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Українське Телебачення 
у Вас Вдома!

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

адвокатами, інспекторами.

Olga Horechko
Реалтор/ Брокер

708-359-7617

Нерухомість – купівля/продаж 

Розмовляю українською, російською, польською

Звертайтеся!  
  Ви в надійних руках!
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Назар Мухачов, 
Київ
Спеціально для 
«Час і Події»

Митрополит католиць-
кої церкви Лоренцо 

під час свого візиту до 
Києва відвідав Собор Свя-
тої Софії і сказав наступне: 
«В яку Європу Україну 
тягнуть? Не Вам в Європу 
потрібно йти, а Європі 
до Вас - до джерел своєї 
європейської культури!»

Світогляд українців штуч-
но розривають між міфами 
«масковскава міра» та, так 
званих, «західних цінностей» 
- «open society». Поділ цей 
абсолютно штучний, брех-
ливий і ворожий для самих 
українців, проте україно-
центричної альтернативи на 
противагу ворожим ідеоло-
гічним системам ми дотепер 
не створили. 

Ворожість кремлівських 
структур та ідей щодо Укра-
їни - зараз очевидна для 
всіх мислездатних україн-
ців, але при цьому москов-
ські ідеологи «осідлали» 
традиційні цінності, котрі 
лежать в основі українсько-
го менталітету. Ворожість 
«західної толерастичності», 
на відміну від «масковскава 
міра» з його танками та го-
ловорізами, не є настільки 
зрозумілою. Хоча, якщо по-
рівнювати рівень розуміння 
українців щодо ворожості 
цих ідей - з 2014 року до 
2021 він надзвичайно зріс. 
Значною мірою це пов’язано 
з тим, що нас перетворили в 
«бананову республіку» і про-
сто цинічно викачують з нас 
усю сировину, а зараз - ще 
й зібрались забрати землю і 
надра під виглядом, так зва-
ного, ринку. Українці-заробі-
тчани, до речі, є тим самим 
ресурсом для них. Але, на 
щастя, українці потрохи про-
кидаються.

Проте в цій статті я хотів 
би поговорити про світо-
глядні речі, котрі передують 
економічному пограбуванню 
та втраті Україною бодай на-
тяків на політичний сувере-
нітет. Йдеться про глобальні 
вироджені світоглядні трен-
ди. І, поки українці загнанні 
злочинною владою у стан 
боротьби за своє виживання, 
нам вкрай багато цих виро-
джених ідей заклали не тіль-
ки в ЗМІ, а й в нашу систему 
освіти. Українських дітей, від-
повідно до чинних освітніх 
міністерських програм, зараз 
напомповують такими ідея-
ми. Якби самі вчителі на міс-
цях цьому не протидіяли, то 
ситуація вже була б набагато 
страшніша. І в цьому місці я 
хочу перейти від абстракції 
до конкретики.

6 вересня 2021 року в 11 
школі міста Полтави відбу-
лась досить страшна і дуже 
сумна подія: колишня уче-
ниця прийшла до школи з 
арбалетом у руках і спробу-
вала вбити двох вчителів.

«За даними слідства, 6 
вересня 19-річна мешканка 

м. Полтави зайшла у примі-
щення Полтавської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів №11 та зі зброї, схожої на 
арбалет, вистрілила у двох 
педагогів навчального за-
кладу. Внаслідок інциденту 
вчителів госпіталізовано до 
лікарні. Правоохоронці за-
тримали дівчину в порядку 
ст. 208 КПК України, нею вия-
вилася колишня учениця цієї 
школи. Наразі встановлю-
ються мотиви та обставини 
вчинення злочину, а також 
вирішується питання щодо 
повідомлення затриманій 
про підозру», – повідомила 
пресслужба Полтавської об-
ласної прокуратури. Мотиви 
та обставини вчинення зло-
чину з’ясовуються, додали в 
прокуратурі.

Публікуємо фото цієї ді-
вчини. Саме фото вже го-
ворить про приналежність 
до певної ліволіберальної 
субкультури. І які світоглядні 
маркери в цієї субкультури? 

Але не це є головним. 
Спочатку я над цією нови-
ною глибоко не задумував-
ся, прочитав та й «пройшов 
повз». Однак потім мою 
увагу привернуло те, що га-
зета «Українська Правда» не 
опублікувала імені дівчини. 
В наш час, коли настільки 
активно використовуються 
соцмережі, є безліч інфор-
мації в інтернеті, отрима-
ти такі дані не є складним 
завданням. Зайшов до гуглу 
і ввів запит щодо події - ні 
Радіосвобода, ні BBC, ні про-
відні українські ЗМІ з першої 
пошукової сторінки гуглу та-
кож не вказують імені. І тут, 
глянувши на фото, я зрозу-
мів, що ця дівчина точно по-
винна належати до якихось 
«гендерномодифікованих» 
груп, що люблять маршувати 
та боротись за виродження 
традиційних цінностей. 

Шукаю далі … 
Telegram-канал «Труха Пол-
тава» опублікував світлини 
затриманої нападниці, які 
поліціянти зробили у кабі-

неті школи під час затриман-
ня. Також, за даними каналу 
звати затриману — Таїсія Пе-
трова. Дуже прості інформа-
ційні кроки, але провідні ЗМІ 
їх «чомусь» не змогли зроби-
ти. «Дуже неочікувано» Таїсія 
Петрова виявляється актив-
ною учасницею феміністич-
них груп та захисників ЛГБТ. 

Прочитав гіпотезу в фей-
сбуці щодо її мотивів для 
вбивства своїх колишніх 
вчителів: «можливо, вона 
хотіла більше фемінітивів, 
вважала себе у парні числа 
календаря дівчинкою, а у 
непарні - хлопчиком, ніяк не 
могла обрати свій гендер чи 
вчителі не могли їй організу-
вати гендерну студію замість 
уроків фізкультури». Жарти 
- жартами, а страшний факт 
залишається фактом.

І що тут такого, запитає-
те Ви? Логічно припустити, 
що психічно хворі люди мо-
жуть бути в будь-яких суб-
культурах. І з цим я повністю 
погоджусь. Але хочу, щоб 
Ви поставили собі питання. 
Уявіть собі, якби це зробила 
людина, котру можна було б 
хоч якось пов’язати з націо-
налістами, на сторінках якої 
були б фото з націоналіс-
тичних маршів, український 
Тризуб, червоно-чорний 
стяг тощо. Скажіть, якими б 
були заголовки всієї цієї пре-
си? Чи вказали б вони особу 
нападника та його зв’язок з 
українським патріотизмом? 

Відповідь на це питання 
є дуже страшним діагнозом 
українському інформаційно-
му полю. І саме це поле фор-
мує світогляд середньоста-
тистичного українця. Вірус, 
котрий потрапляє в організм, 
навіть у здоровому тілі здат-
ний привести до складної 
хвороби. Толерантність, до 
речі, відсутність реакції іму-
нітету на загрози організму, 
на вторгнення тих же воро-
жих вірусів. На фоні того, як 
українцям нав’язують толе-
рантність на кожному кро-
ці, навіть в інтернеті знайти 

справжнє значення цього 
слова стало досить складно.

Повертаючись від ло-
кального випадку до уза-
гальнення, мусимо усвідо-
мити, що толерантність на 
світоглядному рівні сприяє 
моральній деградації. Сучас-
ний світ грузне в ній. Покій-
ний Любомир Гузар казав, 
що основна наша проблема 
- моральна деградація, а все 
решта - її наслідки. 

В освіті є широко відома, 
так звана, «піраміда Маслоу», 
котра ієрархічно зображає 
різні життєві потреби люди-
ни.

Біда українців полягає в 
тому, що нас намагаються 
«опустити» на перший рі-
вень піраміди Маслоу - за-
безпечення базових фізіо-
логічних потреб - їжа, дах 
над головою, одяг тощо. 
Особливо страшним є те, що 
на цей рівень опустили ще й 
тих українців, котрі за своїми 
духовними, моральними та 
інтелектуальними характе-
ристиками повинні були б 
стати основою української 
еліти - державотворцями 
та будівничими справжньої 
незалежності. І це не є бідою 
виключно тих потенційних 
державників, а є бідою всьо-
го українського народу. Бо 
замість представників своєї 
еліти український народ при 
владі отримує прислужників 
олігархів, транснаціональ-
ного капіталу та московської 
агентури. В цьому ж контек-
сті цікавою звучить і фраза 
Наполеона: «Народ, який не 
хоче годувати свою армію, 
в недалекому майбутньому 
буде годувати чужу». Замі-
ніть слово «армія» і отримає-
те українські реалії. На укра-
їнському національному 
багатстві годуються вороги, 
серед яких практично нема 
етнічних українців. 

І це все є наслідками того, 
що загальній масі українців 
нав’язали ворожі світоглядні 
тренди. 

І тут ми підходимо до оче-
видної потреби в наявності 
своєї світоглядної платфор-
ми. Україноцентричної, як 
ми її називаємо. Проте на-
скільки багато людей ста-
вить собі запитання: а якою 
вона повинна бути? Що на 
ментальному рівні відпові-
дає уявленням українців про 
справедливість? Який сус-
пільний лад є прийнятним та 

комфортним для українців? 
Для тих архетипів, котрі си-
дять в кожному з нас, і ко-
трі становлять нашу спільну 
ментальну основу? 

Це досить складне питан-
ня, котре потрібно розв’язу-
вати глибоко та фахово. І ми 
ще неодноразово будемо 
повертатись до нього у на-
ших статтях.

Ще в дитинстві я в шко-
лі я почув запитання, котре 
потім час від часу повторю-
валось в різних розмовах: 
«Що краще - бути багатим чи 
здоровим?»

Самі роздуми над цим пи-
танням в такій формі є непра-
вильними! Правильну відпо-
відь на це питання в рамках 

побудови свого народного 
світогляду дають євреї: треба 
бути і багатим, і здоровим.

Українці в плані побудо-
ви своєї ідеології не повин-
ні розриватись між міфом 
«західних цінностей», що 
містить певні вироджені 
складові, та міфом «мас-
ковскава міра», в рамках 
якого наші споконвічні мос-
ковські вороги обгрунто-
вують свій імперіалізм, ви-
користовуючи при цьому 
притаманні українцям тра-
диційні світоглядні цінності.

Наша світоглядна плат-
форма повинна бути побу-
дована на традиційних для 
українців цінностях та прин-
ципах, при цьому проводя-
чи чітке відмежування від 
кремлівських ідеологічних 
вкидів. Від західного світу 
ми повинні взяти справжній 
захист прав людини та висо-
кі соціальні стандарти, при 
цьому чітко відмежовуючи 
від вироджених інформацій-
них трендів. Адже вже давно 
для Заходу став характер-
ним ВИРОДЖЕНИЙ КУЛЬТ 
ЗАХИСТУ ПРАВ, ЗАМІСТЬ 
САМОГО ЗАХИСТУ.

А політичний устрій Русі 
та Козацької Держави завж-
ди був поєднанням широкої 
влади української управлін-
ської еліти - князі та шляхти-
чі, козацькі старшини та воє-
начальники - з одного боку, 
і традицією Віче - з іншого. А 
на Віче могли і князя вигна-
ти, і отаману голову відруба-
ти. Зряча сила Еліти повинна 
бути поєднаною зі сліпою 
силою народу, а сама Еліта 
повинна вести народ у пра-
вильному напрямку. Близь-
ким для нас прикладом є те, 
як польська еліта веде поль-
ський народ. Нам свою еліту 
треба відродити.

Світоглядні травми українців
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Видання CNN опубліку-
вало резонансний 

матеріал, в якому надають-
ся докази зриву операції 
затримання, так званих, 
«вагнерівців» - учасників 
приватної військової 
компанії (ПВК) Вагнера, 
а фактично - філії мо-
сковських спецслужб. 
“Вагнерівці” причетні до 
великої кількості злочинів 
на Сході України, зокрема 
до збитого малайзійського 
боїнга. Тому їх затриман-
ня мало величезне зна-
чення для національних 
інтересів України в умо-
вах неназваної війни.
Газета “Час і Події” 
публікує переклад 
повного тексту CNN.

Працівники КГБ Білорусі 
порушили ранковий спокій 
на базі відпочинку, побудова-
ній у радянські часи, недалеко 
від Мінська, увірвавшись, щоб 
заарештувати 32 російських 
найманців.

До тогорічних президент-
ських виборів у Білорусі зали-
шалося менш ніж два тижні, 
і влада підозрювала, що сто-
ронніх прислали з Росії для 
втручання.

Чоловіки дійсно були 
частиною місії. Але їх метою 
була не Білорусь, і вони не 
виконували замовлення будь-
якої російської організації.

Їх готували. Ці 32 людини 
разом зі ще одним чоловіком, 
затриманим на півдні Біло-
русі, стали метою ретельно 
продуманої розвідувальної 
операції зі сторони України та 
з відома і ймовірної підтримки 
Сполучених Штатів.

Троє колишніх високопо-
садовців української військо-
вої розвідки ексклюзивно 
для CNN розповіли, як вони 
організували екстраординар-
ну операцію, спрямовану на 
виманювання підозрюваних 
військових злочинців з Росії 
для судового переслідуван-
ня за звірства, скоєні на сході 
України, де сепаратисти, під-
тримувані Москвою, ведуть 
боротьбу протягом багатьох 
років.

По-перше, українські аген-
ти видавали себе за російську 
приватну військову компанію, 
наймаючи на роботу у сфері 
безпеки, оплачувану вище 
встановленої норми, пропо-
нуючи вигідний контракт в 
розмірі 5000 доларів на мі-
сяць - “для захисту нафтових 
об’єктів Венесуели”, повідоми-
ли CNN ці люди, які говорили 
на умовах анонімності. Тому, 
що вони не уповноважені го-
ворити про секретну опера-
цію.

Джерела повідомили, що 
на цю приманку потрапили 
сотні потенційних російських 
підрядників, які подали за-
явки на роботу, що надало 
українській розвідці безпре-
цедентну можливість почати 
виявлення і виокремлення 
підозрюваних у військових 
злочинах.

«Ми почали телефонувати 
їм і казати: «агов, друже, га-
разд, розкажи мені про себе, 
може, ти насправді не боєць, 

а водопровідник чи щось 
таке…», – сказав один з ко-
лишніх офіцерів військової 
розвідки CNN про перевірку 
дзвінків претендентам.

«А потім вони почали 
розкривати щось про себе, 
надсилаючи нам документи, 
військові посвідчення і до-
кази того, де вони воювали. І 
ми типу «бінго, ми можемо це 
використовувати»», - додало 
джерело.

Іншими словами, за сло-
вами офіцерів розвідки, цілі 
самі почали надсилати дока-
зи того, ким вони були, свого 
військового досвіду і навіть 
конкретних боїв і інцидентів, в 
яких вони брали участь, вклю-
чаючи посвідчення особи і 
потенційно компрометуючі 
фотографії і відео. Їхні «подви-
ги» на сході України і в інших 
місцях.

На одному відео, переда-
ному CNN колишніми джере-
лами військової розвідки, зо-
бражена група бойовиків на 
сході України, що тримає улам-
ки військового літака, який, за 
словами джерел, щойно був 
збитий, злочин, визнаний те-
рористичним в Україні.

Інші заявники були пов’ я-
зані з нападом на MH17, рейс 
Malaysian Air li nes з Ам стердама 
в Куала-Лумпур, який був зби-
тий в липні 2014 роки над укра-
їнською територією, контр-
ольованою проросійськими 
сепара ти стами. Всі 298 людей, 
які перебували на борту літака, 
загинули. Група міжнародних 
прокурорів під керівництвом 
Нідерландів заявила, що літак 
був збитий ракетою, доставле-
ною з Росії і випущеною із села, 
контрольованого сепарати-
стами. Росія заперечує свою 
причетність.

