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Зеленський нагородив лідерів української діаспори

Від редакції:

Марта Фаріон,
Віцепрезидент
Іллінойського відділу
Українського Конгресового
Комітету Америки (УККА):

П

ропонуємо Вашій увазі
висвітлення зустрічі
Президента Зеленського з
представниками української діаспори США на фейсбук-сторінках Оксани Маркарової та Марти Фаріон.

Зустріч між президентом
Байденом та президентом
Зеленським відбулася на другий день офіційного візиту
президента України. Зустріч
тривала набагато довше, ніж
планувалось, понад дві години, що було хорошим знаком.
Далі президент Зеленський
зустрівся з членами Ukrainian
Congressional
Caucus
в
Capital Building. Ця зустріч
була ініційована та пройшла
під керівництвом конгресву-

Оксана Маркарова,
посол України в США:
Сердечно вітаємо нашу
діаспорну дружину з високими державними нагородами, якими Президент
Володимир
Зеленський
особисто нагородив під час
відкриття нашого нового
Ukraine House.
І, звичайно, попереду дуже
багато роботи, в якій ми на
вас всіх дуже розраховуємо!
Mykhailo Savkiv, Andriy
Futey, Yuriy Chopivsky, Alexa
Chopivsky, Orest Deychakiwsky,
Iryna Mazur, Юліан Китастий,
Andrew Mac, Vitaliy Dubil,
Larysa Kurylas, Marta Farion,
Ulyana Mazurkevich, Morgan
Williams Vira Andreichik, Maria
Shust, Volodymyr Kozitsky, Vasyl
Trukhly, Oleh Mahlay, Anatoliy
Murga, Bohdan Fedorak(посмертно).

З великою приємністю і
вдячністю хочу ще раз подякувати за вашу багатолітню та самовіддану працю
в ім’я нашої Батьківщини!
Ваш патріотизм та любов до
України, щиросердність та
доброта - є тими чеснотами,
які слугують прикладом і
викликають велику повагу!
мен Marcy Kaptur, co-chair
of the Caucus. Також в ній
взяли участь наступні члени
Caucus: члени Конгресу Джон
Гараменд
(Д-Каліфорнія),
Джеймі Раскін (Д-Меріленд)
Вікторія Спартц (Р-Індіана),
Бред Шерман ((D-California),
Даг Ламборн (R-Colorado),
Рубен Галлего (D-Arizona).
Декілька інших членів Caucus
Продовження на стор. 5
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Марта
Барандій,
Брюссель,
Спеціально для
«Час і Події»

І тут, і всюди — скрізь погано.
Душа убога встала рано,
Напряла мало та й лягла
Одпочивать собі, небога.
А воля душу стерегла.
— Прокинься, — каже.
— Плач, убога!
Не зійде сонце. Тьма і тьма!
І правди на землі нема!
Ледача воля одурила
Маленьку душу. Сонце йде
І за собою день веде.
І вже тії хребетносилі,
Уже ворушаться царі...
І буде правда на землі.
Тарас Шевченко
Державність – спосіб
мислення, менталітет, дух.
Державність – це не ознака і
не характеристика. Це – явище, яке виникає в результаті
ототожнення себе, мислячих
суб’єктів, із певним унікальним «арбітром», мета якого –
балансувати між інтересом
одиниці і загалу. Для повного звершення державності необхідною є присутність цього
«арбітра» на своєму місці – у
парадигмі влади.
Державність – це необхідна умова такого самореалізованого пророцтва, як
створення держави. Чому
самореалізоване пророцтво?
Тому що спочатку була ідея, а
за нею – воля і здатність її реалізувати. Державність передує
державі. Вона передує навіть
суверенітетові. Якщо поставити її у хронологію творення
держави1, то вона знаходиться між волею до існування і
здатністю її реалізувати.
Ідея ж виникає в процесі усвідомлення інтересу до
існування. Лише тоді вона
формується остаточно і вербалізується. Виникає воля до
існування – до об’єднання
заради виживання на основі взаємного «порозуміння»;
об’єднання заради досягнення
усвідомленої вербалізованої
ідеї. Виникає потреба у самовизначенні – усвідомлення
спільних ознак, характеристик, надбання; потреба в
об’єднанні зі собі подібними
і відмежуванні себе від інших. Таким чином формується
новий спосіб мислення, менталітет, дух – державність.
Те, що я називаю «порозумінням», в ході історії не завжди було таким, тобто мирним.
«Порозуміння» – це предмет
суспільного договору, а його
формування відбувалось поперемінно, то шляхом права,
то шляхом сили. То ж об’єднання на основі «порозуміння» є об’єднанням на основі
суспільного договору. Так
створюються держави. Але
держава не тотожна державності.
Державність передбачає
волю до виведення на вищий щабель ієрархії держави «арбітрів» – незалежних,
самовідданих, які будуть
боронити умови суспільного договору.
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Народ має інтерес,
і лише нація має волю

«Арбітри» - це державники, яким надані повноваження на реалізацію державної влади, іншими словами,
«правильні люди на правильних місцях у державі». Це ті
люди, які здатні тими «арбітрами» бути. Це люди – одного світогляду – формованого
історією, культурою, традиціями, етичними нормами. Тільки
коли державники отримують
змогу посісти місце у законодавчій, виконавчій чи судовій владі, вони стають «арбітрами». Це люди, які здатні
самозречено забезпечувати
функціонування
держави
кожного дня, звіряючи свої
дії із тими приписами, на виконання яких вони отримали
мандат. «Арбітри» – це люди
у всіх трьох гілках влади, які
мислять з точки зору держави
і приписів, які вони покликані виконувати. Вони мислять
з позиції держави, а держава
не має права реагувати на
явища з точки зору. Держава
повинна бути тим «сукупним
арбітром», який захистить
права одних, не порушивши
права інших. Для цього люди,
що є таким «арбітрами» повинні володіти високими моральними якостями і знанням
норм і приписів ядра. Ті, хто
«арбітри», – це «посланники»
ядра – тобто людей, які мислять як державники.
«Сукупний арбітр» є виявом, сумою воль тих членів
суспільства, які є його ядром
і які є носіями державності
– менталітету, потрібного для
створення й утримання держави. Сукупний арбітр є провідником принципів, правил і
цінностей для всього суспільства.
Здатність державників
до реалізації волі народу і
нації до існування і самовизначення залежить від
внутрішніх (суб’єктивних), і
зовнішніх (об’єктивних) умов
світу, які сприяють чи не сприяють тому, щоб державники
посіли місце «арбітрів». Якщо
всі необхідні умови існують,
то державники приймають
рішення це місце посісти. І
тоді відбуваються проактивні
процеси, такі як проголошення суверенітету і незалежності.
Здатність «арбітрів» до
збереження держави гаран-

тує продовження існування
держави. Втрата держави
не загрожує народові, доки
присутня державність. Навіть
коли «арбітри» не на своєму
місці, то відбуваються процеси збереження державності
після створення держави. Ці
процеси реактивні, тому що
вони є реакцією на хаос, що
виникає у зв’язку з відсутністю «арбітрів» на своїх місцях.
Але в такому випадку державність потрапляє в залежність
від рішення «ядра» й часу та
умов реалізації цього рішення. І коли таке рішення нарешті приймається, то відбуваються революції.
То ж державники – це ті
члени суспільства, які виходять з «ядра». Це ті, хто має
волю і здатність (два компоненти державності) до того,
щоб створити і утримати державу. Ті, хто мислить з точки
зору держави.
Державники усвідомлюють, що для створення держави, вона повинна досягти певного рівня самодостатності,
а щоб утримати – вона повинна отримати визнання від собі
рівних – тобто міжнародного
співтовариства.
З моменту, коли держава
досягає певного рівня самодостатності і заявляє про
нього – оголошує суверенітет,
який визнається іншими державами, вона підлягає захисту
міжнародним правом.
Під самодостатністю розуміється здатність існувати за
допомогою власних засобів
(ресурсів). Такими засобами є
території, люди, власний правопорядок, повнота суверенних прав, юридична і фактична можливість застосування
примусу, наявність бюджету,
податків і зборів, інфраструктури, власного війська. До самодостатності належить здатність самому забезпечувати
себе. Але й це може бути також самодостатність за рахунок домовленостей з іншими
державами, які допомагають
їй підтримувати засоби до
існування. Таким чином держава забезпечує свій суверенітет.
Наявність наступних п’яти
елементів характеризує суверенітет: інтерес до існування, воля до існування, влада,
рішення і примус. Здатність

їх реалізовувати самостійно
свідчить про самодостатність
держави.
Самодостатність не є передумовою продовження існування держави. Їй достатньо
один раз досягти самодостатності, яка призведе до визнання суверенітету, щоб міжнародне право продовжувало
захищати цей суверенітет.
Держави визнаються не
тільки тоді, коли досягнуто самодостатності, але й тоді, коли
ця самодостатність припускається. В історії можна знайти
такі приклади, особливо коли
йдеться про колишні колоніальні держави. Багато з них не
мають інституційних характеристик суверенних держав.
Інакше виглядає ситуація
з тими державами, які ще не
визнані міжнародним правом.
Вони завжди повинні докладати зусиль, щоб забезпечити свої власні ресурси, щоб
продовжувати своє існування.
Їм доводиться знову і знову
доводити, що вони здатні на
це. Вони є потенційно суверенними державами – державами, які «найімовірніше виживуть» – «most likely to survive»2.
Саме цей критерій – здатність
вижити і функціонувати, діяти
відповідально,
прийнявши
«правила гри» собі рівних –
служить для оцінки можливостей держави міжнародним
співтовариством. Це виправдовує існування держави,
відображає її можливості та
сприяє визнанню, за допомогою якого досягається легітимність держави.
Суверен – у цьому випадку, народ – це колективна
особа. Народний суверенітет досягається, коли існує
певний ступінь контролю
суспільства над індивідом3.
Народний суверенітет полягає в тому, що відображає втілення «спільної волі». Іноді
воля особистості співпадає
зі «спільною волею». Але це

співпадіння не є безперервним, оскільки воля особистості зазвичай схильна до
користі, а «спільна воля» – до
рівності4. А рівність ця передбачає компроміс.
«Спільна воля народу» –
це лише бажання реалізувати
свої власні інтереси спільно.
Тобто йдеться про спільну реалізацію особистих інтересів
кожного окремого індивіда,
який є частиною даного народу, на основі компромісу.
Але є ще одна воля – воля
нації. Ця воля не спільна, вона
– єдина. Воля нації – це воля
до самовизначення – та, яка
дає поштовх до створення
держави. Вона безкомпромісна. Вона визначає національні інтереси держави.
Заснування держави не
означає, що суверенітет народу чи тим більше суверенітет
нації змінюється державним
суверенітетом. Вони існують
паралельно. Лиш народ не
може виконувати законодавчі, виконавчі і судові функції
на постійній основі, оскільки
він не є інституціоналізованим. Народ створює вищу
форму життя організованого
суспільства – державу, наділяє
її владними повноваженнями
і зобов’язується підкорятися
їй. А національна складова
народу забезпечує реалізацію
цих повноважень відповідно
до принципів самовизначення.
Народ – це всі члени суспільства, в той час, як нація
– це його ядро. Саме це ядро
складається з державників, з
людей, які є носіями державницького духу. Саме з цього
ядра постає держава.
Представники народу і нації можуть збігатися. Більше
того, в одній державі може
проживати кілька народів. Якот кримськотатарський народ
в Україні. Але їхні представники можуть входити в ядро,
можуть впливати на нього і
формувати його.
Народ, нація і держава є
суб’єктами інтересу до існування, але суб’єктом волі до
самовизначення – носієм
державності – є лише нація.
Саме у парадигмі державності ми яскраво бачимо відмінність між нацією і народом, що
полягає у наявності волі. Народ може мати інтерес, але
лише нація має волю. І ця
воля, на відміну від влади, не
може бути передана, а лише
реалізована. І не держава, а
державність є передумовою її
реалізації.

Про автора:

Марта Барандій, доктор
філософії (університет Саарланду), засновниця Промоут
Юкрейн.
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Закінчення. Початок на стор. 3

повинні були відвідати захід,
але через ураган та шторм їх
рейси були скасовані. Були
присутні ще 7 осіб, запрошені Caucus: Посол Джон Гербст,
Посол Білл Тейлор, Надія та
Роберт МакКоннелл, Андрій
Футей, Майкл Савків та Марта Фаріон.
Пізніше відбулося офіційне відкриття «Будинку
Україна», де відбулася церемонія нагородження. Мала
честь отримати орден князя
Ярослава Мудрого 4 ступеню від Президента України,
Володимира Зеленського у
Вашингтоні, під час його офіційного візиту. Ми з доктором Vasyl Truchly представляли Чикаго. Було двадцять
одержувачів нагород, всі є
членами українсько-американської громади США.
Ділюся
фотографіями
двох заходів, які я відвідала.
Переклад українською, “Час і Події”.
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олодимиру Зеленському страшенно не пощастило. Більш непідходящий
час для візиту в США (і це
після стількох місяців нервово-нетерплячого очікування!) придумати складно: зовнішньополітична
іміджева катастрофа та
внутрішньополітичне двопартійне невдоволення,
спричинені ганебною організацією виходу Америки
з Афганістану; надзвичайний стан через пожежі в
Каліфорнії, Луїзіана, зруйнована ураганом «Іда»,
і затоплений Нью-Йорк;
наростаюча коронавірусна
хвиля «Дельти» і падаючий
президентський рейтинг.
У цій сніговій грудці проблем Джо Байдену для повноти відчуттів бракувало
тільки молодого, все ще малодосвідченого, але досить
самовпевненого й брикливого президента України,
який притягнув у Вашингтон
ще й чималий віз проблем
країни власної. Навіть захисна антиковідна маска не
могла приховати втоми й
заклопотаності на обличчі
американського президента
під час зустрічі з українським колегою в Овальному кабінеті.
Колись у схожій ситуації
опинився Віктор Ющенко,
який приїхав наприкінці вересня 2008-го до Джорджа
Буша обговорити українські
проблеми після провалу
з ПДЧ у Бухаресті й агресії
Росії проти Грузії. Прямо під
час переговорів Бушу передали якусь термінову інформацію (як потім з’ясувалося,
пов’язану з черговою катастрофою фінансово-економічної кризи, що набирала
оборотів). Як свідчать люди,
що мали стосунок до тієї зустрічі, після цього повідомлення Буша для української
делегації було втрачено: і по
його обличчю, і по очах було
видно, що в той момент він
думав аж ніяк не про українські проблеми. Помітно
змінився і настрій американського лідера: його реакція
на деякі репліки українського колеги стала несподівано
різкою. При тому, що Буш і
Ющенко вже давно були знайомі, а їхні взаємини були
значно більш довірчі, ніж
Байдена й Зеленського, які
вперше зустрілися.
Однак Володимиру Зеленському надзвичайно пощастило. Попри Афганістан
і «Талібан», «Іду» і «Дельту»
та чимало інших проблем,
що звалилися всі одразу на
Джо Байдена, український
президент став другим після
Ангели Меркель європейським лідером, якого прийняли в Овальному кабінеті.
Правда, не тому, що Байден
так бажав зустрічі з ним. І,
на жаль, не тому, що Україна
для «лідера вільного світу»
важливіша за інших союзників і партнерів. Просто
ще одне перенесення або
скасування візиту президен-
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Що «нахімічив» Зеленський у Вашингтоні
і з чим повертається в Україну
Перші підсумки президентського візиту в США без «зрад» і «перемог»

та України після Афганістану виглядало б як ще одна
«зрада», ще один привід для
зловтіхи Росії, задоволеного потирання рук у Китаї і,
головне, нещадної критики
з боку не лише обурених
республіканців, а й значної
частини демократів. На тлі
подій навколо Афганістану
Байден гостро потребував
демонстрації своєму електорату, внутрішньополітичним
суперникам, євроатлантичним союзникам і геополітичним противникам того, що
«Америка своїх не кидає»,
підтвердження «глобального лідерства» Сполучених
Штатів, попри те, що днем
раніше він повідомив своїй
нації і світу, що Афганістан
був «останньою спробою»
національного будівництва
в інших країнах.
Тож якщо у випадку з
Ющенком власні проблеми
хазяїна Білого дому перешкодили київському гостеві
у вирішенні проблем України, то Зеленському вони
допомогли — як мінімум у
досягненні власних внутрішньополітичних цілей.
Навіть якщо розділити 2
години 10 хвилин, проведених Зеленським в Овальному кабінеті, на два (враховуючи переклад), то чистого
спілкування однаково залишиться більше години, що
перевищує 50 хвилин нещодавньої розмови американського президента з
прем’єром Нафталі Бенетом,
якими так пишаються ізраїльтяни. Чи зміг Зеленський

слів для підтвердження виниклої «хімії» і не знадобилося: Буш сяяв, пустотливо
підморгував
українським
журналісткам, поплескував
Ющенка по плечу й називав
його «своїм другом Віктором». Тож міністр Дмитро
Кулеба помиляється, заявляючи на радощах, що вперше за 30 років тональність
розмови президентів США й
України була дружньою.
Які почуття й емоції викликали один в одного Байден і Зеленський, чи виникла
між ними довіра, — про це
ми зможемо судити набагато
пізніше. Але перевищення
запланованого часу зустрічі більш як удвічі — добрий
знак, можливо, Байдену було
цікаво. Або корисно. Поки ж
ми можемо припустити, що
на сьогодні обом президентам удалося виконати принаймні план-мінімум.
Байден продемонстрував
усім, кому хотів, «непохитну
підтримку» України; повідомив, що американсько-українські відносини «міцніші,

отаж в Україні було створено
не на жарт: кадри з Вашингтона прокручувалися на всіх
основних телеканалах мало
не цілодобово, а повідомлення про зустрічі й підписані документи сипалися в
стрічки й ефіри як із рогу
достатку, розбурхуючи уяву
непідготовленого глядача/
слухача/читача й формуючи
в нього бажане для Банкової
враження: «Зеленський —
великий молодець».
Однак поживемо — побачимо. У принципі, візит
Зеленський зовні «відкатав»
непогано, особисто для
нього це був позитив — як
мінімум великий піар на
Батьківщині, а також розширення досвіду спілкування з
сильними світу цього й відстоювання власної позиції
не в задиристих інтерв’ю з
власного кабінету, а дивлячись в очі лідерові могутньої
держави. Для країни ж результати візиту Зеленського
в США, на сьогодні доволі
скромні. Глибокий експертний аналіз за кожним напрямом іще попереду, наразі ж
коротенько підсумуємо досягнуте по основних пунктах
порядку денного, які обговорювалися у Вашингтоні.

«Північний потік-2»

Nord Stream 2

за цей час прихилити до себе
Байдена, чи виникла між
ними та сама «хімія», про яку
так багато говорили всі в останні дні? Відсутність спільної пресконференції після
зустрічі й неможливість прочитати body language двох
президентів ускладнюють
завдання. У квітні 2005-го,
коли після теж досить тривалої першої зустрічі Ющенко
й Буш вийшли в прес-рум до
журналістів, що проводили
час у спогляданні невимушеної розмови Катерини
Ющенко й Лори Буш, які перебували там же, жодних

ніж будь-коли»; заткнув рота
зловтішникам, що обвинувачують його в заграванні
з Москвою, чітким визначенням Росії як агресора
і, не особливо розоривши
американських платників
податків, підкинув Україні
ще 60 млн дол. (зокрема і на
«магічні» «Джавеліни») для
боротьби з цим агресором.
Зеленський же на кілька
днів заполонив увесь український інформпростір, і хіба
що тільки діти, які пішли 1
вересня в школу, не обговорювали, що ж він там «нахімічив» разом із Байденом. Ажі-

У цьому питанні, як ми й
передбачали, Зеленському і,
на жаль, Україні разом із ним
ловити вже було нічого. Позиція Білого дому вже сформована в результаті зустрічі
Байдена з Меркель і навряд
чи зазнає змін: зупиняти
санкціями добудовування
ПП-2 американський президент не має наміру. Хіба що
досить потужне антиросійське лобі в Конгресі, повернувшись із канікул, зможе
якось вплинути на Байдена,
якщо він раптом вирішить,
що це саме те питання, на основі якого йому варто намагатися поліпшувати свої далеко не безхмарні відносини
із законодавчим органом.
Коли що, Україну повідомлять. Але вирішуватимуть
без неї. Нам це вже дуже дохідливо продемонстрували.
На зустрічі з американським міністром енергетики
Дженніфер Гренхольм, як
повідомляє сайт українсько-

го президента, Зеленський
заявив про важливість якнайшвидшого початку тристоронніх консультацій з
питань збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки у форматі
Україна—Німеччина—США.
Однак у Спільній заяві про
стратегічне
партнерство
України і Сполучених Штатів
немає жодного згадування
про такий формат консультацій. Як немає з боку США і
жодних гарантій збереження українського транзиту
або накладення санкцій на
Росію у разі використання
ПП-2 проти України (хоча у
Вашингтоні прекрасно інформовані, що передусім
саме з цією метою «Північний потік-2» і будується).

Членство України в НАТО

Тут також нічого нового.
Україні не пообіцяли ні ПДЧ,
ні тим більше членства в недалекому майбутньому та
не назвали жодних термінів,
попри наполегливі прохання Зеленського їх озвучити. У Спільній заяві — лише
копіпаст формулювання з
комюніке червневого саміту
Альянсу про підтримку права України вільно вибирати
свій зовнішньополітичний
курс без зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити в НАТО.
Цілком очевидно, що активничати в просуванні нашої
країни до членства, уламувати союзників і псувати з
ними на цьому ґрунті відносини нинішня американська
адміністрація не збирається.

Урегулювання в Донбасі

Дуже дивно слухати, як
у Києві, обговорюючи візит
Зеленського, досі гадають
і сперечаються, приєднаються чи не приєднаються
Сполучені Штати до «нормандського формату». Не
приєднаються. І бажання
такого ніколи ні в кого, крім
української сторони, не
було. Якщо сама Меркель,
приїжджаючи
прощатися
в Київ, визнає, що успіхів у
Норманді як кіт наплакав,
навіщо Байдену з усім його
нинішнім головним болем
влазити ще й в історію чужих
неуспіхів? Питання нині в
тому, чи Штати взагалі якось
братимуть участь у донбаському врегулюванні, враховуючи як відсутність чітких
шляхів до нього, так і «доктрину Байдена», що дедалі
більше проясняється, а простіше кажучи, небажання
американської адміністрації
й надалі активно вплутуватися у вирішення чужих проблем.
Продовження на стор. 8
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Після зустрічі з Байденом Зеленський на своєму
брифінгу повідомив, що запропонував американській
стороні формати її участі в
урегулюванні конфлікту в
Донбасі. «США думатимуть
над моєю пропозицією, бо
до зустрічі я не обговорював
цих деталей і не передавав»,
— повідав журналістам президент. От тільки незрозуміло тепер, а з чим же тоді
незадовго до візиту глави
держави їздив до Вашингтона віцепрем’єр Олексій
Рєзников, метою якого було
ознайомити американців
із пропозиціями Києва
щодо їхньої участі в переговорах по Донбасу? Які нові
ідеї народилися на Банковій
за два-три тижні до візиту?
Конкретики ми поки що
не почули ні від кого — ні з
американської, ні з української сторони. Спецпредставника по Україні (або по
Донбасу), зважаючи на все,
Вашингтон призначати не
збирається. Вікторія Нуланд,
на яку в Києві покладали
певні надії, займається Україною епізодично. Її навіть

не було у Вашингтоні, коли
туди приїжджали готувати
президентський візит Єрмак
і Кулеба.
Правда, до явного позитиву, як уже зазначало
ZN.UA, можна віднести відсутність згадки в Спільній заяві мінських домовленостей:
мабуть, чи не вперше західні
партнери не нагадали нам,
що «Мінськ — це наше все».
Бо після женевської зустрічі
Байдена з Путіним і «угоди»
Байдена з Меркель по «Північному потоку-2» у багатьох
в Україні почали з’являтися
сумніви, чи варто нам так
наполегливо закликати Вашингтон активно підключитися до теми Донбасу і не
чи стануть американці викручувати Україні руки для
якнайшвидшого виконання
«Мінська» ціною поступок
Москві. Будемо сподіватися,
що приводів для таких сумнівів більше не з’явиться.
Ще Володимир Зеленський передав президентові
США список 450 українців,
незаконно ув’язнених у РФ
і на окупованих Росією територіях Криму й Донбасу,
з проханням допомогти в
їхньому звільненні. Крок
правильний із політичного,
політтехнологічного й людського погляду. Чи допоможуть тут чимось американці? Побачимо. Але чомусь
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згадується історія, що облетіла днями увесь світ, про
українських спецназівців,
які витягли з Кабула афганських перекладачів, бо заради них не зважилися ризикнути власним життям ні
канадці, на яких працювали
ці афганці, ні американці, що
20 років контролювали Афганістан...

Стратегічне партнерство

До позитиву в політичній
сфері віднесемо підтвердження стратегічного рівня
партнерства України й США,
рішення реанімувати Комісію стратегічного партнерства, забезпечити її ресурсами для «подолання викликів
XXI сторіччя» і затвердити
нову Хартію, щоб зафіксувати в ній «підвищений статус
нашого партнерства». Для
цього міністр Кулеба і держсекретар Ентоні Блінкен зустрінуться у Вашингтоні вже
цієї осені.

Оборона і безпека

Українські
військові
завжди раді та вдячні за
будь-яку допомогу, «Джа-

веліни», коли в тебе війна з
країною з однією з найпотужніших армій світу, зайвими не бувають, та й 60 млн
дол., звісно, згодяться. Але
знову ж з думок уперто не
виходить Афганістан: кадри
з талібами, що ганяють на
американських танках, і 80
млрд дол. — вартість залишеної там американцями
військової техніки…
Рамкова угода про стратегічні основи оборонного
партнерства, підписана міністрами оборони в присутності Володимира Зеленського, який самотньо стояв
під українським і американським прапорами, корисна
й важлива. Але це аж ніяк не
прорив і не той документ у
сфері безпеки (на кшталт договорів США з Японією або
Південною Кореєю), який
хотілося б мати Україні. Хоч
би як окремі «слуги народу»
у своїх коментарях не намагалися нас із вами переконати, що українська угода «ще
крутіша, ніж MNNA» (статус
союзника США поза НАТО).
І ця угода не щось абсолютно нове для України: просто цього року закінчився
термін підписаного 2016-го
попереднього документа з
українсько-американського
оборонного
співробітництва, і треба було укласти
новий, на наступні п’ять ро-

ків. Так, нинішній документ
більш амбіційний, але він
лише «рамка», яку для реалізації наших амбіцій ще слід
наповнити конкретними домовленостями, а потім, найголовніше, їх реалізувати.
Чим буде доповнюватися й
наповнюватися рамковий
документ, можливо, довідаємося вже цієї осені, якщо
відбудеться
анонсований
візит в Україну глави Пентагона Ллойда Остіна. Безумовно, важливо й те, щоб вашингтонські домовленості
голови «Укроборонпрому»
Юрія Гусєва з провідними
американськими оборонними компаніями, включаючи
Lockheed Martin Corporation,
і три підписані угоди на 2,5
млрд дол. не залишилися
лише на папері, — воююча
країна такого дозволити собі
не може.

Реформи та боротьба
з корупцією
Зеленський дуже не любить це чути, але американці весь час наголошують: в
України дві війни, її виснажує й заважає розвитку не
лише російська агресія, а й
корупція. Досить показово,
що цього року на боротьбу
з корупцією, судову та інші
реформи, розвиток демократії і захист прав людини
Сполучені Штати виділяють
Україні навіть трохи більшу
суму (463 млн дол.), ніж на
оборонні потреби (400 млн
дол.).
На відміну від багатьох
інших, загальних і досить
розмитих пунктів Спільної
заяви, розділ, присвячений
реформуванню судової системи та боротьбі з корупцією, досить конкретний
і передбачає в тому числі
«негайне обрання спеціалізованого антикорупційного
прокурора відповідно до
найкращих
міжнародних
практик і прийняття законодавства для захисту повноважень директора Національного антикорупційного
бюро України, а також забезпечення прозорого й
надійного процесу відбору
наступника».
Американці, як і раніше, роблять ставку на САП
і НАБУ, бажаючи створити з
них надійну основу антикорупційної системи України.

Українська влада, як і раніше, шукає лазівки й схеми,
як перетворити ці органі на
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слухняні та підконтрольні
Банковій інструменти.
Зеленський із командою
чи то не чують, чи то не розуміють, чи то не хочуть ні
чути, ні розуміти цілком
чітких сигналів, які подає
Вашингтон. Після візиту в
Київ, не дочекавшись підтвердження
реальними
справами того, що його почули, американський держсекретар був змушений уже
привселюдно озвучити п’ять
першочергових реформ, конче потрібних для України й
названих у політикумі «списком Блінкена». І що? Про
скільки виконаних пунктів
цього списку міг говорити
у Вашингтоні Зеленський?
Про один? Цікаво, він і в
Овальному кабінеті розповідав, що антикорупційна система в Україні — найліпша
у світі, й демонстрував «підтверджуючі це порівняльні
таблиці»? Чи він привіз у Вашингтон якщо не голову Коломойського, то хоча б пакет
прийнятих проти олігарха
санкцій (як раніше писало
ZN.UA, вже підготовлених,
але з якоїсь причини не винесених на РНБО)?
Американці все бачать
і про все знають. Не сумнівайтеся. І нехай не вводить
вас в оману кількість побачених під час візиту Зеленського привітних усмішок,
рукостискань і висловлення
надій на «плідне взаємовигідне співробітництво». Бо
поки стенфордський професор після лекції українського президента розповідає
українському
телеканалу,
що в Америці слово «Україна» асоціюється в основному зі словами «імпічмент»
і «корупція», не варто очікувати, що, вразившись
«порівняльними таблицями» Зеленського, в Україну
наввипередки
ринуться
американські інвестори або
на неї проллється дощ дешевих кредитів.

