії до нас дійшов 
вислів «медовий місяць». 
Адже вікінги традиційно в 
перший місяць після весіл-
ля їли багато меду і пили 
медові напої. Сучасні лікарі 
стверджують, що мед оздо-
ровлює організм, лікує бага-
то захворювань – від болю в 
горлі і бактеріальних інфек-
цій аж до фертильності.

Стрімкої популярності 
виробництво меду набуло 
завдяки українцю Петру 
Прокоповичу, винахід якого 
й досі використовують всі 
бджолярі світу.

Народився Пе-
тро Прокопович 10 
липня 1775 року 
в селі Митченки, 
сучасна територія 
Бахмацького району, Чер-
нігівської області, в сім'ї 
священика. Батько – свяще-
ник-шляхтич, представник 
старшинського козацького 
роду, з якого походив зна-

менитий архієпископ Фео-
фан Прокопович. 

Перша письмова згадка 
про село Митченки датуєть-
ся 1636 роком. Розташоване 
село за 7 км від славного 
Батурина. Село розташова-
не на Батуринському шля-
ху: дорога з Батурина до 
Конотопа. У селі Митченки 
проживали козаки, кріпа-
ки, ремісники, купці, чума-
ки і єврейські сім’ї, кожна 
з яких тримала крамницю. 
Більшу частину населення 
в селі становили козаки, а 
тому Митченки вважалися 
козацьким селом.

Свого часу на вулиці 
Шкодинці жив Пилип Орлик 
– найкращий друг гетьмана 
Івана Мазепи, в Митченках 
народився і Григорій Орлик. 

З 1836 по 1917 Митчен-
ки славилися заводом, де 
виливали церковні дзвони. 
Засновником заводу був 
місцевий житель Котляр Ни-
кифор Антонович – колезь-
кий реєстратор, церковний 
староста Покровської цер-
кви. Він мав хист до вина-
хідництва й механіки. Май-
стер-самоучка, що досяг 
мистецтва лити дзвони в 
200 і навіть 300 пудів вагою. 

Пізніше справу батька 
продовжили сини Федір та 
Григорій. Щорічно на заво-
ді виготовлялося від 30 до 
35 дзвонів. Дрібно і вели-
ковагові дзвони дзвеніли 
в різних церквах Чернігів-

ської та Полтавської губер-
ній. Особливо прославився 
дзвін вагою понад 300 пудів, 
відлитий для Путивльського 
Печерського монастиря.

Наприкінці ХІХ ст. це був 

один із 25 дзвоноливарних 
заводів Російської імпе-
рії. Власники виробництва 
дуже дорожили честю заво-
ду. Про це свідчать листи за-
мовників, в яких підкреслю-
ється висока якість виробів. 
Адже мелодійність дзвону 
залежить від складу глини, 
у яку заливається метал. А 
кращої глини, за хімічними 
показниками, ніж та, що за-
лягає коло річки Сейм – годі 
й шукати. 

Початкову освіту Петро 
отримав у батьківській хаті. 
В 11 років хлопця родина 
віддала на навчання до бо-
гословського класу Київ-
ської Духовної Академії, де 
він навчався 8 років. Здіб-
ний до навчання юнак отри-
мав добру освіту. Молодий 
випускник мріяв стати вчи-
телем, батько сподівався, 
що з сина вийде священик, 
та доля Петра скерувала на 
іншу стежину. Він від’їжджає 
до Херсона, під опіку бать-
кового брата, капітана гвар-
дії, який і влаштував хлопця 
кадетом у Переяславський 
кінно-єгерний полк. Пе-
тро Прокопович приймає 
участь у військових похо-
дах. Встиг заслужити пова-
гу серед командування. Та 
військова служба не при-
ваблювала Петра Прокопо-
вича, до всього, він потер-
пав від сильного головного 
болю. У 1798 році він зали-
шає військову службу, йде у 

відставку.  
Коли повернувся до 

рідного села, батько йому 
був не радий. Адже Іван 
Прокопович бажав бачити 
свого сина інтелігентною 

людиною, а не сільським 
козаком. Тому Петро почи-
нає хазяйнувати окремо 
від батьків. Одного разу він 
побачив, як доглядає пасі-
ку молодший брат, та і собі 
припадав душею до цієї не-
знаної справи.

Від природи бережливий 
та економний, Петро Про-
копович спромігся назби-
рати певну суму грошей, і у 
1800 році купити десятину 
землі та сімнадцять колод 

бджіл – за 200 карбованців. 
Як пізніше зізнався, купив 
він найгірші бджолині сім’ї. 
Через своє незнання, бо не 
міг відрізнити гарну сім’ю 
від ослабленої, а інша при-
чина – сильні сім’ї зазвичай 
закурювали, добуваючи 
мед.

 Керуючись лише влас-
ними спостере-
женнями і розмір-
ковуваннями, він 
намагається зрозу-
міти природу бджіл. 

У 1802 році на го-
споді молодого Петра стала-
ся пожежа. Згоріла садиба 
та всі господарські примі-
щення. Вціліла лише пасіка 
з 60 вуликів. Для власного 
помешкання він облашто-

вує землянку. В той період 
на життя заробляв простою 
селянською працею: орав, 
сіяв, косив, збирав жито, до-
глядав худобу, займався го-
родом, працював столяром, 
теслею, виготовляв цеглу. 
Перші труднощі та невдачі 
не відштовхнули його від 
улюбленої справи, чоловік 
наполегливо і далі займа-
ється бджільництвом. 

Через шість років Петро 
Іванович доводить свою 
пасіку до 550 бджолиних 
сімей. З'явилися гроші, він 
купує першу книгу з бджіль-
ництва. Висновок його після 
прочитаного був такий: «...
якби я раніше почав чита-
ти книги, то я б не створив 
свою систему догляду за 
бджолами». 

Петро Прокопович був 
спостережливою людиною 
і помітив, що дикі бджоли 

селяться під покрівлею з 
жита, тому, окрім дуплянок, 
тримав так звані мати, ци-
ліндричної форми вулики, 
які виготовлялися з житньо-
го килиму. Пізніше Проко-
пович зробив вулик у формі 
паралелепіпеда, чотирикут-
ної форми. 

Щоденна копітка се-
лянська праця не зламала 
волю до відкриттів. Великий 
бджоляр казав, що успіху 
у «бджолиному промислі» 

зміг досягти завдяки Божій 
допомозі. Для нього утри-
мання бджіл було спогля-
дальною працею. Він писав, 
що з давніх-давен бджіл 
вважали чистими і невин-
ними істотами, а їх утри-
мання – святим ділом, тому 
входять до пасіки завжди з 
молитвою. Робота з бджола-
ми для Прокоповича завж-
ди була духовною настано-
вою. Цю думку український 
пасічник бере зі Святого 
Письма: «Підійди до бджоли 
і пізнай, яка вона трудолю-
бива, яку почесну роботу 
вона робить». 

Довгий час Петро Івано-
вич думав про будову но-

До 245-річчя від Дня народження Петра Прокоповича:

козака з діда-прадіда – та 
основоположника медової галузі 

Пасіка

Могила Петра Прокоповича та Степана Великдана

Вулик 
Петра Прокоповича

«Якби я раніше почав читати книги, то я б не 
створив свою систему догляду за бджолами!»
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вого власного вулика. І як 
результат у ніч на 14 січня 
1814 року, як потім Проко-
пович сам зізнався: «... Боже 
милосердя мене осинило 
і ясною стала будова вули-
ка...» За копітку працю при-
йшла винагорода. Наступ-
ного дня, своїми руками він 
зробив «втулковий» вулик, 
назвавши його «Петербург». 
Розбірний вулик вміщав 
рамку – самостійну частину 
бджолиного житла. Рамка 
не створювала позарамко-
вого простору, це зберігало 
комфортність зимівлі клубу 
бджіл. Завдяки цьому стало 
можливо вільно оглянути 
бджолину сім’ю й активно 
впливати на перебіг її роз-
витку. 

Ще один визначний ви-
нахід Прокоповича — де-
рев’яна перегородка з отво-
рами, через які проходять 
тільки робочі бджоли, що 
дає можливість отримувати 
чистий мед у рамках. Деякі 
дослідники стверджують, 
що до цього винаходу Петра 
Прокоповича спонукав ма-
лий син Степан, він відмов-
лявся їсти мед, плакав за 
бджілками, яких на смерть 

закурювали, відбираючи у 
крилатих трудівниць мед. 
Траплялися у меду і доміш-
ки з личинок ненароджених 
бджілок, адже матка без 
перешкод сіяла і в медових 
щільниках. 