«Двоє були присутні при 
запуску ракети, яка збила 
MH17. Ще четверо були чле-
нами угруповання, відпові-
дального за збиття нашого 
військового літака і вбивство 
щонайменше 70 наших най-
кращих людей.

«Ідентифікувати і покарати 
цих людей було нашим голов-
ним інтересом», – додав він.

Очевидно, це являло ін-
терес і для американської 
розвідки, хоча офіційні осо-
би США заперечують свою 

пряму роль. За словами 
представників української 
розвідки, операція під керів-
ництвом України отримала 
американські гроші, техніч-
ну допомогу та рекомендації 
ЦРУ про те, як залучити росій-
ських найманців.

Високопоставлений чи-
новник США сказав CNN, що 
ці твердження «помилкові».

Він вказав, що розвідка 
США знала про операцію, але 
заперечував будь-яку причет-
ність. Чиновник, який поба-
жав залишитися неназваним, 
оскільки він не був уповно-
важений говорити публічно, 
припустив, що спроби втягну-
ти американські агентства мо-
жуть бути спробою розділити 
або навіть перекласти прови-
ну за провал української опе-
рації з високим ризиком.

CNN провела тижні в Укра-
їні, перевіряючи та оглядаючи 
звіти про операцію та розмов-
ляючи з людьми, які були залу-
чені.

Представляти себе приват-
ною військовою компанією 
мало сенс - військові підряд-
ники, пов’язані з Кремлем, 
стали добре відомою сторо-
ною життя російських ветера-
нів.

CNN раніше відстежував 
російських найманців, що 
діють у Лівії, Центральноаф-
риканській Республіці, Сирії, 
Мозамбіку та інших країнах. 
Часто найняті солдати пра-
цюють на “Вагнера”, велику 
приватну військову компанію, 
яка нібито пов’язана з Євге-
ном Пригожиним - партнером 
президента Росії Володимира 
Путіна, хоча Пригожин запе-
речує ці зв’язки. У повідомлен-
ні про арешти на мінському 
курорті білоруською владою 
говорилося, що затримані 
працювали на Вагнера.

За словами джерел, через 
те, що маневр із вербуванням 
на їхньому вебсайті залишав-
ся непоміченим, співробітни-
ки української розвідки про-
сто вибрали людей, що мають 
найтісніші і суперечливі зв’яз-
ки з Україною, і запропонува-
ли їм фальшиві контракти з 
Венесуелою.

За їхніми словами, вони 
вибрали 28 росіян, імовірно 
пов’язаних з незаконними ді-

ями в Україні, і ще п’ятьох без 
будь-яких зв’язків.

Росіянам сказали, що вони 
будуть відправлені до Туреч-
чини для стикування з Кара-
касом. Джерела повідомили 
CNN, що реальний план поля-
гав у тому, щоб доставити їх в 
Україну, де вони можуть бути 
заарештовані.

Пандемія коронавірусу не-
сподівано змінила план, коли 
Росія закрила свої кордони, 
щоб зупинити поширення 
Covid-19.

Однак Москва продовжу-
вала дозволяти поїздки до 
свого сусіда і союзника Біло-
русі. Згідно з українськими 
джерелами, новобранців, які 
нічого не підозрювали, на ав-
тобусі доставили по суші до 
Мінська, звідки, як вони дума-
ли, вони скоро вирушать до 
Венесуели.

Суворі найманці на ку-
рорті, який обіцяє «комфорт 
і затишок» на тлі «відсутності 
міської суєти і повсякденних 
турбот», здавалися безглузди-
ми, якщо не підозрілими, зга-
дав один із співробітників.

«Так, я пам’ятаю, я зустрі-
чався з ними», - сказав охоро-
нець CNN минулого місяця. 
«Вони провели тут пару днів. 
Вони нічого не зробили, щоб 
нас потурбувати», - сказав він, 
додавши, що арешти стали не-
сподіванкою. «Люди приїжд-
жають сюди, тому що з іншого 
боку санаторію є красива во-
дойма», - сказав він.

За словами джерел CNN, 
затримка була достатньою 
для того, щоб білоруські спец-
служби почали діяти, всього 
за кілька годин до вильоту 
групи.

У той час дехто підозрював 
у причетності Росію. У драма-
тичних сценах, трансльованих 
по білоруському державному 
телебаченню, заарештованих 
виставляли напоказ на екрані, 
а їхні документи, що засвідчу-
ють особу, демонстрували як 
свідчення їх російського вій-
ськового минулого.

«Ми отримали підтверд-
жену інформацію, що ці росі-
яни мали реальний бойовий 
досвід і дійсно брали участь 
у збройних конфліктах», - по-
відомив по державному теле-
баченню неназваний, сильно 

замаскований командир біло-
руської поліції.

Колишній радник пре-
зидента Білорусі повідомив 
CNN на умовах анонімності, 
що білоруська влада спочат-
ку дійсно вважала, що група 
була відправлена   в Білорусь 
росіянами для дестабілізації 
країни напередодні майбутніх 
виборів.

Він сказав CNN, що в Мін-
ську виникло спантеличення 
з приводу того, що, з усього 
видно, було агресією з боку їх-
ніх російських союзників.

Кремль, схоже, теж застали 
зненацька: його представник 
заявив російським ЗМІ, що у 
них «немає повної інформації» 
про інцидент. Пізніше Кремль 
заперечував, що відправив 
цих людей втручатися у вну-
трішні справи Білорусі.

Втрутився і президент 
України Володимир Зелен-
ський, який закликав до екс-
традиції чоловіків в Україну 
під час телефонної розмови 
з президентом Білорусі Олек-
сандром Лукашенком всього 
через кілька днів після ареш-
тів.

«Я сподіваюся, що всі під-
озрювані в терористичній 
діяльності на території Укра-
їни будуть передані нам для 
судового переслідування 
відповідно до чинних міжна-
родно-правових документів», 
- сказав Зеленський, йдеться в 
оголошенні дзвінка.

Через пару днів Лукашен-
ко відхилив це прохання. Він 
поговорив з Путіним, і обидва 
лідери «висловили впевне-
ність, що ситуація буде вирі-
шена», йдеться в заяві Кремля.

Через тиждень після цього 
дзвінка Росія оголосила про 
повернення 32-ох росіян, за-
арештованих в санаторії. 33-й 
чоловік, який мав подвійне 
громадянство Білорусі та Ро-
сії, залишився в Білорусі.

Президент України Зелен-
ський публічно заперечував 
факт української операції, за-
явивши українському телеба-
ченню в червні 2021 року що 
його країну «втягнули» у це 
питання.

«Я розумію, що ідея ця й 
операція була ідеєю, скажімо, 
інших країн, а не України», - 
сказав він.

Українські офіційні особи 
не відповіли на запит CNN 
щодо коментаря до цієї історії.

Але, згідно з українськими 
джерелами CNN, ця невдача 
стала серйозним ударом для 
української розвідки, яка, за 
їхніми словами, працювала 
над тим, щоб зловити росій-
ських підозрюваних протягом 
майже 18 місяців.

«Якби ці люди опинилися 
тут, в Україні, подробиці їхніх 
злочинних дій стали б відомі 
всьому світу», - сказало CNN 
одне з джерел.

«Україна могла б притяг-
нути їх до відповідальності і 
показати, що наша боротьба 
з Росією серйозна і що ми не 
будемо підіймати руки на знак 
капітуляції», - додало джере-
ло.

Фото: Укрінформ

Джерело: CNN

Переклад українською, “Час і Події”

Стаття CNN про зрив спецоперації 
із затримання «вагнерівців»
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Глава слідчої комісії з Вагнер-
гейту Мар'яна Безугла в по-

неділок заявила, що показан-
ня у справі дав свідок - один з 
найбільш розшукуваних Росією 
офіцерів українських спец-
служб - Роман Червінський. 

Слуги народу запросили на до-
пит ексначальника ГУР МО Василя 
Бурбу, який був безпосередньо учас-
ником наради в офісі Зеленського, 
де було дано наказ перенести опе-
рацію щодо захоплення терористів. 

Отже, слідча комісія для розсліду-
вання провалу спецоперації із затри-
мання терористів "вагнерівців" про-
довжує роботу у вівторок.

За даними джерел Цензор.НЕТ, 
на допит викликаний ексначальник 
ГУР МО Василь Бурба, який сам зате-
лефонував на засідання, коли почув 
запрошення від глави ТСК Мар'яни 
Безуглої. Бурба повідомив, що в да-
ний момент знаходиться не в Украї-

ні, однак зробить все можливе, щоб 
приїхати і дати свідчення завтра. 

Вперше народні депутати змо-
жуть поставити учаснику наради в 
кабінеті президента питання - що 
саме там відбувалося і як саме була 
скасована операція.

І вчора пані Безугла створила 
справжню сенсацію, коли назвала жур-
налістам імена свідків - офіцерів ГУР 
МО, які були безпосередніми учасни-
ками спецоперації - Червінський та Се-
менюк. Вона також заявила, що повно-
важення Червінського та Семенюка на 
той час підтверджені чинним началь-
ником ГУР МО Кирилом Буданова.

В інтернеті про Червінського на-
писано дуже багато - згідно з судови-
ми рішеннями і заявами російських 
спецслужб в "ЛДНР", Роман Червін-
ський - це начальник 5-го управлін-
ня контррозвідки СБУ, створеного в 
2014 році спільно з нашими амери-
канськими партнерами для прове-
дення спецоперацій на окупованих 

територіях. Росіяни звинувачують 
Червінського в керівництві найгуч-
нішими ліквідаціями ватажків росій-
ських терористів - Арсена Павлова 
"Мотороли", Михайла Толстих "Гіві" 
і Олександра Захарченко, а також у 
багатьох інших успішних диверсіях. 

Ймовірно, Червінський перей-
шов на службу в 2019 році в Головне 
управління розвідки. Мар'яна Безугла 
повідомила, що Червінський, за її ві-
домостями, "займався фінансами". Од-
нак джерело своїх знань не відкрила.

У будь-якому випадку, найважли-
віше, що Червінський, мабуть, володіє 
найбільшим досвідом як проведення 
успішних диверсій в "ЛДНР", так і захо-
плення і вивезення російських теро-
ристів. Якщо людина такого калібру 
дала свідчення про проведення спецо-
перації, значить, це дозволяє серйоз-
но ставитись до планування та управ-
ління спецоперацією по захопленню 
"вагнерівців". Тому, що за плечима Чер-
вінського є реальні перемоги, які зму-
шений визнати наш противник.

До речі, сподіваюся, тепер, після 
того як Безугла розкрила імена учас-
ників спецоперації, держава подбає 
про їхню безпеку, щоб з ними нічого 
не сталося і росіяни не змогли діста-
тися до них.

Що ж, зараз про свій погляд на 
Вагнергейт розповість Василь Бурба. 
Після цього Мар'яна Безугла обіцяла 
запросити ЗМІ на засідання комісії і 
відповісти на всі питання. Сподіваюся, 
що комісія дозволить відповісти на 
питання журналістів і самому Бурба. 

Поступово підтверджуються всі 
факти, про які спочатку писав я, про 
які йшла мова в сюжеті CNN. А Слуги 
народу придумують на ходу все нові 
і нові пояснення, які самі змушені 
спростовувати під тиском фактів і 
свідків.

Це відбувається всупереч усім 
спробам заховати від відповідально-
сті і від надання свідчень і президен-
та Зеленського, і главу офісу прези-
дента Єрмака, і начальника комітету 
з розвідки Демченко.

Думаю, поява в справі Бурби і 
Червінського дозволить парламенту 
зробити ще один крок в документу-
ванні зради. І змусить давати пока-
зання всіх інших учасників наради в 
кабінеті Зеленського, після якої хтось 
із семи присутніх "злив" дані інозем-
ним спецслужбам.

Фото: "Цензор.НЕТ"

Автор:Юрій Бутусов

Джерело: "Цензор.НЕТ" 

(https://censor.net/ua/r3288056)

лалаваа сслідчої комісії з ВВагагненерр ні однак зробить все можлливи ее щоб

Нові докази і свідки 
в розслідуванні Вагнергейту
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Український військо-
вий підбиває підсумки 

чергового етапу життя 
на своїй FB-сторінці.

Ось і кінець.
Кінець одного етапу мого 

життя та початок наступно-
го.

Це мав би бути лонгрід, 
таке собі одкровення про 
службу в армії, в якому було 
би багато букв про гнилу си-
стему, що за 5 років служби 
жодного разу не дала вчас-
но кошти для відпочинку 
і тим насправді демотиву-
вала і повертала в "колесо" 
обов’язків ще в гіршому 
стані, ніж до відпустки; про 
гнітючу більшість колег, які 
приходять на службу заради 
зарплати на початку кожно-
го місяця без каплі патріо-
тизму та відданості справі 
та ще і ще... Але тут цього не 
буде. Не буде, тому що систе-
ма - це люди. Люди, які нас 
оточують, і ми самі. Звинува-
чувати у проблемах систему 
– це виносити вирок самому 
собі. Наразі я хочу підбити 

підсумки достатньо вагомо-
го етапу життя. Життя, при-
свяченого службі державі, 
на користь спокою близь-
ких, коханої людини та вас 
самих. Служба, що тривала 
п'ять років мого життя та не-
ймовірно багато чого мене 
навчила.

Що для вас армія? Струк-
тура, що ідеально влашто-
вана і працює у будь-якій 
ситуації? Чи це організація, 
яка збирає у свої ряди най-
більш безвідповідальних ле-
дарів? Чи, навпаки, це струк-
тура, що проводить відбір і 
добирає найкращих серед 
цивільних? (Відбір, напевно, 
дуже складний в умовах вій-
ни з Московією на сході кра-
їни) А можливо, це структу-
ра, яка відбирає молодих та 
зовсім непідготовлених осіб, 
виховує у них відповідаль-
ність, почуття обов'язку та 
професіоналізм? Чи знов-та-
ки – навпаки, організація, що 
відбирає найкращих та від-

повідальних особистостей 
і ламає їх так, що по факту 
вони бояться брати на себе 
відповідальність?

Для мене армія – то є по-
чаток етапу мого свідомого 
життя з 2015 року. Життєва 
школа, яка навчила на різних 
прикладах причинно-на-
слідкового зв’язку краще за 
батьків, бо покарання за по-
милки були болючі та часті-
ше підкріплювалися смертю 
знайомого чи друга.

Війна навчає…
Вона навчає тих, хто хоче 

і бажає вчитися. Україна – на-
ція воїнів, це я зрозумів під 
час війни. Ми вміємо воюва-
ти та відстоювати своє, але, 
на жаль, не кожен той, хто 
носить форму, є справжнім 
воїном. Служба мене навчи-
ла, що немає неважливих ре-
чей. Будь-яка дрібниця може 
в майбутньому коштувати 
тобі життя.(І тут в голові лу-
нають влучні фрази з книги 
американського генерала 
спеціальних операцій у від-
ставці Вільяма Макрейвена: 
"Застеляйте ліжко. Дрібниці, 

які можуть змінити ваше жит-
тя… і, можливо, світ", що знов 
і знов відкривається, аби 
показати все зовсім в іншо-
му світлі) Диявол криється в 
деталях, і чим швидше ми це 
зрозуміємо, тим менше крові 
та помилок. Ціна армійського 
досвіду обчисляється в сот-
нях зламаних життів.

Армія – це відбиток наро-
ду.