Планів безліч

Мабуть, є якась іронія (чи
символізм?) у тому, що розробку грандіозного Плану
трансформації України (з 80
проєктів загальною заявленою вартістю 277 млрд дол.),
який мав на меті вразити
уяву й викликати апетит
американських інвесторів,
за інформацією ZN.UA, про-

фінансував… олігарх Рінат
Ахметов, оплативши послуги відомої консалтингової

компанії McKinsey. Що це за
проєкти і як саме Зе!команда
збирається трансформувати
Україну, нам поки що невідомо: українців, на відміну від
американців, честі ознайомитися з цими планами ще
не удостоїли…
Зі стосом підписаних за
океаном документів, з якими
Зе!команда повернеться на
Батьківщину, ще треба буде
знайомитися і розбиратися.
Деякі з них, зокрема домовленості по лінії «Укроборонпрому», вселяють обережні
надії, інші, як, наприклад, меморандум із «Вестінгхаузом»
на добудовування ядерного
блоку на Хмельницькій АЕС
і в перспективі будівництво
ще чотирьох на інших станціях, викликають великі сумніви (з ким уже тільки Київ не
добудовував блоків на ХАЕС,
включаючи той же «Вестінгхауз»…). Більшість підписаних документів — це меморандуми, угоди про наміри.
Скільки їх було за 30 років
незалежності, не полічити.
Реалізованих — крихти.
…У квітні 2005-го, коли
світ іще продовжував захоплюватися перемогою Помаранчевої революції, коли
українському президентові
стоячи аплодували члени
обох палат Конгресу, а «хімію» між лідером вільного
світу й лідером українського
Майдану було видно неозброєним оком, коли ще не
прийшли нове розчарування і «втома від України» і здавалося, що всі американські
двері (включаючи в тамтешні засіки) перед Україною
відчинено, я була присутня
на зустрічі Віктора Ющенка з
американським бізнесом під
час його першого візиту в
США. Великий зал був повнісіньким, деяким учасникам
навіть не вистачило місця.
(На тлі тих багатолюдних
зборів зустріч Зеленського
з акулами американського
бізнесу виглядає скромним
круглим столом.). Віктор
Ющенко довго й натхненно
розповідав про плани «помаранчевої» команди щодо
трансформації України та закликав американських бізнесменів інвестувати в нашу
країну, а ті своєю чергою наполегливо цікавилися його
планами щодо реформи судової системи і боротьби з
корупцією…
Відтоді минуло шістнадцять із половиною років,
змінилися три президенти. В
усіх із них, «помаранчевих»,
«біло-блакитних» і «шоколадних», були плани й наміри. Ними й вимощено дорогу туди, де ми перебуваємо
нині. Дуже хочеться помилятися у своєму песимізмі,
але Зе!команда продовжує
обраний «папєрєдніками»
маршрут.
Фото: Дзеркало Тижня
Автор: Тетяна Силіна
Джерело: Дзеркало Тижня (https://
zn.ua/ukr/international/shchonakhimichiv-zelenskij-u-vashinhtoni-i-zchim-povertajetsja-v-ukrajinu.html)
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Назар Мухачов,
Київ
Спеціально для
«Час і Події»
ільшість українців не
розуміють, що і чому
насправді відбувається, а,
тим паче, не усвідомлюють
всієї системності архітектури, так би мовити, теперішньої ситуації. Це пов’язано
з багатьма речами, найперше із відсутністю української Еліти. Адже зараз ми
маємо при владі антиеліту.
Політики та активні патріоти, навіть ті, що є щирими
та справжніми, переважно
працюють «сегментно» за напрямками: ось тобі
викрадення Землі, мова,
тарифи, ФОПи, політв’язні
і т.д. Розділяй і володарюй.
Наслідки теперішньої
зеленої чуми ми відхаркуватимемо ймовірно
кров’ю ще дуже довго.
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«Шокова терапія» Фрідмана

Порада Макіавеллі наносити шкоду «раптово: всю
і відразу» є найголовнішим
і незмінним пунктом з усієї стратегічної спадщини
Фрідмана. А виконавці уже
призначені на головні ключові посади у державі.
Протягом останніх десятиліть Фрідман і його впливові послідовники відточували саме таку стратегію:
дочекатися глибокої кризи
(або ж її створити), потім
розпродати частини держави своїм «хазяям», і поки
громадяни ще не оговталися від пережитого шоку,
швидко закріпити ці «реформи».
А якщо ще сюди додати
війну на Донбасі, «поганого
і хорошого поліцейського»
- Байдена і Путіна, які нещодавно зустрічалися, та
інше, то у нас все створене
Ніколо Макіавеллі кодля того, щоб наляканий
лись казав, що людей-підданарод без спротиних потрібно або люву віддав усе, в тому
бити, або знищувати,
Справжня війна завжди
числі, свою незалежадже за мале зло люпочинається раптом
ність.
дина зможе помстиВи ж погляньте
тись, а за велике – ні.
зараз: продаж сільОкрім цього, він також
казав, що завдавати шкоди зрадників у вишиванках – ськогосподарської землі,
потрібно раптово та відразу знято. Кінцевим наслідком продаж усіх стратегічних
всю, щоб люди не встигали цього розпродажу, на думку об’єктів, а щоб не було часу
оговтатись. В п’єсі Шварца ворогів, повинен стати пе- захищати державне, немита однойменному фільмі рехід Національного Багат- нуче піднімають тарифи,
«Вбити Дракона» є фраза: ства всього Українського ціни на газ, щоб кожен лише
«Справжня війна завжди Народу до рук ворогів Укра- думав про власне виживанпочинається раптом» («На- їни – транснаціональних ня. І тут же «амністія капітамосковської лів», якою ті злодюги заластоящая война всегда начи- корпорацій,
агентури та «українських» зять в кишені до звичайних
нается вдруг»).
Ці ідеї Макіавеллі роз- олігархів. А наслідком цього громадян. А карантин - як
винув економіст Чиказької стане крах України. Так хо- вони його при цьому використовують?! Вбивають
школи Мілтон Фрідман у чуть вороги-браконьєри.
Фрідман стверджував, малий та середній бізнес,
своїй концепції «шокової
терапії». Що ж таке «шокова що на це потрібно «від ше- а паралельно дерибанять
терапія»? Це комплекс захо- сти до дев’яти місяців, коли «ковідний фонд» в ручному
дів, які «світові економісти», можна домогтися основних режимі, адже це ж так зручтак би мовити, «призна- змін…», у той час поки люди но. Та ще й повністю відсутчали» в якості ‘’лікування’’ перебувають у розгублено- нє регламентування в закокраїнам, що перебували у сті. Тобто не розуміють, що ні України «Про державний
кризовому стані. Тут варто додати, що досить часто
можна легко відслідкувати зв’язок між тими людьми, які заводили країни в
кризовий стан та тими «лікарями», що прописували
«шокову терапію».
Детально ці механізми
є описаними в книзі Наомі
Кляйн «Доктрина Шоку»,
про яку я дізнався з допису
академіка Сергія Медведя.
Фактично, книга розкриває, як кризові ситуації в
різних країнах світу були
використані для побудови
антидемократичних
корпоративних економік
– економік держав, у яких
основна частина національного багатства в ході відбувається. Тут варто до- бюджет» на відповідний
«розпродажу» опинялась дати, що основна частина рік. Казка для корупціонев руках транснаціональ- людей мислить виключно рів.
З іншого боку - українців
них структур. Зокрема, відповідно до системи мов книжці викрито міф про ралі у своїй власній голові, переповнюють страхами,
«чилійське
економічне тож навіть приблизно не котрі будуть тільки постійдиво» періоду правління А. може усвідомити, наскільки но збільшувати та розкруПіночета, проаналізовано цинічно можуть себе пово- чувати. Щоб унеможливити
наслідки «шокової терапії» дити браконьєри, наскільки жорсткий системний супроу Польщі, приватизації в багато зла вони готові нести тив. Щоб відбити бажання
Росії. Українська «прихва- в цей світ, не жаліючи при об’єднуватися та виступати
тизація» та народження цьому нікого і нічого. Нічого проти. Все буде робитися,
щоб людина думала лише
олігархату Кучмою, до речі, святого.

Б
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відбувалось за тим же «московським» сценарієм. Кучма
чітко знав, яких наслідків
очікувати: він свідомо став
«батьком українського олігархату», серед якого, до
речі, «чомусь» відсутні етнічні українці. Випадковість
чи закономірність, як думаєте?
Наомі Кляйн проводить
паралель між введенням
людини в стан шоку за допомогою тортур і «шоковою
терапією», яку учні Фрідмана «призначають» економікам, що розвиваються.
Саме «шокова терапія»
Фрідмана, в Україні, стала
основною теорією розвитку.
Тому при сьогоднішній владі «зеленої чуми» запущено
тотальний розпродаж України. Українська земля і надра - останній запобіжник,
який ще стримував руйнацію України, за допомогою

про свої борги, у які її зажене ця олігархічна система,
навіть тих українців, котрих
ще зараз можна назвати заможними. Це ціль «шокової
терапії».
Останню тезу особливо важливо донести до тих
«хитрозроблених» пайовиків, котрі думають, що зараз
продадуть свою власність
- землю, яку їм «на шару»
дав Кучма - і як заживуть. А
Кучма розпаював колгоспи
якраз для того, щоб народ,

Якщо дивитися крізь
призму цієї доктрини, то
останні роки не схожі на
інші. Найбільш кричущі
порушення прав людини у
цей період, які представляються садизмом антидемократичних режимів,
були на ділі або вчинені зі
свідомою метою залякати
суспільство, або активно
використовувалися, щоб
підготувати ґрунт для проведення радикальних «реформ» на користь вільного
ринку.
І знову повернемося
до «Доктрини шоку». «...
Три вимоги, які є торговою

Дочекатися глибокої кризи або її
створити, а потім все розпродати
що не обробляє землю, отримав її у власність і кричав, що хоче продати. Це
ж моя «законна власність»,
хочу продати, а далі - хоч
трава не рости. Так от – ті
500, 1000 чи 1500 доларів
з гектару, що їм вже дають
злодюги, ті самі злодюги у
людей же і заберуть – через
тарифи, ліки, борги і т.д.
Наомі Кляйн у своїй книзі «Доктрина шоку» пише:
«…справа в тому, що економічна модель Фрідмана
може лише частково застосовуватися в умовах демократії, але для її справжньої
реалізації необхідний авторитаризм. Щоб проводити
шокову терапію в економіці
суспільству необхідно пережити важку травму, яка
або призупиняє функціонування демократії, або повністю її блокує…». Саме тому
зараз «недопрезидент» Зеленський скочується в бік
диктатури, фактично знехтувавши
верховенством
права та передбаченими
процедурами – от вам і

санкції РНБО проти своїх
громадян, без відкриття
кримінальних справ. Але
популізм цих кроків працює ширмою для реалізації
«шокової терапії» - розпродажу України. Сюди «лягає»
і знищення самостійності
судової влади, і напади на
Конституційний Суд - через
загрозу скасування «рихворми» розпродажу землі
та надр.

маркою цієї політики: приватизація, скасування державного контролю і різке
зниження витрат у соціальній сфері, - зазвичай вкрай
негативно сприймаються
населенням... Тому ця ідеологічна програма, здійснюється за допомогою найгірших засобів примусу з усіх
можливих: на тлі військової
окупації, після вторгнення
в чужу країну, або відразу ж
після природного лиха…».
Тобто, як бачите, якщо
народ не погоджується на
такі реформи, то мають виникати якісь війни, пандемії та інше, щоб відволікати
увагу і постійно тримати
людей у напрузі і страху.
Не все у нас так просто,
як здається. Тому, щоб із
цим боротися, маємо володіти більшими знаннями.
Проти українців працюють
потужні ворожі системи
впливу. Працюють глибоко,
продумано, організовано,
маючи підкріплення від ворожих ЗМІ та продажного
політичного керівництва
країни. Котре, власне, й
було зроблено «керівництвом» для виконання вище
написаних завдань.
Електронна версія книги «Доктрина Шоку» доступна за посиланням:
http://loveread.ec/contents.
php?id=44372
Хто ознайомлений - той
озброєний. Хоча б частково. Насправді, зараз в
рамках всієї планети відбувається
глобальний
Перехід. І для того, щоб
морально-здоровим природовідповідним
людям
вижити в споживацьких
умовах, які створюють браконьєри, потрібно розуміти, як працюють ворожі
системи. Це є необхідним,
але не є достатнім. Достатнім може стати створення
системної
самоорганізованої протидії. Тільки Самоорганізація є нашим
ключовим козирем, якого
бояться навіть транснаціональні браконьєри світового рівня, не кажучи про
«дрібноту» у вигляді «українських» олігархів.
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Отже, треба поспішати!

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

Орестом
Зубрицьким
Розмовляє українською

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

847-890-9430

NORTH SHORE PRESTIGE REALTY

www.heidersberryfarm.com
www.facebook.com/goheider

Íàçáèðàé ñ

ñîëîäêó êî îáі íà çèìó
ðèñíó ìàëè
íó!
Зб

ирай сам і

забирай!

Відкрито щодня з 8 ран. до 5 веч.,
якщо дозволяє погода і постачання.
Зв'яжіться з нами для щоденних
оновлень після 8 веч. або до вашого приїзду.

1106 N. Queen Anne Rd., Woodstock, IL

Òåëåôîí äëÿ іíôîðìàöії àáî ðåçåðâóâàííÿ ìіñöÿ

815-338-0301


 


 
  

$

0.85
$

 

2.59

 

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

773-600-2727
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іжнародний досвід показує, що успішність таких
реформ залежить від довіри
громадян до влади та гарантій безпеки від держави.
З 1 вересня українці матимуть
право добровільно подати одноразову спеціальну декларацію із
зазначенням активів, що їм належать і які набуті за рахунок доходів, з яких до 1 січня 2021 року не
були сплачені податки і збори.При
цьому у добровільній декларації
не потрібно вказувати інформацію
про джерела набуття активів. Податкова амністія, прийнята законопроєктом №5153, – це звільнення
від відповідальності за несплату
податків в обмін на добровільне
декларування.
Тобто, якщо весь час ваша зарплата була «біла», тобто повністю
офіційна і ви при цьому не отримували гроші «в конверті», то вам
нема що декларувати. Проте, якщо
частину доходу ви таки отримували
«в конверті» або купили товар, нерухомість, машину чи техніку за неоподатковані доходи, то податкова
амністія саме для вас.
Люди, які не подали декларацію,
вважатимуться такими, що не мають
майна чи активів, з яких не сплатили
податків. А, якщо таки мають, то у
майбутньому вони можуть стикнутися із труднощами використати ці
гроші на купівлю будинку, автомобіля чи навіть путівки на море.
«Скористаєшся такою допомогою
держави, зможеш використовувати
свої гроші і уникнути в майбутньому
відповідальності. Не скористаєшся,
потім пояснюватимеш, звідки в тебе
гроші, якщо держава запровадить
якісь додаткові норми», – заявив голова профільного комітету Данило
Гетьманцев.
Податок на доходи фізичних осіб
в Україні – 18% плюс 1,5% військового збору. Це те, що сплачували українці, які жили по-білому. Для тих, хто
уникав сплати податків, пропонують
такі ставки в рамках одноразової податкової амністії: 5% на валютні цінності та активи, розміщених на рахунках у банках в Україні та 9%, якщо
ці активи за кордоном.
При цьому ставка суттєво зменшується – до 2,5%, – якщо задекларовані доходи вкласти в державні
облігації України у період з 1 січня
2021 року до 20 червня 2022 року.
Цей збір можна сплатити одним
платежем протягом місяця після декларування або ж розбити на 3 платежі протягом 3 років. Але в такому
випадку ставка вища.
Потрібно декларувати неоподатковані активи, які набули до 2021
року, зокрема: валютні цінності; нерухомість; рухоме майно, в тому числі об’єкти мистецтва; частки в юридичних особах; цінні папери; права
на отримання прибутку при відсутності корпоративних прав; інше
(банківські метали і все, що приносить або може приносити дохід).
Не можна буде у якості активів
задекларувати готівкові кошти; активи, набуті злочинним чи корупційним шляхом; активи, розташовані
чи які мають походження з країни-агресора; активи, які перебувають під
санкціями України.
Спеціальна декларація буде подаватись громадянами виключно в
електронному вигляді.
Тому наявність чи необхідність
отримання ключа цифрового підпису стає першочерговим завданням
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Податкова амністія:
старт і фальстарт реформи

для фізичної особи, яка матиме намір скористатись амністією.
Після подання спеціальної декларації, зобов’язання зі сплати «амністійного» збору підлягатимуть погашенню протягом 30 календарних днів.
Також, заявник може прийняти
рішення про сплату спеціального
збору розділивши платіж на три рівних частини.
Тоді першу частину необхідно
сплатити протягом 30 календарних
днів з дати подання спецдекларації;
другу частину − до 1 листопада 2023
року; третю частину − до 1 листопада 2024 року.
Держава гарантуватиме звільнення від відповідальності за порушення податкового та валютного
законодавства та неможливість відкриття кримінальних проваджень
та вчинення слідчих дій за активами,
зазначеними в спецдекларації чи
відносно такої особи.
Також, держава бере зобов’язання не використовувати інформацію,
що міститься в спецдекларації для
цілей розслідування та перевірок,
не використовувати її як докази в
кримінальних провадженнях стосовно декларанта та не розголошувати відомості, що містяться в спеціальних деклараціях та доданих до
них документах.
Щоб отримати зазначені державні гарантії обов’язковою умовою
буде сплата декларантом у повному
обсязі суми збору за результатами
поданої спецдекларації.
Якщо кошти не надійдуть до бюджету, або надійдуть не в повному
обсязі, то декларація буде вважатись неподаною, а державні гарантії не будуть поширюватись на таку
особу та її активи.
Старша менеджерка практики
консультування приватних клієнтів та
структурування приватного капіталу
PwC в Україні Юлія Кадібаш говорить,
що податкова амністія не гарантує,
що всі водночас стануть сумлінними
платниками податків, і досвід інших
країн показує, що податкові амністії
не завжди є успішними. Податкову
амністію в Україні буде стримувати
низький рівень довіри до правоохоронних і податкових органів, тому багато громадян можуть не наважитися
скористатися механізмом податкової
амністії, каже вона.
«Всі, з ким доводилося спілкуватися на цю тему, зазначали, що довіра до запланованої амністії може

бути тільки у разі надання державою
безумовних гарантій та звільнення
від фінансової, адміністративної та
кримінальної відповідальності за всі
попередні правопорушення, пов’язані із податковими правовідносинами і сферою валютного контролю,
а також надання гарантії дотримання конфіденційності інформації, яка
буде розкрита в рамках амністії капіталів», – зазначає експертка.
Насправді практика податкових
амністій має позитивні та негативні приклади. Міжнародний досвід
показує, що успішність результатів
податкових амністій залежить від
довіри громадян до влади та гарантій безпеки від держави. Успішні
амністії відбувались одночасно з реформуванням податкової системи та
посиленням контролю і відповідальності за порушення податкового законодавства. Нагадаємо, громадяни
України мають найнижчий у світі
рівень довіри до влади у своїй державі. Лише 9% жителів мають довіру
до керівництва країни, це найнижчий рівень довіри у світі вже другий
рік поспіль. Це набагато нижче середнього показника для колишніх
радянських держав (48%), а також
середнього показника в світі (56%) у
2018 році.
Найбільш невдалий приклад
– податкова амністія в Грузії 2005
року. Нею скористалися всього вісім
осіб. В результаті податкової амністії
в бюджет Грузії надійшло $35 тис. із
запланованих $4 млн. Причиною
невдачі стала недовіра громадян до
держави. При цьому ставка збору
складала всього 1%.

Від редакції:
Сума внутрішнього
та зовнішнього боргу
України вже перевищила 2,5 трильйони гривень. І замість того, щоб
в таких умовах щось
змінювати в економіці,
створювати системне
виробництво з подальшим утворенням високої доданої вартості,
залучати інновації, очищати державні підприємства від корупційних
паразитів і т.д. - “українська” влада займається
розпродажем України
за безцінь. В першу
чергу - розпродажем
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В 1987 році уряд Аргентини в
ультимативній формі зобов’язав усіх
великих підприємців задекларувати
свої доходи. При цьому легалізовані
кошти обов’язково мали були інвестовані у визначені урядом сектори
економіки. Цей досвід вважається
неуспішним, оскільки призвів до
значного відпливу капіталу з країни.
Серед позитивних прикладів –
Італія, Бельгія, Казахстан та Аргентина, але із амністією 2017 року, яка
вважається однією з найбільш успішних. Сума задекларованих доходів
склала $117 млрд, а бюджет отримав
$9,5 млрд. Країна приєдналася до
міжнародних ініціатив по боротьбі з
ухиленням від сплати податків, чим
дала зрозуміти платникам податків,
що незабаром буде отримана інформація щодо їхніх закордонних активів, і доведеться заплатити більше.
Завдяки податковій амністії в
Італії в 2009 році бюджет країни отримав 4 млрд євро. Мотивацією ж
стали, як і у випадку з Аргентиною,
розширення партнерських відносин з іншими країнами в боротьбі з
ухиленням від сплати податків. Італія
уклала зі Швейцарією двосторонню
угоду про податкове співробітництво та обмін податковою інформацією. Рівень секретності активів італійців у Швейцарії суттєво знизився,
а ймовірність їх викриття зросла.
В Бельгії закон про амністію капіталу 2004 року передбачав, що протягом року бельгійці зможуть легалізувати кошти, отримані приватними
особами від інвестицій за межами
країни. При цьому громадяни могли
або просто задекларувати ці кошти,
не повертаючи їх в Європу (у цьому
випадку вони мали сплатити податок за ставкою 9%), або інвестувати
їх у Європейському союзі не менш
ніж на три роки (податок – 6%). За
це вони отримували від податківців
розписку про непорушення кримінальних справ за укриття від оподаткування.
В Казахстані 2001 року під час
амністії капіталу було легалізовано
$480 млн. За умовами кампанії задекларовані доходи повністю звільнялися від сплати податків і необхідності пояснювати їх походження.
Для підвищення довіри до держави
з боку громадян були ліквідовані
декларації за період з 1995 до 2000
року. Під час чергової податкової
амністії в 2005-2007 роках, коли громадяни Казахстану могли задекларувати майно, було виведено з тіні
$6,7 млрд.
Фото: День
Автор: Алла ДУБРОВИК-РОХОВА
Джерело: День (https://day.kyiv.ua/uk/article/
ekonomika/podatkova-amnistiya-start-i-falstartreformy)

української землі, надр
і стратегічних підприємств. Частка державної власності серед
підприємств в Україні,
до речі, вже давно одна
з найнижчих у світі менше ніж 8 відсотків.
В той час, як у Франції
- цей показник близький до 30 відсотків.
Даний закон про, так
звану, “податкові амністію” має тільки одне
завдання - залізти в
кишені звичайних громадян, котрі змушені
були
вишуковувати
різні способи виживання в Україні. Цей закон

жодним чином не зачіпає олігархів, котрі
під себе “прописували”
законодавство, зокрема і офшорне, руками
своїх дешевих прислужників у Верховній
Раді. Але, оскільки наш
президент Зеленський
- найвеличніший лідер
сучасності, заявив, що
він, бачте, “не лох”, а
“лох повинен платити”
- принцип відомий ще
з 90-х. То “українська”
влада, на чолі з Володимиром Зеленським,
знайшла тих, хто буде
платити. Вони так думають.

ЧАС І ПОДІЇ
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оловне досягнення
легалізації грального бізнесу — те, що він
запрацював. Усупереч
вимогам закону, операторам грального бізнесу
видавалися ліцензії, тоді
як гральне обладнання
не було сертифіковане.
Зали відкривалися без
попереднього створення Реєстру осіб, яким обмежено
доступ до гральних закладів.
Реклама азартних ігор, усупереч вимогам законодавства,
яке забороняє розміщувати
рекламу азартних ігор у місцях суспільного користування
і там де є діти, заполонила рекламні площі та інформаційні
ресурси.
Минув рік, і можна підбити
підсумки. Торік було закладено й недоотримано 4,4 млрд
грн запланованих надходжень
до бюджету. Нинішнього року
— 7,5 млрд грн. На сьогодні отримано 1,1 млрд грн. Це
плата тільки за ліцензії, без податкових відрахувань грального бізнесу.
Іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші у
гральний бізнес в Україні. Він
переживає певну трансформацію й виводиться в онлайн,
частка якого, порівняно з закладами офлайн, істотно зростає. Це примушує організаторів азартних ігор замислитися,
чи варто робити довгострокові капітальні вкладення в
країну з нестійкою політичною
й економічною ситуацією.
Лобісти тим часом запевняють, що для розвитку грального бізнесу потрібно змінити податкове навантаження.
За законопроєкт №2713-д у
першому читанні проголосували влітку. Можливо, восени
його буде прийнято. В ньому,
зокрема, передбачено зниження вартості ліцензії втричі.
Тобто переплачені суми за вже
отримані цього року ліцензії
будуть зараховані операторам
у майбутньому, і фактично за
2021 рік коштів до бюджету
надійде ще менше.
Боротьба з нелегальними
операторами, які ведуть незаконну діяльність, триває. Як
і в попередні роки, незаконні
гральні заклади закриваються. З тіньовими організаторами азартних ігор в Інтернеті
ще складніше. Проблема з
контролем азартних ігор, особливо в Інтернеті, залишається невирішеною. Хоча Комісія
з регулювання азартних ігор
та лотерей рапортує в себе
на офіційних інформаційних
ресурсах про закриття сотень
сайтів, із обшуками та вилученням обладнання в їхніх
власників, фактично ж певні
ресурси працюють у звичному
режимі. Наприклад, інформаційне повідомлення Комісії з
регулювання азартних ігор та
лотерей (КРАІЛ) щодо одного з
таких організаторів, який із використанням відомого бренду
незаконно працює в Україні
понад десять років, не отримало логічного завершення у
вигляді закриття його сайтів,
а саме інформаційне повідомлення було видалене.