Тепер у Петра Івановича 
- свій вулик і своя система 
бджолярства. Вулик Проко-
повича найкращим чином 
пристосовано до клімату в 
роботі бджоляра з бджола-
ми, він оберігає бджіл при 
відборі меду. Про це він 
пише статті, друкує у різних 
журналах і газетах, зверта-
ючи увагу громади та па-
січників. Та не всі розуміли 
важливість і переваги його 
винаходу. Прості селяни не 
хотіли змінювати систему 
бджоловодіння, та й нада-
лі закурювали бджіл, адже 
колодна система того вима-
гала. При видобутку меду 
бджіл обкурювали (умертв-
ляли), перш ніж забрати мед 
із дуплянок. Як правило, 
знищенню підлягали най-
кращі сім’ї бджіл, адже вони 
збирали найбільше меду на 
пасіці. 

Петро Прокопович був 
добрим господарем, про-

тивником кріпацтва, при-
родженим новатором і фе-
номенально обдарованим 
винахідником. Свого часу 
він удосконалив плуг і во-
скобійню, переймався щи-
рою симпатією до трудо-
вого люду, наполягаючи на 
необхідності його просвіти. 

У Петра Івановича вини-
кає задум органі-
зувати при своєму 
господарстві школу 
пасічників, вихо-
ванці якої поширю-
вали б його знання 
й винаходи.

Святково виглядало село 
Митченки 1 листопада 1828 
року, адже саме цього дня 
відбулася офіційна церемо-
нія відкриття школи. За тра-
дицією, духовний отець бла-
гословив Прокоповича на 
добре починання, освятив 
школу, відслужили моле-
бень, задзвонили в дзвони 
– і перша в світовій історії 
школа підготовки бджоля-
рів відкрила двері для кож-
ного охочого – простого і 
знатного, із різних куточків 
України і навіть з-за кордо-
ну. Спочатку в школі навча-
лися діти простих селян, 

яких присилали їхні пани з 
метою підготовки для своїх 
пасік освічених бджолярів.

Петро Іванович розро-
бив статут школи. На пер-
ше місце в школі ставились 
моральні принципи: «Утри-
мувати учнів так, щоб вони 
були морально добрими, 
виконували християнські 
звичаї і обряди. Прище-
плювалися їм слухняність 
до хазяїна, старанність до 
роботи, до знань різних гос-
подарських справ і особли-
во, щоб вони були в усьому 
відвертими і щиро віддани-
ми. Викорінювали буд-який 
вид лукавства і хижацтва». 
В «Обітниці» учнів, зокрема, 
в Статті 4-й, вказувалось: 
«Зобов’язуюсь трубки не 
палити, тютюну не нюхати, 
горілки не пити, по вулиці 
не волочитися, бо усе це є 
зайвим, непотрібним і пога-
ним». Всі документи школи, 
що дійшли до сьогодення, 
свідчать про непереверше-
ний педагогічний талант на-
шого земляка. 

Теоретичні й практичні 
заняття проводив Петро 
Іванович сам, оскільки слу-
хачі були переважно не-

письменні, то першого року 
навчав їх арабських цифр, 
лічби, міри та ваги, класти 
на рахівницях, множення, 
ділення, писати і читати. 
Навчання в школі прово-
дилося переважно україн-
ською мовою.

Учням-початківцям ке-
рівник наголошував, що 

жодній недобрій справі не 
місце в школі, що пасічника-
ми можуть бути лише осо-
бливі люди. 

Старожили розповідали, 
що школа у Митченках була 
дерев’яна, розміром 10 на 
20 метрів. Зовні будинок 
був облицьований цеглою, 
мав троє вхідних дверей, 14 
вікон, сім кімнат і дві зали. 
Було і підвальне приміщен-
ня з п’ятьма відсіками, які 
розмежовувалися арками. 
А ще у школі був балкон та 
чимала тераса. Найдовше 
на митченківській садибі 
Прокоповича прослужила 

крита стодола, де зберіга-
лися вулики, пережила вона 
і Другу світову, розібрали 
стодолу аж у 1948 році. У 
клуню, побудовану самим 
Прокоповичем, влучила 
блискавка, згоріла вона дот-

ла. За місцевими легендами, 
це сталося тому, що в цьому 
місці Прокопович закопав 
коштовності, які наполег-
ливо шукали копачі, а тому 
пожежа знищила всі орієн-
тири для пошуковців.

Поступово господарство 
розширювалося, і, як ре-
зультат, у 1830 році пасіку 
Прокопович переносить на 

хутір Пальчики, де спеціаль-
но для цього придбав гос-
подарство, сюди він переніс 
і школу. 

Петро Прокопович, на-
вчаючи учнів із кріпосних 
селян, переконувався, що 
«прості люди» дуже швидко, 
з великою старанністю опа-
новують нові знання. У звіті 

для Міністерства про діяль-
ність школи за 1830 рік, він 
писав: «Між тим, я чую ви-
гуки: і є ж у нього бажання 
займатися з підлістю. 

Цим крикунам, котрі 
підносяться над людською 
природою, я відповідаю, що 
моїм завданням є розпов-
сюдження справжніх знань 
про бджіл. Для розуміння 

цього, необхідно на-
вчити людей з того стану, 
яке надто несправедливо і 
образливо називають «під-
лим», підлими повинні вва-
жатися дармоїди, а не люди, 
які складають багатство і 
силу держави».

Прокопович продовжує 
писати наукові статті. Так, у 
1833 році виходить праця 
«Про користь розведення 
для бджіл синяка, рослини 
медоносної та олійної» - 
про рослину, на яку все своє 
життя Прокопович звертав 
неабияку увагу. У 1835 році 
друкує велику статтю «Про 
рапс як про їжу для бджіл».

 На пасіці Прокоповича 
побував імператор Микола 
I, після чого наказав укласти 
угоду про постійні постачан-
ня меду до царського двору. 
Про цю зустріч в народі й 
дотепер ходить легенда, що 
Петро Прокопович надіслав 
на ім’я імператора прохан-
ня, «задля збереження чи-
стоти меду», змінити проект 
залізниці Москва-Київ, щоб, 
замість Глухова і Батурина, 
вона пролягла через Коно-
топ і Бахмач. Цар дозволив 
– Прокопович із власної ки-

шені оплатив проект пере-
несення залізниці. 

Гордістю Петра Івано-
вича були його сад та ви-
ноградники. Цікаві відо-
мості про них дає в своїй 
книзі «Черніговская губер-
нія» Михайло Домонтович: 
«...згадаємо і про зразковий 
сад, який є взірцевим, що 
насаджений при школі Про-

коповича коло села Пальчи-
ки, Конотопського уїзду. В 
ньому знаходиться до двох 
тисяч садових дерев у від-
мінному стані, не дивлячись 
на те, що місцевість, де вони 
ростуть, по своїй геогра-
фії не зовсім придатна для 
садівництва. В саду школи 
ростуть на відкритому по-

вітрі виноградни-
ки, виписані свого 
часу Прокопови-
чем, як в кущах, так 
і лозами, із Криму 
ще в 1835 році. За 
останні 10 років 

виноградник акліматизу-
вався і почав плодоносити. 
Наполегливість Прокопови-
ча дала результат, всі сорти 
дали плоди. При ранніх вес-
нах і теплих осінніх днях, ви-
ноград дозріває і має такий 
самий смак і величину, як і 
виноград, що виріс у Кри-
му».

Коло питань, які охоплю-
вав Прокопович у своїй на-
уково-дослідницькій діяль-
ності, було дуже широким. 
Він вивчав місцеву медонос-
ну флору, розробляв мето-
ди профілактики та лікуван-
ня хвороб бджіл, займався 
племінною справою, орга-
нізацією праці бджолярів та 
озелененням пасік. Плідна 
робота Петра Прокоповича 
неодноразово знаходила 
визнання. Він був удостоє-
ний звання дійсного члена 
Московського товариства 
сільського господарства, 
яке нагородило його золо-
тою та срібною медалями, а 
Вільне економічне товари-
ство - мікроскопом. Одер-
жав Петро Прокопович і 
урядову нагороду – орден 
святого Володимира 4-го 
ступеня.

Свої праці Петро Проко-
пович писав українською 
мовою, і довгий час нама-
гався купити друкарню для 
їх видання, тому знову нава-
жився звернувся до імпера-
тора, «височайше дозволи-
ти», але дозволу цього разу 
не отримав. Офіційна версія 
цієї відмови – «політично 
ненадійний». Доводилося 
друкуватися у російських 
фахових журналах.

З роками пасіка значно 
зросла. Петро Іванович вва-
жав бджільництво найпри-
бутковішою галуззю сіль-
ського господарства, що й 
довів власним прикладом. 
Скажімо, у 1839 році пасіка 
Прокоповича налічувала 
близько 3 тисяч бджоли-
них сімей, прибуток від неї 
становив понад 20 тисяч 
рублів щороку. Через де-
кілька років наполегливої 
праці бджологосподарство 
Прокоповича складалося з 
10 тисяч сімей – і стало най-
більшим у світі. Лише шкіль-
на пасіка в 1855 році мала 
2542 бджолині сім’ї.