Для мене зразком є армія 
США. Чому? Вона має систе-
му підготовки та розвитку 
військовослужбовців. Для 
американця, який проживає 
в провінції, армія – це шлях 
до самостійного і забезпече-
ного життя, соціальні пільги 
та кошти, що дозволять жити 
та будувати плани. За бажан-
ням можна отримати без-
платну освіту, здобути влас-
не авто, свою нерухомість 
або можливість отримати 
кредит 0%, під час закордон-
ного контракту. Я ж хочу на-
писати про те, що американ-

ські військовослужбовці – це 
саме ті люди, які професійно 
ставляться до своєї роботи, 
яку вони виконують… У нас 
майже ніхто не розуміє, що 
заробітну плату, ми отриму-
ємо з податків українських 
громадян, це кошти наших 
батьків і рідних. По суті, ми 
забираємо ці кошти у них, а 
що віддаємо? У нас майже ні-
хто не ставить перед собою 
завдання зробити щось таке, 
за що не буде соромно диви-
тись в очі іншим і сказати: "Я 
не даремно отримав кошти 
за сьогоднішній день, бо я 
навчився та зробив свою ро-
боту на всі 100%".

Відповідальність. Саме 
на цьому слові я б хотів на-
голосити… Тут буде трохи 
слів про патріотизм чи, на-
впаки, про його відсутність. 
Ви ж точно мені не повіри-
те, якщо я скажу, що під час 
промовляння гасла "Слава 
Україні", доволі часто можна 
почути серед "колег" "Сала 
Україні", і це не помилка. На 
жаль, серед українських вій-
ськових багато тих, хто слу-
жить виключно за кошти, 
моральна складова відсутня. 
Заради того, щоб не їхати в 
Польщу та "гнути спину на 
пана" в Україні є можливість 
піти на військову службу, 
де за тебе будуть приймати 
рішення, лише приходь на 
восьму і йди о 17-й додому. А 
за відсутності планування на-
вчального процесу для вій-
ськовослужбовців, проблема 
"заробітчан" в армії стає ще 
більш виразною. Отже, по-
трібно рухатися далі…

Армія не навчає.
Мені пощастило прохо-

дити службу в передовому 
підрозділі, де впроваджу-
вали систему за алгоритма-
ми НАТО, наскільки це було 
можливо з урахуванням 
застарілої системи доку-
ментообігу. Завдяки бажан-
ню вивчити будь-що нове я 
вчасно отримав можливість 
проходити курси підготов-
ки за стандартами НАТО. 
Але прикрість у тому, що за 
ці роки служби мої навички 
та знання нікому не знадо-
билися, теорія мертва без 

практики. Саме тому я при-
йняв для себе рішення про 
звільнення, бо потрібно ру-
хатися далі…

Армія знищує…
Під час моєї служби я по-

стійно чув від людей, які в 
армії служать вже більше, ніж 
половину свого життя, що я 
не військова людина. Спочат-
ку мене це обурювало і я не-
рідко мав суперечки з ними, 
але наразі зрозумів, що цим 
вони несвідомо робили мені 
комплімент. І саме тому, цієї 
миті, я хочу сказати своїм "не-
другам": дякую за науку! Про-
тягом п’яти років я намагався 
стати "своїм" у системі коор-
динат, де насправді всі лише 
"чужі", й одиниці – справжні. 
Не дивно, але саме ці одини-
ці залишають і надалі зі мною, 
на моєму життєвому шляху. І 
я вдячний долі, що подарува-
ла мені вас, справжніх побра-
тимів, однодумців. Вас мало, 
але саме в цьому і найбільша 
цінність! Дякую!

Маю лише одне запитан-
ня. А коли ж настане кінець 
Нашій війні?

Най це буде лише моя 
особиста думка, але... Суть у 
тому, що Наша війна трива-
тиме довго.

І справа навіть не в наших 
ворогах, а в нас самих. До-
поки не буде стратегічного 
підходу до перемоги у війні 
– зрушень не буде, ми й на-
далі будемо чути про заги-
блих від снайперського або 

артилерійського обстрілів. А 
для нас це вже, на жаль, ста-
ла буденність, і це ми не го-
воримо про тих, кому взагалі 
байдуже. Стратегічне плану-
вання відсутнє і навряд чи 
воно з’явиться як система 
найближчими роками… На 
жаль. Хоча ні, насправді то 
є закономірність, бо це ро-
бота не одного року… Азер-
байджан протягом 20 років 
планомірно знімав кайдани 
Нагірно-Карабаської Респу-
бліки. 20 років люди жили 
та працювали заради однієї 
цілі – перемоги над узурпа-
тором. У нас це не спрацює, 
бо ніхто з виборців не гото-
вий чекати 20 років, і тому 
майже всі легко купуються 
на обіцянки "завершити вій-
ну завтра, після виграшу на 
виборах". Саме тому потріб-
но рухатися далі…

Що мені дала військова 
служба?

Одну річ я хотів би 
виокремити з армійських 
дарів – набуте бажання на-
вчатися. Я вважаю, що вій-
ськовий має постійно вчити-
ся, саме від цього залежить 
те, чи виживе він на війні. 
Саме ця школа, яку вдалося 
мені пройти, навчила ніколи 
не зупинятися і постійно на-
вчатися, задля покращення 
самого себе. І ті неймовірні 
особистості, які траплялись 
та й, сподіваюсь, надалі тра-
плятимуться на моєму шля-
ху, лише підтверджують тезу: 
"Хочеш бути щасливим, по-
стійно кидай собі виклики, і 
навчайся, дізнавайся щодня 
щось нове, саме так ти стаєш 
кращим". Потрібно рухатися 
далі…

Саме тому я буду рухати-
ся далі...

Дякую, тим хто прочитав 
до кінця!

Дякую за підтримку, і ще 
більше дякую тим, хто не під-
тримував. Саме завдяки вам 
я маю моє сьогодення.

Далі буде!)
Слава Україні!

Джерело: https://www.facebook.com/

permalink.php?story_fbid=5327182580

26974&id=100038664138634 

Чому я звільняюсь з армії 
з передового підрозділу, –

розповідь сержанта ЗСУ Данте
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ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ, ПРО ІНШІ ЛОКАЦІЇ АГЕНТІВ ТЕЛЕФОНУЙТЕ 1-630-774-2136 

Biomed 2
4548 N. Harlem Ave.

Harwood Heights, IL 60706

847-566-6676

Continental USA 2
2207 W. Chicago Ave.

Chicago, IL 60622

773-489-9770

Excel Insurance
5150 W. Belmont Ave., #4

Chicago, IL 60641

AL&AL 
400 W. Dundee Rd.

Buffalo Grove, IL 60089

847-793-1000

Biovita Natural, Inc
955 W. 75th St.

Naperville, IL 60565

630-730-7740

Eurus Deli
22 W. 535 Butterfield Rd.

Glen Ellyn, IL 60137

Biomed
360 Townline Rd.

Mundelein, IL 60089

Kalyna Corp.
338 S. Rohlwing Rd.

Palatine, IL 60074

847-776-7766

Atlantic Express
Main Office

8801 S. 78th Ave.

Bridgeview, IL 60455

708-907-3000

•
•

•

•

•
 http://atlanticexpresscorp.com/tracking
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Продовження на стор. 10

Модель, за якою відновлюється українська еко-
номіка останнім часом, з високою ймовірні-

стю призведе до її нового обвалу уже наприкінці 
цього чи в крайньому разі в наступному році.
Це стане прямим наслідком ставки на її зростан-
ня як побічний продукт розвитку інших держав

Чому залежна від експорту 
сировини українська 
економіка наближається 
до чергового обвалу?

Попри періодичні шоу з 
«наказами економіці зро-
стати», які регулярно вла-
штовує нинішній президент 
чи інші представники укра-
їнської влади (які при цьо-
му наголошують на «його 
дорученні»), насправді 
перспективи стають дедалі 
похмурішими. Самих лише 
ефектних декларацій зама-
ло, а реальних дій у напрямі 
зміни політики, що призве-
ла українську економіку до 
нинішнього занепаду, так 
і не відбувається. Спогля-
дально-споживацький під-
хід лиш змушує державні 
структури пасивно перегля-
дати в бік зниження власні 
попередні прогнози щодо 
навіть далеко не повного 
відновлення до передпан-
демійних показників 2019-
го.

Новопризначений віце-
прем’єр та міністр економі-
ки Олексій Любченко (який, 
за чутками, є одним із пре-
тендентів на посаду глави 
уряду) і далі запевняє країну 
та, ймовірно, самого Зелен-
ського у виході економіки 
країни за підсумками року 
принаймні на 4% зростання. 
Ця цифра для влади майже 
ритуальна — саме таким 
був минулорічний спад. 
Хоча наразі вже очевидно, 
що досягти її не вдасться. 
Проте це вже не найгірше. 
Адже та модель, за якою від-
новлюється українська еко-
номіка останнім часом, із 
високою ймовірністю при-
зведе до її нового обвалу 
уже наприкінці цього чи в 
крайньому разі в наступно-
му році. Обвалу, який стане 
прямим наслідком ставки 
на її зростання як побічний 
продукт розвитку інших 
держав. Проте готуватися 
до нього і вживати превен-
тивних заходів у владі не 
збираються.

Глибший спад, слабше 
відновлення

За оцінкою згаданого 
економічного віцепрем’єра, 

у І півріччі приріст україн-
ської економіки становив 
близько 1%. Навіть якщо 
цей показник може бути 
ближчим до 1,5%, це усе 
одно надто мало, урахову-
ючи, що її зростанню спри-
яла низька база порівнян-
ня першого півріччя 2020 
року. Адже саме на нього 
припав найглибший обвал, 
викликаний жорсткими 
карантинними обмежен-
нями навесні. Низька база 
порівняння забезпечила 
стрімке відновлення в біль-
шості країн світу і Європи, 
однак не в Україні. Для того 
ж, щоб вийти на 4% річного 
зростання, приріст ВВП у 
другому півріччі мав би ся-
гати рівнів, близьких до 7%. 
А підстав для цього жодних. 
База порівняння у ІІ півріччі 

буде значно вищою, а темп 
відновлення навіть у II квар-
талі 2021-го становив лише 
5,4%, хоча торік у цей час 
він обвалився на 11,2% (див. 
«Знову відставання»).

Економіка України, яка 
в минулому році втратила 
значно більше, аніж основ-
ні її торговельні партнери, 
цьогоріч відновлюється 
значно повільніше. Зокрема 
в сусідній Польщі вона вже 
вийшла на вищі показники, 
аніж були в докризовому 
2019-му. Після спаду на 8,2% 
у II кварталі 2020 року у II 

кварталі 2021-го відбулося 
зростання на 10,9%. У Китаї 
після спаду торік на 6,8% у 
І та зростання у II кварталі 
«всього» на 3,2% у поточно-
му році економіка зростала 
відповідно на 18,3% та 7,9%. 
В РФ після втрати 7,8% ВВП 
у II кварталі минулого року 
цьогоріч відновлення ста-
новило 10,1% відповідно. У 
США значно суттєвіше від-
новлення у 2021-му вже так 
само привело до переви-
щення докризових показ-
ників 2019-го.

І в другому півріччі єди-
ний фактор, здатний потяг-
нути українську економіку 
вгору, — це очікуваний ре-
кордний урожай (із високою 
ймовірністю йдеться про 80 
млн т зерна), що може бути 
зібраний за умови відсут-
ності погодних катаклізмів 
восени. Однак його буде 
явно недостатньо, щоб са-
мостійно пришвидшити 
економічне зростання до 
7% з 1% у першому півріч-
чі. Адже увесь сумарний 
внесок рослинництва у 
ВВП наразі зіставний із цією 
цифрою. А ще й доведеться 
компенсувати спад, що по-
глиблюється в іншій підга-
лузі того-таки агросектору 
— тваринництві (–5% за під-
сумками семи місяців).

Жодних причин для по-
ліпшення динаміки в інших 
сферах економіки порів-
няно з першим півріччям 
також насправді немає. По-
над те, чимало з них через 
вичерпання ефекту низької 
бази порівняння вже поча-

ли гальмувати і демонстру-
ють нездатність піднятися 
з минулорічного дна. На-
приклад, улітку фактично 
зупинилося відновлення 
української обробної про-
мисловості. У липні 2021 
року випуск там був на 1,8% 
меншим, аніж торік. Хоча 
за підсумками першого 
півріччя було зафіксоване 
хоч і мляве, проте віднов-
лення на 2,5%. Тобто галузь 
не лише не росте, щоб до-
кластися до пришвидшення 
загального економічного 
зростання у другому пів-

річчі, а й навпаки, підважує 
його. Порівняно з анало-
гічними періодами докри-
зового 2019 року спад там 
поглибився від 6,3% за під-
сумками першого півріччя 
до 7% у липні. При цьому 
обвал зафіксовано не лише 
в харчовій, а у й легкій та 
хімічній галузях. Деревоо-
бробка досі не відновила 
докризових обсягів вироб-
ництва, а в машинобудуван-
ні приріст близько 3% уза-
галі виглядає мізерним на 
тлі минулорічного обвалу у 
липні на 19,5%. 

Таким чином, на відмі-
ну від решти світу, де після 
завершення масштабних 
обмежень у зв’язку з панде-
мією відбулося стрімке від-
новлення виробництва до 
докризових показників або 
і їх перевищення, в Україні 
занепад навпаки, стає де-
далі виразнішим із кожним 
місяцем (Курчат восени ра-
хують).

Навіть гірничо-металур-
гійний комплекс (ГМК), який 
і далі демонструє нарощу-
вання виробництва завдя-
ки зростанню попиту і цін 
у світі, викликаному політи-
кою стимулювання власних 
економік іншими держава-
ми, є насправді колосом на 
глиняних ногах. А його об-
вал після здування нинішніх 
бульбашок на сировинних 
ринках дошкульно вдарить 
по Україні. Та й «шалені успі-
хи» ГМК насправді досягнуті 
виключно завдяки стрім-
кому зростанню цін, тоді як 
обсяги виробництва досі не 

вийшли навіть на докризові 
показники.

Наприклад, попри при-
ріст металургійного вироб-
ництва у поточному році 
на 7,1% за перше півріччя 
та 8,4% у липні, воно зали-
шається відповідно на 7,9% 
та 2,5% меншим, аніж у той 
самий час у 2019-му. Тож на-
справді все ще йдеться про 
далеко не повне відновлен-
ня за безпрецедентно спри-
ятливих умов на зовнішніх 
ринках. Реальний приріст 
обсягів порівняно із 2019-
м продемонстрував, та й то 

лише останнім часом, хіба 
видобуток залізної руди 
(–1% за перше півріччя та 
+6,7% у липні), дедалі біль-
ші обсяги якої йдуть на екс-
порт для використання ме-
талургами інших держав.

Бульбашки
Стрімке зростання укра-

їнського експорту останнім 
часом робить економіку 
надзвичайно вразливою, 
адже відбувалося переваж-
но, а то й виключно внас-
лідок зростання цін на 
сировину та тимчасово 
сприятливої кон’юнктури 
на чорні метали.

Наприклад, зростання 
виручки від експорту руди 
за перші 7 місяців 2021 року 
в понад два рази порівняно 
з тим же періодом минуло-
го — з $2,2 до $4,7 млрд — 
відбулося на тлі зменшення 
фізичних обсягів її експор-
ту за цей же час на 3,6% (з 
27 до 26,1 млн т). На 44,7% 
більша валютна виручка 
від продажу чавуну та на 
33,8% — сталевих напівфа-
брикатів супроводжувалася 
збільшенням обсягів про-
дажів за кордон першого 
лише на 1% та навіть на тлі 
зменшення других на 3,3%. 
Збільшення на 29% доходів 
від вивозу лісоматеріалів 
було досягнуто за рахунок 
зростання лише на 5,5% їх 
фізичного експорту. Ана-
логічна ситуація й щодо 
кукурудзи, де збільшення 
валютної виручки на 8,3% 
супроводжувалося змен-
шенням продажів у тоннах 

майже на 30%. І цей перелік 
можна продовжувати.