ЧАС І ПОДІЇ

ЕКОНОМІКА
Таким чином, не маючи
змоги похвалитися реальними надходженнями у бюджет
країни від легалізації грального бізнесу та реальних інвесторів, лобістам грального
бізнесу доводиться розказувати про потенційні вигоди
від запровадження ринку
або оперувати інформацією,
яку неможливо перевірити.
Наприклад, про тисячі додатково створених робочих
місць, будівництво за податки
від грального бізнесу шкіл та
дитячих садочків, мільйонні
доходи в суміжних галузях чи
натовпи іноземців, які спеціально їдуть в Україну пограти
й залишити тут шалені гроші
не тільки на розваги; іноземних інвесторів, готових витрачати мільярди доларів на будівництво готелів і розбудову
інфраструктури в невеличких
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ту з питань лудоманії Михайло Коваль висловив думку,
що лудоманія — це не лише
азартні ігри, це й залежність
від комп’ютерних, соціальних
ігор, Форексу та кіберспорту.
Тож, за його словами, азартні
ігри мають розділяти відповідальність з усіма напрямами,
і лудоманія не така страшна,
«якщо до неї добре підходити».
У відповіді на мій запит до
КЕР із проханням уточнити,
яким чином виникнення залежності від азартних ігор (лудоманія) стосується комп’ютерних,
соціальних
ігор,
Форексу та кіберспорту, зазначається: «В МКХ-11 виділені такі відхилення, пов’язані
з ігровою діяльністю, як 6C51
«Ігровий розлад» (Gaming
disorder) і QE22 «Небезпечне захоплення іграми»
(Hazardous gaming)… Таким
чином, кіберспорт, Форекс,
комп’ютерні та соціальні ігри,
за наявності певних симптомів
та факторів, можуть бути визнані хворобою, яка підпадає
під визначення «Ігровий розлад» та (або) «Небезпечне захоплення іграми». І далі: «При
Консультативно-експертній
вирішення. За короткий відти- ження від гри. І розмірковує раді створена робоча група
нок часу члени комісії відкри- про відповідальність бізнесу та з питань лудоманії (гральли нові організації, пов’язані з влади — мовляв, ніхто й не ду- ної залежності), метою якої є
гральним бізнесом. Кульміна- має збагачуватися за рахунок експертна допомога Комісії з
цією стало створення Громад- лудоманів: «Бізнесу проблеми регулювання азартних ігор та
ської спілки «Всеукраїнська не потрібні, інституту держа- лотерей у питаннях лудомаРада Гемблінгу» (об’єднання ви потрібна ефективна ре- нії (ігрової залежності). Пербізнесу «задля конструктивно- форма, а не масова соціальна ший та пріоритетний напрям
го діалогу з державою») з від- проблема». Саме тому, за його роботи робочої групи — це
криттям офісу в Лондоні. Така словами, профільний закон розробка проєктів нормативсобі ілюзія визнання України створив механізми захисту для но-правових актів».
Слід зазначити, що на сьояк потенційного партнера для лудоманів, що вводять у дію
ведення грального бізнесу на самообмеження, і суспільству годні в усьому світі для систеїї території. Почесним головою залишилося тільки навчитись матизованої реєстрації, аналіспілки став Борис Баум, голо- користуватися цими юридич- зу, інтерпретації та порівняння
даних про смертність і захвовою — Антон Кучухідзе (він ними можливостями.
На жаль, щирість орга- рюваність чинною є МКС-10.
же заступник Баума в КЕР), заступник голови з юридичних нізаторів грального бізне- В Україні цю класифікацію запитань — Михайло Коваль су викликає великі сумніви. тверджено наказом МОЗ №773
(головний юрист найбільшої Палата лордів британського від 03.04.20. Отже, створений
оприлюднила комітет займається розробкою
букмекерської компанії «Па- парламенту
ріматч»). За кілька місяців іс- звіт Gambling Harm — Time for нормативно-правових докунування до спілки ввійшли Action, у якому стверджується: ментів на підставі кодів хвороб
майже половина складу КЕР та 60% доходу гральна індустрія та їх класифікації, які в Україні
певна кількість організаторів отримує лише від 5% гравців, не діють, що викликає питанякі страждають на лудоманію і ня стосовно його компетенгрального бізнесу.
ції в розробці будь-яких
Регулятор грального ринку зацікавлений нормативних документів,
пов’язаних із зазначеною
в надходженні грошей, а не в захисті
тематикою, і, відповідно,
інтересів та здоров’я громадян
інформаційних заяв його
представників.
І це тоді, коли інші країни
18 травня 2021 року на базі програють великі суми. За даКЕР було утворено «постій- ними Національної служби з впроваджують дедалі жорсткіний робочий орган (комітет) лікування лудоманії Британії, ші правила роботи операторів
з питань лудоманії з пред- 2019 року лікування у країні грального бізнесу в напрямі
ставників у сфері організації і пройшли 9008 осіб — менше профілактики та запобігання
проведення азартних ігор та 3% сумарно зареєстрованої виникненню гральної залежлотерей, зарубіжних і міжна- кількості проблемних гравців ності у гравців. На превеликий
родних організацій, галузевих (від 280 тисяч до 1,4 мільйо- жаль, в Україні поки що марно
об’єднань та представників на на 65 мільйонів населення сподіватися на реальні кроки у вирішенні проблемних
КРАІЛ». Його головою став Ми- країни).
Проведені наукові дослі- питань, пов’язаних із залежхайло Коваль.
Зважаючи на те, що про- дження у світі, зокрема і в ністю від азартних ігор. У Заблема лудоманії перебуває у Україні, свідчать: кількість за- коні України «Про регулюванплощині психології і вивчен- лежних від азартних ігор ста- ня азартних ігор та лотерей»
ням її впливу на гравця та роз- новить від 1 до 3% населення. навіть немає тлумачення слів
робкою методології профілак- Тобто в масштабах України — «ігроманія, лудоманія, гральна
тики, лікування, реабілітації це десятки, а можливо, й сот- залежність, ігрова залежність».
займаються лікарі, психіатри ні тисяч людей (статистичних Без належних профілактики,
та психотерапевти, склад ко- даних немає). І те, що вони не діагностування та лікування
мітету має щонайменше див- звертаються по допомогу, не лудоманії нас можуть чекати
ний вигляд. З 14 осіб шестеро означає, що проблеми не існує. негативні соціальні наслідки в
Під час круглого столу суспільстві.
офіційно представляють організаторів азартних ігор (два «Державна політика у сфері
Автор: Дмитро Білоус
представники ТОВ «Шторм азартних ігор: головні реДжерело: Дзеркало Тижня (https://
Юкрейн», яке відкрило перше зультати першого півріччя
zn.ua/ukr/SOCIUM/ukrajinskij-lasназемне казино). Тільки один 2021 року» керівник комітеvehas-chi-nju-vasjuki.html)
дозволяють регулятору встановлювати додаткові вимоги
при отриманні дозвільних документів і наділяють Кабмін
правом призначати й звільняти членів регулятора поза
конкурсом, що є корупційним
фактором у його роботі», —
вважає експерт програми
реформування правоохоронної та судової систем UIF
Олександр Чебаненко.
При КРАІЛ було створено
Консультативно-експертну
раду (КЕР). Очолив її латвійський бізнесмен Борис Баум,
який, по суті, є двигуном розвитку грального бізнесу в
Україні. Необмежений кредит
довіри в ОП (задля виконання
однієї з реформ президента Зеленського) дозволяє йому робити інформаційні заяви щодо
будь-яких питань розвитку
цього ринку та впливати на їх

член комісії є представником
медичної клініки. До складу
комітету ввійшли також Борис
Баум та Антон Кучухідзе. Незрозуміло, за якими критеріями добирали «практикуючих
фахівців», адже останні 10 років гральний бізнес в Україні
був поза законом.
Такий склад комітету —
очевидний конфлікт інтересів.
Аналіз заяв і професійної діяльності як представників комітету, так і КЕР КРАІЛ загалом
свідчить: вони стоять на захисті інтересів операторів грального бізнесу і намагаються
створити їм позитивний імідж,
залишаючи об’єктивну й неупереджену інформацію про
вплив азартних ігор на людей
поза увагою.
Так, А.Кучухідзе заявляє ЗМІ
про «всього сім звернень» на
всю Україну щодо самообме-

Український Лас-Вегас
чи Нью-Васюки?

Мильні бульки грального бізнесу в Україні
містах, потенційні надходження в загальний та місцеві бюджети. Все це супроводжується гаслами, що «Грати будуть
вони, а гроші отримаємо ми!»
або «Грають заможні (іноземці) — виграє бюджет!».
Сам гральний бізнес позиціюється як «соціально відповідальний». При цьому замовчується проблема лудоманії
(залежність від азартних
ігор). Згідно з Міжнародною
класифікацією хвороб 10-го
перегляду (класифікатор F63),
лудоманія — це патологічна
пристрасть до азартної гри,
пов’язана з розладом поведінки. Роблячи акцент на «відповідальній грі», коли сам гравець має себе контролювати,
визначати ліміт програшу та
вносити себе до реєстру для
самообмеження у грі, оператори грального ринку і держава знімають із себе всю відповідальність за наслідки у разі
виникнення в українців залежності від азартної гри. У законодавстві не передбачено
заходів профілактики лудоманії, і наразі наші діти й уразливі
групи населення перебувають
під шаленим інформаційним
тиском реклами азартних ігор,
яка створює ілюзію швидкого
виграшу і загальний бюджет
якої важко уявити.
Залежна ж людина, не усвідомлюючи, з огляду на хворобу, того, що з нею відбувається,
програвши останні гроші сім’ї
та набравши кредитів, зрештою опуститься на соціальне
дно і знищить своє майбутнє,
можливо потягнувши за собою найближче коло рідних.
Регулятор грального ринку
— КРАІЛ — зацікавлений саме
в надходженні грошей, а не в
захисті інтересів та здоров’я
громадян.
«Законопроєкт
уповноважує регулятора самому визначати, яким чином
він наглядатиме за ринком
азартних ігор, що порушує
принцип розподілу повноважень. Норми законопроєкту
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ьогоріч, за даними
МОН, найбільш затребуваними спеціальностями
стали філологія (більш
як 76 тис. заявок), право
(понад 67 тис.), комп’ютерні науки (понад 66 тис.),
менеджмент (більше ніж
62 тис.), середня освіта
(понад 44 тис.). Мінімальний конкурс був на ветеринарну медицину (1,2 особи
на місце), на хімічні технології, технології легкої
промисловості (1,3 особи
на місце), прикладну механіку, металургію, атомну
енергетику і теплоенергетику (2 людини на місце).

На думку Лариси Онипко,
керівника
проєкту
«Премія HR-бренд Україна»,
HR-експерта кадрового порталу grc.ua, вибір випускників поточного року – це мрія
про майбутнє, яка не відповідає реальній ситуації на
ринку праці. З цією думкою
погоджується й Анна Адом,
директор з управління персоналом і побуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», група
Ferrexpo: «Якщо ми подивимося на те, які спеціальності на сьогодні є пріоритетними, перспективними і
високооплачуваними,
то
вони на 80% не збігаються з
цим рейтингом».

Кадровий голод –
не за горами
Основними причинами
розбіжності очікувань роботодавців і вибору випускників HR-експерти називають
падіння рівня профільної
освіти, зниження якості життя і здоров’я людей, але
головне – загальне падіння інтересу до робітників і
технічних спеціальностей.
«Якщо говорити про рівень
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Кадровий голод в Україні:
кого чекають роботодавці

технічної освіти в Україні,
то вона не відповідає сучасним вимогам. Технології
стрімко розвиваються, а
навчання (в середніх спеціальних і вищих навчальних
закладах) критично відстає
від реальних запитів бізнесу.
Уже не перший рік ми бачимо
негативну тенденцію – молодим людям, на жаль, не
вистачає базових технічних
компетенцій і знань», – коментує Анна Адом. Експерт
упевнена, що ситуація, яка
склалася, вже в найближчому майбутньому призведе до кадрового голоду в
профсферах, пов’язаних з
виробництвом, промисловістю, технічними спеціальностями. Цю думку підтримує й Лариса Онипко: «Уже
сьогодні ми бачимо гострий
брак технічних фахівців,
інженерів, експертів сфери
виробництва, технологів
усіх напрямів – від сільсько-

го господарства до хімічної
промисловості. Думаю, що
в майбутньому кадровий голод у цих профсферах тільки
посилиться».

Що робити?

Одним із варіантів вирішення кадрового питання HR-експерти називають
співпрацю
українських
компаній з навчальними закладами: вишами, коледжами, училищами і школами.
Так, наприклад, компанія
Ferrexpo вже кілька років
активно проводить профорієнтаційну роботу серед
учнів шкіл, орієнтуючи їх на
вибір технічного напряму.
Так, за словами Анни Адом,
у 2017 році на базі локальної
школи в м. Горішні Плавні
було відкрито профільний
клас (Ferrexpo клас): «Учні
10-11 класів разом зі шкільною програмою поглиблено
вивчають предмети, які

знадобляться їм для вступу до технічних вишів. При
цьому, крім hard skill, ми розвиваємо і soft skill – креативність, здатність мислити
без стереотипів (biasless),
можливість сприймати і
толерантно ставитися до
культурних відмінностей
тощо».
Схожу стратегію впроваджують й інші компанії. Так,
наприклад, фармацевтична
компанія «Фармак» підписала меморандум про співпрацю з Малою академією наук
України, ініціювавши окрему нагороду для студентів
МАН України, які захищають
наукові роботи в галузі хімії,
медицини і загальної біології. «Наша мета – підтримка
талановитої молоді та підвищення наукового потенціалу України», – коментує
Вікторія
Кондрашихіна,
HR-директор компанії «Фармак».

Сфера продажів - не вистачає касирів та продавців
та високий рівень конкуренції серед дистрибуторів
Фахівці з продажів входять до
ТОП-3 найбільш затребуваних роботодавцями спеціальностей – у серпні 2021 року 20% усіх пропозицій
про роботу на кадровому порталі
grc.ua становили пропозиції в профсфері «Продажі».
Затребуваність фахівців з продажів у категоріях «Продавець у магазині», «FMCG, товари народного споживання», «Продукти харчування»,
«Нафта і газ», «Алкоголь», «Медицина, фармацевтика», «Телемаркетинг,
продажі по телефону» – надзвичайно висока. Так, кадровий голод
у категорії «Продавець у магазині»
становить 249% (один кандидат
може вибирати між 2,5 компаніями).
Затребуваність фахівців з продажів
у категорії «Медицина, фармацевтика» – 215%, у категорії «Продукти
харчування» – 175%. Роботодавці
цих категорій заявляють не тільки
про гострий кадровий голод, а й про
велику плинність персоналу. Щоб
мотивувати й утримати співробітників компанії обіцяють офіційне працевлаштування, медичну страховку
і можливість купівлі продукції компанії за корпоративними знижками.

При цьому заробітні плати зазвичай
не дуже високі. Так, продавець-касир на АЗС (категорія «Нафта, газ»)
може розраховувати на компенсацію від 9 тис. грн, торговий представник категорії «Продукти харчування» – на оклад від 10-12 тис. грн,
а продавець-консультант (категорія
«Продавець у магазині») – від 13 тис.
грн.

Найвищий конкурс серед кандидатів профсфери «Продажі», за
даними аналітиків grc.ua, у категорії
«Дистрибуція» – 3,3 людини на одне
робоче місце. Це не дивно, заробітні плати категорії – одні з найвищих
у профсфері «Продажі». Середня
компенсація становить близько 30
тис. грн. Є вакансії із більш високим
окладом – наприклад, національний

Інші компанії вважають
за краще навчати кадри самостійно. Так робить більшість великих українських
IT-компаній. Власні навчальні
центри є у SoftServe, EPAM,
Luxoft і в інших компаніях.
За словами HR-експертів,
подібні центри не лише підвищують рівень кваліфікації
співробітників, які отримують якісні знання в різних
сферах (технологічні тренінги, курси англійської мови,
soft skills тренінги), а й дозволяють сформувати сильний
бренд роботодавця. «Для
співробітників украй важливе розуміння, як вони можуть
розвиватися в компанії. Прогресивні роботодавці вже
давно йдуть у бік навчання і
розвитку, побудови індивідуальних кар’єрних маршрутів,
менторингу та ін. Усе це не
тільки утримує людей, але й
підвищує їхню залученість у
бізнес-процеси», – коментує
Лариса Онипко.
Приклад IT-компаній наслідують й інші. Так, приміром, навесні 2021 року банк
ПУМБ відкрив власну Академію аналітики, що діє для
всіх охочих. За результатами навчання найуспішніші
студенти отримали роботу в
банку. За словами представників банку, в цьому проєкті
виграв як бізнес, так і українська молодь.
Деякі компанії готові піти
ще далі. Так, наприклад, у
2023 році компанія «Фармак»
планує запуск нового власного R&D-центру, де будуть
проходити розроботки та випробування сучасних ліків. На
базі комплексі молоді вчені
(не співробітники компанії)
зможуть займатися науковою діяльністю. «Це поширена
практика за кордоном, і ми
хочемо впроваджувати подібний досвід і в Україні», – коментує Вікторія Кондрашихіна.

менеджер з дистрибуції міжнародного FMCG бренду може претендувати на повністю офіційну компенсацію від 48 тис. грн (плюс медична
страховка, оплата мобільного зв’язку, бонуси за виконання плану). Серед вимог – вища освіта (бажано
маркетинг, економіка), досвід роботи від 3 років у великих FMCG компаніях, уміння працювати з великим
масивом даних і англійська не нижче Intermediate.
Трохи менше конкурс (2,9 людини
на одну позицію) серед охочих працювати в сфері гуртової торгівлі. До
обов’язків спеціаліста категорії найчастіше входять: аналітика гуртових
продажів, робота з клієнтською базою,
розробка стратегії гуртових продажів,
робота з первинною документацією.
Компенсація – від 25 тис. грн.
Конкурс у категорії «Управління
продажами» ще менше – 2,4 людини
на місце. Заробітна плата – близько
35 тис. грн. Серед обов’язкових вимог роботодавці вказують досвід у
продажах від трьох років, уміння вести переговори, знання технологій
продажів і вміння ефективно застосовувати ці навички в роботі. Найчастіше в категорії шукають директора з
продажів, комерційного директора,
керівника відділу продажів і регіонального директора з продажів.
Джерело: grc.ua
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БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

OAKTON HEALTH CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:

• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог
ɉɪɨɜɿɞɧɢɣɫɿɦɟɣɧɢɣɥɿɤɚɪɡɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
%RDUG&HUWL¿HG3K\VLFLDQȻɟɚɬɪɢɫɚɉɚɡ

Офіс затверджений (сертифікований) INS

ɞɥɹɨɛɫɬɟɠɟɧɶɩɪɢɨɬɪɢɦɚɧɧɿ

Green Card
ǻȎȗȐȖȑȳȒțȳȦȳȤȳțȖ

ǔǺǵǳǷǭ10

ɭɜɢɩɚɞɤɭɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɰɶɨɝɨɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ

• Госпіталізація в кращі
• Знижки для пацієнтів
госпіталі Чикаго та околиць
без страховок
• Відвідування
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування
хворих пацієнтів в
стану здоров’я після
домах пристарілих і
виробничих та побутових
реабілітаційних центрах
травм, а також
• Приймаємо страховки, а
також Medicare та Medicaid автомобільних аварій
Ɋɨɡɦɨɜɥɹɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɚɦɢ

_ZZZ2DNWRQ+HDOWK&HQWHUFRP
2DNWRQ6W6NRNLH,/

BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в
Українській околиці з 1981 року

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

Приймаємо більшість страховок
Можлива оплата кредитною карткою

В офісі розмовляють українською,
російською, польською
2226 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622
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гідно соціологічного дослідження
Українського інституту
майбутнього (УІМ) щодо
релігійності українців,
87% респондентів називають себе релігійними
(для порівняння, 2000
року — 58% українців
називали себе віруючими, 2019 року - 66%).
За оцінками соціологів,
це відповідає загальносвітовій тенденції.
Так, у США на сьогодні
лише 2% називають себе нерелігійними.
При цьому, в Європі процент релігійності загалом
менший, ніж в інших частинах світу.

Якщо ми згадаємо дослідження, оприлюднене у
2018 році американським
дослідницьким
центром
Pew, то на першому місці Румунія (55% населення є
дуже релігійним), на другому
– Вірменія (51%), на третьому – Грузія (50%). Найменш
релігійними тоді виявилися
Естонія (7%), Данія (8%) і Чехія (8%).
Тим не менш, кількість
релігійних українців збільшується швидкими темпами.
Такі результати вкотре
мають нагадати нашій державі про те, що нехтувати
релігійним фактором не
варто.
З часів відновлення Незалежності такі тенденції можна було пояснити скоріше
демонстрацією відмежування від тоталітарного радянського минулого.
Адже церква - це, в першу
чергу, досить стійка спільнота не просто віруючих, а тих,
хто розділяє спільні цінності.
Тому московська церква
міцно пов’язана з «совєтською» імперією, будучі одним
з основних видів її ідеологічної зброї. А становлення
Православної Церкви України в уяві багатьох наших
співгромадян міцно асоціюється зі становленням
дійсно незалежної держави
Україна.
Вочевидь, релігія грає
ледь не домінуючу роль у
національній самоідентифікації людини.
Наявність
релігійного
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ДУХОВНІСТЬ

Деякі роздуми щодо
релігійності українців

но-соціального розвитку у
суспільстві повинна бути
рівновага між прагматизмом
і сакральними цінностями,
які є моральним регулятором суспільних відносин,

залежності чи рівня самогубств).
Так само історія свідчить,
що до негативних наслідків
призводить і “сакралізація”
хибних ідей.
Наслідки кальвінізації частини Європи, яку детально
описав Макс Вебер в роботі “Протестантська етика і
дух капіталізму”, у вигляді
занепаду
християнських
цінностей ми спостерігаємо
в країнах, де кальвінізм був
тотально насаджений.
Вебер стверджував, що
капіталісти за допомогою
церкви змогли примусити
людей зробити труд самоціллю, “нестримною гонитвою за наживою, плодами
якої вони ніколи не користуються” і насадити настанову “людина для справи,
а не справа для людини” і
фактично довести, що добрі
справи не приносять спасіння Божого.
Присоромлення бідності
призвело до нестримного
споживацтва.
Якщо революція 1578
року в Нідерландах пройшла під гаслами рівності і
незалежності від соціального статусу (що не стосувалося завезених рабів з нідерландських колоній), то дуже
швидко заможні кальвіністи
переставали
працювати,
а багатство витрачали на
скупівлю титулів, змов і спекуляції, внаслідок чого нідерландський ринок став
ринком монополій, збанкру-

хранителем звичаїв і традицій, синтезатором усіх духовних чинників суспільства,
тобто є основою національної свідомості і стрижнем
національного характеру.
Історія показує, що будьякий перекос в сторону
крайньої
секуляризації,
коли міжособистісні стосунки підміняються грошовими,
призводить до втрати людьми сенсу соціального буття
(що демонструє перебування багатьох заможних країн
в топі рейтингів алкогольної

тів і вдався до безкінечних
воєн з Британією.
Водночас Макс Вебер
більше ніж сто років тому говорив про відчай капіталістів, адже у країнах південної
та східної Європи, де панували католицька і православні
релігії ідеологія «нам хліба
не треба — роботу давай!»
не пройшла і не вдалося
примусити робітників працювати на кілька годин довше за надбавку платні: робітники казали, що їм потрібен
час на родину, дітей і час,

компоненту в політичних
конфліктах (а історія України,
включно з новітньою історією, яскрава тому ілюстрація) не дозволяє ставитися
до такого культурологічного
феномену як “релігія” як до
малозначущого. Правовим
нормам передували норми
релігійні, а в основі і тих, і інших лежить справедливість,
рівновага прав та обов’язків.
Вчені, і в першу чергу,
культурологи стверджують,
що для здорового культур-

щоб витратити зароблене.
Не втомлюся повторювати: усі спроби виставити
українців невдахами, неефективними та ледачими
розбиваються
рейтингом
якості людського капіталу

ООН, у якому українці входять у п’ятірку світових лідерів.
Насправді ж, усі спроби
маргіналізувати релігію протягом ХХ століття потерпіли
фіаско.
Згадаємо
дослідження
Конституцій європейських
держав данською газетою
“Kristeligt Dagblad” на предмет фіксування ними такої
цінності як “релігія”, у 25 з котрих Конституція або прямо
вказує на релігію як чинник
збереження нації (Конституція Угорщини), або напряму
зобов’язує державу співпрацювати з певною Церквою
(Конституція Іспанії), або
оголошує певну Церкву офіційною у державі (Конституція Данії), або виокремлює
“релігійні цінності” як “джерело правди, справедливості, добра і краси” (Конституція Польщі).
Історики, соціологи, антропологи та культурологи
не ставлять під сумнів той
факт, що історія виникнення
та трансформація релігійних
світоглядів демонструє закономірний розвиток інтелектуальних, логічних, інтуїтивних та художніх здібностей
людства.
Адже перехід від многобожжя до однобожжя це не
зміна “міфу”, у який сліпо вірують, а свідчення досягнутого людським розумом високого рівня абстрагування.
Про недооцінення релігійної складової сучасними
гуманітарними науками та
про причини такого становища у своїй книзі “По той
бік секуляризації” дуже влучно сказав іспанський соціолог, культуролог, філософ
та релігієзнавець Хосе Казанова, який свого часу читав
лекції з релігієзнавства сту-
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дентам Києво-Могилянської
Академії.
На його думку, головна
причина нехтування релігійним компонентом і насадженням секуляризаційних
наративів є те, що народжені
в селі науковці — сам Хосе
Казанова виріс в глухому
селищі Арагону - все життя
прагнуть відмежуватися від
свого “вродженого селянства” і його традиційного
соціуму як від “примітивно-

го способу життя”, від якого
бажають “утекти” протягом
усього свого життя і тому
соціологи та антропологи
переважно охоче вивчають
сучасний контекст і постіндустріальні явища.
Отже, повертаючись до
результатів соцопитування
УІМ стосовно релігійності
українців.
Попри всі спроби маргіналізувати релігійну присутність та замовчувати релігійну тему як нібито чинник
розколу в українському суспільстві, значущість релігії в
усьому світі міцнішає, і Україна не є винятком.
Навіть якщо багато з тих
українців, що називають
себе християнами, багато
є таких, що бувають в церкві лише під час власних
хрестин після народження і
відспівування після смерті,
вони все одно є плоть від
плоті частиною суспільства,
чиї національна свідомість,
звичаї та духовні цінності
сформовані християнською
вірою.
Хосе Казанова у своїй згаданій вище праці з захопленням констатує разючу на тлі
інших європейських країн
відсутність релігійних суперечок в Україні.
Таким чином, маємо надію, що як знання свого коріння, так і взаємні повага та
толерантність, в тому числі
до вірувань, сприятимуть
справжньому відродженню
України та українців за часів
відновлення Незалежності
України.
Фото: Український Інститут
Майбутнього
Автор: Олександр Чебаненко
Джерело: Цензор.нет (https://
censor.net/ua/blogs/3286485/deyak_
rozdumi_schodo_relgyinost_ukrantsv)
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Безкоштовні консультації по телефону
і з допомогою системи Zoom
Особисті консультації в офісі – $250
(будуть відраховуватися надалі з Вашої оплати послуг адвоката)

jsager@jsassociates.info

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

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.
СТЕНОЗ?

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

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

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

Декомпресія

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

985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com
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Про автора:

Микола Рябчук – публіцист,
письменник,
перекладач.
Почесний
президент Українського
ПЕН-клубу.
«Суспільство не було готовим до змін, не було здатне
тиснути на еліти. Воно зробило вибір абсолютно помилковий, вибравши у 91му не ті еліти. І до сьогодні
робить фатальні помилки».
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ІСТОРІЯ
дан Незалежності». Матч
закінчився, і ми чуємо, як
йде ця юрба – спочатку по
Червоноармійській
(нині
Велика Васильківська), потім вже по Хрещатику. Вони
скандують свої частівки – а
ми сидимо на цьому граніті,
нервово курячи, приблизно
так, як в окопі перед німецькими танками. Ці хлопці виходять на майдан, вирівнюються з містечком – і раптом

очікували більше. Але очікували й репресій. То були
дуже нервові дні. Щоденно
простір свободи розширювався – але водночас ми відчували, що це може раптово
закінчитися: завтра ми прокинемося і буде по тій всій
відлизі. Ми нервово скуповували всі книжки, які виходили тоді, часописи передплачували всі підряд. Цього
фізично не можна було про-
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явнило дуже чіткий розкол.
Тому що в той самий день
були вибори президента – і
ми пам’ятаємо, як розділилися голоси (на референдумі 90% проголосували на
підтримку незалежності, а
на виборах – 62% за Кравчука й 23% за Чорновола).
За незалежність проголосували, бо вона вже відбулася. Там не було що вибирати. Для радянської чи

Совєцька і незалежна

Чому Україні важко
позбутися радянського
спадку? Чи справді українці прагнули незалежної
України у 91-му? Чому полякам вдалося, а нам – ні?