Слава про винахідника, 
бджоляра-новатора та ще й 
фундатора першої у Європі 
школи бджільництва дійшла 
і до великого Кобзаря. Тарас 

Перший вулик на пасіці Прокоповича

Через декілька років наполегливої праці 
бджологосподарство Прокоповича складалося 
з 10 тисяч сімей – і стало найбільшим у світі!

Пам’ятна монета номіналом 2 гривні «Петро Прокопович» 
із серії «Видатні особистості України»
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Шевченко у 1843 році відві-
дав школу бджільництва. 
Багато точиться різних су-
перечок, чи бував Шевчен-
ко на пасіці всесвітньо ві-
домого бджоляра, чи ні? Я 
впевнений, що був. Про цю 
подію геніальний Кобзар 
згадує в повісті «Близнюки», 
де він подає колоритний 
образ Ничипора Сокири, 
вустами якого мовлено: 
«Немає, либонь, благород-
нішого на світі заняття, ніж 
пасічникування». 

Ще один доказ того, що 
Шевченко відвідував зна-
менитий бджолиний завод 
та школу пасічників Проко-
повича – це картини «Се-
лянська родина».  Сучасний 
дослідник життєвого шляху 
Петра Прокоповича Вале-
рій Корж стверджує, до чого 
схиляюся і я, що на картині 
«Селянська родина», яка пи-
сана 1843 року, на першому 
плані зображено Степана 
Великдана (за прізвищем 
матері), незаконного сина 
Петра Прокоповича з його 
родиною, а на задньому пла-
ні – і сам Петро Прокопович. 

На жаль, достеменних 
прижиттєвих портретів 
Петра Прокоповича не 
збереглося, або й зовсім 
не існувало, а тому загаль-
ноприйнятий образ Петра 
Прокоповича, який вико-
ристовується в даний час, 
схожий на того чоловіка, 

якого зображено на Шев-
ченковій картині. 

Слава про школу ши-
рилася все далі, числен-
ні гості приїздили зі всієї 
України, Росії, Білорусії та 
навіть з дальніх країн. З од-
ним учнем з далекої країни, 
Гаспаром Шульцем з Сілезії, 
трапилася прикрість. Після 
закінчення навчання він по-
їхав у Німеччину, де зустрів-
ся з Дзержоном і розповів 
йому про рамковий вулик 
Прокоповича. Потім Дзер-
жон приписував собі цей 
винахід, але слава про Про-
коповича та його школу не 
дала прижитися брехні. 

Аж до самої смерті Про-
копович дбав про молоду 
зміну бджолярів. У одному з 
листів він писав: «Обійшов-
ши школу, набиваю ноги, і 
вони ниють. Щоб зменшити 
біль, занурюю їх на годи-

ну-дві у холодну воду і рем-
ствую, що не можу вже від-
відати щовечора 200-річних 
лип».

Помер 75-річний Проко-
пович 3 квітня 1850 року, й 
похований у склепі під тими 
ж липами у Пальчиках, де і 
тепер знаходиться його мо-
гила.

Не перелічити усіх тих 
наукових робіт, які напи-
сав про бджіл та методи їх 
утримання Петро Прокопо-
вич. Та не збулася прижит-
тєва мрія великого бджо-
ляра-новатора – видати 
окремим тиражем всі свої 
праці. Історики доводять, 
що, всупереч імператор-
ській відмові, Прокопович 
ризикнув набрати макети 
для друку українською мо-
вою, але Конотопська та 
Полтавська повітова поліція 
розгромила пристосовану 
типографію. Все через те, 
що працю Прокопович хотів 
видати українською мовою. 

Вже пізніше його син та 
вдячні учні дещо видали з 
лекцій російською мовою, 
які одразу ж були перекла-
дені німецькою, французь-
кою, польською. 

Після смерті Петра Іва-
новича, школою та маєт-
ком керував син Степан. Він 
сумлінно виконував запо-
віти батька-вчителя і навіть 
розширив господарство. 
Зокрема, у 1863 році купив 

у Батурині колишню рези-
денцію гетьмана Мазепи, з 
розкішним садом та гаєм під 
назвою «Городок». Липовий 
парк гетьмана Розумовсько-
го, гай генерального писаря 
Пилипа Орлика та сад гене-
рального судді Василя Ко-
чубея складали величезні 
простори для подальшого 
розвитку бджільництва. 

У серпні 1867 року Сте-
пан Великдан звернувся 
до Міністерства державних 
маєтностей з проханням по-
сприяти розповсюдженню 
відомостей про діяльність 
школи бджільництва, щоб 
залучити на навчання ще 
більшу кількість охочих. 

У 1878 році відбулися 
урочисті святкування з на-
годи 50-річчя від дня засну-
вання школи бджільництва. 

Свято дотримував за-
повіді свого батька Степан 

Великдан, щирий 
прихильник всьо-
го українського. Не 
даремно ж придбав 
колишні гетьманські 
простори. В його ма-
єтності завжди мож-
на було знайти літе-
ратуру українською 
мовою. 

Смерть Степана 
Петровича застала 
раптово, він помер у 
1879 році. Похороне-
ний у склепі, поряд з 
батьком. 

На жаль, неодно-
разово склеп було 
пограбовано. Хтось і 
там шукав скарбів…

Наступного року, 
за указівкою з гу-
бернії, школу закри-
ли. Протягом двох років 
розкрадалося все, що було 
надбано і зорганізовано 
двома поколіннями видат-
них бджолярів. Фактично, 
немов за чиїмось наказом, 
господарство зруйнували 
варвари. Багато чого, по-ти-
хому, розтягнули місцеві 
селяни. Онуки Петра Про-
коповича теж сприяли роз-
краданню маєтку. Особливо 
мав таку пристрасть ледар-
куватий Іван. Можливо, це 
сталося через те, що діти 
у Степана Великдана були 
позашлюбними, а тому не 
отримали права на спадок. 
А можливо, когось муляла 
слава українських бджоля-
рів. 

Зі спогадів очевидців: 
«Майно і пасіку розкрадали. 
Крали вулики з бджолами і 
без них. Бджолині сім’ї ни-
щили, забирали мед з вули-
ків «варварським» методом, 
бджоли кружляли над пасі-
кою сиротами, потім вкри-
вали своїми мертвими тіль-
цями все навкруги. Меблі 
та інвентар часто, не крию-
чись, продавали на базарі в 
Конотопі та Ніжині. Мабуть, 
більше п’ятнадцяти возів 
книг вивезли в невідомому 
напрямку». На сам кінець 
з’явився невідомий лихвар 
з Ніжина та висунув вимогу 
повернути йому кредит у 
11000 крб., начебто браний 
ще Петром Прокоповичем. 

Невдовзі нерухоме майно 
продали з молотка. Деякі 
речі зі школи та маєтку Пе-
тра Івановича зберігаються 

в Конотопському та Черні-
гівському музеях.

Школа пасічників про-
існувала 52 роки, з них 24 
– за життя її фундатора. На 
утримання закладу не було 
витрачено жодної копійки з 
державної казни.

Все передове, за звич-
кою, Росія привласнює собі. 
Не оминула ця доля і Пе-
тра Прокоповича та його 
винаходів. Одна з причин 
знищення після його смер-
ті школи бджільництва 
та всієї маєтності – те, що 
Прокопович був українцем. 
Знищення пам’яті про Про-
коповича-українця продов-
жувалося й після 1917 року. 
На думку «верховноправля-
чих», не міг бути всесвітньо 
відомий винахідник-бджо-
ляр українцем, а тому май-
же всі друковані видання 
з бджільництва майже до 
1990 року, вміщували біо-
графічну довідку про Петра 
Прокоповича як «великого 
руского пчеловода». 

Склеп зазнав руйнувань і 
в роки Другої світової війни. 
Лише в травні 1954 року на 
могилі встановили пам’ят-
ник із полірованої марму-
рової крихти з чавунним 
барельєфом. Цей пам’ят-
ник простояв 54 роки. У 
серпні 2008 року замість 
обеліска на пагорбі встано-
вили бронзову скульптуру 
Петра Прокоповича, та вже 

у березні 2011 року невідо-
мі злодії викрали бронзову 
скульптуру…

Але для всього світу 

Петро Прокопович – 
славний українець, 
людина з великої лі-
тери, що належить до 
тих визначних вче-
них, діяльність яких 
спричинила стрімкий 
прогрес у бджіль-
ництві. Його науко-
ва наполегливість 
змінила світогляд 
щодо раціонального 
природокористуван-
ня, він удосконалив 
технологію розве-
дення бджіл. Петро 
Прокопович перший 
створив рамковий ву-
лик, роздільну рамку, 
започаткував відбір 
меду без знищення 
бджолиної сім’ї, удо-

сконалив кормову базу 
бджіл, розробив методику 
лікування інфекційної хво-
роби гнильцю, заснував 
школу бджолярів. Нащадок 
славного козацького роду є 
першопрохідцем у створен-
ні навчальних закладів, де 
досконало і органічно поєд-
нувалася фахова підготовка 
з практикою і високим мо-
рально-етичним вихован-
ням людини.