Причому з часом фактор 
зростання цін на сировинну 
продукцію стає дедалі більш 
значущим. Наприклад, у 
липні зростання доходів від 
експорту сталевих напівфа-
брикатів на 71% супрово-
джувалося зменшенням об-
сягу їх продажів на 20%, по 
чавуну у 2,3 раза більше ва-
люти було отримано під час 
збільшення вивозу в тоннах 
всього на 3%, а зростання 

Вежа з піску
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валютної виручки від лісо-
матеріалів на 63% відбулося 
на тлі зниження їх поставок 
на 8%. І так далі.

А це свідчить, що хоча 
стрімке зростання цін на си-
ровину на світових ринках 
і забезпечило тимчасовий 
приплив валюти в Україну і 
пов’язане з цим зміцнення 
курсу гривні, зі зрозумілих 
причин воно не може бути 
надійним і довгостроковим 
фундаментом для економі-
ки. Зміна кон’юнктури на 
відповідну продукцію здат-
на призвести до стрімко-
го здування надутої зараз 
бульбашки з відповідними 
болісними наслідками для 
української економіки та 
валютно-фінансової ста-
більності.

Натомість експорт укра-
їнської продукції машино-
будування, незважаючи на 
значне зростання цін із по-
чатку року, приніс лише на 
22% більше виручки, аніж 
за аналогічний період торік, 
і в липні цей темп загальму-
вав до 11%. Серед готових 
промислових виробів чи 
не найкращі показники — 
причому, що важливо, і в 
обсягах виручки, і фізичних 
обсягах, — продемонстру-
вали насамперед українські 
меблі. Приріст поставок, 
наприклад, меблів для си-
діння із початку року стано-
вив 41% у валюті та 32% за 
фізичним обсягами. Проте 
з часом ситуація для галузі 
дедалі погіршується. Уже 
в липні приріст виручки у 
порівнянні з минулорічни-
ми показниками становив 
усього 13,8%, однак для 
цього довелося вивезти їх 
на 27,7% більше.

Зіставне зростання фі-
зичних обсягів та виручки 
демонструють і більшість ін-
ших видів готової продукції, 
зокрема машинобудування. 
Однак проблема в тому, що, 
на відміну від сировинних 
товарів та металургійних 
напівфабрикатів, там усе ще 
йдеться про недостатні об-
сяги для порятунку україн-
ської економіки від обвалу у 
разі падіння цін і зниження 
попиту на сировинних рин-
ках.

Хисткий фундамент
Прогнози НБУ продов-

жують виходити з того, що 
«глобальна економіка й на-
далі зростатиме завдяки по-
жвавленню світової торгівлі 
та заходам стимулювання в 
умовах поширення вакци-
нації та зняття карантинних 
обмежень». А економіка 
України і далі зростатиме 
завдяки сприятливій зов-
нішній кон’юнк турі, але 
саме споживання україн-
ськими домогосподарства-
ми «залишиться головним 
драйвером зростання ВВП 
внаслідок збільшення дохо-
дів населення та поліпшен-
ня споживчих настроїв». Не 
заперечуючи при цьому, 
що «високий внутрішній 
попит значною мірою задо-
вольнятиметься зростан-

ням імпорту». Насправді ж 
покладання на внутрішнє 
споживання імпортної про-
дукції можливе лише доти, 
доки у громадян для цього 
буде необхідний ресурс у 
валютному еквіваленті. А 
він швидко вичерпається, 
коли ситуація на сировин-
них ринках зміниться і поч-
неться обвал цін.

І ставка на розвиток 
української економіки як 
побічний результат розвит-
ку інших держав уже готує 
неприємні новини. Темпи 
промислового зростання 
Китаю швидко сповільню-
ються. У липні суттєво ниж-
чими за прогнозні показ-
ники виявилися не лише 
обсяги промислового ви-
робництва (+6,4 проти 7,8%) 
чи інвестицій в основний 
капітал (+10,3 проти 11,3%), 
а й зростання роздріб-
них продажів (8,5% проти 
11,5%). Водночас дедалі 
більше уваги біржових грав-

ців фокусується на тому, 
коли Федеральна резервна 
система США почне згорта-
ти свою політику підтримки 
економіки. А це лише питан-
ня часу і упереджувального 
реагування на такі зміни 
ринків. Однак у будь-якому 
разі воно означатиме поча-
ток процесу здування ни-
нішніх бульбашок на сиро-
винних ринках.

Вичерпання українсько-
го сировинного експорту 
на один із ключових для 
нього ринків уже зараз оче-
видне на прикладі Китаю. З 
початку року український 
експорт туди зріс на 36%, 
а імпорт звідти — лише на 
27,4%. Дефіцит двосторон-
ньої торгівлі у порівнянні з 
аналогічним періодом торік 
справді зменшився з $670 
до $540 млн. Це створило 
у владі ілюзію вигідності та 

перспективності ставки на 
нарощування торговель-
но-економічної співпраці з 
КНР. Почалися політичні ре-
веранси, дипломатичні про-
гинання під час голосувань 
у міжнародних організаціях, 
укладання кабальних угод 
про фінансування Китаєм 
розвитку інфраструктури в 
Україні тощо.

Однак зростання нашого 
експорту в КНР було викли-
кане виключно стрімким 
зростанням попиту і цін на 
сировину. А також появою 
тимчасових ніш на китай-
ському ринку через ефект 
від заходів стимулювання 
економіки для подолання 
наслідків пандемії. І за ни-
нішньої структури воно вже 
фактично повністю вичер-
пало свій потенціал, досяг-
ши піків на рівні $840–860 
млн ще у березні-квітні (що 
було приблизно на 60% 
більше, аніж рік тому). Од-
нак уже з травня обсяги 

поставок стрімко зменшу-
валися і в липні просіли до 
$687 млн, що було уже лише 
на 3,3% більше, аніж у липні 
торік.

Тобто потенціал нарощу-
вання продажів сировини 
на китайський ринок вичер-
пано з огляду як на змен-
шення ефекту від зростан-
ня світових цін на неї, так і 
на гальмування економіки 
Піднебесної, а отже, й попи-
ту. Водночас експорт нашої 
готової продукції на китай-
ський ринок залишається 
мізерним, а на вироби ма-
шинобудування з початку 
року припало взагалі близь-
ко 0,5% від його загального 
обсягу.

Проте імпорт китайської 
продукції в Україну навпа-
ки, стрімко зростає і в липні 
був більшим, аніж того са-
мого місяця 2020-го, уже на 

39,1%, сягнувши $962 млн. 
Тож двостороння торгівля з 
КНР не лише повернулася 
до великого дефіциту для 
України, а й за нинішньої си-
ровинної структури нашо-
го експорту не дає жодних 
підстав розраховувати на 
нарощування наших поста-
вок. Чого не скажеш про по-
ставки готових китайських 
промислових товарів до 
України. Протилежна тен-
денція поки що спостеріга-
ється в наших поставках до 
ЄС. Місячні обсяги продажів 
вітчизняних товарів туди 
зросли із $2–2,1 млрд у лю-
тому-квітні до $2,3–2,4 млрд 
у червні-липні поточного 
року. Причому це відбува-
лося на тлі стагнації поста-
вок товарів з ЄС до України 
(обсяги залишаються в вузь-
кому коридорі між $2,65 
млрд у березні та $2,38 млрд 
у квітні і $2,44 та $2,51 млрд 
у червні-липні). Проте й тут 
зростання, особливо остан-

нім часом, відбувається пе-
реважно за рахунок руди (у 
липні у 3,8 раза, за 7 місяців 
з початку року — у 2,8 раза 
більше аніж торік) та чор-
них металів (у липні у чоти-
ри рази, з початку року — у 
два рази). Натомість прода-
жі на європейський ринок 
української продукції ма-
шинобудування втрачають 
динаміку (з початку року 
+37%, а в липні — уже лише 
+17%), хоч він і залишається 
основним ринком збуту для 
наших виробників.

Аналітики міжнародних 
фінансових установ уже по-
чали агресивно знижувати 
прогнози щодо відновлен-
ня української економіки. У 
Morgan Stanley, наприклад, 
нещодавно знизили оцінку 
відразу з 4,5% до 3,4%. Хоча 
й ця цифра з огляду на вище-
викладені аргументи вида-

ється надміру оптимістич-
ною. Проте в української 
влади на тлі всього воліють 
заперечувати неприємну 
реальність, щоб уникнути 
необхідності зміни політи-
ки та виходу із критичної 
ситуації, в яку дедалі більше 
заглиблюється вітчизняна 
економіка. Наприклад, в 
інфляційному звіті НБУ за 
липень ідеться про те, що 
«у ІІ кварталі 2021 року еко-
номіка зростала високими 
темпами» навіть попри те, 
що прогноз того-таки НБУ 
щодо зростання у ІІ кварталі 
становив спочатку 8,7%, по-
тім був знижений до 7,5%, а 
фактично Держстат нещо-
давно зафіксував лише 5,4% 
— менш ніж половину мину-
лорічного обвалу на 11,2% у 
цьому самому кварталі. А це 
свідчить, що у владних ко-
ридорах і надалі перекона-
ні, що «усе йде за планом», 
тому нічого змінювати не 
потрібно. А отже, відсутні 
наміри адекватно реагу-
вати на справжні причини 
проблем і коригувати еко-
номічну політику. Мабуть, 
чиновники вважають, що 
потім буде простіше шукати 
пояснення, чому українська 
економіка, не відновившись 
після попереднього спаду, 
провалиться в новий.

Від редакції:
Не може бути мови 

про економічне зростан-
ня при відсутності ви-
робництва. Саме вироб-
ництво, з подальшим 
утворенням високої доданої 
вартості, є основою будь-
якої економіки. Більшість 
інших сфер є похідними.
Замість організації утворен-
ня високої доданої вартості, 
Україну зробили сировин-
ним придатком сильних 
геополітичних гравців та 
транснаціонального капіта-
лу. Економічною колонією, 
завдання якої - постачати 
ресурс. В цій економічній 
моделі - люди також є ресур-
сом, хоча формально про-
довжують вживати фразу 
“людина - найвища цінність”. 
Але навіть при вивезенні 
сировини і її продажі за кор-
дон, усі прибутки від цього 
проходять мимо українців, 
хоча формально саме ми 
- українці - є власниками 
національного багатства. 
Зростання урожаю зернових 
до 80 чи навіть 100 мільйо-
нів тонн, жодним чином не 
покращить життя звичайних 
українців. Навіть тих, що жи-
вуть у місцевостях, де відбу-
вається збір урожаю. Прибу-
ток піде панам Веревському, 
Косюку, Порошенку, Бахма-
тюку і т.д. А вивозячи урожай 
для продажу “своєї власно-
сті”, вищезазначені пани ще 
й знищують у відповідних 
регіонах дороги, побудова-
ні за кошти державного бю-
джету.  

Фото: Тиждень

Автор: Олександр Крамар 

Джерело:Тиждень (https://tyzhden.

ua/Economics/252924), матеріал 
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Графік Роботи:
Пн-Пт: з 10 ранку до 8 вечора
Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня

Íàçáèðàé ñîáі íà çèìóñîëîäêó êîðèñíó ìàëèíó!Збирай 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

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

Òåëåôîí äëÿ іíôîðìàöії àáî ðåçåðâóâàííÿ ìіñöÿ

815-338-0301

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

847-890-9430

Орестом
Зубрицьким

Купуйте або продавайте з
ліцензованим агентом з нерухомості

Отже, треба поспішати! 
Ціни на нерухомість зростають і будуть стрімко підніматися і далі... 
Купивши зараз, Ви гарантуєте собі відсутність
зайвих втрат в майбутньому!

Розмовляє  українською

NORTH  SHORE  PRESTIGE  REALTY

13 вересня 2021 р.

Дорогий член української громади Чикаго та пригородів! 

Від імені Українського Конгресового Комітету Америки (відділ Іллінойс), ми хотіли б 
щиро подякувати вам, вашій родині та друзям за участь в параді на честь Дня 
Незалежності України, який пройшов уздовж Чикаго Авеню 29 серпня 2021. Близько 
шести тисяч людей відгукнулись на заклик УККА (ІЛ) та пройшли єдиним парадом як 
одна патріотична громада. Ми закликали наших друзів американців обєднатися з 
українцями у протистоянні російській агресії. Під час відзначення 30-ої річниці з Дня 
Відновлення Незалежності України ми та наші друзі з більш ніж 60-ти організацій та 
парафій стали історичним спалахом єдності та гордості за нашу Батьківщину.

Більше п’яти десятиліть УККА (ІЛ) є голосом українців у штаті Іллінойс. Ми прагнемо 
допомогти кожній організації та її членам досягти успіху у їхніх важливих місіях. Ці 
організації обслуговують нашу українську громаду практично у всіх її потребах, а 
роль УККА (ІЛ) полягає в координуванні спільних заходів та проєктів. Цьогорічний 
парад до Дня Незалежності України та підняття прапорів на площі Дейлі-Плаза – це 
лише два приклади того, як УККА (ІЛ) співпрацює з громадськими організаціями, щоб 
посилити нашу єдність та ефективність. Перелік подій, програм та проєктів, якими 
займається УККА (ІЛ) або організації, які ми підтримуємо, є надзвичайно довгим.
 
Усі ці події є можливими завдяки зусилям волонтерів УККА (ІЛ). Для роботи на 
високому професійному рівні у сфері координації такої великої спільноти потрібні 
величезні людські та матеріальні ресурси. Саме тому ми закликаємо всіх патріотично 
налаштованих українців, які проживають у штаті Іллінойс, робити щорічні внески у 
розмірі 50 доларів США, а всі  патріотичні організації – у розмірі 100 доларів США до 
Українського Народного Фонду УККА (ІЛ). 
Ви можете зробити свій внесок, надіславши чек, що виплачується УККА (ІЛ), за 
адресою: 2247 W. Chicago Avenue, Чикаго, IL 60622, або сплатити онлайн: 
https://uccaillinois.org/membership/          
Tакож, ви можете зателефонувати голові Фонду - Наталії Боївці за номером
773-441-1231.

Щоб дізнатися більше про нашу діяльність, відвідайте наш вебсайт: 
www.uccaillinois.org або Facebook: https://www.facebook.com/UCCAILLINOIS.
 
Наперед дякуєм за вашу щиру підтримку.
 
З найкращими побажаннями,

Члени управи УККА (ІЛ)

2247 W. Chicago Avenue, Chicago, Illinois 60622                www.uccaillinois.org
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Організація Об’єдна-
них Націй 2 вересня 

опублікувала доповідь 
генерального секретаря 
Антоніу Ґутерріша про 
порушення прав люди-
ни в Криму та Севасто-
полі. Документ охоплює 
період із 1 липня 2020 
року до 30 червня 2021 
року та «описує широкий 
спектр порушень прав 
людини й міжнародного 
гуманітарного права».

У п’ятій доповіді щодо 
Криму відображений широ-
кий спектр питань щодо по-
рушень Росією прав людини 
та міжнародного гуманітар-
ного права в Криму.

У Міністерстві закор-
донних справ України після 
публікації доповіді Антоніу 
Ґутерріша закликали між-
народну спільноту поси-
лити тиск на Росію. Москва 
категорично заперечує 
звинувачення в порушенні 
прав людини в Криму: так, 
міністр закордонних справ 
Росії Сергій Лавров не раз 
стверджував, що розмови 
про порушення прав люди-
ни в анексованому Криму 
– це вигадка. Російський се-
натор із Криму Сергій Цеков 
назвав документ «вкрай не-
професійним».

Про зміст та значення 
цієї доповіді йшлося в ефірі 
Радіо Крим. Реалії.

Спеціаліст із прав лю-
дини Моніторингової місії 
ООН з прав людини в Укра-
їні Максим Попович роз-
повів Крим. Реалії, які саме 
прецеденти порушень прав 
людини серед інших описа-
ні в нинішній доповіді.