Про дні, коли проголосили
Акт Незалежності
Я був у Києві в той час.
Пам’ятаю і день проголошення ҐКЧП – він дуже добре запам’ятався мені. А також той день, коли Україна
проголосила Незалежність.
Всі ці дії, всі ці дні склалися
ланцюжком один за одним.
У той час я працював у
журналі «Всесвіт». Ми тоді
друкували есей Чеслава
Мілоша «Поневолений розум», розтягнутий на кілька
чисел. Якраз у зв’язку з ҐКЧП
було потрібно переконати
редактора не знімати цей
текст із номера. The show
must go on, вистава мусила
тривати незалежно від того.
Але за кілька днів ситуація
змінилася, над Верховною
Радою підняли синьо-жовтий прапор – і ми всією редакцією побігли дивитися.
Я повірив у те, що незалежність є ймовірною і можливою, за рік до того під час
студентського голодування
на граніті. Був такий день,
коли пішла чутка, що влада
спробує використати футбольний матч, футбольних
фанатів для того, щоб розгромити наметове містечко. Стадіон «Олімпійський»
(тоді
«Республіканський)
розташований неподалік.
Ця маса, яка традиційно йде
зі стадіону великою юрбою,
скандуючи свої футбольні
частівки, була грізною. Якби
їх нацькували на жменьку цих студентів, могло би
бути страшне кровопролиття. Ми навряд чи могли їх
захистити: скільки там нас
було, тих інтелігентів? Але
ми все-таки пішли на площу
з надією, що організатори
звернуть увагу на публічних
осіб, письменників, журналістів і не наважаться робити цю провокацію.
Ми прийшли на майдан.
Його вже тоді почали називати «майданом»: була така
народна ініціатива – «май-

хтось вигукує популярне читати, мабуть, за все життя. пострадянської людини це
гасло того часу: «Україні – Але ми їх накопичували, бо було нормально – затверволю!». І вся ця юрба підхо- вважали, що воно колись дити те, що вже існує. Запридасться.
твердити те, що підтримала
плює: «Україні – волю!».
влада. У березні того ж року
Коли футбольні фанавлада пропонувала навпати проходили через май- Про конфлікт української і
ки – голосувати за оновлену
дан, скандуючи «Україні радянської ідентичностей
федерацію, і тоді теж про– волю!», я зрозумів, що
справу зроблено. І далі вже
Ідентичність – це не є голосувала більшість. Але в
справа часу. Якщо вже вбо- щось фізично вимірюване, грудні влада пропонувала
лівальники підхопили це як вага, чи зріст, чи маса підтримати незалежність –
гасло, то система прирече- тіла. Це така змінна, дуже й українці це теж підтримана. Інша річ – ніхто не знав, химерна величина. Дехто ли. До того ж, були обіцянки
коли це відбудеться.
взагалі називає ідентичність добробуту. Друкували проСама радянська система химерою – ніби це просто гнози «Дойче Банку» про те,
не мала перспектив. Мені фікція, абстракція, яку нау- що Україна найбільш готова
ще зі студентських років ковці собі вигадали для по- до незалежності, й було пестало ясно, що ця система легшення життя. В каждім реконання: будемо жити, як
нежиттєздатна. Вона й еко- разі, це справді химера. Це у Німеччині.
Тож 90% проголосуваномічно дисфункціональна, плинна річ, яка не є статичй ідеологічно вичерпалася. ною і постійно змінюється. ли за незалежність (і доНіхто вже не вірив в цю релі- Вона є в різних людей. Нема бре, що так сталося!), але в
гію. А релігія без віруючих, хоча б без жменьки
За незалежність проголосували, бо вона
віруючих, – уже мертва.
вже відбулася. Там не було що вибирати
Жменьки вже не було.
І тому, звичайно, було
лише питанням часу, коли єдиної ідентичності – є інди- той же день українці мали
можливість проголосувати
ця система вигорить.
відуальні ідентичності.
Пам’ятаю, коли почали
Коли я почав досліджу- за тип незалежності, якого
мінятися вожді, помирати. вати цю тему, то, звичайно, вони хочуть. Чи ми хочемо
Не пригадаю, хто помер, бо розумів, що українці дуже незалежність європейську,
було три поспіль покійни- різні. Але усвідомлював, і вибираємо собі некомуки (у 1982-му помер Бреж- що реально є два проєкти, ністичного президента – як
нєв, у 1984-му – Андропов, з якими люди ототожнюють поляки Валенсу, або чехи
у 1985-му – Черненко, – Z). себе (не дві ідентичності – Гавела, чи як ЛандсберґіАле пам’ятаю, як ми сиді- бо ідентичностей дуже бага- са в Литві, – і таким чином
ли з Леонідом Талалаєм на то), – або з тим, або з іншим. вибираємо лідера, який іде
на радикальний розрив зі
його кухні й думали, що І третього немає.
може бути після цієї чергоЄ проєкт України євро- совєтчиною, з усією цією
вої смерті, які зміни можуть пейської, яка рухається тим радянською спадщиною.
відбутися. І максимум, на що шляхом, яким пішли балтій- Або ж усе продовжуємо –
ми сподівалися – якогось ські країни, яким пішли наші голосуємо за збереження
пом’якшення режиму. Ми західні сусіди з комуністич- старих кадрів, інституцій,
міркували, що в найкращо- них країн. І є Україна євра- структур, способу урядуму разі може бути якась лі- зійська, постсовєтська, яка вання.
У підсумку дві третибералізація – ну, принаймні взорується на збереження
як у Польщі. Сподівалися: старих совєцьких структур ни обрали продовження
нехай буде вже той кому- і старого совєцького спосо- совєцької системи. Люди
нізм – але польського типу, бу життя. Це проєкт України вибрали незалежну Україну
без русифікації, без надмір- як Росії, України як Білорусі, – але совєцьку незалежну
Україну. І ми вже тридцять
них репресій.
України як Казахстану.
Але буквально за кілька
Ці два проєкти дуже років це долаємо. Ми досі
років усе змінилося. Пере- швидко себе проявили. живемо в пострадянській
стройка змінила обрій спо- Саме голосування за Неза- Україні, хоча поступово видівань, і кожного дня ми лежність у 1991 році опри- чавлюємо зі себе постсовєт-

чину. Україна таки суттєво
змінилася за 30 років.

Про реформи

Є просте правило: половинчасті реформи – це
гірше, ніж їхня відсутність.
Посткомуністичні країни,
які реформувалися успішно, зробили це швидко. Це
класика політології: або
радикальні реформи – або
жодних реформ.
Якщо не реформувати,
тоді принаймні зберігається хоч якась консервативна
стабільність, як це зробив
Лукашенко в Білорусі. А половинчасті реформи – катастрофічні, шкідливі. Тому що
вони зупиняються на півдорозі конкретними людьми,
конкретними агентами, які
мають максимальну користь з цієї зупинки, які з
цих реформ максимально
отримують – їм це дає певні
преференції завдяки цілій
системі дірок у законах і
правилах. Ми це побачили.
І досі бачимо.
Наші західні сусіди пішли оптимальним шляхом –
вони наважилися на глибокі
реформи. Ніхто з голоду не
вмирав – про це теж подбали. Наприклад, у Польщі
була налагоджена система
допомоги й елементарного
харчування – маю на увазі
так звану «куронівку», названу за прізвищем міністра
соціального забезпечення
Яцека Куроня, колишнього
дисидента, який подбав про
те, щоб люди не були голодними.
Це треба було пережити. Але вони вийшли з цього дуже швидко. Справді,
скрізь було стрімке падіння.
Виникли зовсім інші ціни,
було зруйновано різні господарські зв’язки, вимерли цілі сектори економіки.
Водночас треба зважати на
те, що це падіння не було аж
таким страшним. Вмерли
галузі, які були неконкурентоздатними, які не
виробляли нічого корисного. Передовсім величезний військовий сектор,
який працював сам на себе,
але користі з цього не було
ніякої. Величезна кількість
виробів, які не мали попиту на ринку (але ж планова
економіка!), пішли на металобрухт.
Інша річ, що відбувалися
великі психологічні зміни.
Люди не звикли до того,
що треба конкурувати, що
треба платити реальну ціну
за виріб, а не субсидовану
державою. На економічні
проблеми наклалися й певні психологічні – і це поглиблювало відчуття гостроти
кризи.
Звичайно, я припускаю,
що наш посткомуністичний
правлячий клас не був готовий до управління цими
процесами. Вони не знали,
що з цим робити, і пішли
найпростішим шляхом –
друкування грошей. Крім
Продовження на стор. 21
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того, правлячий клас не
був зацікавлений цим. Вони
зайнялися розподілом народної власності, дерибаном, так що інші проблеми
їм були абсолютно збоку.
Україна була все-таки в іншій ситуації. У Польщі еліти
виїжджали за кордон, вони
навчалися на Заході: наприклад, Бальцерович стажувався в Англії й Америці.
А наші в кращому випадку
мали змогу вчитися у Вищій
партійній школі в Москві.
Звичайно, що в них інший
світогляд та інший рівень
компетенції.
Але головний чинник,
думаю, – суспільство. Суспільство не було готовим
до змін, не було здатне тиснути на еліти. Воно зробило
вибір – абсолютно помилковий – вибравши у 91-му
році не ті еліти. І до сьогодні
робить фатальні помилки.
Ми самі ковалі своєї долі. Як
казав наш перший поводир:
маємо те, що маємо.
Думаю, принаймні років
10 ми ще будемо бовтатися
у цій постсовєтчині. Я не чекаю швидких і радикальних
змін.

Про дружбу з Росію

Я вбачаю в тому певну міфологічну свідомість. Тому
що в міфологічній свідомості існує одна реальність,
і поруч інша реальність –
реальна. Фізична, реальна
реальність – це дійсно існує
Росія, яка воює з Україною,
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вбиває наших людей. А є ще
міфічна, в якій Україна, Росія
і Білорусь – це далі братні
народи. От це – реальність
міфу. І цей міф дуже живучий.

Про неросійський шлях

Я би не обмежувався тими 30 роками. У нас
усе-таки є давніша спадщи-

європейську рису, яка спрацьовує в українцях і сьогодні, – вона мала розуміння,
що влада мусить бути обмеженою.
В Україні ніколи не було
поняття необмеженої влади. Українці завжди опиралися необмеженій владі. Це
те, на чому виросла Європа,
європейська
демократія,

лодар є абсолютним, він не
може укладати контракти
з підданими, він є від Бога.
Володар може дарувати
привілеї, може їх забирати.
Але так, щоб діяти на основі
контракту, – такого в Московському царстві ніколи
не було. В Україні – було.
Зрештою, з цього потім виростали і козацька республіка, і політична культура.
Подивіться на схід – і побачте різницю з політичною
культурою європейською.
Вона у нас є, хоч і слабенька.
А там нема зовсім.

Чи Україна готова
до вступу в ЄС?

на, котра є великою мірою
європейською, вона відрізняє Україну від Росії. Нас
розрізняє не релігія (вона
не має великого значення
у сучасному світі) і навіть не
мова – а політична культура.
Україна мала дуже важливу

від Magna Carta – контракту
між володарем і підданими.
Контрактні відносини між
володарем і підданими – це
європейська риса. Цього
ніколи не було ні в Османській імперії, ні в російській.
У Московському царстві во-

дію Кримінального кодексу України
підпадають злочини, вчинені проти
української нації за межами України,
і вони не мають строків давності відповідно до конвенцій ООН.
«Тоталітарні країни зазвичай заперечують вчинення злочину геноциду, а країни-правонаступники в
разі визнання цих злочинів значно
занижують чисельність жертв. Не є
винятком Російська Федерація як
правонаступниця Радянського Союзу, яка не визнає вчинений комуністичним тоталітарним режимом
геноцид української нації», - сказав
науковець.
При цьому він закликав, вшановуючи пам’ять знищених українців у
1921–1923 рр., 1932-1933 рр., 1946–
1947 рр., зробити все можливе, щоб
запобігти повторенню подібних
тяжких злочинів у майбутньому.
У Києві 7 вересня проходив Міжнародний форум «Масові штучні
голоди: пам’ятаємо, вшановуємо».
Мета Форуму – вшанувати пам’ять
українців, знищених у ХХ ст., актуалізувати обговорення в українському
суспільстві та міжнародній спільноті
теми Голодомору-геноциду 1932–
1933 рр., масових штучних голодів
1921–1923 рр., 1946–1947 рр.; об’єднати суспільство задля поширення
правди про злочини, вчинені комуністичним тоталітарним режимом.
Джерело: Укрінформ
(https://www.ukrinform.ua/rubricsociety/3311631-pid-cas-golodomoru-znisili-105miljona-ukrainciv-z-nih-cotiri-miljoni-ditej.html)

Автор: Микола Рябчук
Джерело: Збруч (https://zbruc.eu/
node/107287)

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
Ukrainian Village

Під час Голодомору знищили
10,5 мільйонів українців.
З них – 4 мільйони дітей!
Тільки у 1932-1933 роках комуністичний режим заморив голодом
10,5 млн українців.
Такі дані навів президент Міжнародного конгресу криміналістів,
академік Національної академії правових наук України Валерій Шепітько під час Міжнародного форуму
«Масові штучні голоди: пам’ятаємо,
вшановуємо», передає кореспондент Укрінформу.
«За результатами проведених
комплексних судових експертиз
було встановлено, що в 1932-1933
роках з метою ліквідації національно-визвольного руху, знищення
української нації як такої та недопущення відновлення Української
держави комуністичний тоталітарний режим вчинив особливо тяжкий
злочин - геноцид українців і знищив
10 мільйонів 500 тисяч українців, з
них 4 мільйони дітей», - сказав Шепітько.
Він підкреслив, що Голодомор
став фактично ціною, яку сплатив
український народ за свою свободу,
за прагнення людей до волі. Це була
реакція тоталітарного комуністичного режиму на відновлення української державності, на український
національний рух.
«У 1930 році в Україні відбулося
понад 4 тисячі масових виступів, в
яких, за оцінками окремих дослідників, взяли участь 1,2 млн осіб. При
цьому штучний голод ставав зброєю
масового біологічного знищення
людей», - зазначив Шепітько.
Водночас він зауважив, що під

Якщо порівнювати Україну з Польщею, Чехією, Словаччиною чи Литвою, Латвією, Естонією, то навіть нема
як порівнювати. Там іще до
[Другої світової] війни була
певна традиція державності, яку перервали совєти.
Там була більш-менш консолідована нація. Але Україну
можна цілком порівнювати
з балканськими державами.
Болгарія, Румунія, майже
всі держави югославські –
це приблизно та сама політична культура, те саме
цивілізаційне коло, та сама
гібридна напівдемократія,
яка виникла після падіння
[комуністичних режимів], ті
самі старі еліти.
Думаю, що багато хто з
українців відчуває неоднакове трактування України і

подібних до неї держав на
Балканах. І тому є відчуття
ображеності, що інші країни
штучно витягли. Це правда:
вони теж не були готові. Але
Євросоюз прийняв політичне рішення, що їх треба
втягнути в НАТО, втягнути в
Євросоюз. Когось уже втягнули, когось далі тягнуть.
Україна нічого такого не
мала. І, звичайно, є відчуття
несправедливості, певної
дискримінації. Якщо виходити з об’єктивних критеріїв – безумовно, Україна
поки не готова до членства
в європейському товаристві. Але завжди можна сказати: так, але вона не гірша
від тих, хто вже нібито йде
дорогою туди.
Ми розуміємо, що це робиться під впливом Росії і на
догоду Росії. Бо одне діло
– приймати Румунію, Болгарію. Росія якось змириться, бо не має там великого
впливу. А у випадку України це може роздратувати
Кремль. Ця думка від 90-х
впливала на всі рішення західних країн щодо України.
Це, звичайно, образливо і
прикро, це обурює.
У мене двоїста позиція.
Українцям я завжди кажу:
«Так, ви не заслуговуєте. Ми
мусимо ще багато працювати». Але на Заході я кажу:
«Ви до нас несправедливі».

2232 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

Автомобільні аварії

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

Імміграційне право
•
•
•
•

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

Михайло Чабан

773-627-6250
www.chabanlaw.com
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Ірина Матяш:

«Євген Слабченко ставив собі завдання
показати історію України як суверенної
держави від Київської Русі до УНР»
Ж

урналістка «Тижня»
Алла Лазарева обговорила з професоркою історії,
головою Наукового товариства історії дипломатії
та міжнародних відносин
Іриною Матяш ситуацію з
поверненням до України
спадщини французького
кіномитця українського
походження Євгена Деслава, загрозу кремлівських
зазіхань на меморіальний
православний цвинтар
у Ніцці та доступність
кінематографічного доробку митця в Україні.
– Нещодавно в Ніцці, в присутності посла
України у Франції Вадима
Омельченка, на могилі
французького кіномитця
українського
походження Ежена Деслава (Євгена
Слабченка) була встановлена привезена з України
могильна плита. У той же
час, за інформацією активістів української громади, Кремль намагається
поширити свою юридичну
відповідальність на православний цвинтар, де похований Деслав. Наскільки
Москва могла б досягти
своєї цілі, враховуючи, що
РФ вже відсудила у нащадків білих емігрантів православний собор у Ніцці?
– Це непросте питання.
Щодо реальності перспективи, - вона залежить від рішень
відповідних
французьких
компетентних органів. Шукаючи місце поховання Євгена
Слабченка на російському
православному кладовищі
Кокад у Ніцці, ми з Іриною
Подиряко і Олегом Матяшем
зауважили, шо на багатьох
могилах старого цвинтаря
- нові плити… Очевидно, окрім офіційного російського
інтересу, існують ще й приватні зацікавлення мати таке
собі «домашнє кладовище»
на Лазуровому узбережжі.
Що можуть зробити українці? Ми надзвичайно цінуємо
зусилля знаного кінознавця пана Любомира Госейка
щодо дослідження постаті
митця Ежена Деслава/Євгена
Слабченка та «повернення»
його сучасному глядачеві.

До завдань Наукового товариства історії дипломатії та
міжнародних відносин, яке
я маю честь очолювати, належить маркування місць
памяті укранської дипломатії, пошуки поховань видатних українців за кордоном
та вшанування їх. Підготовка
до реставрації могили Євгена Слабченка розпочалася
після мого звернення до МЗС
України, в межах реалізації
проєкту «Століття української дипломатії».
Було виділено державні
кошти, до справи долучилися Посольство України у
Французькій Республіці та
Франко-українська асоціація Лазурового узбережжя
на чолі з Іриною Подиряко.
Нещодавно на реставровану могилу Надзвичайний і
Повноважний Посол України у Французькій Республіці Вадим Омельченко,
президентка Асоціації Ірина
Подиряко,
представники
дипломатичної установи і
української громади поклали корзину квітів з української символікою. Це надзвичайна подія, до якої ми
довго йшли. Важливо, щоб
сюди приходили українці,
місцеві мешканці і туристи,
адже на цвинтарі, окрім Євгена Слабченка, поховано
багато українців. Зокрема,
художник і дипломат Сергій
Мако, засновник і перший
президент
Полтавського
сіль сь ко господарського
товариства,
полтавський
губернський
маршалок
шляхти Лев Кочубей та його
дружина Єлизавета, міністр
фінансів Української Держави Антон Ржепецький,
військовий аташе Дипломатичної місії Української Держави до Королівства Швеції
Олександр Тімрот та інші
важливі для України постаті.
Публічне відвідання меморіального цвинтаря буде переконливим контраргументом
для тих, хто хоче привласнити Кокад. Маю попредню домовленість з відомою
українською туристичною
агенцією «Феєрія мандрів»
про включення меморіальних місць до програми турів.
Важливо також підготувати

Довідка
Ірина Матяш – доктор історичних наук, професор, голова Наукового товариства
історії дипломатії та міжнародних відносин, провідний
науковий співробітник Інституту історії України НАН
України, дослідниця життя і
діяльності Євгена Слабченка,
упорядниця видання «Дипломатична історія України»

довідник про українські поховання на цвинтарі Кокад
та в міру можливостей опікуватися цими могилами.
– Єжен Деслав залишив
по собі великий архів, який
частково зберігався в його
вдови у Франції, частково
— за океаном... Яка його
доля?
– Євген Слабченко мав
велику архівну колекцію.
Невдовзі після його смерті
10 вересня 1966 року архів придбав у вдови митця
– Деніз Слабченко-Борне
– знаний у Франції громадський діяч українського походження, музикознавець,
скрипаль і педагог Аристид
Вирста. Пізніше, реагуючи
на запит сценариста та кінокритика Леоніда Череватенка, Посольство України
у Франції повідомило про

Нинішній стан могили Євгена Деслава

чи не найбільше зусиль до
повернення постаті та творчості Ежена Деслава в поле

Могила до впорядкування, в тому стані, як її знайшов
у 1993 році Любомир Госейко.

бажання професора Вирсти
продати архів. Він шукав покупців у Канаді, звертався
з проханням про допомогу
в Торонто до автора статті
про Євгена Слабченка Ярослава Журовського. Однак
державних коштів на придбання Світової бібліотеки
україніки не знайшлося.
Цінне зібрання в ті роки не
потрапило ні в Україну, ні за
океан, залишилося «на еміграції» у Франції, як і його
безпосередній утворювач та
власник. На початку 2000-х
років це документальне зібрання викупив французький кінознавець українського походження Любомир
Госейко. Саме він доклав

уваги дослідників та шанувальників інтелектуального
кіно. Однак перебування
архіву в приватній власності
фактично позбавляє інших
науковців можливості отримати будь-яку інформацію
і проводити на її базі дослідження. Такі архівні зібрання
мають державне значення, а
найкраще місце зберігання
для них – державні архіви з
відкритим доступом. Є, щоправда, ще один сучасний
шлях – оцифрування архіву.
Однак і тут рішення залежить від волі власника.
Від травня 1963 року Світова бібліотека україніки
розташовувалася на віллі
Данила Гречкосія в Ніцці

за адресою 20 bis Avenue
Mont-Rabeau. Під приміщення бібліотеки виділили
дві просторі зали: в першій
зосередили «загальний літературний відділ», в другій
– українську дипломатичну бібліотеку; архів українських письменників, митців,
науковців та іноземців, які
прислужилися Україні, та
приватні архіви українських
діячів, депоновані в збірці.
На мою думку, встановлення
меморіальної дошки на цій
будівлі було б гідним вшануванням зусиль Євгена Слабченка щодо формування
документального зібрання
архівної україніки.
Архівна колекція Слабченка – не єдине джерело
інформації про його життя
і діяльність. Окрім цього
зібрання, існують інші колекції, зокрема, в Канаді.
Численні епістолярні масиви, особисті документи,
фрагменти рукописів праць,
унікальні фото кіномитця
збереглися у фондах Василя
Авраменка, Михайла Єреміїва, Володимира Кубійовича
та інших українських діячів у
Бібліотеці та архівах Канади
(Оттава, Онтаріо), біографічні відомості та листування
– в колекції Євгена Бачинського у Відділі спеціальних
колекцій та архіву Бібліотеки
Карлтонського університету
(Оттава, Онтаріо), невеличка
документальна збірка Слабченка – в архіві Осередку
української культури і освіти в м. Вінніпег (Манітоба)...
Йдеться про машинописний
примірник «Дипломатичної
історії України» та коментарі
до нього, ілюстрації, а також
- газетні вирізки з анонсами
майбутньої презентації книги та організації виставки з
історії української дипломатії у Вінніпезі, газетні вирізки,
присвячені творчості Ежена
Продовження на стор. 23
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Деслава тощо. Фрагменти
листування кіномитця збереглися в документальних
збірках Михайла Єреміїва,
Микити Мандрики, Павла
Маценка...
У фондах Французької
синематеки (Cinémathèque
Française), – найбільшого архіву фільмів та документів,
пов’язаних з історією кінематографа, - зберігаються фільми Ежена Деслава: «Монпарнас» («Montparnasse», 1930),
«Чоловік, який з’їв бика» («Un
monsieur qui a mangé du
taureau», 1935), «Дитяча війна» («La Guerre des gosses» у
співавторстві з Жаком Даруа,
1936).
Цінні джерела до вивчення життя і діяльності кіномитця збереглися й в українських архівах, - нехай дуже
розпорошена та мізерна за
обсягом, порівняно із зарубіжною складовою. Ці документи можна знайти, зокрема, у фондах Центрального
державного
історичного
архіву України в Києві, Центрального державного архіву вищих органів влади
та управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань
України, Державного архіву
Черкаської області, Державного архіву Київської області... Серед останніх моїх
знахідок назву хоча б листування з Марією Донцовою
- дружиною Дмитра Донцова, що містить надзвичайно
важливі факти з життя Євгена Слабченка перед виїздом
до Франції.
– В архівах Деслава зберігався рукопис «Дипломатичної історії України»,
яку не вдалося видати за
життя автора. Що нині
з цим текстом? Чи планується його видання, рецензування, інше наукове
опрацювання?
– Рукопис першого тому
«Дипломатичної історії України» та ілюстрації до нього
мені вдалося виявити в архіві Осередку української
освіти і культури в Вінніпегу
2006 року під час наукового
стажування в Канадському
інституті українських студій.
Євген Слабченко ставив собі
завдання показати історію
України як суверенної держави від Київської Русі до
Української Народної Республіки, через процес боротьби за незалежність шляхом
як дипломатичних зусиль,
так і збройної боротьби.
Він дослідив її роль як регі-
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онального і міжнародного
гравця, становлення контактів із іншими країнами та
організацію дипломатичної і
консульської служби. Працю
було присвячено «українській молоді, яка переконається, студіюючи її, що Україна завжди вважала себе
незалежною».
Він збирав для ілюстрації
фотодокументи, серед яких унікальні фото надзвичайних
дипломатичних місій УНР у
європейських країнах, оригінали дипломатичних паспортів, мапи, схеми, графічні
малюнки тощо. Оскільки частина світлин являла собою
ілюстрації до іншого періоду,
ніж той, що був указаний у
назві праці, себто 1919 – 1921
рр., було очевидним, що десь
існує другий том. Потребували вивчення й питання,
пов’язані не лише з невдалою
організацією друку доробку
Славченка в Канаді, але й з
рівнем досвіду і кваліфікації
автора для такого важливого
видання та причинами, що
спонукали його до написання праці. На це пішли роки.
Помітною
особливістю «Дипломатичної історії України» можна назвати популярний стиль
викладу, підкреслену демонстрацію відданості автора
українській ідеї, героїзацію
подвигів козацтва, інтерес
до питань дипломатичного
протоколу з вишукуванням
цікавих деталей, висвітлення української історії через
дипломатичні акції (діяльність дипломатичних місій,
проведення
переговорів,
дипломатичних нарад) та
персоналії дипломатів і державних діячів, надзвичайно
стислий обсяг «розділів» (0,5 – 7 сторінки),
заміну тексту розділу
документом,
брак
аналітичних висновків та джерелознавчої критики, передавання імен і прізвищ
згадуваних історичних осіб наближено
до українських тощо.
Лейтмотивом праці
Слабченко є шанування
української
нації, наголос на її
талантах та здатності
до творення власної
державності. Він ретельно визбирував
історичні факти, які
засвідчували українську присутність
у світі й прагнув показати це майбутнім

поколінням. Багато сюжетів, акумульованих у праці,
вперше поверталися до читача. Йдеться зокрема про
розділи «Український козак
Верховний Вождь – Ампансакабе Мадагаскару», «Національний герой Венесуели
Франціско де Міранда на
Україні», «Місія Василя Капниста до пруського короля
Фрідріха Вільгельма II-го»,
«Минківське Панство на Поділлі», «Шарль Пекте де Рошмон - український вівцевод
і швейцарський дипломат»,
«Женевка на півдні України»,
«Тихоокеанська Україна – акція Агапія Гончаренка» та ін.
Вишукуючи згадки про Україну та українців, він відчував
особливу насолоду й схильний був довіряти навіть фантазіям, якщо вони відповідали його концепції.
Водночас праця має
важливе значення для дослідження розвитку українських студій за кордоном як
історичне джерело, що дозволяє скласти уявлення про
світогляд та інтелектуальні
потреби українських емігрантів, можливості доступу
авторів до інформації та репрезентативність джерельної бази, застосовувані ними
методи
джерелознавчої
критики, розуміння потреб
читацької аудиторії тощо.
У вересні 2016 року упорядковане мною видання «Дипломатичної історії
України» Євгена Слабченка
з великим біографічним нарисом побачило світ. Вступне слово до видання подали
Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні
Роман Ващук, Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Канаді Ігор Осташ.
Книгу, що мала побачити
світ 50 років тому в далекому Вінніпегу, було випущено
на замовлення Державного
комітету телебачення і радіомовлення за програмою
«Українська книга». Презентації видання відбулися
у Львові, Одесі, Києві, Білій
Церкві, Миколаєві, Острозі
та інших українських містах.
Важливим
завданням
залишається видання другого тому «Дипломатичної
історії», примірники якого

Євген Слабченко депонував
у кількох книгосховищах. З
допомогою українських дипломатичних установ ми ведемо пошуки тих примірників. Зміст цієї частини праці
для ознайомлення люб’язно
надав нам професор Любомир Госейко. Хочеться вірити, що спільними зусиллями
ми зможемо видати другий
том доробку.
– Наскільки кінематографічний спадок Деслава
опрацьований в Україні
та інтегрований до спільної української мистецької спадщини? Чи реально
українцям, які цікавляться його творчістю, подивитися його фільми?
– Стисло можна відповісти: достатньо інтегрований
і цікавить українців. Від середини 1990-х років їх поступово знайомили з історією Деслава журнали «KINO-КОЛО»,
«Кіно-Театр». Від 2004 року,
після повернення, зусиллями професора Любомира

«Електричні ночі» («Les Nuits
électriques») у Французькому інституті в Києві.
Разом із фільмами легендарних
авангардистів
– братів Давида, Михаїла та
Бориса Кауфманів – Деславові фільми «Марш машин»,
«Електричні ночі» та «Монпарнас» вийшли на український екран у грудні 2011
р. Їх показали на єдиному в
Україні сферичному екрані
діаметром 25 метрів під час
заснованого Центром Довженка музичного кіноперформансу «КОЛО ДЗИГИ». А
в Білій Церкві на Київщині
того ж, 2011, року стартував
Кінофестиваль
сучасного
експериментального кіно
«Деслав Сінема Фест», де
місцеві глядачі мали змогу
познайомитися з творчістю свого земляка. Кіноклуб
«Кадр» у місті Суми в березні 2015 зустрічав весну
переглядом «Монпарнасу»
Евгена Деслава. На колишній будівлі Білоцерківської

Госейка, кінотворів Деслава на французькі екрани,
його творчість здобула нове
життя за межами Франції та
знайшла шляхи на батьківщину автора. У вересні 2008,
на замовлення Державної служби кінематографії,
український митець Леонід
Череватенко зняв у Києві в
межах проекту «Обрані часом» кіностудії «Контакт»
науково-популярний фільм
«Євген Деслав. Фантастична мандрівка» (оператори:
Е. Тімлін, А.Химич, В.
Філіпов). Тріумфальним для фільмів Деслава видався 2010
рік. Їх було додано
до перших показів на тоді ж заснованому
фестивалі
«Німі ночі» в Одесі,
- разом із працями
Майї Дерен (киянки
Елеонори
Деренковської) зі США та
стрічками за участі
Григорія Хмари (Німеччина, Франція) і
Анни Стен (Європа,
США). Одразу по закінченні фестивалю
Любомир Госейко
репрезентував Деславовий «Марш машин» («La marche
des machines») та

гімназії (нині – корпус № 4
Національного аграрного
університету, вул. Волі, 8/3)
встановлено меморіальну
дошку, котра зафіксувала
факт навчання в колишній
чоловічій класичній гімназії
м. Біла Церква Васильківського повіту (з 1919 р. – Білоцерківського) Київської
губернії організатора скаутського руху на Київщині Євгена Слабченка.
2012 року в Черкасах
створено Підготовчий курінь УПЮ імені Євгена Деслава, планувалося спорудити пам’ятник французькому
українцеві. В лютому 2016
р. у Білій Церкві, замість вулиці імені репресованого
радянського воєначальника, організатора червоного
козацтва Віталія Примакова
(1897 – 1937), з’явилася й вулиця Євгена Деслава.
Французький кіномитець
Єжен Деслав і український
історик дипломатії Євген
Слабченко досі здобуває
своїх нових прихильників
своєю творчістю і спонукає
до дискусій та роздумів.
Фотографії надані Іриною Матяш
та Іриною Подиряко
Спілкувалась: Алла Лазарева
Джерело: Тиждень (https://tyzhden.
ua/History/252910)
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Сергій Савченко:

«Один з найкращих інструментів
для пізнання себе –
це процес творення»
Слава Степчук, Львів,
Спеціально для «Час і Події»

В

идатний український митець Сергій
Савченко працює у жанрах живопису, рисунку,
фотографії, відеоарту,
анімації, вуличної скульптури. А ще він – успішний
галерист, людина, яка у
всьому бачить можливості та реалізовує їх.
Виникає враження, що
Савченко працює понад
24 години на добу. Ну бо
як можна написати десятки чудових картин,
водночас беручи участь
у масштабних закордонних проєктах, організовуючи мистецькі заходи,
співпрацюючи з театрами, створюючи авторський колір, крипто арт
і… багато іншого. Найпевніше тут питання не в
часі, а в бажанні та якості
його наповнення. Ймовірно, Сергій хоче вразити сучасників, залишити
вагому творчу спадщину,
але цілком можливо, що
саме так він намагається
пізнати і зрозуміти, хто
він – видатний український митець Сергій Савченко?
– Сергію, історія українського мистецтва тісно пов’язана з діяльністю
наших митців за кордо-

Сергій Савченко

Триптих «Війни»

ном: в Америці, Франції,
Австрії, Німеччині та
інших країнах. Сьогодні
твоя Savchenko Gallery є
знаковим центром презентації сучасного українського арту у Польщі.
– Savchenko Gallery задумана і створена як осередок візуального мисте-

Сергій Савченко в Savchenko Gallery

цтва. Це авторська галерея,
котра провадиться нашою
родиною вже понад два
роки. Галерея існує на базі
Фундації Savchenko, метою котрої є поширення і
розвиток мистецтва у найширшому значенні. Фундація має можливість діяти,
завдяки роботі галереї та
меценатській
підтримці
наших прихильників. Багато у чому вирішальною є
локація Галереї – це саме
серце старої частини міста.
Гданськ динамічно розвивається і є своєрідним порталом з континентальною
Європою та рештою світу.
Для нас це добра можливість трансляції нашого
світогляду, котрий базується на відкритості, співпраці
й безпосередній взаємодії
зі світом. Основна колекція
Галереї сьогодні складається з моїх робіт, робіт мого
сина Василя Савченка та
невеликої групи вибраних
художників, з котрими вже
тісно співпрацюємо. Проте
поступово ми знайомимо
наших відвідувачів й з іншими цікавими авторами,
реалізовуючи ідею мистецтва, як ідеального засобу
комунікації та взаєморозуміння.
Savchenko Foundation,
на базі котрої існує наша
галерея, має за основне
завдання широку діяльність у сфері культури та
арту. За досить короткий
час нам вдалося реалізувати цілу низку мистецьких подій та проєктів, і вже

можемо стверджувати, що
знаходимося в приязному
середовищі, на доброму, цікавому та успішному шляху.
– На цьогорічний Фестиваль культур «Вікно
у світ» Savchenko Gallery
підготувала мегацікавий
проєкт. Три українські
художники – Юра Коваль,
Сергій Савченко, Денис
Струк – презентували
свої роботи для Триміста. Ви всі дуже різні за
творчим самовираженням, але співпрацюєте не
вперше.
– Звісно. Насамперед
нас усіх трьох об’єднує те,
що ми давні друзі та колеги.
Ми достатньо часто спілкуємося і такий «комплект»,
скоріше, природний, аніж є
чимсь винятковим. Немалу

шили не баритися і відразу
реалізувати задумане.
Фестиваль «Вікно у світ»,
організований Надбалтійським центром культури
– нашими партнерами й
колегами, став для нас «вікном можливості», щоб познайомити поціновувачів
мистецтва Триміста з нашими роботами саме у такому
форматі.
На самій виставці кожен
з художників презентував
окремий власний цикл робіт. Котрі вже показані на
виставках в інших містах
України, але у Польщі і
Гданську – це, безперечно,
прем’єра.
Юра Коваль: серія «Зникнення/Проявлення». Денис
Струк: серія «Палімпсести»,
а також своєрідний «бонус»

Фестиваль культур «Вікно у світ»:
Ю.Коваль, С.Савченко, Д.Струк

роль в такій «комплектації» зіграла наша двократна участь в Istanbul Artist
Residence, де зародилася
ідея спільної акції. Тому,
щойно з’явилася можливість запросити Дениса та
Юрка на виставку, ми вирі-

виставки і сюрприз для глядачів – велика, вже відома в
Україні, робота «РЯДнина».
Моя частина експозиції
– нові роботи із серії «Війни». Раніше інші картини з
Продовження на стор. 25
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цієї ж серії були показані і
в Києві, і у Варшаві під назвою «Барвисті війни». Після
певного часу перше слово
зникло, наче попередній
ступінь у ракети. Це пов’язано з процесами, котрі
натурально відбуваються
у будь-якій живій темі чи
серії. Це нормальний процес, коли тема, над котрою
працюю, дещо змінюється,
еволюціонує, стає виразнішою або, навпаки, набирає
ще більш ефемерних форм.
Про цю серію скажу лише
те, що це, значною мірою,
ірраціональні роздуми над
поняттям війни, конфлікту, протистояння. Формою
пізнання цих понять для
мене тут є основні художні
інструменти: композиція і
матеріал.
Вже при закінченні
фестивалю на «афтепаті»
Денис Струк представив
авторський майстер-клас
чи перформанс «Натуральні малювання», а також у
Savchenko Gallery відбувся
акустичний концерт дуже
класного музиканта Яна
Червінського (Ельфа), дворазового чемпіона Польщі
по біт боксу з луп- станцією.
– Яким чином місцева
влада Гданська та профільні інституції підтримують митців?
– Одна з головних відмінностей, котру спостеріг,
це відсутність будь-яких запитань і сумнівів стосовно
потрібності чи підтримки
культури. Натомість в наших культурних середовищах точаться запеклі дискусії на цю тему. У Гданську,
як і в цілій Польщі, є дуже
багато різних програм і
грантів, спрямованих на
допомогу та підтримку не
лише інституцій, пов’язаних з культурою, а також індивідуальним митцям. При
тому процеси аплікації чи
подачі проєктів є дуже часто спрощені і доступні.
– З одного боку – утримувати галерею нелегка
праця, а з іншого – коли
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«Завершення світу» серія «Дрібниці»

ти галерист-художник,
це твій вагомий засіб
просування самого себе і
можливість розкручувати інших талановитих
колег. От як це все відбувається на арт-ринку:
хто й що робить художника відомим та успішним?

«Дадаїстичні пазли» серія «Дрібниці»

кація. В сучасному світі це
надважлива річ. Мало бути
геніальним, потрібно знайти спосіб це донести до тих,
кому твій талант і твори
можуть бути потрібними.
Галерея, як відкрита платформа з вітриною в центрі
одного з найгарніших міст
Європи, насамперед, це за-

– Мене дуже зацікавила твоя сценографія для
Teatr «Atelier im. Agnieszki
Osieckiej». Це було більше
про музику чи про релігію
і символіку?
– Ця вистава, чи скоріше концерт, про життя у
найширшому його розумінні. Андре Оходло, чудовий співак, який разом
із незвичайним зірковим
складом музикантів з різних країн виконує унікальні
твори народів Близького

проєктами, котрі просяться
до реалізації. Так сталося і
цього разу. До того ж мені
давно хотілося познайомити Камілу з Поліною Сьомочкіною, яка вже декілька
років провадить у Стамбулі абсолютно унікальний
проєкт
Istanbul
Artists
Residency. Наша фундація
і галерея з самого початку
створення IAR є близькими
партнерами, і ця чергова
наша спільна «інтервенція»
доєднала до нашої партнерської групи Ряшівський
Університет, котрий підтримав наш проєкт, а також Генеральний Консулат РП в
Стамбулі. Наш проєкт теж
був підтриманий і з боку
Генерального Консульства
України. Роботи, котрі були
створенні під час нашої
тижневої резиденції, теж
мають свою попередню
тяглість у часі, але в Стамбулі отримали дещо інше
звучання і контекст.
– Міжнародні мистецькі акції – це своєрідна культурна місія. Якщо
саме мистецтво – явище
космополітичне, то що
стосовно ідентифікації
художника. Митець – це
той, хто інтегрується
в чужу культуру, чи той,
хто інтегрує свої культурні коди?
– Митець – це той, хто
несе своїми творами своєрідне знання візуального

Проєкт Сергія Савченка та Каміли Беднарської
«Недоторкані – речитатив мовчань»

– Насамперед – якісні роботи. Щоб арт-ринок
прийшов до тебе, потрібно
мати що йому запропонувати. І, звичайно, комуні-

сіб зв’язку зі світом, а отже
– можливість поширення
інформації, котра не була
доступною для наших глядачів раніше.

«Недоторкані – речитатив мовчань» Stambul 2021

Teatr «Atelier im. Agnieszki Osieckiej», сценографія С.Савченка

Сходу. Разом вони роблять
справжні музичні чудеса.
Мені потрібно було просто
зобразити музику органічно і водночас підсилити
емоційність дійства. Все,
здається, вдалося цікаво і
успішно.
– У Savchenko Gallery
ще тривала експозиція
з «Вікна у світ», а ти вже
був у Туреччині з Камілою
Беднарською та вашим
спільним проєктом «Недоторкані-Речитатив
мовчань».
– Це вже далеко не перша спільна виставка з Камілою Беднарською. Нам добре співпрацюється і вже
дуже давно працюємо над
різними і «паралельними»

характеру. Ця інформація
зустрічається з іншими
знаннями, змішується і додає їм, а також собі, оновленого сенсу та форми. Десь
так можна на це подивитися. Про ідентифікацію зараз
говорять багато, напевне, у
зв’язку з тим, що існує багато загроз її втрати. Сам по
собі процес творення – це
один з найкращих інструментів для пізнання себе.
Тому спілкування і обмін
інформацією між митцями
може лише підсилити і поглибити усі потрібні форми
ідентифікацій.
Фотографії з архіву
Сергія Савченка

(Далі буде)
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ГОРОСКОП
Овен

Фіна
Фінансове
Ф
становище досить стабільне, хоча і не
блискуче. На великі ділові успіхи розраховувати не
варто. До привабливих пропозицій в четвер і п’ятницю краще поставитися з неабиякою часткою скепсису. У вівторок чекайте перевірку з боку начальства
або контролюючих органів. Якщо на початку тижня
у вас не буде щось виходити, не впадайте у відчай і
не наполягайте на своєму, займіться іншою справою,
і проблема поступово вирішиться сама собою. Не
уникайте роботи, але водночас і не беріть на себе занадто багато зобов’язань.
Якщо ви будете уважно слухати і чути оточуючих,
то зможете досягти згоди і взаєморозуміння навіть з
самими незговірливими людьми. У вихідні приділіть
більше часу і уваги дітям, при необхідності постарайтеся їм допомогти. Виправляйте любовну ситуацію,
що склалася, якщо вона вас не влаштовує. Не варто
мовчати і терпіти. В кінці тижня навіть прохолодні
відносини можуть
у знову «зігрітися».
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Телець

У сфері ф
фінансів встановилася рівновага, але необхідно діяти досить обережно, спираючись на добре знайомі і перевірені методи. У четвер виникне
необхідність виступити на нараді або дискусії, щоб
відстояти свою точку зору.
Понеділок і вівторок сприятимуть до взаєморозуміння з начальством. На початку тижня небажано
відхилятися від намічених цілей, хоч би якими великими були спокуси. У вас може з’явитися бажання бути попереду всіх, і у вас для цього буде багато
шансів. В особистому житті бажано проявити такт і
терпіння, близькі та друзі це оцінять по достоїнству.
Понеділок, швидше за все, стане днем довгоочікуваного підйому працездатності, день гарний і вдалий для початку будь-якої справи. Четвер і п’ятниця
будуть сповнені метушні, намічені зустрічі можуть
зірватися. Ви будете схильні до побудови грандіозних задумів, ось тільки ваша кохана людина не готова втілювати їх в життя.

Рак

Якщо вви не пропустите нагоду, то вас можуть очікувати досить прибутЯкщо
Я
кові проекти і цікаві ділові пропозиції. Важливо зосередитися на роботі і
не відволікатися. Фінансове становище стабільне. На цьому тижні бажано
порівнювати свої бажання з можливостями, і не обіцяти того, чого ви не
зможете зробити.
Ці дні можуть принести багато проблем і непорозумінь тим, хто не
схильний думати про наслідки своїх дій. Постарайтеся зосередитися на
найголовнішому, менше часу витрачати на балаканину. Настає новий виток
вашого духовного розвитку, тому варто побути наодинці з собою. Тиждень
обіцяє бути повним різноманітними подіями, які спершу вас порадують,
потім засмутять, і, нарешті, зовсім несподівано, знову порадують.

Лев

Фінанс проблеми не будуть вас особливо непокоїти на цьому тижФінансові
Ф
ні. У понеділок і вівторок не варто поспішати і розмінювати свої сили на
дрібниці, краще зосередитися на одному проекті і довести його до кінця. У
п’ятницю, схоже, доведеться затриматися допізна.
На цьому тижні не варто поспішати з всіма справами, що накопичилися
і зі здійсненням планів, постарайтеся розбити обсяг роботи на послідовні
етапи. Вам буде віртуозно вдаватися підтримувати діалог з партнерами по
бізнесу, а ось в особистому житті не виключені розчарування. У вівторок
якомога менше критикуйте начальство, особливо - за очі. Чекайте гостей з
іншого міста. На цьому тижні у вас з’явиться шанс відновити відносини
зі старою любов’ю, багато що залежить від вашого бажання.

Діва

Терези

Гр
Грошові
надходження можливі тільки в кінці
тижня, тому плануйте бюджет відповідно до ваших можливостей. Не кидайте гроші на вітер,
може виникнути така ситуація, коли в потрібний момент ви будете не здатні допомогти
близьким людям. У неділю, можливо, доведеться працювати. На початку тижня має
налагодитися взаєморозуміння з оточуючими, в житті з’явиться більше комфорту і
порядку.
У понеділок ваше почуття гумору буде
притягувати до вас людей, що відкриє перед вами цікаві перспективи. У середу ви
здатні набрати хороший робочий темп, постарайтеся зберегти його до кінця тижня. У
вихідні не варто збирати вдома або на дачі багато гостей, оскільки це не принесе нічого, крім
клопоту. Постарайтеся не дратуватися і не так
бурхливо реагувати на незначні промахи коханої
людини. З ким не буває, адже ви теж зовсім не ідеальні.

Скорпіон

У першій половині тижня можливі великі грошові надходження.
Вас чекає солідний прибуток. Вдало завершиться діловий проект.
Ваш авторитет підвищиться, до вас будуть звертатися нові клієнти.
На цьому тижні у вас з’явиться шанс для кар’єрного зростання, ви
зможете перейти на більш перспективну і високооплачувану роботу.
У четвер вас чекатиме зустріч з людьми, дуже важливими для вас в
професійному плані, ви отримаєте дуже вигідну пропозицію. В особистому житті вас чекають приємні зміни. На цьому тижні ви порадуєте
кохану людину, у вас буде шанс допомогти їй в здійсненні заповітної
мрії. Будь-які труднощі
переборні, якщо ви разом і поруч.
р

Козеріг

На цьому
ц
тижні фінансовий успіх буде
сприяти тим, хто не боїться роботи та готовий працювати в поті чола. Перебоїв з грошовими коштами поки не передбачається. У
п’ятницю варто обговорити несподівані бізнес-ідеї. На цьому тижні будьте тверді і послідовні, сподівайтеся тільки на свої сили. Вівторок може виявитися емоційно напруженим
днем. Добре б обмежитися роллю спостерігача. В середині тижня в справах серцевих
можуть намітитися яскраві перспективи. Сил
і енергії теж додасться. Вам слід задуматися
про своє ставлення до людей, ймовірно, ви
схильні вимагати надмірно. Той, хто зовсім
недавно здавався мало не ідеалом, може виявити далеко не кращу сторону характеру.
Схоже, після розчарування вам важко знову
вірити представникам протилежної статі.

Близнюки

Фіна
Фінансове
становище стабільне. Воно
дозволяє вам запланувати і реалізувати
не тільки великі покупки, але і далекі поїздки. Цілком можна дозволити собі витратити гроші на розваги та нові враження. Кохана людина зробить вам дорогий
подарунок.
Настає дуже сприятливий тиждень
для досягнення важливих професійних цілей і змін на краще в особистому
житті. Просто не сумнівайтеся, що все
можливо. І ви це отримаєте! Постарайтеся дотримуватися золотої середини,
не впадати в крайності. Ви досягнете
набагато більшого, якщо в ці дні станете
менше говорити і уважніше слухати думку оточуючих. Чим менше ви попросите,
тим більший у вас є шанс отримати все і
навіть більше.

У понеділок можливі великі фінансові надходження. У вівторок вас можуть очікувати
несподівані витрати на сім’ю. У п’ятницю
будуть вдалими покупки для себе і для
домашнього затишку. На цьому тижні постарайтеся бути одночасно ввічливим
і наполегливим, саме така схема поведінки буде ключем до успіху. У вівторок
не варто перебільшувати, описуючи
комусь свої можливості, краще навіть
трохи занизити вимоги до себе, тоді ви
зможете врятуватися від розчарувань.
У середу доведеться долати раптові
перешкоди. Зате в четвер практично всі
справи вдаватимуться з легкістю. Всередині у вас все кипить і вирує, але багато в чому
це суб’єктивні відчуття, і зовсім ви не забуті і
вже тим більше не кинуті. Просто кохана людина з об’єктивних причин не може приділити вам
стільки уваги і часу, скільки б вам хотілося.

Стрілець

Фінансове
нанс
нссове ста
становище не викликає особливого занепокоєння, але
багато витрачати все ж не варто. Є шанс попрацювати на майбутнє, швидше за
все, випаде він в середу. Важливо його не упустити. Сприятливий тиждень для
переходу до нового виду діяльності, змін у кар’єрі. На початку тижня ви здатні
побудувати складну комбінацію заради досягнення мети, яка ніяк не хоче піддаватися. Завзятості повинно вистачити, але результат може злегка розчарувати.
У вівторок не вдавайтеся в суперечки. У п’ятницю ж, навпаки, ви зможете переконати кого завгодно в чому завгодно. У неділю влаштуйте пікнік на природі. На
цьому тижні ймовірно деяке пожвавлення в любовній сфері. Частіше виходьте в
світ, бувайте серед друзів, вас очікують нові знайомства і захоплюючі пригоди.
Але не дозволяйте оточуючим втручатися у ваше особисте життя.

Водолій
д

На цьому
цьо тижні вам, схоже, доведеться вживати екстрених заходів по реанімації свого бюджету. Непередбачені витрати можуть повністю його
виснажити. У вівторок і середу бажано утриматися
від великих придбань. У четвер на роботі проявіть
енергійність, але не нав’язуйте свою думку. У першій половині тижня події будуть протікати плавно і
спокійно, як на роботі, так і вдома. Якщо і трапиться
невелика сварка, то вона обов’язково затихне сама.
Зате ближче до вихідних знову проявиться давня
проблема. Не рекомендується йти на ризик, можна
багато чого втратити. У п’ятницю можна розраховувати на допомогу друзів. У вихідні постарайтеся
захистити себе від непотрібних контактів і порожніх балачок. Ці негаразди можуть вирішитися самі
собою, якщо ви залишите безуспішні спроби переробити кохану людину на свій лад. Середа і субота
- найкращий час для романтичних побачень.

Риби
б

На цьому
ць
тижні вірогідні великі витрати, причини ж можуть виявитися різними - від гострої бізнес-необхідності, до не менше гострого раптового бажання відпочити. При цьому не варто влізати
в борги і розоряти свою кредитну карту. Тиждень
розділиться на дві практично протилежні половини: початок добре підійде для завершення розпочатого раніше, кінець же принесе удачу в нових
починаннях. Понеділок може виявитися одним з
найбільш вдалих днів тижня. У середу ділові зустрічі не дадуть бажаних результатів, краще перенести їх на інший день. У другій половині тижня
краще не влаштовувати побачення, вас буде дратувати як новий знайомий, так і давній партнер.
В інтимних стосунках вам нині краще відмовитися від завищених очікувань. Наскільки б складна не була ситуація, виймайте з неї позитивні моменти. Чесне слово, вони там є.

ЧАС І ПОДІЇ

М

ова – це засіб передання
інформації, але, бляха, не
ідеальний. Коли я пишу “альтернативні засоби схуднення”, то
не маю на увазі, що вони варті
уваги (бо вони варті уваги лише
для того, аби знати, що їх варто
обходити шостою дорогою). Це не
альтернатива загальноприйнятим
засобам, зовсім не альтернатива…
Перед тим, як озвучити засоби
схуднення, яких слід уникати, варто
зазначити дієві, доказані теоретично
та емпірично.
Схуднення – це зменшення кількості жиру в організмі, а жир – це
енергія. Чи означає ця інформація,
що для схуднення треба щось зробити з енергією? Ще б пак! Потрібно
зменшити її надходження в організм
і збільшити її витрати. Організм є
пічкою, яка постійно спалює калорії,
і для того аби цей вогонь не погас
(смерть), ми й підкидаємо дрова у
вигляді їжі. Якщо продовжити аналогію, жирові запаси – це запасні
дрова. Ці дрова будуть згоряти, коли
пічка сильно розкочегариться, або
кочегар засне на робочому місці,
забувши підкинути дров ззовні, або
і перше, і друге. Розкочегарена пічка – це фізичні вправи, безвідповідальний кочегар – обмеження в їжі.
Отже, фізичні вправи та гіпокалорійна дієта – істинні засоби схуднення.
Є й допоміжні – повноцінний сон і
психоемоційна гігієна. Адже коли
ми не висипаємося і перебуваємо в
хронічному стресі, вкрай важко дотримуватись бажаного харчування і
бути фізично активними.
Зазирнімо в організм Ігната, який
сидить на дієті та бігає. Я буду сильно
спрощувати і говоритиму лише те,
що нам необхідно для розкриття цієї
теми. Ігнат узув свої улюблені кеди і
вийшов на пробіжку. Ця нехитра локомоція потребує енергії. І саме для
таких справ організм зберігає енергію прямісінько в мускулах (глікоген,
внутрішньом’язові тригліцериди).
Зрештою, бігав він вчора. Але й сьогодні його ентузіазм нікуди не сховався, їжаком не скрутився. Ні світ
ні зоря Ігнат знову в кедах. Навіщо?
Ігната в саме серце вразила одна дівчина, якій не прийшовся до смаку
його милий животик. Під час інтимної близькості вона фиркнула: “Я
не можу займатись сексом з двома,
з тобою і твоїм пузом! Воно на мене
постійно таращиться, йому не місце
в нашому ложі. Воно тут зайве! Вибирай: або я, або воно!” Дівка файна,
тож Ігнат твердо вирішив схуднути.
Тому й бігає.

Запаси енергії в м’язах не безкінечні, вони мають особливість
закінчуватись. І тоді організм для
м’язового скорочення бере її з їжі.
Але дзуськи! Крім пробіжок Ігнат ще
себе обмежує в харчах. Без паніки!
Гіпофіз і наднирники кидають в бій
своїх таємних агентів-гормонів (епінефрин, соматотропін тощо). Вони
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Альтернативні
засоби схуднення

з кров’ю допливають до пуза Ігната
і виводять жир в кровотік (ліполіз).
Після чого він зв’язується з білками
крові і доставляється до м’язів ніг, де
й згорає, дозволяючи кедам Ігната
переміщатись в просторі. Так людина худне.
А тепер, знаючи механізми схуднення, ми можемо осмислено подивитись на альтернативні (читай нікудишні) засоби схуднення.

Масаж

Масаж – це коли мнуть м’які
тканини. Процес мняття енергозатратний, отже сприяє схудненню…
масажиста. Щодо клієнта, то масаж
може підвищити кровообіг в зоні,
яку мнуть. І все. Ліполітичних гормонів нема, розщеплення жиру нема,
схуднення нема. Згадую, як ще в
часи, коли я мучив людей, змушуючи їх тягати важкі гантелі, моя підопічна хвалилась, що схуднула завдяки масажу. Щоправда, додала, що
масажист мав у кабінеті гантелі, які
його клієнти й використовують за
призначенням. Епіфеноменологічна
помилка у всій красі і святковому
вбранні, тобто хибна причинно-наслідковість.

Ліпосакція

Жир неможливо видавити, вичавити, видзюрити в унітаз – він мусить
згоріти в мітохондріях активних тканин організму. Це фізіологія. Але є
один дієвий засіб позбавлення себе
зайвих кілограмів – ліпосакція. На
хлопськиий розум ліпосакція – це
коли ви приносите свої запаси жиру
до хірурга зі словами “Заберіть цю
гидоту з мене”, а він її викачує. Всі
щасливі… крім вас. Хоча ви теж щасливі, але короткотривало. Ліпосакція – це боротьба з наслідками, а не
з причиною. Ліпосакція – це коли
автівка жере масло як проклята, а
ви його постійно доливаєте, замість
того щоб відвезти її на СТО. Вам викачали жир, а причину у вигляді переїдання не забрали. Зайва вага вернеться гарантовано. Я вам більше

проблемну зону, бо там багато альфарецепторів.
В мене була підопічна, яка не бажала обмежувати себе в їжі. Це свідомий вибір, і це нормально. Але ж
“вушка”, мала вона ті злощасні вуха
– відкладення жиру на стегнах в районі кульшового суглобу, і воно її
їло. Не зважаючи на мою аргументацію, вона пішла на “ін’єкції краси”
(так косметолог обізвала процедуру,
яку ми тут обговорюємо) зі словами:
“Я вірю, це мені допоможе.” Це було
років з 5 тому, одна процедура вартувала 800 грн – немалі гроші на той
час. А курс передбачав 10 процедур.
Вже на восьмих відвідинах моя підопічна спитала, коли ж вона вже побачить зміни, на що їй відповіли, що
треба почекати місяць-другий. І тільки тоді в неї розплющились очі…

Пресотерапія

скажу, саме переїдання – це не причина, не першопричина. Треба спочатку знайти причину переїдання:
тривожність, депресія, емоційний
голод, харчові звички тощо. Хоча, це
вже інша тема, не сьогодні.

Обмотування харчовою
плівкою чи теплий одяг
Люди виконують кардіосесії, обмотавшись харчовою плівкою або
одягнувшись у теплий одяг з ціллю
схуднути. І дійсно після такого тренування ваги показуватимуть мінус
кілограм-другий. Чому? Бо додатковий одяг і харчова плівка підвищують пітливість, ми втрачаємо воду.

Якщо одна думка про фізичні
вправи і обмеження в їжі змушує сіпатись ваше ліве око, несіть гроші на
пресотерапію. Там на вас нап’ялять
костюм, який буде стискати ваше
тіло, проймаючи вашу душу надією
на покращення фігури. Але тільки
надією, яка погасне, як свічка під
дією різкого видиху, після декількох
процедур. Нагадую, жир не можна
вичавити, видавити тощо, він має
згоріти в мітохондріях активних тканин. Єдине, чого позбавить вас пресотерапія - це гроші.

Кріоліполіз

Схуднення – втрата зайвого жиру,
не води. Мало того, якщо ви з потом
втратите 2 літри води, будьте певні,
опісля дві літри і вип’єте.

Ліполітики

В кожного з нас є “проблемні
зони” – місця, де жир активно відкладається, і які, зараза, не хоче покидати. Це детерміновано генетично
і зв’язано з рецепторами адреналіну.

Якщо в певній зоні багато альфаадреналових рецепторів, вона буде
проблемною. Нам обіцяють забрати
жир з проблемних зон за допомогою ін’єкцій так званих ліполітиків
(ліполітик означає розщеплювач
жиру). Препарат розщеплює жир, і,
увага, ми його видзюрюємо. Жирна
сеча – це щось нове.
Давайте вдамо, що ми повірили.
ОК, розщепили зайвий жир, і що
далі? Нестачі енергії нема, ми ж не на
дієті і кінцівками не махаємо (навіщо
нам це все, коли є чудо-процедура).
А буде ось що: жир поплаває-поплаває і вернеться назад, саме туди, в

Вам мало? Тримайте ще одне
чудо жироспалення – кріоліполіз.
Певну ділянку тіла охолоджують,
від чого ви маєте худнути. Кажуть,
що під дією холоду організм шукає
резервне джерело енергії, активується жирова тканина. Білий жир
перетворюється на бурий, який тіло
виводить протягом 30 днів, бла-блабла… Насправді на обігрів тіла витрачається не так вже й багато енергії. Утворення бурого жиру вкрай
неспішний процес. І, бляха-муха,
жир не може вивестись з організму,
він мусить згоріти, білий чи бурий.
Одним словом, несіть гроші й туди,
якщо маєте зайві.