За рішенням Правління 
національного банку Укра-
їни, у 2015 році прийнято 
ухвалу випустити пам’ятну 
монету України номіналом 2 
гривні «Петро Прокопович» 
із серії «Видатні особистості 
України». 

В цьому році виповню-
ється 245 років від Дня на-
родження славетного генія 
бджільництва Петра Проко-
повича. З часу винайдення 
рамкового вулика минуло 
понад 200 років. Звичайно, 
вулик значно вдосконале-
ний, але першість у промис-
ловому винаході з бджіль-
ництва належить нашому 
славному земляку, козаку 
- Петру Прокоповичу. 

Дослідник Віктор Зуй до-
водить, що Петро Прокопо-
вич у своїх висновках про 
несвідомий природній до-
бір випередив Чарльза Дар-
віна. Англієць лише у 1858 
році обґрунтував свою тео-
рію природного і штучного 
добору. Але про поняття 
несвідомого добору Петро 
Прокопович розповідав у 
промові перед учням ще у 
1828 році, під час відкриття 
своєї школи. Він на прикладі 
дій двох пасічників – «ща-
сливця» і «нещасливця» 
– переконливо обґрунтову-
вав існування несвідомого 
добору та його наслідки. 

Всесвітньо відомий 
американський бджо-
ляр-підприємець Асмос 
Рут, автор «Енциклопедії 
бджільництва», так оцінив 
діяльність Петра Івановича 
Прокоповича: «Його рамка 
має багато спільного з су-
часною секційною рамкою 
з вирізами для проходу 
бджіл, стінки його вулика 
були зв’язані в замок. Він 
застосовував методи, які да-
леко випередили його час».

І цим, здається, сказано 
все. 

Петро Прокопович

Шевченко у Прокоповича

«Селянська родина» Тараса Шевченка
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Щоліта беззапе-
речним хітом на 

столах українців є ледь 
солоні огірочки. Малень-
кі, хрумкі, пахучі – ще 
вранці були на грядках, а 
увечері визирають з бан-
ки з-поміж суцвіть кропу, 
листя хрону і зубчиків 
молоденького часнику, 
наче просяться до столу. 
Цей делікатес неодмінно 
треба скуштувати влітку, 
на обідньому столі саме 
такі огірочки мають гра-
ти роль першої скрипки.

Згідно зі знахідками ар-
хеологів, огірки консерву-
вали методом засолюван-
ня ще у стародавній Індії та 
Месопотамії – у III тисячо-
літті до н. е.

Під час соління в огір-
ках відбувається нако-
пичення натрію, заліза, 
фосфору, калію, магнію, 
міді, цинку та кальцію, 
завдяки чому плоди ста-
ють більш корисними й 
перетворюються в одне з 
головних джерел мінера-
лів. Крім того, малосольні 
огірки багаті й на вітаміни 
групи В, а також А, С, Е і К. 

Це сприяє роботі травної 
системи, серця і кровоо-
бігу, допомагає у боротьбі 
проти патогенних бактерій 
та інфекцій, зниженню м’я-
зової та емоційної напру-
ги, активізації щитовидної 
залози.

З точки зору дієтології, 
малосольні огірки є уні-
кальним продуктом харчу-
вання. Вони мають низьку 
калорійність, а також ви-
соку харчову цінність. У 
100  г продукту міститься 
лише 12 ккал.

Засолювати потрібно 
дрібні, міцні, тонкошкірі 
молоді огірки «з пухирця-
ми». Найкраще їх, як і набо-
ри спецій та трав, купувати 
у селян на ринку. Найчасті-
ше додають суцвіття кро-
пу, корінці та листя хрону, 
часнику, листя смородини, 
вишні, дуба. Можна додати 
естрагон, чорний перець, 
лаврове листя, гвоздику. 
Кількість спецій залежить 
від того, який смак хочете 
підкреслити.

Плоди необхідно від-
сортувати за величиною. 
Залиті розсолом огірки 
треба накрити серветкою і 
залишити в теплому місці. 
Якщо залити огірки гаря-
чим розсолом, то вони бу-
дуть готові вже наступного 
дня. Залиті холодним роз-
солом огірки можна їсти 
через 3-4 дні.

Банки не стерилізують, 
достатньо їх вимити. На 
дно банки покласти одну 
частину зелені, рівномір-
но розподіливши її. На неї 
щільно вкласти огірки. 

Плоди можна розміщува-
ти як горизонтально, так і 
вертикально, але якомо-
га щільніше. Коли огірки 
займуть половину банки, 
покрити їх другою части-

ною зелені й вкладати, 
доки вона не наповниться. 
Зверху покласти третю ча-
стину зелені.

Банки закрити звичай-
ними поліетиленовими 
кришками, під банки по-
ставити тарілку або пласт-
масовий лоток, бо розсіл 
може витікати з-під кри-
шок.

Малосольні огірки 
можна просто подати з 
вареною картоплею, поси-
павши її зеленню. І навіть 
м’ясо не потрібне! Мало-
сольні огірки з часником 
можна додати й у салат, 
наприклад, з помідорами, 
яйцями та зеленню. Смак 
страви «заграє» абсолют-
но новими, оригінальними 
нотками.

Малосольні 
нашвидкуруч

1-1,5 кг огірків, 2 
ст.  ложки солі, 1 корінець 
хрону, 1 пучок листя (ви-
шні, смородини, хрону), 
суцвіття кропу, 1 стручок 
пекучого перцю, 1 головка 
часнику, 500-800  мл води 
(газованої).

Огірки, до 10 см зав-
довжки, з «пухирцями» і 
без жовтизни, промити і 
залити холодною водою 
на 20-30 хв, щоб вони були 
ідеально хрусткими. Листя 
хрону, вишні та смородини 
помити й грубо нарізати. 
Цей пряний букет додасть 
огіркам неповторного 
смаку, тож чим більше ли-
стя, тим краще. Гострий 
перець нарізати тонкими 

кільцями. Щоб огірки були 
гострішими, можна додати 
більше перцю. На дно бан-
ки викласти нарізане ли-
стя, суцвіття кропу, корінь 
хрону, зубчики часнику і 

шматочки гостро-
го перцю. Зверху 
щільно вкласти 
огірки, насипати 
сіль. Залити огірки 
газованою водою 
кімнатної темпе-
ратури — зви-

чайною столовою з ней-
тральним смаком. Можна 

слабо- або сильногазова-
ною. Залишити їх на 2  год 
за кімнатної температури, 
потім перенести у холо-
дильник. Ще через 3-4 год 
можна куштувати. Якщо ви 
любите солоніші огірки, 
засолювати довше.

Малосольні з медом
Молоді огірки, «па-

расольки» кропу, листя 
вишні та смородини, ко-
рінець хрону, стручок гір-
кого перцю, кілька зубчи-

ків часнику, 1 літр води, 
2 ст. ложки солі, 1 ч. ложка 
рідкого меду.

Огірки помити, обріза-
ти кінчики, скласти у бан-
ку, додати кріп, листочки 
вишні та смородини, шма-
точок хрону та гіркого 
перцю, нарізані зубчики 
часнику. Залити теплим 
розсолом, приготованим 
з криничної або перева-
реної води, солі та меду. 
Залишити на день у кухні, 
потім перенести у холо-
дильник.

Експрес-метод
2  кг огірків, 2  головки 

часнику, 2  пучки кропу, 
2 ч. ложки цукру, 2 ст. лож-
ки солі, 10 горошин духмя-
ного перцю.

Обрізати кінчики огір-
ків, розрізати огірки на 
великі шматки. Почистити 
часник, теж нарізати на 
шматки. Взяти пакет (кра-

ще два – один вставити в 
інший, щоб не протекло), 
покласти огірки, насипати 
сіль і цукор, часник, перець 
і нарізаний кріп. Змішавши 
всі інґредієнти рівномірно, 
закрити пакет і покласти у 
холодильник на пів годи-
ни. Кожні 10  хвилин вміст 
перемішувати.

Автор: Роксоляна Гелей

Джерело:  «Високий замок» 

(https://wz.lviv.ua/article/417429-

solo-malosolnykh-ohirkiv)

Соло малосольних огірків: 

поліпшують роботу серця, 
травної системи та кровообіг

Малосольні огірки навіть корисніші, 
ніж свіжі! Під час соління в них 
накопичується натрій, залізо, фосфор, 
калій, магній, мідь, цинк та кальцій

Невідоме про 
вплив олівця і 

підводки на очі
Краса вимагає жертв, але деякі 

з них можна не приносити, якщо 
знати «як це працює». У цій публі-
кації – абсолютно неочевидний і 
невідомий для більшості жінок ме-
ханізм впливу олівця і підводки на 
очі.