– Це вже п’ята доповідь 
генсекретаря ООН щодо 
Криму, і в ній відображений 
дуже широкий спектр пи-
тань щодо порушень прав 
людини та міжнародного 
гуманітарного права. Ось 
наочний приклад: у розділі 
про свободу думок опису-
ється випадок із редакто-
ром кримськотатарської га-
зети, який був притягнутий 
до адміністративної відпо-
відальності за публікацію 
однієї з минулих доповідей 
генсекретаря ООН щодо 
Криму (йдеться про редак-
тора газети «Qirim» Бекіра 
Мамутова – ред.). Порушен-
ня, на думку російської вла-
ди, полягало в тому, що він 
опублікував повний росій-
ський переклад цієї допові-
ді, не вказавши при цьому, 
що Меджліс – заборонена 
в Росії організація. У розділі 
про мирні зібрання допо-
відь говорить про притяг-
нення до відповідальності 
учасників акції на підтримку 
Олексія Навального, які про-
ходили раніше цього року 
в деяких містах – там були 
штрафи та арешти.

Максим Попович зазна-
чає, що в розділі про свобо-
ду віросповідання доповідь 
згадує кримінальні переслі-
дування «Свідків Єгови» в 
Криму російськими силови-
ками, коли вірянам призна-

чали реальні терміни у в’яз-
ницях, по суті, за релігійні 
переконання.

– Це було пов’язане з за-
бороною «Свідків Єгови» в 
Росії як екстремістської ор-
ганізації у 2017 році. У розді-
лах, присвячених міжнарод-
ному гуманітарному праву, 
йдеться про примусовий 
призов на військову службу: 
за 2020 рік це як мінімум 5 
тисяч осіб та 78 криміналь-
них справ за ухилення від 
призову. Наводиться також 
статистика щодо примусо-
вого переміщення кримчан 
за межі півострова, в Росій-
ську Федерацію – серед них 
засуджених для відбування 
покарання або для судо-
вих розглядів, а також про 
депортації на материкову 
частину України та у треті 
країни. Все це порушує Же-
невські конвенції. У допо-
віді згадуються і 43 задоку-
ментованих насильницьких 
зникнення в Криму, фіксу-
ється відсутність прогресу в 
розслідуванні та притягнен-
ні винних до відповідаль-
ності. Описуються випадки 
тортур.

За словами Максима По-
повича, загалом доповідь 
генсекретаря ООН окрес-
лює картину систематичних 
порушень прав людини в 
Криму, які тривають, а винні 
не несуть за це жодної від-
повідальності.

Представниця Міністер-
ства закордонних справ Ро-
сії Марія Захарова ще до 

публікації доповіді, на бри-
фінгу 19 серпня, оголосила, 
що Росія, навпаки, захищає 
права кримчан від можли-
вих посягань з боку України:

«Українським колегам 
давно пора усвідомити, що 
республіка Крим та місто 
Севастополь є суб’єктами 
Російської Федерації. Це пи-
тання було остаточно ви-
рішене у 2014 році самими 
кримчанами на референдумі 
відповідно до права націй на 
самовизначення, яке закрі-
плене в документах ООН, 
ОБСЄ та в самому україн-
ському законодавстві. Це 
рішення, ухвалене після дер-
жперевороту в Києві, дозво-
лило кримчанам уникнути 
дискримінації з боку укра-
їнської влади. Сьогодні їхні 
права гарантуються Кон-
ституцією Російської Феде-
рації. Соціально-економічна 
та гуманітарна ситуація на 
півострові значно покращи-
лися. До речі, Росія є єдиною 
країною у світі, у двох регіо-
нах якої українська мова має 
такий же статус, як у самій 
Україні. На жаль, з боку Києва 
такої взаємності немає».

На доповідь критично 
відреагував у фейсбуці ві-
цеспікер Ради Федерації Ро-
сії Костянтин Косачов:

«Чесно кажучи, відчуваєш 
незручність за керівництво 
найбільш авторитетної 
міжнародної організації сві-
ту – ООН – коли воно доз-
воляє публікувати від сво-
го імені одіозні документи 
про стан справ із правами 
людини в регіонах, в яких 
укладачі документів не були 
особисто... Якщо ООН хоче 
розібратися з проблема-
ми кримчан, предметом її 
пильної уваги має бути два 
кардинальних порушення 
прав жителів півострова: 
невизнання вільного волеви-
явлення Криму низкою кра-
їн та організація внаслідок 

цього економічної блокади з 
політичних причин, а також 
позбавлення доступу насе-
лення до питної води».

Максим Попович пояс-
нює значення доповіді ООН 
про порушення прав люди-
ни в Криму в ситуації, коли 
російська влада послідовно 
відкидає висновки міжна-
родних організацій.

– Цей документ лише фік-
сує порушення, це інстру-
мент адвокації, але він може 
використовуватися в міжна-
родних судових процесах. 
У першу чергу це Європей-
ський суд із прав людини, 
а також структури ООН на 
кшталт Комітету з прав лю-
дини. У ЄСПЛ розглядається 
велика міждержавна спра-
ва – позов України до Росії 
щодо Криму. Торік суд ви-
знав юрисдикцію в цій спра-
ві. Важливо розуміти, що 
без документування систе-
матичних порушень прав 
людини неможлива робота 
подібних органів і встанов-
лення відповідальності ні 
держави, ні окремих осіб. 
Тому таку роботу необхідно 
продовжувати.

Голова Кримськотатар-
ського ресурсного центру, 
член Меджлісу кримськота-
тарського народу Ескендер 
Барієв позитивно оцінює 
публікацію цієї доповіді й 
бачить у ній практичні пер-
спективи.

– Це важливий інстру-
мент для подальшого тис-
ку на Російську Федерацію, 
зокрема й при розгляді справ 
по суті в ЄСПЛ і Міжнарод-
ному суді ООН. Окрім того, 
генеральний секретар наго-
лошує на важливості того, 
щоб місії ООН могли бути 

присутніми на території 
окупованого Криму та ве-
сти моніторинг. Зараз вони 
спираються на повідомлен-
ня правозахисних організа-
цій та інформацію з відкри-
тих джерел. Місії ООН не 
пускають до Криму: росіяни 
наголошують, що зроблять 
це тільки з визнанням Кри-
му їхньою територією – 
тому говорити про те, що 
документ заочний, не зов-
сім вірно. Хай там як, масові 
арешти та обшуки, систе-
матичні переслідування, 
порушення права на спра-
ведливий суд, етапування 
кримчан на територію Ро-
сії, активне заміщення на-
селення росіяни оскаржити 
не можуть, їм залишається 
тільки виправдовуватися.

Російський юрист Марк 
Фейгін вважає, що попри 
уявну безрезультатність по-
дібних доповідей, вони ма-
ють довготривалий накопи-
чувальний ефект.

– Сама ООН зараз пере-
живає не найкращі часи, а 
всі ці інститути та їхні рі-
шення все-таки діють на 
країни, які перебувають у 
полі міжнародного права. 
Росія з цього поля з 2014 року 
випала, і дієвими в цьому 
випадку виявляються полі-
тичні, а не правові рішення. 
Те, що Володимир Зелен-
ський передав список із 450 
політв’язнів Джо Байдену – 
ось це вже тема для розмо-
ви, вона предметніша. Од-
нак навіть такі речі треба 
підкріплювати правовими 
рішеннями, і в цьому сенсі 
доповідь не зашкодить, а 
тільки допоможе. Москві 
доводиться маневрувати 
між різного роду рішеннями, 
і в підсумку там то кажуть 
про порушення міжнародно-
го права через «водну блока-
ду», то, коли претензії адре-
совані їм, вдають глухоту. 
Словом, гра з доповідями та 
іншим – у довгу, але вона не 
шкідлива, а корисна.

За спостереженнями 
Марка Фейгіна, на тлі ус-
піш ного проведення 23 
серп ня саміту «Кримської 
платформи» в Києві, візиту 
українського президента 
до Вашингтона та останньої 
доповіді генсекретаря ООН 
у Кремлі зростає роздрату-
вання з приводу диплома-
тичних успіхів України, що, 
на думку експерта, може 
призвести до чергових гі-
бридних провокацій.

Фото: РадіоСвобода

Текст підготував Владислав Ленцев

Джерело: Радіо Свобода 

(https://www.radiosvoboda.org/a/

dopovid-henseka-oon-pro-krym-i-

reaktsiia-rosii/31442720.html) 

Доповідь генсекретаря ООН щодо Криму:

«Росії залишається тільки 
виправдовуватися»
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Коли у травні 2021 року Во-
лодимир Зеленський дав 

велику пресконференцію під 
інтригуючим гаслом «Президент 
2.0», цей меседж був прочита-
ний багатьма як заява про намір 
балотуватись на другий термін. 

Мовляв, Зеленський-бунтівник, 
який прийшов, щоб «зламати систе-
му» і «передати країну новому поко-
лінню політиків», перетворився на 
Зеленського-політика, який бороти-
меться за владу, скільки зможе. Так 
це чи ні, неясно й досі. Проте деякі 
зміни все ж відбулись. Найпомітніші 
зрушення в царині ідеології: тут від 
колективного Зеленського зразка 
2019 року справді мало що залиши-
лось. І це хороша новина: видається, 
що національний порядок денний в 
Україні формується суспільством, а 
не спускається з кабінету на Банко-
вій.

Пішовши на вибори з гучними 
миротворчими обіцянками, Володи-
мир Зеленський доволі довго дис-
танціювався від будь-якого «міліта-
ризму». Аж настільки, що 2019 року 
в День Незалежності замість вій-
ськового параду влада організувала 
Ходу гідності, під час котрої військо-
вих заховали поміж медиків, спортс-
менів, вчителів та інших «трудящих». 
«Танки, бронетранспортери, літаки 
— це не атракціон для киян і гостей 
столиці. В країні, яка захищає свій су-
веренітет зі зброєю в руках, техніка 
має бути не в мирному Києві, а на 
передовій», — наголошував прези-
дент, обіцяючи провести парад вже 
після досягнення «сталого миру». 
Але «демілітаризувати» головне дер-
жавне свято не вийшло: паралельно 
з офіційними заходами у Києві про-
йшов Марш захисників України. Во-
чевидь, саме тоді на Банковій поча-
ли усвідомлювати, що «мілітаризм» 
— це не «фішка Петра Порошенка», 
а природний запит громадян країни, 
що воює. І що подальші спроби на-
кинути суспільству альтернативний 
порядок денний принесуть більше 
політичних збитків, ніж вигод. Нео-
фіційні паради все одно відбувати-
муться і будуть постійним докором 
владі, а потенційно — ще й політич-
ним ресурсом для опозиції.

І ось вже за рік, на 30-річчя від-
новлення Незалежності у Києві від-
бувся військовий парад — здається, 
наймасштабніший в історії нашої 
країни. Якщо у своїй минулорічній 
промові Зеленський робив акцент 
на миротворчих досягненнях, то 

тепер — на обороноздатності, зга-
давши і про військово-морський 
флот, і про ракетну програму, і про 
НАТО. Промовиста деталь — участь 
у цьогорічному параді брала авіація 
НАТО: поряд з українськими «МіГ-
29» летіли британські та польські ви-
нищувачі. Хоча неважко пригадати, 
що, будучи кандидатом, Зеленський 
ставився до теми НАТО доволі стри-
мано. Перш ніж вступати до Альянсу, 
треба спочатку «об’єднати країну», 
говорив Зеленський — вочевидь, не 
бажаючи дражнити проросійський 
електорат. Після зміни влади у 2019 
році Київ дещо «охолов» і щодо за-
твердження Плану дій щодо член-
ства (ПДЧ) в НАТО. Як казав у листо-

паді 2020-го очільник МЗС Дмитро 
Кулеба, не треба зводити ПДЧ до 
рангу культу. Але вже на початку 
2021 року Зеленського ніби підміни-
ли.

В лютому він поставив Джо Бай-
дену своє знамените риторичне 
запитання: «Пане президенте, чому 
ми досі не в НАТО?». А в червні, на-
передодні саміту НАТО, президент 
заявив прем’єр-міністру Великої 
Британії Борису Джонсону, що Укра-
їна зробила все для отримання ПДЧ 
і тепер слово за «нашими партнера-
ми і союзниками по Альянсу». А не-
щодавно Зеленський підписав наказ 
про Стратегію комунікації з питань 
євроатлантичної інтеграції до 2025 
року, в межах котрої планується 
«донесення до кожного українця 
змісту та практичної цінності член-
ства України в Альянсі». І ще цікава 
деталь: якщо у торішній промові 
Зеленський до Дня Незалежності 
уникав слова «окупація» взагалі, то 
цьогоріч ужив його аж чотири рази. 
Словом, Зеленський ще не «яструб», 
але вже точно не «голуб».

Не менш помітно змінилася по-
зиція президента й у гуманітарних 
питаннях. У квітні 2019 року речник 

команди Зеленського Дмитро Ра-
зумков пропонував «винести за дуж-
ки все, що може роз’єднувати укра-
їнців: віру, мову, територію, якихось 
історичних лідерів». Якийсь час нова 
влада намагалася дотримуватись 
цього принципу. «Неважливо, як 
названа вулиця, бо вона освітлена та 
заасфальтована. Немає різниці, біля 
якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, 
в яку ти закоханий», — сказав Зелен-
ський у своєму першому новорічно-
му зверненні в ролі президента. Ці 
слова йому пригадували увесь на-
ступний рік: «какая разница» стало 
в’їдливим політичним мемом, який 
охоче підхопила опозиція. Але час 
йшов, і ось на 30-річчя відновлення 

Незалежності Зеленський виступив 
із промовою, витриманою майже в 
націоналістичному дусі. Принаймні 
апеляцій до ідентичності, історичної 
тяглості та героїв у ній було більше, 
ніж протокольних згадок про по-
точні здобутки. Президент навіть 
анонсував створення національно-
го пантеону героїв. Ця ідея витає у 
патріотичних колах із ранніх 1990-х, 
а 2015-го Петро Порошенко навіть 
видав відповідний указ. Можливо, 
чинна влада спробує продемонстру-
вати свою «історію успіху» й тут.

Про зміни курсу влади свідчить 
також її позиція у мовному питан-
ні. Після виборів 2019 року існува-
ли цілком реальні побоювання, що 
нова влада почне ревізію мовного 
законодавства. Бо ще під час перед-
виборчої кампанії кандидат Зелен-
ський обіцяв провести «ретельний 
аналіз» закону про мову на предмет 
його відповідності конституції — бо 
він, мовляв, ухвалювався без «до-
статньо широкого обговорення із 
громадськістю», та ще й «під час ви-
борчого циклу». Але переступити 
цю червону лінію влада не наважи-
лась. Спроби підважити мовне зако-
нодавство були, проте достатніх під-
став вважати їх ініціативою Банкової 
нема. Тож у кінцевому підсумку все 
лишилося без змін. Цього літа Кон-
ституційний суд підтвердив відпо-
відність мовного закону усім належ-
ним нормам, і президент дав чіткий 
сигнал, що у цьому питанні час ста-
вити крапку. «Найбільш справедли-
вим буде не піднімати це питання. 
В українському законодавстві є все, 
щоб ми жили, працювали, розмовля-
ли і підтримували нашу країну і мову. 
Я вважаю, що все зроблено», — за-
явив Зеленський у липні 2021 року. 
Звичайно, ситуацію у мовній сфері 
годі вважати ідилічною (наприклад 
законодавство намагаються саботу-
вати деякі телеканали), проте цілком 
очевидно, що й тут влада прийняла 
політичну реальність такою, як вона 
є.