Наша біда в тому, що ми не хочемо напружуватись, ми рухаємось
шляхом найменшого спротиву, не
усвідомлюючи банальну істину: без
зусиль результат неможливий. На
цій нашій особливості паразитували, паразитують і паразитуватимуть.
Пам’ятайте: зусилля – результат.
Автор: Персональний тренер
Віктор Мандзяк
Джерело: Егоїст (https://egoistmagaz.in.ua/
zahoplenia/альтернативні-засоби-схуднення)
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ноді стара фамільна
хата може зробити
справжню революцію
у родині і навіть у всьому селі. Як це й сталося
у Чесниках. Тепер люди
сюди їдуть, аби побачити
найчистішого мельника,
полежати біля особливого
храму на місці капища,
скуштувати живі олії і
сир, зроблений за швейцарською технологією.

Врятували квіти
У Чесники ніколи не їздили туристичні автобуси. Аж
поки тут не оселилася родина Росоловських п’ять років
тому.
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Рай у Чесниках,

або Як рогатинське село заманює туристів

«Тато дуже підірвав здоров’я на війні, – розповідає
Роксолана. – На таблетки
йшло купа грошей, і ніякого
толку. Аж поки ми вдома не
почали робити лляну олію.
Вже через тиждень йому стало легше, а потім узагалі все
минулося. Так з’явилася ідея
виробництва олій холодного тиснення, аж сім видів. Ми
розробили бренд «Опільські
олії», обладнання знайшли у

занедбане, церква розграбована, повно хат стояли
покинуті, нікому нічого не
треба… Хоча перспектив
тут, хоч греблю гати.
Чесники – одне з найдавніших сіл у Рогатинському
районі, відоме ще з ХІІІ століття. Роксолана взялася за
розкрутку села, каже, дуже
не хоче, аби Чесники перетворилися на занедбаний
хутір. Тепер кожних вихідних
сюди приїжджають туристи.
Тут є на що подивитися:
стара унікальна церква, збудована на місці сили, інша
церква, за котрою тягнеться міх цікавих історій, електричний млин, який так добре меле, що зі своїм зерном
сюди з’їжджаються мало не
з усієї області. І, звісно ж, гастротур: живі олії Росоловських і сироварня місцевого
жителя, де все роблять за
швейцарською технологією.

Церква-воїн

Першою приїхала пані Галина. Жінка пів життя була в
Києві, працювала в комітеті
Верховної Ради. Звісно, вертатися в рідні Чесники навіть гадки не мала, але дуже
захворіла мама. Донька забрала стареньку до себе в
столицю, однак та страшенно тужила за домом. Пані
Галина мусила все покинути
і переїхати в село, в давню
мамину хату.
«Перших кілька місяців я
пухла від плачу – дуже важко звикала до нових умов,
– розповідає вона. – А потім
почала садити троянди. Три
сотні троянд і ще стільки ж
кущів гладіолусів. Мама так
любила квіти – я хотіла, аби
вона любувалася. Ці квіти і
мене врятували. Через два
роки я зрозуміла, що вже
нікуди звідси не хочу їхати.
Тепер це мій рай».
Тоді якраз Галинин чоловік Михайло повернувся
з війни, теж у Чесники. Невдовзі і донька Роксолана
приїхала. Вона працювала
в Чехії на хорошій посаді в
туризмі, але через карантин
все стало. Так фамільне обійстя у Чесниках зібрало всю
сім’ю докупи.

ЧАС І ПОДІЇ
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Німеччині, сировина – свіжа
й українська, лиш кунжут – з
Індії».
Сім’я також хотіла засіяти лавандове поле, зробити фотозону. Зверталися в
сільську раду, аби виділили
ділянку, яка належить татові як учаснику АТО. Але там
місцеві депутати відрізали,
мовляв, нащо йому тієї землі
– він уже й так своє віджив. І
не дали.

Аналогів цій церкві в
Україні навряд чи можна
знайти. У селі її називають
старою або церквою-воїном,
адже це найдавніша кам’яна
споруда оборонного типу в
західному регіоні. У храмі є
підземний хід глибиною до
15 метрів, який розходиться
у дві частини села. В цьому

Точна назва храму невідома. У селі кажуть – церква
Вознесіння Господнього, а в
різних наукових джерелах
– храм святого Михаїла або
Миколая Чудотворця. Щодо
часу будівництва теж багато суперечностей. Спершу
його вважали храмом XVI
століття, потім дослідники називали XIV століття, а
тепер йдеться про ХІІ. Це
пам’ятка архітектури національного значення, однак
ніхто не знає, де ділася документація.
«Цю частину Рогатинщини мало досліджували, бо
всі кошти завжди спрямовували на вивчення Крилоса»,
– пояснює Роксолана.
На місці храму колись
було капище, присвячене
богу сонця Хоросу. Туристи
досі це відчувають, декотрі навіть лягають на землю
біля церкви – аби набратися
сили.
На подвір’ї коло храму є
кілька старовинних кам’яних хрестів, розмальованих

Перспектив, хоч
греблю гати
Коли Росоловські сюди
переїхали, село було дуже

підземеллі ховалися люди
під час нападів татар. Один
хід вів до панського маєтку,
тепер там приватні склади,
а інший – до лісу. Хід порятував не одне покоління.
«Колись мій тато туди спускався, – розповідає Роксолана. – Знайшов стару друкарську машинку і гільзи».

солярними знаками – символікою, що позначає сонце
і втілює світло. Один із хрестів, припускають, є присяжним, тобто тим, на якому
давали присяги. Весь хрест
розписаний старослов’янською мовою. А в нижній
його частині навіть написане прокляття: йдеться про

те, що коли людина не дотримається присяги, то нехай тричі буде проклята.
Майбутнє цієї церкви невизначене. Будівля потроху
розсипається. Іконостас XVIІІ
століття у стилі українського бароко взагалі розграбований. Зосталися залишки
двох ікон.
«Навряд чи хтось із місцевих вкрав, – каже Роксолана
Росоловська. – Люди в селі
все-таки мають страх перед
Богом. Всі знають історію
про жителя Чесників, котрий
у радянський час знищував
у селі хрести, топтав Євангеліє… Потім обидві його
внучки народилися з інвалідністю – ні одна, ні друга
досі не ходять».
Церкву треба зберегти за
будь-яку ціну, адже тут молилися понад 30 поколінь. Музей у цьому храмі міг би стати туристичною принадою
для всієї області. Але спершу
треба відновити будівлю. Для
держави то не є великі гроші.

Нова церква

Ще одну церкву в Чесниках називають новою,
бо збудована лише століття тому. Йдеться про храм
Архистратига Михаїла. Не
менш цікавий.
Коли стара церква стала
затісна, люди захотіли побудувати ще одну – більшу.
Місцевий багатій пан Мелінський виділив шмат землі,
однак аж на пагорбі. Люди
самі розкопували і рівняли
ту ділянку. Гроші збирали
всім селом. Проєкт замовили у відомого архітектора
Василя Нагірного.
Нарешті в 1906 році почали будувати. Кожен камінь
мав свій номер і своє місце,
де повинен стояти. Але потім зчинився скандал. Підрядник, вивівши церкву до

вікон, вкрав усі кошти і втік
за кордон. Люди ще раз збирали гроші, тому храм завершили аж у 1914-му.
«До речі, підрядник прихопив з собою не лише гроші, але й місцеву красуню
Оленку, – розповідає 75-річний паламар Михайло Слободян. – Вона лишила свого
благовірного чоловіка, дітей, і з коханцем подалася
до Відня. Дівчина була геть
юна, її видали заміж ще в 13
років. Люди сміялися з того,
як одного разу чоловік її
ніде не міг знайти, а та з ровесницями в піску бавилася
в ляльки».
Продовження на стор. 29
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Так ось, коханці-втікачі
любилися в Австрії, поки не
закінчилися гроші. А тоді
Оленка вернулася додому.
Пішки. У селі її простили, чоловік прийняв назад.
Це була єдина жінка в Чесниках, яка курила папіроси.
Пішла помагати місцевій єврейці-акушерці Естер. Навчилася всього коло неї. У 40-х,
коли в Рогатині німці винищували євреїв, Естер втекла
до Америки. А Оленка продовжила акушерську справу
в Чесниках. Всі діти, котрим
помогла народитися, потім

29

ПОДОРОЖІ

#36 I 09.8.2021

при кожній зустрічі цілували
їй руку – була така традиція.
Оленчина хата стояла на
самісінькому початку села.
Всі, хто йшов на автобус чи
з автобуса, минали ту хату.
Жінка любила сидіти на лавці коло свого обійстя і хотіла
говорити з усіма перехожими. У кожного мусила бодай
щось запитати. Нема вже її –
померла у 1978-му.
Взагалі новій церкві не
дуже щастило. Під час ремонту в 90-х звідси щезла
давня позолочена ікона, яку
колись перенесли зі старого

храму. Ніхто нічого не бачив
і не знав. Принаймні так казали. Хтось говорив, що ікону взяли на реставрацію, і з
кінцями по сей день.
Паламар Михайло знає
ще цілу кіпу історій. Наприклад, про хрест тверезості,
що на храмовому подвір’ї.
На початку минулого століття в Чесниках люди дуже
пиячили. Річ у тім, що в селі
були і гуральня, і броварня,
і корчма. Доходило до того,
що чоловіки віддавали власникові корчми своїх коней, а
натомість тиждень безпробудно пиячили в шинку, навіть не виходячи надвір. Там і
спали на лавці. Дружини лиш
приносили їсти, бо закуска
в корчмі була дуже дорога –
чоловіки могли пропити геть
всю господарку. Так людей
туди і заманювали: горілка –
дешева, а їжа – дорога.
Зрештою
священники
збунтувалися, встановили
хрест тверезості і змушували
людей присягати, що більше
не пиячитимуть. Помогло.
Потім почалася війна,
чоловіки пішли на фронт, а
дружинам платили за них
гроші. Жінки скинулися
коштами, вигнали власника
клятої корчми, викупили її й
облаштували там читальну
залу і будинок культури.
Церква по сьогодні зберегла свій автентичний
вигляд. «Зараз ми добиваємося, аби їй дали статус історичної пам’ятки», – каже
Роксолана Росоловська.

Млин добре меле

Електричний млин у Чесниках цікавий вже тим, що
досі діє. Ще з середини минулого століття. Селяни будували його просто за трудодні.
Тепер млин належить підприємцю. Люди приїжджають зі своїм зерном навіть з
Тернопільщини – настільки
добре млин меле.
Тут за всім пильнує мельник Михайло Наконечний.
Любить показувати, як працює млин – туристи сюди
часто приходять, більшість
ніколи того не бачили. Але
найдужче дивуються, що
порохів нема і мельник такий чистий, аж блищить: у
попрасованих штанах і білю-

шої господині в селі. «Не раз
буває, що дуже важкий день,
я сильно змучений і вже не
годен прибирати, – каже він.
– Тоді обов’язково приходжу
вдосвіта, аби все вимити. Ну,
не можу інакше, такий маю
характер».
Мельник – ще той естет.
У підсобці на столі у нього
завжди стоїть ваза з квітами.
А взимку вазони. Чоловік
обожнює квіти, найбільше
– троянди. Над столом – старовинна ікона, бачила не
одне століття.
Мельник каже, обходити
цей млин не важко, ось тільки гудить дуже. Зараз мало
роботи, бо не сезон, але осьось усе закипить: від ранку
до вечора знову гудітиме.

сінькій сорочці. Кажуть, так
не буває. У Чесниках буває.
Такої стерильної чистоти,
як у пана Михайла, певно,
немає навіть у хаті в найліп-

Автор: Наталя МОСТОВА
Джерело: Галицький Кореспондент
(https://gk-press.if.ua/raj-uchesnykah-abo-yak-rogatynske-selozamanyuye-turystiv/)

Десять порад: як безпечно подорожувати горами
В

серпні 2021 року в Карпатах
загубився 6-річний хлопчик.
Знайшли його вже наступного дня завдяки волонтерам.
Загалом хлопчика шукали рятувальники, поліцейські, нацгвардійці,
військові, волонтери та лісники, собаки і квадрокоптери. З огляду на цю
ситуацію, волонтери пошуково-рятувальної Волонтерської асоціації
(SARVA), які також брали участь у пошуках, пропонують низку порад для
тих, хто йтиме в гори. Тож, як робити
це безпечно?
Завжди дивіться під ноги!
Це у горах перше і найголовніше. Інакше можна отримати
травму. Милуватися краєвидами
краще під час зупинок.
Знайдіть провідника! Попри те, що у Карпати ходять
люди похилого віку, з інвалідністю,
навіть з маленькими дітьми, тобто
всі без обмежень, це не буде схоже
на приємну прогулянку парком.
Тренуйте ноги прогулянками! Приділіть особливу увагу підготовці. Вона має бути набагато
пильніша, ніж для будь-якого виду
походів. За декілька тижнів почніть
тренування – ви та ваші партнери по
подорожі мають бути готовими до
тривалих переходів. Довгі прогулянки містом підходять.
Вивчіть маршрут! Найпопулярніші мають вздовж
всього шляху позначки. Але важливий не тільки напрям руху. Звідки
ви будете починати? Де будете закінчувати? Яке сполучення цих двох
точок з «цивілізацією»? Скільки часу
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вам майже не загрожує. Але під час
походів у інші гірські системи треба
пам’ятати симптоми: головний біль,
порушення сну, задишка, втрата апетиту, втомленість, нудота, хиткість
при ходьбі.
Погода у будь-яких горах,
зокрема Карпатах, - дуже
мінлива. При раптовому погіршенні
погодних умов краще зупинитися у
першому ліпшому місці і перечекати
негоду, ніж йти невідомо куди. Також
початківців вражають різкі кліматичні переходи при сходженні – влітку
на Говерлі можна побачити сніг. А
ще у горах буває сильний вітер, і погода змінюється від штилю до зливи
за кілька годин. Тому навіть посеред літа беріть із собою головний
убір, шарф, рукавички, сонцезахисні
окуляри, штани зі щільної тканини,
куртку та дощовик.
Завжди дбайте про запас
води та їжі! Вона має бути
не в одному рюкзаці, а в кожного
учасника походу. У горах зневоднення наступає швидше і непомітніше
– будьте обережні. Майте з собою
запас їжі, води, засоби захисту від
негоди, фліску, сірники, ліхтарик, заряджений телефон і мапу району.
Користуйтеся смартфоном! Беріть його з собою,
тримайте зарядженим і використовуйте його лише для орієнтуванні на
картах й екстрених викликів. І кілька
фото можна зробити. У горах дуже
красиво.

вам потрібно на цей маршрут? Чи
обов’язкова ночівля? В нормальній
ситуації людина долає 4 кілометри
за годину. У горах через зміну висоти
людина йде в півтори рази повільніше – пам’ятайте це при плануванні.
Про вихід на маршрут повідомте рятувальників.
Пересувайтеся лише групою! Першим йде керівник,
або досвідчений учасник, що добре
знає маршрут. Другим має йти найслабший фізично учасник. Темп пересування групи — за найслабшим.
Замикаючим йде найсильніший
учасник, який при необхідності допомагає (розвантажує) знесилених.
Група ні при яких обставинах не має
розділятися.
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Завжди будьте готові повернутися! Пам’ятаєте цю пораду для лісових походів? У горах вона
ще актуальніша. Якщо погода різко
змінилася (почалася злива, град,
хуртовина), якщо ви з самого початку почали вибиватися з графіку, не
встигли вчасно навіть на першу точку зупинки, якщо хтось натер мозолі,
отримав травму, страждає від симптомів висотної хвороби – повертайтеся.
Остерігайтесь висотної хвороби! Це реакція організму
на різку зміну рівня кисню у повітрі.
Вона може початися у людини, починаючи з висоти 2000 метрів. Це,
фактично, висота Говерли, найвищої
точки Карпат. Тому в Україні вона
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30

Б

ільшість юних чоловіків в дитинстві
мріють стати космонавтом
чи льотчиком. Але лише
одиниці стають. Знайомтеся – Юрій Булавка – полковник, військовий льотчик повітряних сил ЗСУ,
найкращий військовий
льотчик України та світу.
– Пане Юрію, скажіть,
будь ласка, із чого почався
Ваш шлях до мрії про небо?
– Скільки себе пам’ятаю
завжди мріяв про те, щоб
бути льотчиком військового літака. Усе моє дитинство
пройшло у військових містечках різних країн, бо мої
батьки були військовослужбовцями. Бувши ще зовсім
маленьким, кожного разу,
коли я чув гул літаків, то залишав усі свої ігри і швидко
прибігав на аеродром дивитися, як сідає літак чи як він
відривається від землі. Мене
зачарувало це видовище!
– А звідки у Вас таке цікаве прізвище як Булавка?
– Я походжу з отаманського роду. Тому і прізвище у нас
було Булава. Коли на нашу
територію прийшла Червона
армія і почалося знищення
таких родів, довелося наше
прізвище змінити на Булавка.
– Якими були Ваші улюблені фільми в дитинстві:
про отаманів чи про льотчиків?
– З дитинства я любив дивитися фільми про льотчиків, про війну. Мені завжди
було надзвичайно цікаво: як
військові літаки літають, як
на них льотчики воюють і як
вони здійснюють свої відважні віражі у небі.
Пам’ятаю, як я вперше
у 10 років побачив фільм із
Томом Крузом «Найкращий
стрілець», як тоді дивувався
майстерності цього льотчика. І другим фільмом, який
справив на мене сильне враження, був «Зоряні війни».
Тоді, бувши десятирічним
хлопчиком, я дав собі обіцянку, що коли виросту, обов’язково стану найкращим військовим льотчиком у світі! З
того часу моя мрія про небо
вже більше ніколи не покидала мене. І я не зрадив її жодного разу.
– Яким був Ваш перший
політ у небо?
– Перший свій політ я
здійснив у 2002 році, коли
був курсантом, навчаючись в
м. Чернігові.
– Якими були в той момент ваші відчуття: це
свобода, драйв?
– Це неймовірне відчуття щастя, коли в тебе перехоплює дух від того, що
ти вперше досягнув такого
успіху, що твоя мрія всього
життя здійснилася тут і вже.
У той момент є тільки небо,
ти і твоя військова машина.
Під твоїми ногами уся земля.
Внизу маленькі, як мурашки,
метушаться люди: хтось пасе
корів, хтось оре поле, хтось
їде в машині, а ти летиш і думаєш: «А я однаково вище від
вас всіх!».

ЧОЛОВІЧА СТОРІНКА

Юрій Булавка:

«Моєю мрією завжди

було небо»
– А як далі розвивалася
Ваша кар’єра?
– Я навчався на військового льотчика, і наші будні були
дуже дисциплінованими та
суворими. Щодня багато годин я присвячував підготовці
до польотів. Завдання дають
інструктори, і ти їх ретельно
виконуєш. Після цього йде
детальний аналіз роботи, де
особливу увагу приділяєш
розбору можливих помилок
та екстремальних ситуацій.
Наприклад, могло бути таке,
що при зльоті чомусь просто
не виходило шасі, чи відмовляла одна із систем літака.
Але на щастя, я завжди знаю,
що мої колеги та співробітники на землі роблять все для
того, щоб ми злетіли і приземлилися здоровими.
– А чи були у Вашій льотній кар’єрі якісь небезпечні
та екстремальні ситуації?
– То був дуже небезпечний випадок на посадці, коли
на великій швидкості середнє носове колесо літака заклинило і сам літак стрімко
почало розвертати вбік. У
машині тоді ж ще і заклинила
педаль. Кожної миті літак міг
перевернутися, і довелося в
екстремальних умовах швидко реагувати, застосовуючи
всі навички. Тоді мені вдалося в роздільному гальмі зупинити літак. І все закінчилося
щасливо. Літак відправили
на ремонт, а мене похвалили за проявлену винахідливість. Правда, тоді головний
інженер сказав єдину фразу:
«Тобі, синок, сьогодні дуже
пощастило, ти напевне народився у сорочці».
– Скажіть, як Вам на літаку СУ-27, випуску 80-х
років, вдається виконувати такі складні фігури найвищого повітряного пілотажу?
– Скажу чесно, що СУ-27
зроблений дуже грамотно,
особливо його аеродинамічна сторона. Це дає змогу
робити на ньому дива. Коли
я прилітаю в будь-яку країну на авіапокази, мені особливо приємно, що знані
закордонні льотчики мене
запитають: «А коли Ви будете виступати, бо для того,
щоб подивитися Ваш виступ,
ми прилетіли сюди за тисячу
кілометрів». Наш виступ традиційно ставлять почесним
останнім номером. І з’їжджаються подивитися на виступ
нашого СУ-27 глядачі із цілого світу.
– А як реагують на Ваш
виступ глядачі? Я бачила

в одному відео, як одна маленька дівчинка кинулася
щиро обіймати Вас, і здавалося, що вона мало Вас
не задушила.
– Дійсно було таке колись,
що після одного мого виступу десятирічна маленька дівчинка кинулася на мене із
такими щирими обіймами,
що мало мені всі кістки не
розтрощила. А загалом є багато прихильників, які хочуть
і сфотографуватися, і взяти
автограф, і гаряче аплодують.
– А чи чути Вам ці аплодисменти в літаку?
– Ні, не чути. У таких випадках інструктор по рації
просто каже, що мене дуже
гаряче вітає публіка на землі.
– Ви є єдиним льотчиком
у світі, який виконує повітряний маневр під назвою
«Дзвін». Розкажіть нам про
цю фігуру.

руки. Я лише можу уявити,
що відчували журналісти в
цей момент.
– Напередодні мого виступу ще на землі ми обговорили і всі фігури, і всі маневри.
Тому, коли я закінчив свій
показовий виступ, біля мене,
в небі, з’явився інший літак із
журналістами, і я почав виконувати стрімке зближення до
них. По радіозв’язку інший
пілот-інструктор давав мені
вказівку наближатися ближче й ближче. Коли я побачив,
що наблизився до них на відстань витягнутої руки, звичайно, що мені так само було
трошечки «стрьомно».
– Ви виконуєте також
фігури, що схожі на нічні салюти у небі.
– У літаку все пристосовано у такий спосіб, що коли до
нього летить ворожа теплова
ракета, то саме так цей са-

– Вона не є новою. Її виконували льотчики-випробовувачі, коли перевіряли літак
на маневровість. Щодо техніки, то тут все є дуже просто.
Літак спочатку здіймається
на певну висоту, а потім немовби завмирає і стрімко падає вниз.
– А які відчуття в той
момент у льотчика?
– Ти в цей момент відчуваєш себе абсолютно непотрібним, бо просто сидиш в
кабіні, спостерігаєш за приладами і наглядаєш, щоб
процес падіння був контрольованим та безпечним як
для тебе, так і для глядачів. І
аж в останній момент, коли
машина вже опиняється над
самою землею, маєш різко
вивести літак вгору.
– Розкажіть про випадок, коли Ви підлітали до
Польщі, в місті Гдиня, де
літак із журналістами був
на відстані витягнутої

лют, який ми випускаємо, має
врятувати льотчика, і літак
від ушкоджень. Цей маневр
є бойовою фігурою, а вже потім ми його використали, як
елемент яскравого шоу.
– Чи маєте ви зараз
якусь високу мрію? Бо я так
розумію, що всі найскладніші елементи військового
пілотажу Ви вже здійснили.
– Моєю мрією завжди
було і є небо, і найбільше я
хочу далі просто літати. Зараз я регулярно їжджу у Миргород, до своєї рідної 831
бригади, де треную молодих
військових льотчиків.
– А чи бачите Ви, на перший погляд, хто саме із Ваших учнів в майбутньому
має всі шанси стати асом?
– Так, я придивляюся до
молодих талановитих військових льотчиків та аналізую їх манеру польотів. У декотрих моїх учнях зразу бачу,
що це будуть майбутні аси.

ЧАС І ПОДІЇ
#36 I 09.8.2021
– Пане Юрію, розкажіть
нам в яких країнах Ви виступали, які маєте нагороди?
– З 2011 року я плідно і багато працюю над військовими програмами. 2019 рік став
для мене дуже успішним.
Цього року я виборов найвищі нагороди на змаганнях
відразу в чотирьох країнах:
Англії, Польщі, Литві і Бельгії.
– А яка нагорода є для
Вас найдорожчою?
– Це найвища нагорода
«Повітряний Оскар», яку я
отримав як найкращий військовий льотчик України.
Уперше вона була призначена льотчику в 1976 році. Це
перехідний приз, на якому
щороку пишуть нове ім’я переможця. Також мені дуже
дорогий приз, який я здобув
у Англії “За кращий пілотаж
на бойовому літаку. Це також
перехідний приз. В Україні я
другий льотчик, який отримав його після полковника
Олексія Коваля.
– І наостанок нашого
інтерв’ю розкажіть, будь
ласка, про якийсь веселий
випадок із вашої військової
авіаційної практики.
– Хоча наша робота військових льотчиків не легка
й негативних моментів є достатньо, але є і дуже веселі
випадки. Зараз мені пригадується мій перший самостійний політ у небо.
Ще коли я чекав свого
вильоту на землі, то уважно
спостерігав, як інші курсанти, мої друзі й одногрупники, злітаючи в небо, на знак
свого першого самостійного
польоту дуже легенько «махають крилами». Це традиційний жест льотчика-новачка,
який мовою льотчиків означає «Дивіться, я вперше сам
літаю!». Ну, а коли я вже сів за
штурвал і підняв свого Л-39 у
повітря, то саме в момент відриву від землі в душі відчув
неймовірну свободу і фантастичне щастя від того, що саме
тут і зараз здійснилася моя
мрія всього життя! І, як я вже
почав тими крилами свого
літака махати в різні боки, не
так легенько, як мої товариші, а відразу так «по-дорослому», що відразу й отримав
своє перше зауваження в повітрі. А на землі мені інженер
жартівливо сказав: «Юра, ми
думали, що ти від того щастя
зараз там і катапультуєшся!».
Той мій перший політ у небо
і був найщасливішим моментом у житті.
– То я так розумію, що
відразу із Вашого першого
польоту всі зрозуміли, що
то в небо вилетів Юрій
Булавка – майбутній найкращий льотчик України
і найкращий військовий
льотчик у світі.
– Напевне, так. Тоді я відчував просто неймовірне
щастя, і від тоді кожного разу,
сідаючи за штурвал літака, в
мене все, як і в мій перший
раз.
Розмовляла Галина Козар
Джерело: Егоїст
(https://egoistmagaz.in.ua/
zahoplenia/bukavka/)
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Колектив газети «Час і Події», а також вся українська діаспора США щиро вітають
паралімпійську збірну України з такими високими спортивними досягненнями!

Збірна України на паралімпійських іграх

Фото: Twitter Президента В.Зеленського

Максим Пастівничний, Сокаль
Спеціально для «Час і Події»

веслувальник Сергій Ємельянов,

плавець Андрій Трусов, який завоював 2 золота

плавець Євген Богодайко,

Н

ещодавно відгриміли Олімпійські ігри, а на зміну
їм прийшли паралімпійські
ігри, в яких змагаються люди
з обмеженою здатністю руху
та іншими порушеннями.
Збірна України в них виступила
блискуче. Наша команда завоювала
- 24 золоті,47 срібних, та 27 бронзових медалей.
В загальнокомандному заліку
збірна України посіла 6-те місце!
На першому місці - спортсмени
Китаю-96 золотих,60 срібних та 51
бронзова медалі.
На другому місці паралімпійці Великобританії - 41 золота,38 срібних
та 45 бронзових нагород в активі.
Третє місце - збірна США - 37 золотих,36 срібних та 31 бронзова медалі.
Попереду нас ще опинилися
спортсмени Московії та Нідерландів.
А до чільної десятки увійшли, окрім нас і згадуваних вище, Бразилія,
Австралія, Італія та Азербайджан.
Український плавець Максим Кріпак завоював 5 золотих, 1 срібну та 1
бронзову нагороди - це найкращий
результат серед усіх учасників паралімпіади.

плавець Денис Дубров,
плавчиня Єлизавета Мерешко,
яка також завоювала 2 золоті медалі

легкоатлетка Зоя Овсій,
плавчиня Анна Стеценко,

легкоатлетка Марія Помазан,

настільна тенісистка Марина Литовченко,
легкоатлетка Анастасія Москаленко,

легкоатлет Владислав Загребельний,

та веслувальник Роман Полянський.

важкоатлетка Маряна Шевчук,
легкоатлет Максим Коваль,
Також золотими призерами стали: плавець Денис Остапченко,

плавець Михайло Сербин,

Окремо хочемо відзначити, що
окрім кращих спортивних результатів, ніж у олімпійської збірної, наші
спортсмени також продемонстрували
вищий рівень патріотизму! Розуміючи, що ми ведемо війну із Московією,
українські паралімпійці неодноразово відмовлялись фотографуватись разом із спортсменами ворожої країни.
Спорт не може бути поза політикою,
адже він безпосередньо впливає на
масову свідомість людей!
Бажаємо спортивної наснаги та
видатних досягнень нашим спортсменам!