Зрозуміло, що не можна фарбу-
вати реберний край повік, це без-
посередньо пошкоджує дуже важ-
ливі для ока залози (детальніше 
– тут: https://cutt.ly/Oo0lmpk)

Але навіть якщо все робити пра-
вильно, наносити підводку за лінію 
вій – все одно очі можуть вигляда-
ти втомленими, «не білими» і по-
дразненими.

Чому?
Залежно від особливостей повік 

і вій, при блиманні пігмент може 
«дрейфувати» або «мігрувати» на 
поверхні очей протягом усього дня 
(багато фотографій – тут https://
cutt.ly/Co0nS5j). Пігмент потрапляє 
на сльозову плівку і діє на неї, як пі-
сок на мильну бульбашку, – сльоза 
руйнується, стає нестабільною, не 
захищає очі від пересихання, пилу, 
вітру і т. д.

Це небезпечно?
Ні. Це неприємно і не красиво 

(точніше, не те, що хочуть бачити 
пані в дзеркалі).

• По суті, розвиваються симпто-
ми «сухого ока» (дискомфорт, вто-
ма, почервоніння, іноді: свербіж, 
печіння, відчуття піску, чужорідно-
го тіла; рідко – сльозотеча).

• Якщо вже є синдром сухого 
ока – мігруючий пігмент олівця і 
підводки його посилюватиме і за-
важатиме лікуванню.

Що ж робити?
Погляньте уважно в дзеркало 

через кілька годин після макіяжу й 
наприкінці дня. Якщо побачите, що 
пігмент – на ребрі повік (як на фото 
https://cutt.ly/Co0nS5j):

• відступіть далі за лінію вій;
• змініть підводку (краще, щоб 

була кремова основа, що наклада-
ється з підведенням на водній ос-
нові, особливо в спеку);

• частіше підточуйте олівець. Це 
потрібно не тільки для чіткої лінії, 
але і для знезараження.

Автор: Олександр Тесленко

Джерело: ФБ-сторінка Олександра Тесленка 

(https://www.facebook.com/teslenko.a.s/

posts/287632389253763?__tn__=-R)
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Від редакції:
Чи варта школа для 

юних футболістів того, 
щоб заради неї вирубали 
ліс і «модернізували» озеро 
у передмісті «українського 
П’ємонту»? Навряд. Осо-
бливо з врахуванням того, 
що невідомо, чи лишиться 
футбол настільки прибут-
ковою справою після епіде-
мії. Тим не менш, школа ак-
тивно будується, а провідні 
українські ЗМІ активно про 
неї пишуть. Тож пропонує-
мо вам один із таких мате-
ріалів – для уважного чита-
ча він є доволі цікавим…

У передмісті Львова буду-
ється академія, де вчитимуть 
на футболіста та освічену лю-
дину. Навіть недобудована 
академія «Руху» вже вражає 
своїми масштабами. А ще є 
цікавою відповіддю на питан-
ня: чи варто вкладати кошти в 
український футбол.   

Сонячні панелі, 
СПА-салон і готель

На околиці Львова – на 
Винниківському озері – пре-
зидент футбольного клубу 
«Рух» Григорій Козловський 
будує сучасну дитячу фут-
больну академію. Велике бу-
дівництво анонсували восе-
ни 2018-го року. За майже два 
роки досягнуто неабиякого 
прогресу. Будівництво досі 
триває, проте вже добре вид-
но обриси проекту.

Українці отримають мож-
ливість віддавати своїх дітей 
у спеціалізовану школу, в 
якій, за словами президента 
«Руху» «футболісти, повинні 
гарно навчатися, щоб ста-
ти високоінтелектуальними 
людьми». Отже, в академії 
розвиватимуться не лише 
фізично. Генеральний ди-
ректор «Руху» Ігор Дедишин 
заявив про те, що «керівни-
ки клубу відвідали понад 30 
футбольних академій по всій 
Європі, зокрема – школи 
«Аякса», «Барселони», «Ди-
намо» (Загреб), «Мілана», для 
впровадження найкращих 
технологій у своє дітище».     

Академія «Руху» вра-
жає своїми масштабами: 8 
футбольних полів (три – зі 
штучним покриттям, п’ять 
– гібридних полів, з ураху-
ванням новітніх технологій 
догляду та зведення газонів, 
два з них будуть з підігрівом). 
Всі майданчики матимуть 
необхідні зручності. Зокре-
ма, автополив, прожектори з 
потужністю, достатньою для 
якісної відеозйомки, спеці-
альні ділянки, розраховані 
для розминки гравців, тощо.  

На території академії вста-
новлені сонячні панелі задля 
забезпечення природного 
електропостачання. Поряд 
будуть універсальний зал для 
ігрових видів спорту, трена-
жерні, гімнастичні зали. Після 
тренувань студенти матимуть 
змогу набратися сил у віднов-
лювальному центрі, СПА-са-
лоні, поплавати в басейні.   

Що робити, якщо хтось із 
гравців отримає травму? Для 

цього не варто буде шукати 
шпиталь у Львові. В реабілі-
таційному медичному центрі 
й лабораторії спортивної на-
уки футболістів оглядатимуть 
в разі отримання ушкоджень 
та загалом, для перевірки ді-
єздатності кожного. Житиме 
молодь в готелі для прожи-
вання студентів на території 
академії. Хостел для трену-
вальних зборів, івент-хол 
стануть містком для дітей з 
інших академій, які зможуть 
зупинятися в академії, прово-
дити тут свої тренувальні збо-
ри, фінали юнацьких ліг.

Безпека понад усе: газон 
проти травм та надійна 
протипожежна система

Академія «Руху» розта-
шована біля Винниківського 
озера, з усіх боків оточена 
лісовим масивом. Своєрід-
на чаша, в якій розташована 
академія, нагадує швейцар-
ські краєвиди. Перше, на що 
мимоволі звертаєш увагу – 
футбольні поля. 

Гібридний газон схожий 
на м’який килим. Поєднання 
натуральної трави та штучної 
основи, яка переплітається з 
природним корінням, робить 
поле максимально сприят-
ливим для гри. Газон постій-
но стрижуть та поливають, 
про що свідчить його гарний 
стан. Гібридне поле дає мож-
ливість тренуватися близько 
восьми годин (звичайний га-
зон витримує півтори годи-
ни інтенсивних тренувань). В 
Україні, окрім академії «Руху», 
такий газон є лише на «Арені 
Львів». 

Поряд з гібридними, та-
кож є і штучні поля. Специ-
фіка штучного покриття по-
лягає в тришаровій побудові 
поля. Перший шар займає 
геомембрана, посередині 
стоять спеціальні плати (вони 
витримують до 4-х тонн на-
вантаження), а зверху посте-
лений штучний газон. Він, 
натомість, щедро посипаний 
спеціальним екологічно чи-
стим гранулятом, для покра-
щення амортизації поля та 
зменшення травматичності 
гравців.  

Особливість газону також 
в тому, що дренажна система 
може витримати річну кіль-
кість опадів, яка випаде за 
дві години. Президент «Руху» 
Григорій Козловський заявив, 

що перша команда проходи-
ла тренувальний збір саме на 
такому штучному полі і жо-
ден гравець не зазнав травм.

Між футбольними поля-
ми, які розташовані по колу, 
височіє готель для майбутніх 
студентів. Він зможе вмісти-
ти близько чотирьохсот осіб. 
Вони житимуть по дві людини 
в кімнаті із власним санвуз-
лом. Велику увагу приділили 
пожежній безпеці. За слова-
ми Ігоря Дедишина «засоби 
протипожежного захисту 
коштували більше, аніж зве-
дення самої будівлі готелю. 
Ми працюємо з дітьми, тому 
повинні відповідально ста-
витися до всього, зокрема до 
таких речей». Для готелю є 
характерним європейський 
мінімалізм та зручне плану-
вання кімнат. 

Особливо вражає будівля 
самої академії, де буде роз-
ташовуватися тренерський 
штаб та кабінет президента 
«Руху». Кожна тренерська 
кімната виходить вікнами на 
футбольні поля, тому трене-
ри зможуть спостерігати за 
процесом тренувань. 

Про оцінки на полі та 
у класі, і туристів, які 
за все заплатять

Скільки ж коштуватиме 
навчання в такій академії? Тут 
все дуже просто. Навчання у 
Винниках буде безкоштов-
ним. Проте, академія є са-
моокупним проектом через 
наявність туристичної зони. Її 
центром стане оновлене Вин-
никівське озеро. 