Змінилася риторика Зеленського 
і щодо церковних справ. «Є речі, які 
ми ніколи не обговорюємо за сто-
лом у моїй родині… Питання релігії 
— номер один. Ми ніколи не обго-

ворюємо речі, які розколюють сім’ї 
й суспільство», — заявляв він 2019 
року, ще будучи кандидатом і явно 
протиставляючись Петру Порошен-
ку, який щойно повернувся із свого 
«томос-туру». Але з часом прези-
дент став менш категоричним. Якщо 
звернення з нагоди дня Хрещення 
Русі можна вважати протокольними, 
то цьогоріч Зеленський ще й впро-
вадив цього дня нове свято — День 
державності. Збіг не випадковий: 
підписуючи указ, президент назвав 
хрещення Русі «днем розквіту на-
шої державності», а самих українців 
— «молодою родиною з роду хрес-
тителів». Не слід пояснювати, що із 
винесенням релігійних питань «за 
дужки» це вже не має нічого спіль-
ного. Що стосується міжконфесій-
них стосунків, тут Зеленський також 
не зміг залишитись рівновіддаленим 
від усіх. Намагаючись не втручатись 
у протистояння із «канонічними 
православними», він все ж налаго-
див конструктивні взаємини із ПЦУ, 
а також на належному рівні прийняв 
у Києві Вселенського патріарха Вар-
фоломія.

Словом, теперішній Володимир 
Зеленський вже не видається послі-
довним ідеологічним антагоністом 
Петра Порошенка із його «армією, 
мовою, вірою». Навпаки, позбува-
ючись ідеологічної аморфності, 
чинний президент дедалі виразні-
ше наближається до позицій свого 
попередника. З політтехнологічної 
точки зору це можна розглядати 
як стратегію перехоплення поряд-
ку денного опонента з метою ней-
тралізації останнього. Звичайно, ці 
зрушення поки що доволі повер-
хові, проте для масового виборця 
їх цілком достатньо, аби на наступ-
них виборах ідентифікувати Зелен-
ського як патріотичного кандидата. 
Особливо якщо його головним су-
перником виявиться проросійський 
політик на кшталт Юрія Бойка. При-
власнювати патріотичний порядок 
денний владу спонукає і те, що до 
2024 року Зеленський остаточно 
втратить свій головний козир — об-
раз «молодого і контрсистемного», 
який забезпечив йому блискучий 
політичний дебют. І для мобілізації 
електорату патріотична програма 
— хай навіть не надто оригінальна 
— працюватиме набагато краще, ніж 
розфокусований популізм та обіцян-
ки майбутніх звершень. Якщо така 
тенденція збережеться надалі, для 
Петра Порошенка це означатиме 
серйозні проблеми, адже 2024 року 
йому доведеться змагатися з влас-
ним політичним альтер-его. Втім, іде-
ологічну еволюцію Зеленського на-
вряд чи слід пов’язувати виключно з 
політтехнологічними розрахунками. 
Власний еволюційний шлях прохо-
див і його попередник. І напрямок 
цих змін встановлювала не так полі-
тична кон’юнктура, як запит актив-
ної частини суспільства. Як точно 
його розшифровують і як вдало вті-
люють у високих кабінетах — питан-
ня дискусійне. Наприклад, всупереч 
очікуванням політтехнологів, так 
званий «томос-тур» не приніс Петру 
Порошенку очікуваних електораль-
них вигод. Але так чи інакше, можна 
стверджувати, що з 2014 року укра-
їнське суспільство формулює влас-
ний запит на зміст державної полі-
тики. І це без перебільшення можна 
вважати одним із найобнадійливі-
ших трендів останнього десятиліття. 

Джерело: Український Тиждень 

(https://tyzhden.ua/Politics/253007) 

«Армія, мова, віра». 
План перехоплення
Як Володимир Зеленський бере 
на озброєння порядок денний 

свого попередника

Вочевидь, минулого року на Банковій почали 
усвідомлювати, що «мілітаризм» — це не 
«фішка Петра Порошенка», а природний 
запит громадян країни, що воює
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10-ТА ПОСИЛКА БЕЗКОШТОВНО!*
Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня, виклик кур’єра
Грошові перекази рідним на банк, та з доставкою додому
Подарунки та набори смаколиків до свята

*Щоб отримати 10-ту посилку безкоштовно, потрібно надіслати 9 посилок в період акції - 
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Вага 10-ї посилки не має перевищувати середню вагу попередніх 9-ти посилок.



ЧАС І ПОДІЇ
#37 I 09.15.202116  ПАМ’ЯТЬ 

Знищений український танк поблизу Іловайська

Віктор Муженко (праворуч) із колишнім міністром 
оборони України Степаном Полтораком

Бійці батальйону спеціального призначення НГУ 
«Донбас» перед першим штурмом міста Іловайськ

Бійці добровольчого батальйону «Донбас» під Іловайськом

Генеральна прокуратура 
України звернулася до 

СБУ з проханням розсе-
кретити 46 документів на 
тему Іловайської трагедії. 
Про це заявила генеральна 
прокурорка Ірина Венедік-
това в ефірі телеканалу 
«1+1». За її словами, ві-
домо про 70 засекрече-
них томів у цій справі.

У серпні 2014 року під 
Іловайськом українська 
армія зазнала найбільших 
втрат від початку війни на 
Донбасі: 366 убитих, 429 
поранених, 128 полоне-
них, 158 зниклих безвісти 
– це тільки офіційні дані.

Кореспондент телека-
налу «Настоящее время», 
створеного Радіо Свобода 
з участю «Голосу Амери-
ки», зустрівся з матір’ю 
одного з загиблих бійців, 
а також із генералом армії 
в запасі Віктором Мужен-
ком, який у ті дні обіймав 
посаду головнокоманду-
вача української армії і ке-
рував військовою опера-
цією на сході України.

Наталя Харченко роз-
глядає нагороди сина – бій-
ця батальйону «Донбас» Єв-
гена Харченка, позивний 
«Ред». Більшість із них він 
отримав посмертно.

На передпліччі у жінки 
татуювання – сокіл у вигляді 
тризуба – символ батальйо-
ну, де служив її син. Такі зро-

били собі товариші Євгена 
по службі – на знак пам’яті за 
загиблими. «Я на них диви-
лася, а потім реально розу-
мію, якби мій син був удома, 
у нього було б таке ж», – го-
ворить Наталія Харченко.

Батальйон «Донбас» – до-
бровільний підрозділ На-
цгвардії. Разом із армійцями 
ЗСУ та іншими військовими 
угрупуваннями України в 
серпні 2014-го бійці «Донба-
су» потрапили в оточення в 
Іловайську, невеликому місті 
під Донецьком. Українська 
армія намагалася взяти його 
двічі. Зайти в Іловайськ вда-
лося лише з другої спроби, 
та й то під контроль узяли 
тільки половину міста.

Протриматися змог-
ли до кінця серпня. Потім 
Іловайськ оточили війська 
противника. Українська вла-
да заявила, що це були ре-
гулярні російські війська й 
угруповання сепаратистів.

Пізніше цю інформа-

цію підтвердили аналіти-
ки-розслідувачі з Bellingcat 
і Forensic Architecture, які 
проаналізували сотні годин 
відео, супутникові знімки і 
публікації в соціальних ме-
режах проросійських се-
паратистів, російських та 
українських кадрових вій-
ськових.

Генерал армії у відставці 
Віктор Муженко розгля-

дає експозицію, присвячену 
Іловайську, в Національно-
му військово-історичному 
музеї України. У 2014-2019 
роках Муженко був началь-
ником Генштабу і головно-
командувачем ЗСУ. За події в 
Іловайську він не раз зазна-
вав критики.

«Я вважаю, що всі рішен-
ня, які ухвалювалися, відпо-
відали обстановці, що скла-
лася, – розповідає Муженко. 
– Об’єктивно оцінити ситуа-
цію можуть лише ті люди, які 
в той час перебували в тому 
місці і несли таку ж відпові-
дальність».

Ось уже сім років Віктор 
Муженко ходить у Генпро-
куратуру на допити. «Я тіль-
ки за те, щоб [справу] давно 
розсекретили, – веде далі 
Муженко. – Я кажу, що я, вже 
як державний експерт із пи-
тань таємниці, не бачу в тих 
матеріалах нічого таємного».

Кремль причетність до 
бойових дій на Донбасі запе-

речує. 26 серпня 2014 року 
Путін і Порошенко провели 
двогодинну зустріч – «до-
мовилися з гуманітарних 
питань», скупо коментували 
їхні пресслужби. Сьогодні 
Віктор Муженко розповідає: 
Москва тоді пообіцяла Києву 
«зелений коридор» для ви-
ведення українських солда-
тів із Іловайська.

«Мені доручили узгодити 
з росіянами маршрути ви-
ходу під відповідні гарантії, 
під так званий цей «зелений 
коридор». Цілий день прак-
тично 28 серпня якраз про-
ходив процес узгодження 
цих маршрутів», – пояснює 
Муженко.

Переговори з Генштабом 
Росії, за його словами, про-
ходили дуже складно: ро-
сійські генерали висунули 
тоді низку непосильних для 
України вимог.

«Останньою була заява, 
що вони не дають ніяких га-
рантій. Тільки одна умова: 
вихід без техніки й озбро-
єння і тільки через терито-
рію Російської Федерації. На 
що ми не могли погодитися 
ніяк», – розповідає військо-
вий.

Востаннє Наталя роз-
мовляла з сином 28 серпня. 
Навіть через сім років жінка 
точно пам’ятає час дзвінка – 
половина шостої вечора.

«Я настільки зраділа, коли 

почула його голос, що навіть 
дослівно переказати, що 
я тоді почула від нього, не 
можу. Я знаю, що ми говори-
ли йому, що ми його любимо, 
що у нього все вийде, що все 
добре складеться, але ре-
ально дитина прощалася», – 
розповідає вона.

Знесилені й деморалізо-
вані українські військові по-
чали вихід із Іловайська ра-
но-вранці 29 серпня. Йшли 
полями, густо засіяними 
соняшниками. Вихід кілька 
разів відкладали, розповідає 
Муженко.

«Я так розумію, це ро-
билося для того, щоб дати 
можливість російським під-
розділам зайняти відповідні 
ділянки місцевості, які пе-
рекривали ці маршрути ви-

ходу. Це одне. І з точки зору 
вибору позицій і організації 
системи вогню вони були не 
готові».

Як тільки йому допові-
ли про те, що відбувається, 
Муженко зв’язався з одним 
із російських генералів у 
Москві: «Це просто реально 
розстріл! Що ви робите ?! 
Тоді він мені сказав: «Вікторе 
Миколайовичу, повірте, рі-
шення ухвалюю не я».

Про те, що її син загинув у 
бою, Наталя дізналася з пові-
домлення у фейсбуці баталь-
йону «Донбас». Потім інфор-
мація звідти зникла, а Євгена 
записали у зниклі безвісти. 
Однак після відчайдушних 
пошуків інформація про 
смерть сина підтвердилася. 
На упізнання пішов чоловік.

«Я так і не зайшла туди, – 
розповідає мати загиблого 
бійця. – Я сказала: я тільки 
зайду туди за однієї умови 
– якщо ви мені віддасте тіло 
мого сина. Вони сказали: фі-
зично неможливо».

Поки тіло сина везли до-
дому, Наталя пофарбувала 
ворота свого будинку в ко-
льори українського прапо-
ра. Про це мріяв Євген при 
житті. А вхід у будинок тепер 
прикрашають вази з артиле-
рійських гільз, у яких стоять 
штучні соняшники – символ 
тих, хто назавжди залишив-

ся в Іловайську. Наталя спо-
дівається, що розслідування 
коли-небудь завершиться і 
винні будуть покарані.

«Російські війська ніко-
ли не брали в ньому [кон-
флікті на Донбасі] участі. І 
не беруть. Це є виключно 
вну трішньоукраїнським 
конфліктом», – стверджував 
прессекретар президента 
Росії Дмитро Пєсков.

Згідно з дослідженням 
російського опозиційного 
політика Бориса Нємцова, 
убитого у 2015 році в центрі 
Москви, під Іловайськом за-
гинуло щонайменше 150 ро-
сійських військових.

На відеозаписах боїв за 
Іловайськ, які вивчили в 
Forensic Architecture, зобра-
жені російські танки Т-72Б3. У 
2014 році такі бойові машини 
перебували на озброєнні ви-
ключно збройних сил РФ.

Фото: РадіоСвобода
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Останній дзвінок сина і 
70 засекречених томів

Як розслідують загибель
українських військових під Іловайськом
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БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР

ДЛЯ  ДОРОСЛИХ  ТА  ДІТЕЙ

OAKTON  HEALTH  CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:

• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог

Офіс затверджений (сертифікований) INS

Green Card

10
• Знижки для пацієнтів

без страховок
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування 

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

• Госпіталізація в кращі
госпіталі Чикаго та околиць 

• Відвідування 
хворих пацієнтів в 
домах пристарілих і 
реабілітаційних центрах 

• Приймаємо страховки, а 
також Medicare та Medicaid 

www.chabanlaw.com

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

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

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

Автомобільні аварії
• Personal Injury / Травми / 

Медичні помилки 
• Керування автомобілем у 

нетверезому стані (DUI) 
• Штрафи / Traffic Court 
• Повернення прав водія (Driver's License),
     слухання в Secretary of State
• Травми на роботі (worker's compensation) 
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Україна була однією з го-
ловних тем ювілейного 

XXX Eкономічного форуму.

Eкономічний форум у Карпачі на 
південному заході Польщі традицій-
но прикув увагу політиків, експертів, 
бізнесменів та журналістів із багатьох 
країн регіону. У цьому році органі-
затори сфокусувалися на питаннях 
безпеки, постковідного відновлення 
економік країн регіону та світу, пошу-
ках лідерства у складні часи.

Форум у режимі пандемії
цьогорічний форум став уже 30-м 

за ліком, утім у курортному Карпачі на 
південному заході Польщі, неподалік 
кордонів з Чехією та Німеччиною, він 
відбувався лише другий раз поспіль. 
Багато учасників нарікали, що все ще 
не можуть звикнути до інфраструкту-
ри форуму. Для багатьох у Криниці, 
де форум тривав до 2019 року, усе 
було більш зрозуміло. Утім, звикан-
ня, напевно, є лише питанням часу. 
Дехто також нарікав, що до Карпача 
трохи задалеко, особливо тим, хто 
прямував на форум автотранспор-
том з України. Але для шанувальників 
форуму в Криниці, яка географічно 
розташована ближче до України, 
наразі немає доброї звістки: форум 
до Карпача завітав щонайменше на 
шість років, а відтак буде там ще до 
2025 року, а може й довше.

Пандемія коронавірусу значно 
не вплинула на проведення заходу. 
Учасників було у кілька разів біль-
ше, ніж торік, коли всі кордони були 
закриті. Всередині приміщень було 
дозволено не носити медичні маски.

Організатори кажуть про успіх 
форуму: в цьому році на ньому побу-
вали понад 4 тис. учасників із майже 
60 країн світу. Це на кількасот лю-
дей більше, ніж у “доковідний” 2019 
рік, що робить форум не таким вже 
й регіональним. Упродовж трьох 
днів дискусії відбувалися одночас-
но по 22-х тематичних напрямах: від 
охорони здоров’я до міжнародної 
безпеки, від енергетики до культу-
ри та комунікації. «Людиною року» 
цьогорічного форуму в Карпачі став 
прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, 
якого нагороджено за багаторічну 
опозиційну діяльність у комуністич-
ну епоху. Прем’єр балканської краї-
ни особисто прибув на форум і взяв 
участь в одній з дискусійних пане-
лей разом із главами українського 
та польського урядів Денисом Шми-
галем та Матеушем Моравецьким.

Акценти і скандали
під час форуму багато уваги було 

приділено темам безпеки, зокрема 
кібербезпеки, енергетики, подолан-
ня економічних наслідків пандемії 
коронавірусу. У міжнародній полі-
тиці сконцентрувалися на останніх 
подіях у Білорусі, міграційній кризі 
на кордонах із Білоруссю, початку 
російсько-білоруських військових 
навчань “Запад-2021”.