32

АНАЛІТИКА – СВІТ
Єлизавета
Нестеренко,
Київ,
Спеціально для
«Час і Події»

З

давалося б, цивілізований світ після семи
років військових дій на
сході України та анексії
Криму, нарешті здатний
розгледіти підступність
дій Росії у маніпулюванні міжнародним правом та процедурами
прийняття рішень.
Однак, «постійно стурбованій» Європі і надалі важко
дається розуміння того, що
Кремль ніколи не грав і, вочевидь, не збирається грати
за встановленими правилами гри, відкривши гібридний фронт інформаційної
війни - бажане видається
за дійсне, війна за «голови»,
розум та наміри триває…
Угорська правляча партія
Віктора Орбана «ФІДЕС», як і
було прогнозовано, не змінила риторику ні щодо відносин з ЄС, ні щодо Росії. Активний російський сателіт в
Європі – Угорщина, увесь
час блокує засідання Комісії
Україна-НАТО, мотивуючи
це ущемленням прав національних меншин в Україні.
Міністр закордонних справ
Угорщини Петер Сійярто
постійно скаржиться, що
його країна перебуває під
значним міжнародним тиском через блокування зближення України з Альянсом,
при цьому перекладає вину
за ситуацію, що склалася, на
політику Києва.
В якості аргументу головний угорський дипломат вказав, що якщо б Угорщина відмовилася від вето,
то залишилася б без інструментів захисту угорців, що
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Тернистий шлях добросусідства
відношення до сектору безпеки та оборони.
Пряме
втручання
у
внутрішні
військово-політичні інтереси України з
боку Угорщини межують
із відсутністю здорового
глузду: блокуємо Україні
будь-які перспективи членства в НАТО, однак виступаємо проти розміщення
військових підрозділів у
безпосередній близькості
до «захищеного» кордону
з країною–членом НАТО.
При цьому неоднозначно
натякаючи Україні, що, мовляв, у пріоритеті має бути
війна на сході, яку Україна
веде з армією та бойовиками, направленими одним з
кращих друзів Угорщини –
президентом Росії Володимиром Путіним.
Згадавши про значний
міжнародний тиск на Угорщину за блокування Євроатлантичних
ініціатив
України, ймовірно варто
замислитись і про потенційних чи реальних союзників
нашого угорського сусіда
у такій нелегкій «боротьбі» з Україною. І вони, без
сумніву, знайдуться, щедро
проплачені російськими нафтодоларами угорські політики, українські колабораціоністи та просто «корисні
дурні».
За різними оцінками,
Угорщина роздала у Закарпатській, Чернівецькій
та Івано-Франківській областях більше ніж 110 тисяч своїх паспортів. Вона
«щедро засіває» Закарпаття
грошима під виглядом «допомоги етнічним угорцям»,
сподіваючись на любов та
відданість у відповідь. Враховуючи ситуацію із вида-

На фото угорський монумент «Турул», що на
Закарпатська область.

живуть в Україні. Як не крути - відмінний подарунок
Росії від нашого західного
сусіда, члена ЄС та НАТО, у
питанні блокування міжнародних оборонних ініціатив
України, навіть при тому, що
спірна угорсько-українська
тематика не має жодного
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чею паспортів Росією на
окупованому Донбасі, уряд
України запровадив ініціативу позбавлення українського громадянства осіб,
котрі набули громадянство
іншої держави. Ця норма
закону існує давно, проте
ніколи як слід не викону-

величезного
значення,
оскільки вважають, що «нація живе мовою». Угорські
посадовці заявляють, що
покращення освіти угорською мовою є ключем до
виживання угорської діаспори і цьому питанню приділяється особлива увага,
зокрема й на Закарпатті,
де діють центри вивчення
угорської мови, фінансовані урядом Угорщини. Проте
за логікою влади Угорщини, Україна за гроші українських платників податків
повинна вчити спеціалістів
для Угорщини?!
Угорщина маркує теЗакарпаття
валась. Угорські чиновники корінні народи України». риторію
піддали сумніву законність Після чергового загострен- пам’ятками та знаками
цієї дії, оскільки факт набут- ня двосторонніх відносин своєї «тисячолітньої притя іноземного громадянства через різкі заяви угорсько- сутності», які мають відверособою повинен бути офі- го посла у Києві, Іштвана то великодержавну симвоційно підтверджений тою Ійдярто, лідери угорців За- ліку (пам’ятники на честь
«завоювання
країною, яка надала гро- карпаття знову вимагають 1100-річчя
мадянство, а Угорщина по- визнати їх «корінним наро- угорцями Батьківщини» і
дібної інформації про своїх дом», мотивуючи це тим, що носять яскраво виражені
громадян надавати не хоче! вже 1100 років проживають елементи імперської поліРозглядаючи
питання на Закарпатті, але про те, тики. Фігури птаха турула,
постійних
обвинувачень що за кілька кілометрів ма- зображення якого можна
України з боку Угорщини у ють материнську державу – трактувати не лише як тотем
дискримінації угорської на- Угорщину, “чомусь” мовчать. угорського народу, а й як
Які гучні заяви було символ імперії з її войовницменшини, потрібно також
нагадати те, що угорська зроблено, скільки списів чістю). Часто зустрічаються
влада взяла на озброєння й поламано, але давайте по- угорські прапори, вінки зі
інші «прийоми» російської глянемо на історію наших стрічками національного
пропаганди у внутрішній сусідів. Угорська мова, як і триколора біля пам’ятників
та зовнішній політиці. Чого угорці мають доволі цікаве угорським діячам тощо.
Видачу паспортів можна
варта лише розгорнута іс- походження. Здебільшого,
терія навколо прийнятого найближчі сусіди України є сприймати як неприйняття
в Україні закону «Про забез- слов’янськими державами. післявоєнних кордонів, які
печення
функціонування Угорці, які займають місце від’єднали від Угорщини
української мови як дер- у центральній Європі на- ті території, які в ній прижавної». Будапешт вважає, лежать до фіно-угорської йнято вважати своїми. Крім
що цей закон обмежує пра- мовної сім’ї. Угорську мову того, при певній сприятлива близько 150 тисяч укра- принесли з собою до цен- вій геополітичній ситуації
їнських угорців, які живуть тральної Європи давні угри території з компактно про1000 років тому з приураль- живаючим населенням мона Закарпатті.
жуть відійти до складу Угорщини.
Чому Угорщина не допомагає своїм
У пропагандистбратам по мові, громадянам Російської
ських
меседжах
Федерації – мансам, хантам і удмуртам? Кремля допускається
територіальний розУкраїни, який може поських степів;
найближчі
і
йб
і пад У
мовні родичі їх — ханти й ставити на порядок денний
мансі — живуть тепер по- деякі старі історичні образи
над річкою Об на схід від між східноєвропейськими
Уралу. Майже всі мови на- державами, а також - пиродів Російської Федерації тання про перегляд кордоперебувають під загрозою нів на основі «історичних
зникнення, більша їх части- претензій», що відносяться
на можуть зникнути вже до двох світових воєн. Крім
незабаром, але найбільшій того, за словами Віктора
загрозі піддаються корін- Орбана, можливість того,
ні мови арктичної части- що Росія знову встановить
ни Росії та Сибіру, якими гегемонію над Україною, не
розмовляє лише декілька є «нереальною». Одночасно
тисяч чоловік або менше, Угорщина, будучи членом
на слух мансійська і хан- НАТО і ЄС, блокує співпратийська мови схожі на угор- цю України з цими організаську – так само, як польська ціями.
Тож абсолютно логічним
чи білоруська є схожими до
постає питання – Угорщина
української.
Цікаве
напрошується є сусідом, що в рамках партпитання:
чому
Угорщина нерства будує добросусідВиноградівщині,
не допомагає своїм братам ські відносини з Україною,
по мові, громадянам Росій- чи стратегічний партнер
У 2019 році Україна вне- ської Федерації – мансам, авторитарної Росії у косла поправки до Закону хантам і удмуртам? Чому не трої свої «скрепи» і наміри
«Про освіту», відтерміну- захищає мовні права там, де зібрати докупи «велику
вавши до 1 вересня 2023 це і справді необхідно? Чи 1000-літню державу»? Суть
року дію мовної статті, яка це тільки можливий шантаж і подібність з путінськими
розлютила Угорщину, проте України у мовному питанні? методами реалізації урядом
Мова стала стрижнем Орбана «повзучої мадяриБудапешт і це не влаштувало. Зрештою, масла у вогонь угорської самосвідомості зації Закарпатського краю»
підлив закон №5506 «Про і саме мові угорці надають наштовхує на роздуми.
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Антифа починає
Пентагон коригує
доктрину стримування застосовувати зброю
США мають намір подолати стратегічний застій

Ф

едеральний
реєстр (ФР) США
опублікував повідомлення Держдепу про
введення санкцій проти трьох організацій
з Росії, відповідно до
закону про нерозповсюдження зброї
масового знищення
(ЗМЗ). Борючись за
нерозповсюдження
ЗМЗ, Америка продовжує будувати плани
забезпечення своєї
ядерної переваги над
усіма противниками.

Адмірал
Чарльз
Річард, який очолює
Стратегічне
командування (СК) ВС США,
виступаючи на слуханнях Комітету з ВС (КВС)
Сенату, заявив, що за
темпами
реалізації
програм
модернізації ядерних озброєнь і
вдосконалення їх експлуатаційних можливостей Росія і Китай
суттєво випереджають
Америку.
На його думку, якщо
США не почнуть більш
активно вкладати кошти в ядерну оборону
і в її інфраструктуру,
вони можуть втратити
довіру союзників як до
головного джерела забезпечення їх безпеки.
Як зазначив адмірал,
модернізація ядерного
комплексу Росії завершена на 80%, а в США
цей процес ще практично і не починався.
Командувач також
підкреслив, що Пекін
досить активно нарощує свій ядерний
потенціал, а швидкість цього процесу
настільки велика, що
практично щотижня в
ЗМІ з’являються нові
повідомлення про ці
зусилля керівництва
КНР. Незважаючи на те,
що в ЗС Китаю ядерних
ракет набагато менше,
ніж в СЯС США і Росії,
він продовжує небувалими темпами нарощувати їх кількість.
На цей момент адміністрація президента
Джозефа Байдена під
тиском законодавців
приступила до перегляду своєї ядерної
стратегії, яка буде визначати ядерну політику в середньостроковій перспективі. Цей
документ офіційно називається «Огляд ядерної політики» (ВЯП). Він
випускається МО США
кожні вісім років починаючи з 1994 року.
Це нова на той час
ядерна стратегія США,

Адмірал Чарльз Річард

яка скасувала доктрину 2010 року, прийняту
при адміністрації Обами. У ній зазначалося,
що ключовими своїми
головними суперниками Вашингтон вважає Росію і Китай. Для
протистояння їм США
готові вкладати кошти
в нові системи озброєнь, включаючи малопотужну ядерну боєголовку для морських
балістичних
ракет
Trident D5, і в програми
модернізації систем і
засобів, перебувають
на озброєнні, включаючи крилаті ракети
морського базування
Tomahawk в ядерному оснащенні. У новій
доктрині також говорилося, що США будуть в
цілому активно модернізувати свою ядерну тріаду (стратегічну
авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети і атомні підводні ракетоносці).
На інтернет-порталі
West Voices було опубліковано повідомлення,
що група сенаторів-демократів
закликала
президента Джозефа
Байдена взяти активну
участь в розробці ВЯП.
Білому дому було запропоновано вивчити
питання про типи і кількості ядерних озброєнь,
необхідних США для
стримування ядерних
атак ймовірних противників. Як наголошується
в листі, в найближчі 10
років Пентагон має намір витратити 634 млн
дол. на програми в цій
сфері.
Модернізація 450
входять до складу
Стратегічних ядерних
сил США діючих і резервних шахтних пускових установок ШПУ
для МБР наземного
базування наступного покоління GBSD, які
повинні замінити МБР
Minuteman III, відповідно до планів Пентагону,
повинна бути закінчена в 2036 фінансовому

році.
У період 2031-2042
років бойове чергування нестимуть 12 ПЛАРБ
третього
покоління.
Кожній ПЛАРБ матиме
16 пускових установок. Перша така субмарина повинна бути
передана ВМС США в
2028 фінансовому році,
а друга і наступні, по
одному човну на рік,
будуть надходити на
озброєння в 2031-2041
роках. Термін життєвого циклу кожної ПЛАРБ
з урахуванням періодів
капітального ремонту
становитиме 42,5 роки,
тобто ці ПЛАРБ складатимуться на озброєнні
СЯС до 2084 року.
Перспективи постановки на озброєння
малопомітних надзвукових бомбардувальників-ракетоносців подвійного призначення
У-21 «Рейдер», здатних
нести ядерну і звичайну
зброю, поки не зовсім
зрозумілі. Ранніми планами Пентагону передбачали будівництво 100
таких бомбардувальників протягом 5-10 років.
Досягнення початкової бойової готовності
першої ескадрильї В -21
передбачалося здійснити в 2025 році, а
проведення
ядерної
сертифікації було заплановано на 2027 рік.
Цей бомбардувальник
повинен
складатися
на озброєнні з 2025 по
2075 рік. Відповідно до
останнього звіту Бюджетного управління
Конгресу, який вийшов
в кінці травня поточного року, на тимчасове
оновлення або повну
модернізацію СЯС МО
в 2021-2030 роки США
можуть витратити 634
млрд дол.
Автор: Володимир Іванов,
оглядач «Незалежного
військового огляду»
Джерело: https://nvo.ng.ru/
realty/2021-09-02/2_8_1156_
pentagon.html
Переклад українською
«Час і Події»

Аж до минулих вихідних головорізи Антифи обмежували своє насильство побиттям, хімічними
«молочними коктейлями» і погромами натовпом. Але тепер одного з членів Антифи звинуватили в
стрілянині в антагоніста, члена
Proud Boys.
Закарі Штайбер пише в Epoch
Times:
Член вкрай лівої анархо-комуністичної мережі «Антифа» вистрілив
в члена опозиційної групи в минулі
вихідні під час зіткнення в штаті Вашингтон.
Згідно фотографій, відеозаписів
і повідомленнями міської влади, Тусітала Тоіз, відомий під прізвиськом
«Крихітка», був поранений в ногу 4
вересня в Олімпії.
Тоіз є лідером ультраправої групи
Proud Boys, яка здійснювала насильницькі дії, і чий національний лідер
був недавно засуджений до тюремного ув'язнення після того, як визнав
себе винним у злочинах у Вашингтоні, округ Колумбія.
Стрілянина сталася під час зіткнень між Proud Boys і членами
ультралівої Антифа, члени якої неодноразово нападали на людей, нападали на правоохоронні органи і
підпалювали будівлі.
За словами одного незалежного
репортера, члени Антифа планува-

ли зірвати протест проти вакцинації в цьому районі, але зіткнулися з
членами Proud Boys недалеко від демонстрації. На відеозаписі видно, як
члени Antifa відступають, а учасники
Proud Boys переслідують їх.
Зверніть увагу, що сили Антифа
намір зірвати протест інших людей
за свободу слова. Це вже незаконно.
І вогнепальну зброю застосовувалося, мабуть, в гніві:
Стрільбі передувала «словесна
перепалка», говориться в заяві міського керуючого Олімпії Джея Берні.
«Потім член однієї з груп дістав
пістолет і зробив кілька пострілів, а
член іншої групи отримав поранення в гомілку», - сказав він.
Цікаво, що міський керівник не
визначає, хто з учасників групи дістав вогнепальну зброю. Тільки
«одна група» і «інша група». Так ліві
захищають своїх.Тепер, коли «Антифа» застосовує вогнепальну зброю,
вони представляють для республіки ще більшу небезпеку. Відомо, що
ФБР проникає в різні підривні групи.
Але поки їх ефект на антифа залишається нульовим.
Що ж…
Фото: Аmericanthinker
Автор: Thomas Lifson
Джерело: https://www.americanthinker.com/
blog/2021/09/antifa_starts_to_use_guns.html
Переклад українською «Час і Події»

Рейтинг Байдена стрімко падає після
виведення американських військ з Афганістану

Зіткнувшись з критикою від обох
партій за те, як він впорався з виведенням військ США з Афганістану,
президент Байден отримує приголомшуюче зниження свого рейтингу з
боку громадськості.
Нове опитування, проведене
Marist, NPR і PBS NewsHour, показало, що з травня по вересень рейтинг
схвалення роботи президента знизився на 10 пунктів, з 53% до 43%.
7% респондентів залишилися невпевненими у своїх оцінках.
Що стосується несхвалення, то за
даними опитування, з травня рейтинг несхвалення роботи Байдена
також виріс на 10 пунктів, збільшившись з 41% до 51% громадян «які не
схвалюють роботу Джо Байдена в
якості президента».
Опитування груп проводилося з
26 по 31 серпня, в ньому було опитано 1 241 респондента. Допустима
похибка становить плюс-мінус 3,8%.
Окреме недавнє опитування,
проведене ABC News / Washington
Post, також виявило значне зниження схвалення роботи Байдена.
Опитування, проведене 29 серпня - 1 вересня серед 1006 людей,
показало зниження рейтингу схвалення до 44% з 50% в червні, 51%
респондентів роботу Байдена не
схвалюють.
На початку свого президентства
Байден мав рейтинг схвалення в
67%. Зараз ця цифра дорівнює 44%.
Похибка дослідження становить 3,5
процентних пункти.
Різке падіння сталося через кілька днів після того, як США завершили безладне виведення військ з
Афганістану, в результаті якого минулого тижня загинули 13 американських військовослужбовців і майже
200 афганців.
Вівторок ознаменував кінець
найтривалішою війни Америки, яка

тривала 19 років і 47 тижнів, коштувала близько 2 трильйонів доларів і
забрала за ці роки життя майже 2500
американських солдатів і близько
240 000 афганців.
Оскільки «Талібан» захопив країну і тисячі людей кинулися бігти з
Афганістану раніше встановленого
терміну, з 14 серпня американські
військові допомогли евакуювати на
своїх літаках більше ніж 122 000 мирних жителів.
Однак, за даними Пентагону,
«кілька сотень» американців залишаються в охопленій війною країні і
після виведення військ.
У середу прессекретар Білого
дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що число, ймовірно, ближче до
«100» американців.
Опитування Marist показало, що
61% американців не схвалюють те,
як Байден впорався з кризою в Афганістані, і тільки 32% схвалюють. Точно так само опитування ABC News /
Washington Post виявило 60% несхвалення в порівнянні з 30% схвалення.
Опитування ABC / Washington
Post було близьким до рівномірного
розподілу думок щодо впливу виведення військ США на безпеку країни
в плані тероризму: 45% заявили, що
різниці немає, а 43% заявили, що
країна тепер менш безпечна. Тільки
8% сказали, що країна стала безпечнішою через відхід американських
військ.
В цілому, опитування Marist показав, що 71% американців вважають
роль США в Афганістані «невдалою»,
і тільки 20% назвали її «успіхом».
Автор: Callie Patteson
Джерело: https://nypost.com/2021/09/03/
biden-job-approval-sinking-following-us-troopwithdrawal-from-afghanistan/
Переклад українською «Час і Події»
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Прощавай, лібералізм…

вересня 2001 року
мені було 33 роки.
Мій чоловік був поліцейським в Нью-Йорку, і
ми жили в кооперативі,
який не змогли б купити
без допомоги батьків.

Наш борг за кредитними
картками становив $50 тис.
Я працювала художником-графіком, іноді підробляючи тренуванням собак
(моє улюблене заняття), не
втрачаючи надії, що колись
я зможу реалізувати мрію стати рок-зіркою. До цього
я була професійним музикантом, заробляючи лише
на найнеобхідніше, але
врешті-решт зрозуміла, що
повинна піти на «справжню»
роботу, щоб оплатити хоча
б частину боргів. Я все ще
залишалася дитиною-переростком, тільки поступово
пізнаючи реалії дорослого
життя.Я завжди вірила в одностатеві шлюби, ніколи не
судила нікого незалежно від
раси чи релігії, мене ніколи
не хвилювала сексуальна
орієнтація людини. Я ніколи
не була проти абортів і здебільшого і зараз дотримуюся цієї ж точки зору. Я жила
і живу за принципом: живи
сам і давай жити іншим,
якщо ти не завдаєш нікому
шкоди. Я не зараховувала
себе до патріотів, але дійсно
вважала, що Америка - найкраща країна в світі. І я ніколи не могла навіть подумати
про те, щоб жити десь в іншій країні. Я ходила в школу в той час, коли могла не
відвідувати класи, в яких вивчалися світові суспільства,
і дякувала Богові за те, що я
американка і не повинна відчувати на собі соціалізм, комунізм або закони шаріату.
У 1988 р я вперше голосувала на президентських
виборах. Я пішла на виборчу дільницю разом з моїми
батьками і з захопленням
проголосувала за Майкла
Дукакіса (Michael Dukakis).
Чому? Та тому що мені подобалася його дружина Кітті.
Я росла в сім’ї демократів. У
моїх дідуся і бабусі в будинку
висів портрет Кеннеді. Бабуся заявляла завжди, що «Демократи - за трудовий клас».
Мої батьки практично завжди голосували за демократів, хоча були зареєстровані
як незалежні. Вони заявляли, що мають бути об’єктивними, це на випадок, якщо
раптом проголосують по-іншому, але завжди голосували за демократів. Я зробила
те ж саме, зареєструвалася
як незалежна, але голосувала за демократів за всіма виборними позиціями.
Я голосувала за Білла
Клінтона обидва рази. Він
був молодим, красивим, чарівним і грав на саксофоні
під час концерту, присвяченого президентської кампанії 1992 року. Так, я думала,
що цей хлопець буде приголомшливим президентом.
І коли вони наблизились
вибори 2000 року я взагалі

не стала голосувати. Я ненавиділа Джорджа Буша. Чому?
Тому що він був відірваним
від життя багатим і не дуже
далеким республіканцем (це
погляд моєї сім’ї на всіх республіканців). А ще я ненавиділа Ела Гора (Al Gore). Я вважала його тупим фіглярем, а
його дружину Тіппер (Tipper)
ненавиділа за введення попереджувальних знаків на
музичних альбомах 1980-х
рр. А зараз її б вважали консерватором і вона, між іншим, не здається такою вже
поганою. Коротше кажучи,
я не стала голосувати і мене
не цікавило, хто переможе.
Мій чоловік, який голосував
за Клінтона в 1992 р, але не
в 1996 році, розсердився на
мене, і ми посперечалися
через кандидатів. Він ставав
все ближче за поглядами до
консерваторів, але не з приводу соціальних питань, а
більше з питань зовнішньої
політики і витрат на озброєння. Мене не хвилювали ці
питання, вони не зачіпали
мене безпосередньо, поки
дійсно не торкнулися.
Мій улюблений вираз зараз: «Легко бути лібералом,
поки смажений півень НЕ
клюнув».
11 вересня 2001 року
я вийшла з дому в Квінсі і
пішла до автобусної зупинки, щоб поїхати на роботу.
У мене була з собою гітара,
оскільки увечері я збиралася репетирувати зі своєю
групою. День був дуже гарний - ні хмарки на небі, температура близько 70 градусів. Прекрасний ранок в Нью
Йорку.
Я приїхала в офіс близько
7 ранку, щоб зробити більшу
частину роботи до 9 годин,
тобто до приходу всіх співробітників, які постійно мене
переривають. Я мала звичку
працювати в навушниках,
слухаючи музику, тому не
почула, коли перший літак
врізався в одну з веж. Мій
друг з попередньої роботи
подзвонив мені і сказав, щоб
я негайно все кинула і поїхала додому. Я подумала, що
він з глузду з’їхав, це був, на-

певно, жахливий трагічний
нещасний випадок. У мене
не було радіо, тільки сд-плеєр, і я продовжила роботу.
Потім другий літак ... Подзвонив мій чоловік і розповів про те, що сталося. На
роботу приїхали тільки кілька людей, багато хто не зміг
дістатися, бо метро, мости
і тунелі були вже закриті. У
нашому конференц-залі був
невеликий телевізор - він
був оточений людьми, які
хотіли дізнатися, що відбувалося. О 10 ранку я сказала
своїй начальниці, що збираюся їхати додому, на що вона
мені відповіла, що це вже неможливо, все перекрито.
Мій офіс знаходився недалеко від Емпайр Стейт
Білдінг, і все припускали, що
ця будівля стане наступною
ціллю.
Я була страшенно налякана, так сильно, напевно,
вперше в житті, але не панікувала. Отримати будьяку інформацію було дуже
складно, стільниковий зв’язок переривався. Мій тесть
працював на Уолл-Стріт, і ми
не могли зв’язатися з ним.
Я пам’ятаю, що спустилася вниз, вийшла на вулицю,
щоб викурити сигарету. Побачила людей - одні бродили
в заціпенінні, інші кричали і
плакали, машини швидкої
допомоги і поліцейські машини мчали на південь. Все
здавалося нереальним. Це
була суміш паніки і зневіри.
Коли я змогла додзвонитися
чоловікові, то стала благати
його дочекатися мене вдома, не їхати за мною сюди.
Я можу продовжувати
до нескінченності говорити про цей фатальний день.
Деякі речі розпливлися в
пам’яті, а деякі дуже яскраві.
Останнє, що я пам’ятаю перед тим, як мені вдалося вибратися з міста, коли метро
знову відкрилося о 1 годині
дня - я йду по напрямку від
34-ої вулиці до 5-ої авеню, а
назустріч летить величезна
куля сажі.
Я побачила падіння веж
тільки, коли потрапила додому і включила телевізор.

У мене не було слів. Мій
чоловік разом з однією з
наших німецьких вівчарок
брав участь в пошуку жертв.
У нього після всього цього
почалася хронічна хвороба
легенів, а це на все життя.
Ми знайшли мого тестя в той
день тільки до 10 ночі. Він
подзвонив нам з квартири
свого друга близько Трейд
Центру. Пізніше я дізналася,
що кілька людей, з якими я
вчилася в школі, загинули
в той день. Багато поліцейських, яких знав мій чоловік, теж загинули в той день.
Американці об’єдналися в
своєму гніві і скорботі в той
день, а 9.12.01 став, напевно,
останнім днем, коли ми бачили таке єднання країни.
І саме після 11 вересня
мій патріотизм зріс як ніколи. Тоді я вирішила вивчати
всіх кандидатів на політичні
посади. Я вивчила стратегію
Президента Клінтона і його
попередників. Я вивчала
все, що мене якимось чином
цікавило. До всього цього
моїм найбільшим інтересом
було все, що пов’язано з музикою. Я вже більше не голосувала за людей по таким
легковажним причинам, як
подобалися або не подобалися їхні дружини або тому,
що вони грали на музичних
інструментах. Я спостерігала
за праймеріз обох партій, а
також за кожними дебатами
на національному і на місцевому рівні. Я більше не
пропускала ніякі вибори. Я
стала більш відповідальною
у фінансовому відношенні,
ми оплатили всі наші борги
і змогли самі купити будинок. Мені вдалося організувати успішний малий бізнес.
Я усвідомила, що повинна
стати відповідальним дорослим, щоб домогтися успіху.
З тих пір я перестала
голосувати за демократів.
Незважаючи на те, що 11
вересня відбулося під час
президентства Буша, саме
зовнішня політика Клінтона і його рішення зменшити
витрати на нашу оборону
підштовхнули мене до цього рішення. Я спостерігала
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за тим, як демократична
партія перетворювалася в
суміш марксистів, фашистів
і нацистів, які штовхають нас
в бік соціалізму, комунізму
і повного авторитаризму. Я
бачу, як демократична партія веде нас зараз до Веймарської Республіки.
Моїм найбільшим жалем
в житті було те, що ми з моїм
чоловіком не могли мати дітей, але тепер я дякую Богові
за те, що він зробив нам таку
послугу. Я б не хотіла, щоб
наші діти і внуки мали справу з тим, у що може перетворитися наша країна, якщо
все продовжуватиметься таким же чином.
Тим часом лібералізм для
мене в минулому. Я не можу
назвати себе справжнім
консерватором.
Швидше,
я можу зарахувати себе до
традиційних лібертаріанців.
І найголовніше - я відношу
себе до розсудливих американців, люблячих свою країну.
Ситуація з Афганістаном,
все що пов’язано з цим, зараз, напередодні 20-ї річниці
подій 11 вересня, викликає у
мене, як у багатьох з нас, почуття, що коливаються між
люттю, розпачем і смутком.
Тільки в нашій країні громадяни вільні у своєму виборі ненавидіти її. Божевільні
“пробудисти” з їх культурою
скасування проникли в усі
сфери - від шкіл до спорту.
Коли людей наймають на роботу тільки за їх зовнішнім
виглядом, расою, гендерною
приналежністю, замість їх
здібностей, тоді бездарності
займають важливі пости в
уряді, а це вже стає небезпечним для всіх.
Я вже говорила, що, на
жаль, тільки така катастрофа, як 11 вересня може
струсити і об’єднати людей,
і я дуже боюся, що ми зараз
знаходимося напередодні
ще однієї такої катастрофи.
І все це тому, що більше
ніхто не задає ніяких питань.
А якщо ви раптом сумніваєтеся в думці більшості, то
ви опиняєтеся в ізоляції і
піддаєтеся остракізму. Політизоване все - від COVID до
підручників. Ніхто не вірить
нашому уряду, спасибі нашим підлабузницькими ЗМІ
і обдуреному народу - «спасибі» критичній расовій теорії.
Відверто кажучи, я б теж
стала такою зашореною,
якби мене особисто не торкнулися події 11 вересня. Я
вже сказала, що легко бути
лібералом, поки смажений
півень НЕ клюне, а він може
клюнути і дуже боляче, якщо
люди не прокинуться і не
зажадають від лідерів і еліти
відповісти за кожен крок.
Фото: American Thinker.
Автор: Shari Forst
Джерело: https://www.
americanthinker.com/
articles/2021/09/liberalism_in_the_
rearview_mirror_.html?fbclid=IwAR3Px
7NZukGhLvASZj3SGjX9mJaaEfEUkvVpnZ
yP6NrgGovhX1lWv1hw8BY
Переклад українською «Час і Події»
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CLEANING COMPANY
шукає людей/пари
для нічного прибирання офісів
в районах: Des Plaines, Aurora, Libertyville, Schaumburg,
Oakbrook, Barrington and Palatine

Please call: 847-529-8212
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Milwaukee.