Триває очищення, укрі-
плення підходів та всебічне 
вдосконалення водойми. По-
ряд з тим, функціонуватиме 
гірськолижний спуск, який 
працюватиме й влітку задля 
іншого роду фізичної актив-
ності. Пляжна зона та спуск 
будуть безкоштовними для 
винничан. Окрім того, для ту-
ристів вже побудували 5-зір-
ковий готель, поряд з яким 
мають «вирости» заклади 
харчування, які максимально 
доповнять туристичну зону.

Керівництво «Руху» зосе-
редило багато уваги на ор-
ганізацію роботи академії, 
впроваджуючи європейські 
практики в свою роботу. З 
відкриттям спеціалізованої 
футбольної школи для кож-
ного студента створять ок-

ремий акаунт зі всією інфор-
мацією про гравця та його 
розвиток. Кожне тренування 
будуть записувати, робити 
нарізки вдалих дій, аналізува-
ти віддачу кожного окремо та 
команди в цілому. 

В академії планують ре-
тельно контролювати сон 
студентів та забезпечувати їх 
правильним харчуванням до-
машніми продуктами, щоб всі 
гравці перебували в гарному 
тонусі.  Багато уваги приділя-
тимуть тактиці та психології. 

Існуватиме правило 5 по-
переджень, про яке прези-
денту Козловському розповів 
спортивний директор «ПСЖ» 
та легендарний гравець збір-
ної Франції 80-х Луїс Фернан-
дес. Суть його полягає в тому, 
що за невиконання поставле-
них завдань, зокрема – освіт-
ніх, гравців буде покарано: 
спочатку їх відсторонять від 
тренувань на два тижні, потім 
на місяць, потім на гру, і вреш-
ті-решт відрахують, якщо не 
буде позитивних зрушень. 

Студенти, які житимуть 
в академії (11+ років), хо-
дитимуть там до школи, де 
матимуть змогу навчатися, 
як звичайні діти.  Президент 
«Руху» наголошує на тому, що 
розумова успішність буде не-
від’ємною умовою для пере-
бування в академії. «Профе-
сіональним футболістом не 
кожен може стати, але якщо 
людина буде високоінтелек-
туальною, буде гарно навча-
тися, то вона стане хорошим 
українцем, хорошим сім’яни-
ном – в цьому теж є моє со-
ціальне навантаження», - за-
явив Козловський.

Як футбол допоможе 
модернізувати Львівщину

Зірки українського футбо-
лу Олександр Шовковський, 
Андрій Русол, Андрій Тлумак, 
Роман Яремчук, та інші, відві-
дували будівництво академії, 
щоб оглянути проект на влас-
ні очі.

Пан Тлумак, колишній гра-
вець львівських «Карпат», а 
нині головний тренер «Во-
лині» каже: «Академія «Руху» 
справді вражає своїми масш-
табами, кількістю та якістю 
футбольних полів, інфраструк-
турою. Не лише на західній, на 
всій Україні немає аналогів. 
Тож варто брати приклад з 
«Руху» та вкладати гроші в 

спортивну інфраструктуру, бо 
талановиті дітлахи не можуть 
рости на асфальті. Здорове 
покоління буде лише тоді, 
коли вони тренуватимуться 
на якісних полях».

В процесі побудови акаде-
мії, час від часу з’являлися ак-
тивісти (підкреслення – «Часу 
і Подій»), які протестували 
проти її побудови, вирубки 
площі лісу, зведення огорожі 
по всій території. Після чис-
ленних судових засідань, всі 
дії президента «Руху» визна-
ли законними, а сам прези-
дент зазначив, що він готовий 
облаштувати стежки та вело-
доріжку уздовж огорожі для 
зручного пересування лісом, 
а сама огорожа необхідна за-
для безпечного перебування 
в академії. 

За ландшафтну вирубку 
деревини вже було сплачено 
п’ять мільйонів гривень ком-
пенсації до бюджетів всіх рів-
нів. «Ми будуємо футбольну 
академію, гірськолижну тра-
су, куди діти підуть з вулиці, не 
займатимуться алкоголізмом 
і наркоманією, а прийдуть і 
повернуться до спорту» - ска-
зав Козловський.  

Місцевий житель Вин-
ників Тарас Дуркевич по-
ділився думками стосовно 
будівництва академії «Руху»: 
«Дуже класно, що у Винниках 
з’явиться дитяча футбольна 
академія, круто, що гроші 
вкладають у спорт, тому я 
підтримую це. Коли там від-
криють туристичну зону, то я 
з радістю відпочиватиму на 
озері».  

Генеральний директор 
«Руху» Ігор Дедишин, розпо-
відаючи про зиск у побудові 
академії, зауважив: «По-пер-
ше, проект академії став при-
чиною запуску ланцюгової 
реакції в модернізації Винни-
ків: будують дорогу зі Львова 
до Винників, роблять кана-
лізацію, відкрили пожежну 
частину, плюсів безліч. Вже в 
межах самого проекту очи-
стили озеро, укріпили дамбу, 
щоб унеможливити повені, 
які неодноразово турбували 
місцевих жителів. Відкриття 
академії означає створення 
робочих місць, функціону-
вання відпочинкової зони і 
багато іншого. Академія ста-
не найкращим в Україні  цен-
тром здоров’я, спорту й оздо-
ровлення».

Вже восени 2020-го року 
академію планують ввести в 
часткову експлуатацію, зро-
бити перший набір дітей. 
Завершити будівництво про-
екту повністю хочуть в кінці 
наступного року. «Ми збу-
дуємо не просто футбольну 
академію, ми змінюємо фі-
лософію футболу, філософію 
виховання дітей» - зазначає 
президент клубу «Рух» Григо-
рій Козловський.

Автор: Віталій Ткачук, Київ - Львів 
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Футбольна «революція» в провінції
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Зведіть до мінімуму контакти з представниками влади. Протя-
гом тижня ймовірні перепади настрою, які можуть призвести до творчої 
та психологічної кризи. Вдасться втілити свої проекти у життя. Не ідеалі-
зуйте минуле, зустріч зі старими друзями – лише данина спогадам. Попе-
реду на вас чекають доленосні знайомства.

Якомога більше спіть. Лягайте не пізніше, ніж об одинадцятій вечора. 
Якщо відчуваєте, що сон не приносить відпочинку, можливо, справа – у 
незручній подушці або занадто теплій ковдрі.

Настав час для роздумів про особисте життя і вибір партнера. Найвід-
повідальніший для прийняття серйозного рішення момент чекає вас у 
п’ятницю.

Ймовірні ділові поїздки. Стабільність може підірвати необдумане 
тринькання. Можливо, раптово доведеться витратити чимало коштів на 
дітей, і це порушить ваші плани на відпустку.
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Зведіть до мінімуму контакти з представниками влади. Протя-
гом тижня ймовірні перепади настрою, які можуть призвести до творчої 

ОВ
ЕН

Не бійтеся активних дій, щоб досягнути мети. 
На роботі можливі зміни на краще. Проявіть від-
критість до нового, комунікабельність, і ви досяг-
нете успіху. Весь час будьте у курсі подій, щоб не 
пропустити важливу інформацію. Вихідні прове-
діть у колі друзів або рідних.

Ви – уразливі перед бактеріями, вірусами, па-
разитами. Ретельно дотримуйтеся правил гігієни, 
приймайте вітаміни, прислухайтеся до голосу сво-
го тіла. Якщо вам здається, що щось пішло не так, 
зверніться до лікаря. Завжди майте при собі анти-
гістамінний засіб.

Спілкування з коханою людиною може бути 
більш стомлюючим, ніж спілкування з друзями. 
Намагайтеся спокійно відреагувати на її зауважен-
ня. Може, варто трохи відпочити одне від одного?

Фінансові труднощі цілком можна подолати за 
допомогою додаткової роботи або влаштування 
на нову, вигіднішу. У середу покупки принесуть за-
доволення. У вихідні у магазини краще не ходити. 
У вівторок можливі фінансові надходження.

Ви, схоже, знову всіх здивуєте. У середу ваші таємниці 
можуть відкритися, готуйтеся давати пояснення. У четвер 
з’явиться шанс підняти авторитет і знайти спільну мову на-
віть із дуже впертими людьми. Якщо у п’ятницю вдасться 
узгодити свої дії з колегами або бізнес-партнерами, то змо-
жете досягти небувалих висот.

Задумайтеся над станом своїх легень. Якщо курите, сві-
тила допоможуть позбутися своєї звички. Дихайте повіль-
но, задіюючи діафрагму, корисно робити дихальні вправи. 
Щодня гуляйте у парку або лісі.

На початку тижня може виникнути відчуття, що ви гото-
ві до пригод і не уявляєте собі життя без палкого кохання. 
Це захоплення навряд чи триватиме довго.