Організатори форуму вже кілька 
років поспіль не запро-
шують на нього відвер-
тих адептів “русского 
мира”, оскільки в ми-
нулому це призводило 
до інцидентів, зокрема 
з українськими учас-
никами форуму. Натомість російські 
опозиціонери на форумі традиційно 
критикували Володимира Путіна та 
його оточення, сперечалися між со-
бою: чи опозиція в Росії ще чогось 
варта, чи всі опозиціонери вже емі-
грували на Захід, і чи хтось ще зали-

шився в Росії. Вони також розпові-
дали, що Кремль корумпує західних 
політиків, наприклад австрійських 
чи німецьких, і що Захід дуже поді-
лений у ставленні до Росії. Загалом, 
російські опозиціонери погоджу-
валися, що зовнішні санкції вже не 
лякають Путіна та його оточення, 
тож Захід має подумати, яким чином 
далі будувати відносини з Москвою, 
беручи до уваги подальші агресивні 
наміри Кремля.

Утім, без скандалу все ж не обійш-
лося. Дивним чином на форумі 
з’явився прихильник режиму Лука-
шенка, так званий білоруський екс-
перт Юрій Воскресенський. Хоч він 
не брав участі в жодній з дискусійних 
панелей, але став однією з найбільш 
медійних персон на заході. Воскре-
сенський активно розповідав жур-
налістам, що, мовляв, його сюди за-
просили представники польського 
істеблішменту, оскільки вони шука-
ють шляхи врегулювання міграційної 
кризи з білоруською владою.

Раніше Воскресенський позиціо-
нував себе як опозиціонер, але після 
минулорічних президентських ви-
борів у Білорусі відверто підтримав 
режим Лукашенка і створив ініціа-
тиву “Круглий стіл демократичних 
сил” для налагодження діалогу між 
владою та опозицією. Він переко-
нував, що приїхав до Польщі, аби 
зустрітися з представниками поль-
ського МЗС та лідерами думок для 
обговорення питань виходу з мігра-
ційної кризи і відновлення широких 
торговельно-економічних контактів 
між Білоруссю та Польщею. У своє-
му телеграм-каналі він написав, що 
його перебування свідчить про те, 
що Варшава знову хоче налагодити 
мости у відносинах із Мінськом.

Організатори відхрестилися від 
цього експерта, зазначаючи, що на-
діслали йому запрошення помилко-

во. Спочатку на сайті форуму була 
згадка про Воскресенського як учас-
ника і політв’язня Лукашенка, але 
згодом будь-яку інформацію про 
нього було видалено. Не залишився 
осторонь і МЗС Польщі, який повідо-
мив, що не запрошував на форум цю 

людину. Віцемаршалок Сейму Мал-
гожата Госєвська у цьому контексті 
не була надмірно дипломатичною і 
прямо підкреслила, що потрібно ро-
зібратися, як цей агент КДБ Білорусі 
потрапив до Карпача. Можна не сум-
ніватися, що медійна активність Во-
скресенського була частиною плану 
режиму Лукашенка, щоб показати: 
Мінськ, попри все, готовий до діалогу 
з Варшавою, і це Польща, а не Біло-
русь, прагне до конфронтації. Далі 
білоруська/російська пропаганда ви-
користовуватиме цю тезу для буду-
вання своїх стратегій дезінформації.

На форумі в оточенні чималої 
охорони побувала лідерка білорусь-
кої опозиції Світлана Тихановська, 
якій також довелося публічно від-
хрещуватися від лукашенківського 
експерта.

Варто відзначити, що цьогоріч-
ний форум відбувався під акомпане-
мент доволі активної групи антивак-
цинаторів, які на вході на територію 
готелю Golebiewski, де відбувався 
форум, намагалися всіляко зачіпати 
учасників форуму, використовуючи 
різні образливі гасла.

Український день
Цьогорічний економічний форум 

у Польщі у певному сенсі можна наз-
вати українським. По-перше, в його 
рамках уже традиційним став Укра-
їнський форум. На ньому упродовж 
трьох днів велися дискусії на теми, 
що мали прямий чи безпосередній 
стосунок до України: перспективи 
її європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Східне партнерство, від-
носини з сусідами, енергетична без-
пека та багато інших.

Участь у форумі взяли близько 
180 гостей з України, зокрема 80 як 
безпосередні учасники. Гостем №1 
від України став прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль. Що цікаво, чи не 

вперше VIP-персони 
прибули на форум не 
як завжди - у перший 
день, а в останній. Та-
ким чином, увага до 
заходу була прикута усі 
три дні.

Востаннє український прем’єр 
відвідував Економічний форум у 
Польщі п’ять років тому. В 2016 році 
на ньому ще у Криниці побував то-
гочасний глава українського уряду 
Володимир Гройсман. До речі, зараз, 
вже як звичайний політик, він знов 

приїхав на форум і взяв у ньому до-
волі активну участь.  

З 2016 року українські прем’єри 
до Польщі не їздили. Очевидно, 
насамперед історичні проблеми в 
українсько-польських взаємосто-
сунках стали на заваді більш тісним 
контактам між Києвом та Варшавою 
на рівні прем’єрів. І хоча нинішній 
візит Шмигаля не був робочим чи 
офіційним, статус і значення яких, 
безумовно, були б вищими, його усе 
ж слід віднести в актив.

Як це буває у великій політиці, 
такі візити не відбуваються без вза-
ємних символічних жестів, що мають 
на меті створити сприятливий клі-
мат. Власне у день візиту Шмигаля 
до Карпача стало відомо, що Поль-
ща з 9 вересня відновила безвізовий 
режим для поїздок громадян Украї-
ни. Дещо згодом стало відомо, що, у 
свою чергу, Київ погодився переда-
ти римо-католицькій громаді Києва 
костел Святого Миколая.

Програма перебування прем’єр- 
міністра України у Карпачі була дово-
лі насиченою: переговори у вузькому 
та ширшому колі, спільна пресконфе-
ренція Шмигаля і Моравецького, пе-
реговори із словенським прем’єром 
Янезом Яншою, спільна участь трьох 
прем’єрів у дискусійній панелі на 
тему відновлення Європи після коро-
накризи. Насамкінець Шмигаль взяв 
участь в урочистій церемонії закрит-
тя форуму.

Як і очікувалося, обидва прем’єри 
під час переговорів звернули увагу 
на економічні аспекти співпраці. Зо-
крема, Шмигаль акцентував на по-
требі розбудови прикордонної інф-
раструктури на спільному кордоні, 
необхідності поглиблення торгово-е-
кономічної співпраці. У цьому кон-
тексті він попросив Моравецького 
збільшити кількість дозволів на ван-
тажні автоперевезення  для України 
зі 160 до 200 тисяч на рік. Глава укра-
їнського уряду також запропонував 
провести зустріч прем’єрів у рамках 
Люблінського трикутника (Україна, 
Польща, Литва), адже до цього вони 
проводилися лише на рівні прези-
дентів чи глав МЗС. Він також звернув 
увагу на потребу ретельного розслі-
дування справи вбивства поліцей-
ськими у Вроцлаві 25-річного укра-
їнця Дмитра Никифоренка. У рамках 
інтенсифікації двосторонньої співп-
раці Шмигаль запросив Моравецько-
го відвідати Київ.

У свою чергу, польський прем’єр 
звернув увагу на незмінність під-
тримки Варшавою територіальної 
цілісності Києва, засудження Поль-
щею російської агресії проти України 
і на потребу інтенсифікації співпраці 
в енергетичній сфері. У цьому кон-
тексті він відзначив, що Польща заці-
кавлена у видобутку газу в Львівській 
області. Не оминув увагою польський 
прем’єр і складні історичні питання. 
Він підкреслив, що необхідно з’ясува-
ти всі історичні проблеми, які ділять 
обидва народи. Моравецький також 
запропонував, щоб польські дослід-
ники долучилися до пошуково-ексгу-
маційних робіт в Одесі, де нещодав-
но виявлено масові братські могили 
жертв НКВС 1939-1941 років.

“Український день” на форумі за-
вершився спеціальною нагородою 
для українського суспільства за його 
“витривалість” у протидії російській 
агресії.

Автор:Юрій Банахевич, Варшава

Фото: Укрінформ

Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.

ua/rubric-polytics/3314911-forum-u-karpaci-vizit-

smigala-i-provokacia-lukasenka.html) 

Форум у Карпачі: 
візит Шмигаля і 

провокація Лукашенка

Організатори форуму вже кілька 
років поспіль не запрошують на нього 
відвертих адептів «русского мира»
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

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

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

Декомпресія

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

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

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

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
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Продовження на стор. 21

Команда українських сту-
дентів-фізиків із КНУ ім. Т.Шев-

ченка посіла третє місце на Між-
народній студентській олімпіаді з 
теоретичної фізики (International 
Theoretical Physics Olympiad for 
Undergraduate Students). У ній 
взяли участь 276 команд із універ-
ситетів усього світу. Попереду 
нас у командному заліку – лише 
дві команди, і обидві – з одного 
з найкращих університетів: Мас-
сачусетського технологічного 
інституту (Massachusetts Institute 
of Technology (МІТ). Наші хлопці 
впоралися з завданнями олім-
піади краще, ніж команди таких 
світових монстрів як Стенфорд, 
Берклі, Кембридж, Корнельсь-
кий університет, МФТІ та інші.

Ця історія є ще одним яскравим 
підтвердженням того, що, попри 
велику загальну кризу природни-
чої освіти в Україні, ми можемо по-
хвалитися дуже доброю, елітною 
освітою. До речі, кістяк нинішньої 
блискучої студентської команди – 
саме олімпіадники, в яких за пле-
чима не один рік власної копіткої 
праці та роботи хороших педагогів. 
Але це такі точки кипіння в нашій 
освіті, котрі не доводять до кипіння 
весь казанок. Хороші школи, в яких 
готують олімпіадників, можна на 
пальцях полічити. Як і хороші уні-
верситети, куди йдуть найсильніші 
абітурієнти і звідки вони потім їдуть 
на магістратуру за кордон. А багато 
хто там і залишається.

Але не будемо про сумне. Все ж 
таки привід для цієї статті щасливий 
– перемога збірної студентів одного 
з найкращих університетів країни. 
ZN.UA поспілкувалося з капітаном 
нашої студентської команди Пав-
лом Кашком. Саме він узяв на себе 
всі організаційні питання й коорди-
нував злагоджену роботу команди. 
Ще школярем Павло перемагав на 
міжнародних олімпіадах і числен-
них турнірах з фізики та астрономії, 
потім навчався в КНУ ім. Шевчен-
ка, а тепер вступив на магістрату-
ру до одного з найпрестижніших 
університетів світу – Федеральної 
політехнічної школи Лозанни (École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
Switzerland (EPFL).

– Павле, розкажіть, що це за 
олімпіада і як ви про неї дізнали-
ся.

– Міжнародна олімпіада з теоре-
тичної фізики для студентів – одна 
з небагатьох студентських олімпіад 
із фізики. Взяти участь у ній можуть 
усі бажаючі, але рівень освіти має 
бути не вищий бакалавра. Торік я 
вже брав участь у цьому змаганні у 

складі команди SU(5), яка теж посі-
ла третє місце, тож цьогоріч сфор-
мував нову команду, аби виступити 
ще раз.

– Як зібрали команду, хто до 
неї увійшов? Ви самі в минулому 
олімпіадник, а як щодо інших?

– Олімпіадна спільнота в Україні 
насправді не така велика, тому ті, 
хто виступає на високому рівні (все-
український етап і міжнародний), 
переважно знають одне одного. Такі 
зв’язки надзвичайно корисні й віді-
грають велику роль у майбутньому. 
Маючи хорошу базу контактів, я по-
кликав до команди найсильніших, 
на мою думку, студентів-фізиків. 
Наша команда складається з пере-
можців шкільних олімпіад і турнірів, 
тож досвіду наукових змагань нам 
не позичати. Її склад такий.

Євген Кравченко 

Випускник фізичного факуль-
тету КНУ, наразі вступив в УКУ на 
науки про дані. Має чудові нави-
чки комп’ютерного моделювання, 
і саме його розв'язання задачі №2 
взяло один із найвищих балів серед 
усіх команд.

Павло Панасюк 

Також випускник фізичного фа-
культету КНУ, зараз продовжує магі-
стратуру в КНУ в галузі квантової те-
орії поля. Павло має чудові знання в 
галузі теоретичної фізики й чудово 
володіє математичним апаратом, 
саме тому він розв’язував задачі з 
найскладнішими теоретичними об-
рахунками.

Сергій Кригін 
Сергій – двократний перемо-

жець Міжнародної учнівської олім-
піади з фізики (виборов срібло та 
золото для України), нині навчаєть-
ся на четвертому курсі в Массачу-
сетському технологічному універ-

ситеті США. Скориставшись своїм 
високим рівнем підготовки, Сергій 
зміг знайти нестандартний підхід до 
вирішення задачі про гравітацію та 
вигин простору–часу.

Віктор Кришталь 
Віктор – переможець численних 

учнівських змагань та конкурсів 
із фізики. Наразі він навчається на 
четвертому курсі фізичного факуль-
тету КНУ і має неабияку інтуїцію в 
розумінні задач із фізики. Завдяки 
цьому він на відмінно впорався з 

задачею, що ламає логіку самою 
своєю постановкою.

Не можна не згадати позаштат-
ного учасника нашої команди 
Владислава Вертелецького. Вла-
дислав – випускник фізичного фа-
культету КНУ, закінчує магістратуру 
в Лейденському університеті та за-
ймається квантовими обчислен-
нями. Він був капітаном торішньої 
команди, тому давав нам цінні по-
ради і морально підтримував нас 
упродовж змагання, за що ми йому 
вельми вдячні.

– Чому вам це цікаво?
– Участь у студентській олімпі-

аді – це цікава й доволі унікальна 
можливість випробувати свої сили 
та порівняти свої успіхи з успіхами 
інших. Це особливе відчуття, коли 
в стислий термін необхідно зосе-
редити всю свою увагу й уміння на 
певному наборі проблем. І найвище 
задоволення – знайти оригіналь-
ний розв’язок.

– Наскільки складними були 
завдання?

– Рівень задач – досить високий, 
однак жодну з них не можна наз-
вати незрозумілою. Для їх розв’я-
зання ми використовували все, що 
встигли засвоїти під час нашого 

навчання, а також різноманітні лі-
тературні джерела. До речі, під час 
розв’язання олімпіадних задач нас 
не тільки заохочують користувати-
ся ними, а й зобов’язують вказувати 
посилання на літературу.

Можна сказати, всі задачі потре-
бували нестандартного мислення 
та унікального підходу до кожної.

До прикладу, задача №4 була про 
гравітацію та вигин простору–часу, 
яку блискуче розв’язав наш Сергій. 
Популяризатори науки часто вико-
ристовують натягнуту гумову плів-
ку як наочну аналогію гравітації. 
Якщо покласти на неї кульку – плів-
ка прогнеться. Це інтерпретують 
як викривлення простору-часу під 
дією гравітації в теорії відносності 
Ейнштейна. Задача полягала в тому, 
щоб перевірити, наскільки точна 
така аналогія. Як з’ясувалося під час 
розв’язання задачі, це є не більш 
ніж аналогією, адже рух кульок на 
такій плівці помітно відрізняєть-
ся від руху планет. Однак усе-таки 
можна побачити певні цікаві ефек-
ти. Зокрема, поверхня плівки може 
коливатися, що чимось схоже на, 
недавно відкриті (Нобелівська пре-
мія з фізики 2017 року) гравітаційні 
хвилі.

 – Хто був вашими конкурен-
тами?

– Безперечно, можна сказати, що 
ми змагалися з найкращими універ-
ситетами світу. Нинішнього року 
нам вдалося випередити команди 
з Браунського, Принстонського, 
Колумбійського, Стенфордсько-
го, Берклі, Кембриджського, Кор-
нелльського університетів, МФТІ 
та інших. Це захоплює – розуміти, 
що ми змогли перемогти студентів 
таких потужних закладів. Будьте 
певні, кожна команда має що вам 
протиставити, і в цьому вся краса 
змагань. Попереду нас лише ко-
манди MIT – найкращого універси-
тету, за версією QS World University 
Rankings.