Різне

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

Математика. 773 -459 - 4092
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Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує
добре оплачувану роботу
по догляду за літніми людьми:
1. Приємна
літня
жінка,
що мешкає
в
Приємна
літня пара
з Mount
Prospect
шукає фізично
сильну
помічницю.
Gary, IN шукає
жінку
по догляду. Робота
7 днів на тиждень, з проживанням. $200 / день.
з проживанням,
днів на тиждень.
Потрібна хороша7англійська,
DL і машина.
$160/день. Знання англійської та досвід
Жінка похилого віку з Glenview шукає досвідчену
роботи вимагається.
Водіння авто не
жінку, з проживанням,
7 днів на тиждень $250 / день. Потрібна хороша
обов’язкове.
англійська, DL і машина.
2.Жінка
Літняпохилого
жінка ввіку
центрі
Чикагошукає
шукає
в Lincolnshire
собі
фізично
помічницю
з досвідом роботи на 12
жінкусильну
по догляду,
з можливістю
год/день(
без проживання).
/день. Потрібні
відвідування.
3-5 днів$170-180
на тиждень.
12
гарна англійська, DL, машина і досвід.

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

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

Робота в Чикаго та околицях, з проживанням та без!
181
IL 60093
60641 |z
773-545-5685
181Waukegan
WaukeganRd,
Rd.,Ste
Ste201
201,Northfield,
Northfield, IL
773-545-5685
Денна або нічна робота для досвідчених caregivers. Приходьте в агенцію реєструватися особисто!
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Гарантуємо
$2000 на тиждень!

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

Рент. Бейсмент.
773-317-3181

tËÐËØÓÒ¾Ï×Ë

Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

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

Нерухомість

Потрібна допомога у прибиранні однокімнатної квартири в Чикаго - на перетині W.
Touhy Ave. & N. Sheridan Rd. Один раз кожні 3-4
тижні. Потрібно говорити польською, українською або російською мовою. Від агентств - не
турбувати. Пишіть на first.red@hotmail.com

΄σπτΤριϛ4gRT[?[d\QX]VϓϋμΤβ
ΉΤάιθρζϏιͳσχΧιάϒίρζϏ
ΆιϐίρεσΧΤρζϏΏͫΉΐ͵ΖΉ΄ͯ

РОБОТА!
Маршрути з Чикаго в:
-PA, MD, VA, NJ, NY (but not NYC), CT, RI, MA, NH
-Chicago to MidWest.
Ìè òàêîæ íàéìàєìî “Team drivers” і âîäіїâ ç іíøèõ øòàòіâ, ç
ìîæëèâіñòþ ïàðêóâàòè âàíòàæіâêè íà âèõіäíі áëèæ÷å äî äîìó.

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

Neda’s Spa запрошує масажиста-терапевта з ліцензією. Знаходимося в Чикаго
(Belmont & Ashland). 773-552-7525

ǯȜȕȚȜȏșȭȱȚȜȝȜșȪȟȪȘȜȬ ȳȟȝȍțȟȪȘȜȬ ȞȜȟȳȗȟȪȘȜȬ 
ȢȞȍțȤȡȕȪȘȜȬȠȍȠȞȜȣȖȞȜȟȳȗȟȪȘȜȬȚȜȏȍȚȖ

ɯʤʖʬʥʛʟʩʳʨʶʤʖ(PME$PBTU ɿʟʡʖʙʥ
ʅʤʦʵʚʻʝʝʩʥʞʣʠʖʢʞʙʦʤʢʖʚʧʲʠʤʙʤʨʦʖʣʧʥʤʦʨʩ

Для завантаженого складу в Bridgeview
необхідні пакувальники. Робота на fulltime. Англійська мінімальна, але володіння комп’ютером! $15-$18 за годину + бонус.
($1000 бонус для прийнятих на роботу!) Телефонуйте 708-907-3000

Прибирання регулярних будинків. $800 $850. Стабільна праця. Машина не потрібна
(завозим і привозим). Full time & Part time. Є
можливість надання окремої кімнати для проживання в Українській Околиці. 773-234-1695

˃ˀʫʥʤʥ˄˃ʰ˄ʦʤʮʻʰʺʪʽʪʫ˃ʤʸʫʱ
ʳˌʦʰʪʶʽʦˋʰ˃ʰˁ˔

- Àáñîëþòíî íîâі òðåéëåðè
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Drop and hook в Melrose Park, IL
Надаємо Ipass і картки на паливо

Телефонуйте 331-998-0611

¥®¬¢¯´¢¥«¤©«¨¼»¯¹¬«¨¹®¹§«»°§Ãª®¹§«»¯«®Â¦®¹§«»

ɸʞʵʘʡʛʣʣʵʥʤʨʛʣʬʻʟʣʞʫʥʦʤʗʡʛʢ 
ʯʤʗʝʖʥʤʗʻʙʨʞʥʛʦʛʚʭʖʧʣʻʻ
ʣʛʧʥʤʚʻʘʖʣʻʥʤʡʤʢʠʞʖʗʤʥʤʘʨʤʦʣʻ
ʘʞʠʡʞʠʞ
ʅʦʖʬʴʹʢʤʝʜʞʨʡʤʘʞʢʞʨʖ
ʠʤʢʛʦʬʻʟʣʞʢʞʤʗhʹʠʨʖʢʞ
ɽʣʖʣʣʵʠʤʚʻʘʻʘʧʻʫʝʖʫʤʚʻʘʗʛʝʥʛʠʞ
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ɺʻʴʭʻ%-
ɽʚʖʭʖʨʛʧʨʩʣʖʣʖʦʠʤʨʞʠʞʻʫʤʦʤʮʞʟ
ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʞʟʦʛʠʤʦʚ
ΐίξίύσρϋθψί

!!#&%% ''
ΤΥστζϓιψϗ

7A/TgRT[_[d\QX]Vdb

36

У ФОКУСІ - АМЕРИКА

П

ройшлася по місту.
Тяжке видовище. Місто
лежить замордоване.
Якби лежала така собака,
її б уже підібрали. Тому
що Товариство захисту
тварин є, а товариства
захисту Нью-Йорку немає.

Його можна впізнати,
але не відразу. Згадала тяжкий випадок, коли чоловік
вийшов вранці з дому, йому
проламали череп неподалік,
і він повернувся додому. Дійшов, постукав у вікно, а дружина його не впізнала і не
впустила. Коли все ж вийшла
з дому, рятувати вже не було
кого. Так я ступаю по Манхеттену, і соромлюся своєї
безпорадності.
Цей гіркий рік розвалу і
розпаду міста-держави-системи показав мені, що НьюЙорк в масі своїй, місто не
просто самотніх людей, а
одиноких і нещасливих тому, що ніхто не любить
свою роботу. І всі перш за
все ходили на службу не через любов, а за гроші. Коли
з’ясувалося, що можна не
платити за житло, - всі з радістю кинули службу. Місто волає - великими літерами на
всіх стовпах «Help Wanted»
і «Now Hiring», - і ніхто не
приходить на допомогу. Внутрішньої потреби продовжувати робити те, що ти робив,
як виявилося, немає.
Залишилось моє найближче оточення, в якому
ті, хто вчили - вчать дистанційно, ті, хто лікували - так і
лікують, ті, хто писав книги
- так і пишуть, а хто перекладав - так і перекладають.
Аптекар тримає аптеку відкритою, - спасибі, Оленка,
менеджер газети продовжує
видавати її, водії - водять автобуси, таксі. Метро працює,
Ілон Маск літає. Сміттярі будять гуркотом в ночі та на
світанку. Спасибі. Продуктові магазини відкриті, Лотки
з товарами стоять. Радіо,
телебачення, - виходять в
ефір з коліна. Інша публіка в
масі своїй нічого не робить.
В крайньому разі може вас
пограбувати. Попередньо
збившись в зграю на велосипедах, мопедах, іншому двоколісному, чому не знаю назви. Налітають, збивають з ніг,
віднімають скутер, телефон,
гаманець, і біжать. У масках.
Їм дуже припали до душі маски. Бракує тільки блек-ауту,
який я одного разу прожила,
щоб місто рознесли в тріску.
Цій публіці-зграї місто
дало допомогу з безробіття,
яка, як виявилося, найчастіше перевищує те, що зграя
раніше могла заробити.
Плюс - місто дозволило НЕ
платити за оренду житла і
заборонило виселяти тих,
хто не платить. Лендлорди
Нью-Йорку зазнають мільйонних збитків. Лендлорд
ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ утримувати
менеджмент, який стежить,
щоб у будинку текла вода
з кранів в кухні-ванні, в
унітазі, що працювали опалення-ліфт-кондиціонер,

Автор: Anthony Quintano Flickr, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org

Серпень 2021 року. Манхеттен

вивозили сміття. Лендлорд
багатий, йому допомога не
належить. А бідна людина,
яка цим користується, ніякої відповідальності ні за
що не несе.
Бездомних Нью-Йорку
розселили в дорогих готелях, і їм сподобалося. Я
задавала питання в нікуди:
“як їх звідти будуть виселяти?”. Відповідь спостерігаю:
НІЯК. Неможливо дізнатись,
яка угода була укладена
ублюдком-мером з власниками готелів. Саме сьогодні
якесь товариство захисту
бездомних святкує чергове
скасування виселення. Про
роздачі безкоштовних продуктів говорити нудно - я часто бачу, якими коробками
зграя тягне те, що видає їм
загадкова церква, в якій ні
служб, ні священика, як приклад - на 179 Стріт і Сент Ніколас. Бачу, як на найближчому розі вони викидають ту
їжу, яка їм не до душі. Слідом
- нормальні люди - при вигляді цього блюзнірства, починають підбирати ці пакети
з їжею просто від сорому.
Коробки з крекерами, або
чимось ще, і просити перехожих взяти собі. Побачивши одного разу, як я в жаху
дивлюся на викинуту їжу,
розгублений мужик почав
благати: - Візьми, це ж молоко! - і я взяла з його рук мішок пакетів з молоком. Бідні
люди викинули.
Відполірував до блиску
цю красу дозвіл на марихуану, яка тепер не видувається
океанським вітром з вулиць
острова. Нею торгують відкрито - і в спеціалізованих
магазинах, і з рук. Про автомобілі з фальшивими - паперовими - номерами не кажу,
про це вже говорить радіо.
Бідна зграя заклеює паперовими свої номери на своїх бідних машинах, щоб не
платити за проїзд по мостах,
які побудували для них багаті. Вони дуже винахідливі
- бідні на автомобілях з безкоштовними телефонами. Їх
видають всім одержувачам
допомоги.
І вся ця влада, яка створила цю красу, випаровується,
як лід в сонячний полудень:

два італійця, що ненавидять
один одного, залишають
свої стільці. “Мер дебілів” Деблазіо видаляється в глибину кадру, а невдаха-бабій
Куомо буде стертий гумкою
з аркуша історії на тижні.
Залишаються лендлорди на
межі банкрутства, готельєри
з бездомними, і стада одержувачів допомоги з травою.
І хто б не прийшов до влади,
він нічого не зможе зробити
з однієї причини: з вулиць
міста зникла поліція.
Я пройшла днями багато
кварталів старанно і неквапливо. Поки очі бачать і ноги
носять. Великий квадрат від бібліотеки на 42 і П’ятої,
зигзагами пройшла центр,
переміщаючись до Медісон
і назад - до Сьомої-Восьмої.
Поліції немає. Інколи видно їхні автомобілі, що ніби
приклеєні до узбіччя дороги. Помітні рослі охоронці
з лейбочками установ, які
вони охороняють. Я не в їх
компетенції. Усвідомлення
того, що якщо що, то чекати
допомоги нізвідки, охолоджує в спеку не гірше кондиціонера.
Загальні поправки, які помітила в зміненому пейзажі,
такі:
- місто будується, багато
нових будинків, багато реконструкції-реновації-ремонтів. Ходити під риштуваннями страшно, оскільки
робота кипить, а працівники
лихі і недбалі.
- тротуари вулиць в центрі виглядають чистіше.
- Браян Парк - весь в
столиках - всі жеруть, як на
змаганнях на Коні Айленді.
Великими раз-два-кольоровими компаніями. На траві
не лежать - чи то жарко, то
чи заборонили - не зрозуміла. Лавірувати між столиками з жующими, - як слалом.
Кам’яна Гертруда Стайн дивилася на публіку з ідентичним здивуванням.
- громадяни в масі своїй чепурніші, ніж раніше.
- самі охайні і продумані
в частині зручного одягу та
екіпіровки - хлопчики-геї,
які вигулюють вичесанних
собачок, і велосипедисти.
Кур’єрів, що розвозять їжу

на брудних великах, - не беремо до уваги.
- чоловіки - стрижені,
крім бездомних, у яких бороди, як у Льва Толстого.
- жінки - дивно пофарбовані: в рожевий, синій,
зелений. Була одна смілива
комбінація: від тімені до вух
- рожеве, нижче - зелене.
Вкрай рідко - фіолетові. Чорні пофарбовані червоним.
Може, це прапор, таємний
меседж, або партійність, не знаю. Ясно, що багатьох
щось в собі не влаштовувало, і вони, нарешті, внесли
поправки.
- Всі на вулиці розмовляють самі з собою. Іноді біліє
в вусі ознака того, що через
телефон, іноді - ні. Кажуть
більш миролюбно, ніж раніше. Марихуана зняла колишню напругу, що панувала у
відносинах з собою та іншими.
- гасел, що повідомляють
про те, що моє життя не має
значення, не помітила. Хтось
в тому ЦК дав відмашку затихнути.
- гнітюче видовище прибудови забігайлівок на
тротуарах і на проїжджій
частині дороги. Особливо в
квадраті 30-их, що примикають до Емпаєр. Корейський
квартал - катастрофа. Такий загиджений «Шанхай».
Я туди заходила в мирний
час в книжковий - за ручками. Нині пішла до японців в
Муджі.
Але головний рядок міста
- кольоровою крейдою, буквами всіх розмірів: потрібні
люди, є робота. Ніхто не поспішає найматися і працювати. На 34 і 5-ій - біля основи
Емпаєр - великий Волгрін
- і ОДИН касир. Працівники
потрібні в магазинах, кафе,
ресторанах. Ті, хто раніше
працював, не хочуть повертатися. Кажуть, що втомилися від хамства: і роботодавець хамив, і «кастомер»,
- люблю безглузде звучання
цього слова. Не летять літаки - немає пілотів і стюардес. Немає трафік-контролерів! Місто, яке волає - НІД
Хелп - це велике потрясіння.
Пам’ятаю, як ми шукали роботу чверть століття тому, як
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читали сторінку Нью-Йорк
Таймс, де дрібним піском
були розсипані оголошення
про роботу, як дзвонили, як
брали будь-яку і дякували
роботодавцеві за те, що дав
заробити, щоб було чим оплатити оренду. Тепер робота
не потрібна.
Тут-то відкривається, що
громадяни, які раніше працювали, ненавиділи свою
роботу і робили її тому, що їм
потрібні гроші. Посміхалися
в ресторані, розраховуючи
на чайові. Версія про брехливі усмішки американців
виявилася правдою. Ти купував цю посмішку. Звичайно,
це було приємніше, ніж безкоштовне похмуре хамство
в Росії. Але нині я майже
вдома: ті, хто обслуговує, роблять це з неприхованою недбалістю. Ніби не ти їм гроші
приніс, а вони тебе облагодіяли, що налили кави. А гроші
твої взяли з жалю до тебе.
Болдом відзначаю хамство
кав’ярні «Грегорі кави», хоча
смак кави тут схожий на
каву.
«Трейдер Джо» на 23 і 6-ій
ввергає в шок доброзичливістю: там пішли в опозицію
- вирішили бути войовничо
ввічливими. Хочу познайомитися з менеджером. Стоїш
в потрясінні, не розуміючи,
що відбувається. Капіталізм
покинув місто: зарплата обслуговуючого
персоналу
ніяк не пов’язана з моїми
грошима, які я принесла
їм - постачальникам товарів і послуг. Фермерський
ринок - не ринок, де можна
торгуватися. Ціни встановлені за змовою, і ти вільний
вибирати у кого взяти мед
і яблука, виходячи з яких
завгодно пристрастей, крім
ціни. Я, наприклад, відношу
гроші тибетцям. Я знаю, що
це їхній бізнес: вони вирощують яблука, самі готують
сидр, самі продають. Відволікалися на інше тільки тоді,
коли охороняли Далай Ламу
в його приїзди.
А поліції не бачила. Я пройшла багато по 23-ій зі сходу
на захід. Немає її в метро - ні
на платформі, ні в вагонах.
Ні при виході біля мосту Вашингтона. Всі пішли, якщо
взагалі хтось ще наймається
туди служити. Наказ віддати
людям у формі теж нікому:
Діблазіо зайнятий радістю з
приводу того, що Куомо топлять, а Куомо зайнятий тим,
щоб виправдатися.
Червоні та білі залишили
місто. Хто йде за ними?
Зелені? Котовський?
Не можу забути, як улюблений Євген Йосипович Габрилович на моє запитання,
що, як йому здається, було
передвісником революції,
помовчавши, сказав: - Гімназисти перестали боятися
городових.
Я запам’ятала, спасибі.
Обкладинка серпневого
номера журналу «Time» назвала цифру: «Є 9,2 млн робочих місць. Чому їх ніхто не
хоче?»
Автор: Tatyana Covaci
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ВИ ЗАРАЗ ШУКАЄТЕ РОБОТУ?
ХОРОШІ НОВИНИ!
UC Truck Repair
шукає на full time

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

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

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

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

Repair

If you’re interested, please contact us 773-570-3516 Iryna
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Сім’я убитої нью-йоркської медсестри вважає
«гріхом» дострокове звільнення її вбивці

асуджений вбивця,
який близько 40 років
тому згвалтував і забив до
смерті медсестру з Бронксу, підлягає умовно-дострокового звільнення у
вересні, але сім’я жертви
бореться з його можливим
звільненням, заявляючи,
що це «буде гріхом».

«Минуло 39 років і до
цього часу кожен день як
кошмар. Ніколи не можна
прощати того, хто робить
такі злі вчинки», - сказала
87-річна Філліс Меліота про
вбивство своєї дочки Барбари Меліоти ремонтником
Ентоні Дойлом в 1982 році.
Весняним ранком, в
травні 1982 року, 24-річна
Барбара о 7 годині ранку
приїхала на зміну в лікарню
Монтефіоре, щоб принести
каву своєму батькові, який
чекав на операцію з приводу
зміщеного диска.
Але Барбара так і не приїхала ні на зустріч з батьком,
ні на початок зміни, тому що
Дойл наздогнав її в гаражі лікарні, де він працював.
«Те, що він зробив з моєю
дочкою, не повинно відбуватися ні з ким. Це жахливо,
просто жахливо », - сказала
телефоном The Post Філліс
Меліота.
Житель Бронксу Ентоні Дойл, якому тоді було 22
роки, вже був засуджений
за звинуваченням у пограбуванні і був звільнений умовно-достроково. Він вирішив
напасти на Барбару в під’їз-

ді шостого поверху гаража
лікарні. Про це тоді писала
York Times.
Злочинець вдарив її металевим наконечником пожежного шланга, затягнув
в сиру комору без вікон поверхом нижче, зґвалтував її
на брудному матраці, а потім
скинув її понівечене тіло в
вентиляційну шахту, як тоді
заявляли слідчі.
Пізніше в той же день детективи виявили тіло Барбари, частково занурену в
брудну дощову воду, яка
зібралася на дні вентиляційної шахти. Її колись охайна
форма медсестри була розірвана, а обличчя було закрите поліетиленовим пакетом
- її панчохи, нижня білизну
і взуття були скинуті в найближчий сміттєвий бак.
Попередній розтин показав, що Барбара померла від

травми голови і перелому
хребта, який вона отримала
під час падіння.
Дойл швидко зізнався у
скоєному, як повідомила в
1982 році Times з посиланням на прокуратуру.
«Їй було всього 24 роки,
вона б зустріла відповідного
хлопця, вийшла заміж і завела
б сім’ю. Вона була прекрасна
і всередині, і зовні... Її мрією
було стати медсестрою, і вона
цього домоглася, вона працювала в Монтефіоре і була
хорошою медсестрою, але
потім ця тварина увійшла в її
життя. Він забрав її життя...», сказала Філліс.
Дойл знаходиться у в’язниці з квітня 1983 року, за наявними даними зараз він перебуває у виправній установі
Грейт-Медоуз в Комстоці.
Засуджений вбивця, якому зараз 61 рік, має право на
умовно-дострокове звіль-

нення з липня 2012 року, але
до цього часу йому відмовляли.
Відколи він отримав право на дострокове звільнення, сім’я Барбари бореться з
його потенційним звільненням - і тепер Філліс стурбована тим, що комісія з умовно-дострокового звільнення
готова звільнити його на наступному слуханні у вересні.
«Ніколи не знаєш, як
йдуть справи в системі правосуддя, і це мене дуже хвилює і дуже засмучує не тільки через втрату моєї дочки, а
й через інші батьків і людей,
у яких є діти. Немає гіршої
втрати, ніж втрата дитини», говорить Філліс.
«Якщо цього чоловіка відпустять, він зробить це знову з іншою дівчиною. Жодна
жінка не буде в безпеці на
вулиці. Він не тільки вбив
мою дочку, але і всю нашу

Від редакції:
Пояснити якось нормально той факт,
що злочинець, який заслуговує на смертну
кару за вчинене в тяжкій формі зґвалтування і вбивство, не тільки все ще живий, а й у
свої 61 має шанс на свободу - неможливо!
Це рішення суддів, вже само по собі, буде
тяжким злочином проти суспільства нормальних, здорових громадян, які оплачують цих «суддів» ...
І це не поодинокий випадок, коли вбивцю, ґвалтівника, психічно ненормальну людину звільняють з ув’язнення і випускають
в наше суспільство. Практика показує, що
дуже скоро «колишній» злочинець здійснює ще більш тяжкий злочин ...Під час карантину були випущені з в’язниць тисячі

родину ... Всі ми вже ніколи
не будемо колишніми».
Філліс сказала, що провела «роки» в боротьбі за те,
щоб Дойл залишався у в’язниці, але в умовах пандемії
COVID-19 вона була змушена
звертатися зі своїми проханнями через телефон і не хотіла, щоб вони залишилися
без уваги.
«Якби вона могла вирішити справу, вона б взяла все
в свої руки. І я б убив його
за те, що він зробив з моєю
дочкою і за те, що він здатний зробити з кимось ще»,
- сказав вісімдесятирічний
батько Барбари.
«Я б убила його. Він здатний зробити це знову», - сказала Філліс.
Автор: Tina Moore, Gabrielle Fonrouge,
Джерело: NYPost (https://nypost.
com/2021/08/29/nyc-nurse-barbarameliotas-family-blasts-killers-potentialrelease/)

дрібних і «середніх» злодіїв і бандитів, і одночасно велися масштабні кампанії по знищенню поліції. Люди, прості люди - будемо
і далі чекати чи запасатися зброєю?! Або ж
не чекаючи моменту, коли в тихому місці
підловлять вас або ваших близьких ці виродки, згадаємо, що ми Люди - Американці, і маємо конституційні права відкликати
(вірніше б - дати сильного стусана!) всіх цих
негідників, що присмокталися до влади
НАД НАМИ, і вершать суд та інші «доленосні» рішення?
І наступна стаття, шановні читачі, як
доповнення до попередньої, як ще один
струс для сплячих для закріплення матеріалу, якщо Вам, «добренькі американці», не
вистачило вище надрукованого!

Я відчував повне задоволення, бачачи, як він помирає

У 1998-му році чоpний злочинець,
на ім’я Кеннет Вільямс викрав Домінік Херд, чірлідершу Університету
Арканзасу в Пайн-Блафф, і її друга.
Змусивши їх зняти для нього готівку
в декількох банкоматах, Вільямс вистрілив в обох своїх жертв і поїхав на
їх машині. Друг вижив, а Херд - немає.
Вільямс був спійманий і засуджений
до довічного ув’язнення.
Але в 1999-му році Вільямс втік з
відділення Cummins Департаменту
виправних установ штату Арканзас.
Він влаштувався в тюрмі на кухню
і 3-го жовтня сховався в сміттєвозі,
наповненому відходами. Коли машина виїхала на шосе, Вільямс вистрибнув і став бродити по сільському Арканзасу.
Доля розпорядилася так, що мій
дядько, Сесіл Борен-молодший, працював у дворі, коли туди увійшов
Вільямс, все ще в білій тюремній
формі. Мій дядько кинувся до свого
пікапу, де у нього була рушниця. Вільямс випередив його і кілька разів
вистрілив моєму дядькові в голову
з гвинтівки 22-го калібру. Потім він
кинув труп мого дядька в канал за
будинком, вкрав його пікап і поїхав
на ньому у Міссурі. Зав’язалася поліцейська гонитва. Вільямс розбив
пікап мого дядька, врізавшись в інший автомобіль на швидкості близько 105 миль на годину (170 км/год),
і убив його водія - Майкла Грінвуда.

Вільямс не постраждав при зіткненні, але був через нього спійманий.
Коли його заарештували на місці
автокатастрофи, він сказав копам:
«Чорт. Я тільки що показав майстер-клас з водіння!»
Його смертоносна витівка принесла йому ще один вирок - і на цей
раз він був засуджений до смертної
кари, а не до довічного ув’язнення.
Члени сімей жертв засуджених до
смертної кари можуть спостерігати за стратою, і у 2017-му році, коли
Вільямсу зробили смертельну ін’єкцію, я і багато хто з моїх родичів були
присутні при цьому. Я думав, Вільямс
просто засне після уколу. Замість
цього він заговорив на мовах, відо-

мих лише йому і Богу, принаймні він
так сказав - це було більше схоже на
нескладні вигуки! Виглядало дивно!
Через кілька хвилин його тіло почало
тремтіти і смикатися, від чого багатьом присутнім стало погано. Чесно
кажучи, він був схожий на дівчинку
з фільму «Той, що виганяє диявола».
Багато плакали, коли його оголосили
мертвим. Мені довелося прикусити
губу, щоб не розсміятися, бо я відчував повне задоволення від того, що
справедливість нарешті восторжествувала! Знятий такий стрес.
Але не всі, хто втратив члена сім’ї
через Кеннета Вільямса, відчували те ж саме. Кайла Грінвуд, дочка
Майкла Грінвуда, була маленькою

дитиною, коли Вільямс врізався в
задню частину машини її батька під
час поліцейської погоні. Міс Грінвуд
залишилася без батька через втечу
Вільямса з в’язниці, але вона все ж
приїхала в Арканзас, щоб просити
губернатора зупинити страту. Вона
також привезла Вільямсу багато подарунків, і вона, і її сім’я купили квитки на літак дочці і внучці Вільямса,
щоб ті відвідали його перед стратою.
У неї був найгірший випадок «патологічного альтруїзму», який я коли-небудь бачив! Вона навіть сказала, що у
них з дочкою Вільямса багато спільного, оскільки вони обидві виросли без
батька. Той факт, що Вільямс вбив її
батька, схоже, її не бентежив.
Деякі люди можуть будь-коли
«прокинутися». Але як? Я все ще щасливий тим, що зайняв місце в першому ряду, коли Кеннет Вільямс зустрів свій заслужений кінець.
Переклад Ігоря Пітерського з
Posted on March 13, 2021 I Felt Total Joy
as I Saw Him Die.
На фото - Вільямс і його жертви.
Після смертного вироку він зізнався в
4-х, раніше не розкритих, вбивствах.
Ця розповідь - одна з великої серії,
де різні люди діляться своїм особистим досвідом в pacoвому питанні.
Джерело: https://igor-piterskiy.livejournal.
com/755944.html
Переклад українською, “Час і Події”
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ǞǼǱǭǬǳǹǬǾǴǬǹǯǷȑǵǽȈǶǿȃǴǻǺǷȈǽȈǶǿ

ǰǶǿǼǸǮǼǽǹǮȀǮǺǥǿȍȅǻǥǥȇǼǾǥȅǻǥǯǼǻȁǿǶ

ɇɨɜɿɬɧɽɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ±
)UHLJKWOLQHU&DVFDGLDɚɛɨ9ROYR7UXFNV
'U\9DQ
6ROR'ULYHUɰɟɧɬɿɜɦɢɥɹ
ɜɫɿɦɢɥɿɨɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ
ȀȓșȓȢȜțȡȗȠȓ

ÀÆÀÏÉÈÎÄÍÀ
»¼É 1HHKEG

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ
Оплата до 70-75 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook
Dry Van
Нові траки Volvo 2020-2022
Бонуси за хороші інспекції
Гарантуємо не менше 3000 миль в тиждень
24/7 підтримка для ефективної роботи

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

Досвідчені диспетчери 24/7, які завжди знайдуть
найбільш оплачуваний вантаж
Напрямок вантажів та кількість миль за бажанням
Надаємо в рент нові трейлера
Розмовляємо українською, російською, польською
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