Від середи до п’ятниці не варто планувати важливі 
справи та їздити у відрядження. У суботу з обережністю 
обговорюйте ділові проблеми. У понеділок може надійти 
приваблива пропозиція, яку намагайтеся не проґавити.

На те, що відбувається, необхідно дивитися по-філософськи. 
Ви можете зробити корисні для себе висновки, спостерігаючи за 
розвитком подій. Брати активну участь у чужих справах не варто. 
У другій половині тижня спалах активності може обернутися кон-
фліктними ситуаціями, втратою сил і коштів. Рутинна ж робота обі-
цяє ознаменуватися кар’єрним злетом.

Імовірно, вашому організму не вистачає тих чи інших речовин. 
Додайте у свій раціон додаткову порцію свіжих овочів і фруктів; мож-
на попити вітамінні комплекси. Сіль замініть на йодовану – але не за-
бувайте, що досолювати потрібно готову страву, перед вживанням у 
їжу.

На початку тижня відверто поспілкуйтеся з обранцем. Ваші аргу-
менти вислухають і зрозуміють. У вихідні можна чекати на приємну 
несподіванку від коханої людини.

На вас чекає професійний успіх і додатковий прибуток. У середу 
доведеться вирішувати ділові питання. Не бійтеся брати відповідаль-
ність на себе.

Події свідчать про зміни у вашому житті. Можливо, ви отримаєте 
вигідну ділову пропозицію або вам зізнаються у коханні. Зараз – не 
час розпорошувати дорогоцінні сили на дрібниці. У вихідні весела 
компанія розвіє сумні думки.

Не експериментуйте зі здоров’ям. Відмовтеся від відвідуван-
ня кафе та ресторанів, в яких раніше не бували; не поспішайте 
пробувати екзотичні фрукти, овочі та приправи.

Зверніть пильну увагу на любовну сферу життя. На вас 
чекає щось особливе, пристрасне, романтичне. Адже ваші 
почуття – сильні та взаємні.

Вдалий тиждень. Робота принесе задоволення і со-
лідний дохід. Терпіння дозволить дочекатися потрібного 
дзвінка, повідомлення або візиту, який позитивно позна-
читься на фінансовому становищі.

Ви зумієте подолати перешкоди, якщо будете спокійними та наполегливими. 
Докладіть максимум сил і терпіння, щоб не виправдати очікування недоброзич-
ливців. Вихідні проведіть із почуттям внутрішньої свободи. Не давайте обіцянки 
вирішити чужі проблеми. Не робіть поспішних висновків щодо коханої людини.

Тиждень буде багатим на стресові ситуації. Рекомендовані прогулянки, ме-
дитації, аромотерапія, творчість і рукоділля. Знизьте до мінімуму спілкування з 
людьми, тварини будуть кращими компаньйонами. Можна приймати легке за-
спокійливе природного походження.

У неділю на вас може очікувати романтична зустріч. Покажіть себе з кращого 
боку, будьте поблажливими до недоліків коханої людини. У четвер таємний зв’я-
зок може стати явним.

У середу ймовірна суперечка з колегами або керівництвом, намагайтеся зро-
зуміти опонентів. Якщо ваша діяльність пов’язана з торгівлею, то в четвер віро-
гідний приємний прибуток. Перевіряйте надійність нових ділових 
партнерів втричі ретельніше.

ГОРОСКОП
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На роботі доведеться докласти всіх зусиль, щоб зберігати спокій. Керівниц-
тво чекає від вас ініціативності та дій, спрямованих на виправлення ситуації. У 
середині тижня можливе ускладнення взаємин із близькими родичами.

Тиждень – ідеальний для того, щоб навести вдома лад. Приберіть – і відчу-
єте, що стало легше дихати, міцніше спати, а настрій – підвищився. У вас може 
бути алергія на засоби побутової хімії – використовуйте рукавички та медичну 
маску.

Зірки пророкують вам службовий роман. Не особливо захоплюйтеся – є 
небезпека «влипнути в історію».

Зараз – не час брати кредити та здійснювати великі покупки. У відпустці 
вірогідні непередбачені витрати. У всі дні, крім четверга, можна вирішувати 

фінансово-економічні питання, а в четвер є ймовірність обману.
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Й

Будьте розсудливими та пильними. Слідкуйте за 
своїм язиком, ви можете стати занадто балакучими. 
Нестандартний підхід до вирішення проблем дасть 
позитивний результат. Головне завдання на вихід-
них – охорона приватного життя.

Зверніть особливу увагу на продукти, багаті за-
лізом. Спробуйте ввести у раціон артишоки, листо-
ві овочі. Десерт замініть сухофруктами – підійдуть 
сливи, інжир, абрикоси та родзинки. Корисними 
будуть горіхи.

Ви можете стати щасливими, якщо не будете 
слухати чужих порад. Є шанс на повернення коли-
шніх пасій чи просто зустріч із колишнім коханням.

Є ризик втратити солідні кошти, будьте обереж-
ні. Найвдаліший день у фінансовому плані – середа.

Ви можете знайти нових друзів, робота стане цікавішою. Вам 
може дістатися нелегке завдання, яке ви вирішите бездоганно. Це 
принесе корисний досвід. У четвер можна починати ремонт квар-
тири або дачі. У вихідні захистіть себе від непотрібних і обтяжливих 
контактів.

Ситуація зі здоров’ям швидше покращиться, ніж погіршиться. 
Зумієте скористатися сприятливим моментом – просування впе-
ред буде значним. Будь-які позитивні зміни зараз дадуть приголо-
мшливі результати.

Цей тиждень – сповнений несподіванок. Кохана людина може 
здійснити вчинок, який покаже її з незнайомого вам боку.

Тиждень – дуже вдалий у фінансовому плані, може надійти важ-
лива для кар’єри інформація. У четвер можна підписувати угоди. У 
п’ятницю сходіть у банк і дізнайтеся про нові пропозиції за вклада-
ми та кредитними картками.

Ви відчуєте прилив сил, але не розбазарюйте енергію. 
Довірте частину справ надійним партнерам, за собою зали-
ште найголовніше. Обіцяйте тільки те, що зможете виконати. 
У четвер будуть успішними поїздки за місто і початок подо-
рожей. У п’ятницю надійде інформація, яка дуже згодиться 
найближчим часом. Неділю проведіть із сім’єю.

Присвятіть цей тиждень турботі про шкіру. На користь 
підуть маски, обгортання. Для досягнення найкращого ре-
зультату перед початком процедури зробіть пілінг. Вмикайте 
приємну музику – вона допоможе розслабитися, й ефект пе-
ревершить очікування.

Будьте уважні у словах та обіцянках, інакше у стосунках із 
коханою людиною можливе непорозуміння. Кінець тижня – 
хороший, щоб розібратися у своїх почуттях.

У матеріальній сфері розраховуйте тільки на свої сили. До 
кінця тижня ймовірні фінансові надходження.

Настає успішний, сповнений яскравими подіями тиж-
день. На вас чекає солідний прибуток і приваблива ділова 
пропозиція. Ваші плани реалізуються, авторитет зростає. 
У вихідні вас зігріє турбота коханої людини та зустрічі з 
друзями.

Головним вашим ворогом можуть стати емоції. Ваша 
нервова система потерпатиме від чималих переванта-
жень, які позначаться на сні, уважності, працездатності. 
Попийте легке заспокійливе. Обмежте вживання кави й 
алкоголю.

Ви зробите остаточний вибір, звільнившись від усього 
зайвого. Дозвольте собі відпочинок або романтичну подо-
рож удвох із коханою людиною. Ви станете ще ближчими.

Фінансова стабільність підвищує настрій. Ви отримаєте 
прибуток і зможете зробити вигідні інвестиції. При укла-
данні договорів будьте дипломатичні.

У вас з’явиться шанс просунутися вперед, правильно виберіть на-
прямок. У понеділок зможете плідно попрацювати над завершенням 
важливої справи. У вівторок візьміть свій темперамент під особливий 
контроль, інакше не уникнути скандалу. У роботі буде вельми сильним 
дух суперництва. Якщо ви ще не були у відпустці, вирушайте до моря.

Цей тиждень, швидше за все, не обійдеться без травм. Усе залежить 
від вашої поведінки. Може йтися про щось нестандартне – хтось вивих-
не щелепу, намагаючись з’їсти завеликий бутерброд, а когось подряпає 
улюблена кішка. Постарайтеся не сідати за кермо автомобіля.

Не намагайтеся змінити ситуацію. В особистому житті вам потрібен 
не натиск, а м’якість і розуміння. Принципи іноді заважають, краще 
знайти компроміс.

У фінансовому потоці можливе тимчасове затишшя. Доведеться за-
йнятися будівництвом греблі на виході. Будьте готові більше вкладати, 
ніж отримувати.

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

Медичний офіс шукає англо/російсько-
мовного  асистента  для роботи з дому 
по телефону. 25-30 годин на тиждень.  
$12/год. Дзвонити Галині  312-998-0252

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

Будівельний підрядник шукає досвідче-
них мулярів і помічників/різноробочих 
(masons/bricklayers and mason’s helpers/
laborers). Робота в передмісті Чика-
го. Телефонуйте англійською або поль-
ською мовою -  815-388-8859

На «full time» позицію потрібен досвід-
чений carpenter. Потрібно мати свій ін-
струмент і транспорт. Телефонуйте за 
номером  224 -628 -5371

На локальні маршрути потрібен водій 
CDL. Паркінг в Addison, IL. 847- 222-3749

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
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

Робота! Потрібні працівники 
на дерев’яний фреймінг і внутрішні роботи.

773 -969 -7777
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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:

   Diesel-Mechanic

   Diesel-Electrician Mechanic

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

ДОСВІДЧЕНОГО:
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Lordstown Motors презентував 
перший електропікап

 «Lordstown Motors презен-
тував легкий електричний пікап 
Endurance на власному заводі в 
Огайо», – повідомляє портал Car 
and Driver.

Під час презентації електрокара 
був присутній віцепрезидент США 
Майк Пенс.

Сам автомобіль має чотири дви-
гуни із загальною потужністю 600 к. 
с. У компанії кажуть, що Endurance 
зможе без підзарядки проїхати до 
402 кілометрів. Електрокар кошту-
ватиме 52 500 доларів США до опо-
даткування, а перші його продажі 
очікують на літо 2021 року.

Україна та Туреччина домовилися про 
взаємне визнання водійських посвідчень

1 червня Кабінет міністрів Укра-
їни затвердив відповідну угоду з 
Турецькою Республікою. Про це 
повідомив міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков.

«З цього моменту за спрощеною 
процедурою, без іспитів, водії мо-
жуть обміняти посвідчення на ана-
логічні в країні проживання», – під-
креслив Аваков.

Угода про взаємний обмін во-
дійських посвідчень Україна та 
Туреччина підписали у січні 2020 
року. Документом передбачається 

можливість для громадян України, 
які проживають на території Туреч-
чини на законних підставах, обмі-
няти свої національні водійські по-
свідчення на аналогічні документи 
країни проживання. Така ж норма 
поширюється на громадян Туреч-
чини, які законно проживають в 
Україні.

Угоди про взаємне визнання 
водійських посвідчень також пра-
цюють між Україною, Італією та Іс-
панією. Надалі аналогічний договір 
планують укласти з Францією.

Cadillac презентував електрокар – 
майже 500 км без підзарядки

Марка автомобілів класу люкс 
Cadillac, яка належить концерну 
General Motors, презентувала свій 
перший електрокар Lyriq.

Про це повідомляє портал Car 
Buzz.

У компанії стверджують, що Lyriq 
може проїхати понад 482 км без 
підзарядки – завдяки електробата-
реї з потужністю 100 кВт за годину.

За даними Cadillac, усередині 
салону вбудований світлодіодний 
екран з діагоналлю 86,8 см, що в 
рази перевищує дисплеї від Tesla 
Ілона Маска. Понад те, у компанії 
стверджують, що наразі саме їхній 

екран має найбільшу роздільну 
здатність в автоіндустрії.

Автовиробник також приділив 
багато уваги розробці системи, яка 
приглушуватиме звук на дорозі.

Очікується, що компанія почне 
виробляти перші електрокари на-
прикінці наступного або на початку 
2022 року.

Наразі невідома вартість цього 
люксового електрокару.

Зазначається, що презентація 
Lyriq була спочатку запланована 
на квітень цього року, проте через 
пандемію коронавірусу показ авто-
мобіля було відкладено.

Маск каже, що Cybertruck для 
Європи будуть трохи меншими

Засновник і гендиректор ком-
панії Tesla Ілон Маск натякнув, що 
електрокари Cybertruck, виготов-
лені для Європи, можуть мати мен-
ший розмір, ніж у США.

Про це він написав у Твіттер.
«Дуже ймовірно у майбутньому», 

– повідомив Маск, відповідаючи на 
запитання користувача про менший 
розмір Cybertruck для Європи.

Водночас він не вказав, коли 
саме це може відбутися.

За даними порталу Electrek, нині 
розмір прототипу, який Маск пре-
зентував раніше, становить 588,5 
см у довжину, 202,7 см – у ширину 
та 190,5 см – у висоту. Tesla планує 
запустити виробництво Cybertruck 
на заводі в Остіні, штат Техас, до кін-
ця 2021 року.

АВТОСВІТ

Фото: Car and Driver

У Британії презентовано спорткар із 
двигуном потужністю 654 кінські сили

Британська компанія Gordon 
Murray Automotive презентувала 
спортивний автомобіль T.50 із дви-
гуном потужністю 654 к. с.

Про це повідомляє портал Car 
Buzz.

В автомобілі вагою 986 кг вста-
новлено 3,9-літровий двигун V12 

із крутним моментом двигуна 344 
обертів за хвилину.

Вартість однієї моделі до опо-
даткування становить близько 3,08 
млн доларів США. Всього буде виго-
товлено 100 екземплярів авто.

Перші постачання T.50 очікують-
ся вже у 2022 році.

Mitsubishi може покинути 
американський авторинок – ЗМІ

У результаті приєднання до 
альянсу Renault-Nissan та попри 
зростання продажів у США, Mitsu-
bishi може залишити 
автомобільний ри-
нок Америки.

Про це йдеться у 
програмі «Авто24» 
на 24 каналі.

« В і д п о в і д н о 
до нової стратегії 
альянсу, Mit su bishi 
відповідатиме за Пів-
денно-Східну Азію, 
Австралію та Нову 
Зеландію. Тому на 
інших ринках, зо-
крема, і в Європі та Китаї, Mit su bishi 
скоротить присутність, віддавши ці 
ринки Renault та Nissan», – йдеться 
у повідомленні.

До того ж, зараз у Mitsubishi 
– доволі немолодий модельний 
ряд, який базується на кросове-

рах Outlander, ASX, 
Eclipse Cross. Новий 
же Outlander, який 
покажуть вже у 2020 
році, стане технічним 
клоном Nissan X-Trail.

Саме для того, аби 
уникнути внутріш-
ньої конкуренції з 
Nissan – моделі роз-
ведуть на різні рин-
ки.

Нагадаємо, в 
Україні Mitsubishi, 

крім інших моделей автомобілів, 
пропонує пікапи L200 та позашля-
ховики Pajero Sport, які теж виго-
товлені на заводах Південної Азії.

Українці в липні купили 
майже 800 електрокарів

У липні 2020 року українці роз-
митнили й зареєстрували 799 авто-
мобілів, які працюють винятково на 
електротязі, що на 6% менше, ніж 
роком раніше, та на 3% менше від 
червневого результату.

Про це повідомляє Асоціація 
автовиробників України (Украв-
топром).

Із тих електромобілів, що у лип-
ні 2020 року були зареєстровані в 
Україні, 766 – легкові авто та 33 – 
комерційні.

Частка імпортованого се-
конд-хенду в частині легкових авто 
становила 92%, а в частині комер-
ційних – 100%.

Найпопулярнішим електро-
каром на українському ринку за-
лишається Nissan Leaf. За місяць 
автопарк країни поповнився 234 
автомобілями цієї моделі.

На другому місці – Tesla Model 3, 
її обрали 115 автомобілістів.

Також до п’ятірки найпопуляр-
ніших автомобілів з ну-
льовим рівнем викидів 
увійшли: Tesla Model S – 
98 шт.; Tesla Model X – 45 
шт.; Fiat 500е – 38 шт.

В Укравтопромі за-
значають, що негатив-
ну динаміку, вочевидь, 
спровокувала плутани-
на в законодавстві, яка 
була викликана зміною 

системи кодифікації товарів.
4 червня 2020 року Верховна 

Рада прийняла проєкт Закону про 
митний тариф, який змінив з 1 лип-
ня кодифікацію транспортних засо-
бів, обладнаних тільки електродви-
гунами. При цьому не було внесено 
відповідні зміни до Податкового 
кодексу, що поставило під загро-
зу можливість подальшого вико-
ристання пільги зі звільнення від 
сплати ПДВ.

Держмитслужба та Податкова 
своїми листами роз’яснили, що з 1 
липня, з моменту введення в дію 
нової редакції Митного тарифу, 
пільги на ввезення електромобілів 
продовжують свою дію в повному 
обсязі.

Усього з початку року в Україні 
було поставлено на облік 4315 од. 
автотранспортної техніки, що пра-
цюють винятково на електротязі: 
4112 шт. легкових авто, 202 шт. – ко-
мерційних і один автобус.

Фото: carbuzz.com
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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