– Це блискучий результат, ви 
молодці! Але, Павле, фізика – не 
така вже й популярна спеціаліза-
ція для студентів. Чим вам подо-
бається ця наука, завдяки чому 
чи кому ви її полюбили свого часу 
?

– Фізика – це унікальна нау-
ка, що може пояснити буквально 
будь-які явища. Всі дитячі й дорос-
лі запитання «чому?» приводять 
до фізичних законів і правил, за 
якими живе Всесвіт. Здебільшого 
рішення займатися фізикою далі – 
це поєднання загальної цікавості 
до пізнання світу та великої праці 
викладача. Саме викладач може 
дати сенс і мотивацію для освоєння 
цієї науки. Роздмухати мій вогонь 
пристрасті до науки вдалося Вчи-
телю (саме з великої літери) Олек-
сію Григоровичу Розенвайну. Його 
гурток з олімпіадної фізики вихо-
вав не одне покоління науковців 
і спеціалістів. Олексій Григорович 
умів по-справжньому надихати. Він 

Українські студенти-фізики стали 
третіми на престижній міжнародній 

олімпіаді: як це було
Інтерв'ю з капітаном команди
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завжди вмів знаходити суперне-
стандартні підходи до вирішення 
задач і оминати громіздкі розрахун-
ки елегантними концепціями. Про-
те можу сказати, що насамперед ми 
вчилися не розв’язувати задачі й 
писати формули, а критично мисли-
ти й аналізувати.

–У яких вишах навчаються пе-
реможці міжнародних і всеукра-
їнських олімпіад, котрі хочуть 
пов’язати своє майбутнє з фізи-
кою?

– Зазвичай переможці олімпіад, 
які хочуть поглибити свої знання у 
фізиці, йдуть або до нас, на фізич-
ний факультет у КНУ, або на анало-
гічні факультети університетів ім. 
Каразіна в Харкові чи ім. Мечнико-
ва в Одесі. Проте в Києві, на мою 
думку, збираються найсильніші 
студенти. Навчання на бакалавраті 
КНУ має дуже сильну математич-
ну та фізичну базу для подальшого 
розвитку і досліджень. Навіть біль-
ше, наші випускники не конче йдуть 
академічним шляхом у фізиці, часто 
вони переходять до інших галузей. 
Їм легко це зробити, маючи сильну 
базу та відмінно розвинену логіку. 
Крім того, багато студентів виїжд-
жають за кордон на стажування чи 
навіть на постійне навчання.

–А за кордоном де кучкуються 
українські талановиті фізики? 
Наскільки я знаю, математики, 
наприклад, люблять МІТ. А фізи-
ки?

– Повірте, фізики теж обожню-
ють МІТ. Якщо говорити серйозно, 
то все залежить не так від універ-
ситету, як від наявності потужного 
професора чи лабораторії, що за-
ймається темою, цікавою студенту. 
Серед популярних місць – Лейден-

ський університет у Нідерландах; 
Інститут Вайцмана в Ізраїлі; EPFL 
та ETH у Швейцарії; MIT, Стенфорд-
ський, Берклі у США; Торонтський 
університет, Британський Колум-
бійський технологічний інститут, 
Університет Макгілла в Канаді тощо.

– Чому їдуть за кордон, і чи 
багато наших олімпіадників по-
вертаються в Україну? Чим тут 
займаються?

– За кордоном студентам про-
понують, перш за все, вищі сти-
пендії, краще наукове обладнання 
та ширші можливості для розвит-
ку. Крім того, американська освіта 
доволі відрізняється від європей-
ської, тому корисно обмінюватися 
досвідом. Проте для будь-якого 
розвитку потрібна сильна база, яку 
чудово дають в Україні. Наші випус-
кники особливо цінуються саме че-

рез сильні математичні навички та 
відмінну підготовку в теорії.

Щодо повернення в Україну – з 
цим трохи важче, адже рівні зарп-
лат науковців кардинально різнять-
ся. Однак із розвитком IT-компаній, 
що готові брати на роботу людей, 
близьких до науки, та міжнародних 
грантів, які можна виграти на свої 
дослідження, я бачу позитивну тен-
денцію. Особисто знаю людей, котрі 

пройшли навчання за кордоном і 
повернулися працювати в Україну. 
Це не може не тішити.

– Які ще є міжнародні олімпіади 
з фізики, та як часто українські 
команди беруть у них участь?

– Для студентів є не так багато 
змагань, як для учнів, оскільки за-
ведено вважати, що олімпіадний 
дух залишається в школі, а в універ-
ситеті вже починаються серйозні 

дослідження. Проте нам здається, 
що дух змагання житиме в нас завж-
ди, чи навчатимемося ми в школі, 
чи виступатимемо на конференції. 
Якщо брати саме учнівські конкур-
си з фізики, то це Міжнародна олім-
піада з фізики (IPhO) – на ній укра-
їнська команда стабільно посідає 
призові місця. Міжнародний турнір 
юних фізиків – одне з найпрестиж-
ніших міжнародних змагань з фізи-
ки для школярів. Тут учні впродовж 
кількох місяців розв’язують 17 екс-
периментальних задач і потім пода-
ють свої дослідження членам журі 
у форматі дебатів з іншими коман-
дами. Нинішнього року команда з 
Харкова впевнено взяла третє аб-
солютне місце на цьому змаганні.

– Що б ви порадили вашим на-
ступникам?

– Насамперед варто порадити 
звичну для олімпіад річ: перейма-
тися насамперед не результатом, а 
тим, що ви можете дізнатися з них 
нового. І якщо ви впевнені, що на 
пристойному рівні знаєте хоч одну 
галузь теоретичної фізики, то слід 
починати шукати свою команду.

– Які дальші плани у вашої ко-
манди?

– Перш за все продовжувати 
навчання, хтось – на бакалавраті, 
а хтось – уже на магістратурі. І хоч 
ми не знаємо, чи конче всі станемо 
професорами з фізики, одне знаємо 
неодмінно: наука назавжди зали-
шиться в наших серцях.

Фото: Дзеркало Тижня

Автор: Оксана Онищенко

Джерело: Дзеркало Тижня 

(https://zn.ua/ukr/EDUCATION/ukrajinski-

studenti-fiziki-stali-tretimi-na-elitnij-mizhnarodnij-

olimpiadi-jak-tse-bulo.html)

Якою є зарплата міністра освіти Сергія Шкарлета і його заступників?
Міністерство освіти і науки України показа-

ло розміри зарплат керівництва відомства 
уже з урахуванням усіх податків та зборів. 
Відповідну інформацію відомство надало 
на запит сайту «Нова українська школа».

У липні посадовці Міністерства освіти і науки 
отримали такі заробітні плати (розмір вказано 
уже з урахуванням усіх податків та зборів):

 Міністр освіти i науки України Сергій 
Шкарлет  — 53 820 грн

 Перший заступник міністра Микола Ки-
зим — 36 211 грн

 Заступник міністра з пи-
тань цифрового розвитку, циф-
рових трансформацій i цифрові-
зації Артур Селецький — 46 547 
грн

 Заступниця міністра Лю-
бомира Мандзій — 29 218 грн

 Заступник міністра Ігор 
Гарбарук  — 44 843 грн

 Заступниця міністра 
Світлана Даниленко — 93 380 
грн

 Заступник міністра з пи-
тань європейської інтеграції Ан-
дрій Вітренко  — 45 914 грн

 Заступниця міністра Віра 
Рогова  — 46 266 грн

 Директорка департамен-
ту атестації кадрів вищої квалі-
фікації Світлана Криштоф  — 97 
534 грн

 Директорка департаменту забезпечен-
ня документообігу, контролю та технологій Інна 
Єрко — 40 826 грн

 Директорка департаменту кадрового за-
безпечення Наталія Фурлет — 38 057 грн

 Тимчасова виконувачка обов’язки Ди-
ректора департаменту державних i загальнодер-
жавних видатків Оксана Ткаченко  — 27 915 грн

 Начальниця управління бухгалтерського 
обліку та звітності Леся Поливач — 35 439 грн

 Начальниця управління з питань дер-
жавного майна та підприємств Євген Глушко  — 
29 345 грн

 Начальниця управління міжнародного 
співробітництва та протоколу Стелла Шаповал 
— 82 695 грн

 Начальниця відділу внутрішнього аудиту 
Галина Калиневич — 28 867 грн

 Начальниця відділу планування, зв’язків 
з громадськістю та доступу до публічної інфор-
мації Ольга Кононенко — 32 004 грн

 Начальник відділу преси та інформації 
Валентин Колєчкін  — 22 923 грн

 Керівник патронатної служби міністра 
Сергій Захарін — 23 480 грн

 Генеральний директор директорату 
європейської інтеграції, бюджетування та уз-
годження політик Олександр Пижов — 89 902 
грн

 Генеральний директор директорату до-
шкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної 
освіти Андрій Осмоловський — 28 715 грн

 Генеральний директор директорату про-
фесійної освіти Ірина Шумік — 49 929 грн

 Генеральний директор директорату фа-
хової передвищої, вищої освіти Олег Шаров — 
51 669 грн

 Генеральний директор директорату нау-
ки та інновацій Безвершенко Юлія — 50 256 грн.

Раніше Шкарлет заявляв, що Україна не пасе 
задніх за показником розміру зарплатні вчи-
телів. Вчителям пообіцяли підняти зарплати в 

грудні минулого року – на 8,4%. Водночас 
на Прикарпатті 2 вересня вчителі оголо-
сили страйк через невиплату зарплати.

Фото: Український Репортер

Джерело: Український Репортер (https://ukrreporter.

com.ua/suspilstvo/yakoyu-ye-zarplata-ministra-osvity-

sergiya-shkarleta-i-jogo-zastupnykiv.html) 

Від редакції:
Єдине, що тут не вказано - розміру 

премії. Майже у всіх міністерствах буває 
характерною картина, коли зарплата ста-
новить третину від премії, котру час від 
часу отримує чиновник. І здавалося б, що 
це пряме порушення законодавства, але 
здійснюють його масово, колективно, і 
маємо ситуацію як у анекдоті: «так хто ж 
його посадить - він же пам’ятник».

Взагалі питання регулювання зарплат 
чиновників та працівників державних 

підприємств, включаючи топменеджерів, є дуже 
актуальним. Чого вартий один тільки колишній 
глава НАК “Нафтогаз”, який у 2019 році отримав з 
державного бюджету 342 мільйони гривень! На 
той момент це було еквівалентно зарплаті більш 
ніж 3000 солдат, що не знаходяться на передо-
вій. Діючий глава НАК - пан Вітренко - отримував 
більше 200 мільйонів.  
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Продовження на стор. 23

Українська діаспора в 
австрійському Граці 

днями з успіхом прове-
ла музичний концерт 
«Українські передзвони» 
(Ukrainische Klänge). Захід, 
що проходив у святковому 
залі центру Augustinum, 
був організований україн-
ським культурним цен-
тром «Рідна домівка» 
– осередком українства 
в австрійській Штирії.

Що пов’язує Франца Кса-
вера Моцарта, Ференца 
Ліста та Людвіга ван Бетхове-
на з Україною?

«Сьогоднішній вечір зо-
середжений на українських 
піснях, адже для нас, україн-
ців – це один із найважливі-
ших скарбів нашої культури. 
Впродовж століть передача 
пісень в усний спосіб була 
єдиним способом зберегти 
нашу мову та ідентичність і 
передати її наступним поко-
лінням», – зазначила під час 
відкриття концерту голо-
ва «Рідної домівки» Галина 
Скотнік.

Проведення «Україн-
ських передзвонів» ста-
ло можливим з огляду на 
пом’якшення локдауну в 

Австрії, однак усе ще від-
бувалося у «ковідних» умо-
вах – зала була заповнена 
лише наполовину, адже між 
кожним відвідувачем мало 
бути вільне місце. Крім того, 
кожен з понад 100 гостей 
перед входом мав показати 
негативний результат тесту 
на коронавірус, сертифікат 
про щеплення чи довідку 
про одужання. У приміщенні 
також треба було перебува-
ти в захисній масці протягом 
усього заходу.

Для багатьох участь у 
музичному вечорі була пер-
шим «виходом у люди» після 
тривалого карантину, таким 
собі відновленням звичного 
культурного життя, яке тіль-
ки почало оживати у країні. 
Тож спрагла за концертами 
австрійська й українська пу-
бліка практично не звертала 
уваги на ці «ковідні» незруч-
ності. Охочі з Граца та інших 
міст змогли не лише насоло-
дитися співами й музикою, а 
й відкрити нове: як всесвіт-
ньо відомі композитори на-
дихалися українським фоль-
клором.

 «Навіть у ті часи, коли ще 
(Україна, – ред.) не існувала 
як держава на карті світу, 
звучання української народ-
ної пісні змогло надихнути 
багатьох композиторів з 
усього світу, у тому числі й 
австрійців», – зазначила під 

час представлення програ-
ми вечора Галина Скотнік.

Українські нотки у творах 
відомих композиторів

Одним із таких компози-
торів був віртуоз фортепіано 
Франц Ксавер Моцарт, син 

Вольфганга Амадея Моцар-
та. У 1808 році юний музи-
кант поїхав на Галичину для 
викладання уроків доньці 
одного польського графа. 
Через п’ять років він пере-
їхав до Лемберга (україн-
ського Львова), який і став 
для нього на майже 36 років 
новим рідним місцем за-
мість культурного мегаполі-
са Відня. 

З австрійським компо-
зитором культурна сцена у 
місті неабияк збагатилася: 
Франц Ксавер Моцарт засну-
вав тут першу музичну шко-
лу, був директором міського 
театру та першим капель-
мейстером в оперному теа-
трі Львова. Водночас і укра-
їнська культура впливала на 
композитора та давала йому 
натхнення: у багатьох музич-
них творах сина Вольфган-
га Амадея Моцарта можна 

розпізнати мотиви україн-
ських народних пісень. Так, 
наприклад, у «Варіаціях на 
слов’янську пісню», Opus 18 
він посилається на україн-
ську сатиричну народну піс-
ню «У сусіда хата біла».

До українського музич-
ного фольклору в своїй 
творчості також звертався 
видатний німецький піаніст, 
останній представник «ві-
денської класики» Людвіг 
ван Бетховен. Передусім це 
було спричинено знайом-
ством композитора у Відні 
із сином останнього україн-
ського гетьмана Андрієм Ро-
зумовським, який став його 
приятелем та меценатом. 
З 1808 по 1816 роки Розу-
мовський утримував один із 
кращих струнних квартетів 
сучасності, сам виконуючи у 
ньому партію другої скрип-
ки. Цей квартет ще мав назву 
«Бетховен», маючи привілей 
грати всі нові твори німець-
кого композитора.

Окрім присвячених Ан-
дрію Розумовському (а та-
кож Францу Йозефу фон 
Лобковіцу) 5-ї та 6-ї симфо-
ній, Бетховен також при-
святив своєму меценату з 
козацьким корінням три 
квартети Opus 59, у яких 
він використав українські 
народні мелодії. Надихала 
композитора й популярна 
на початку XIX століття пісня 
українського козака Семена 
Климовського «Їхав козак за 
Дунай»: у 1816 році Бетховен 
написав на цю пісню варіа-
ції для фортепіано, скрип-
ки та віолончелі, а чотирма 
роками пізніше – варіації 
для фортепіано і флейти, які 

увійшли в Opus 107, «Варіації 
на народні пісні для фортепі-
ано та флейти» під №7.

Український відбиток має 
й творчість іншого всесвіт-
ньовідомого композитора – 
Ференца Ліста. Під час своїх 
концертів країнами Європи 
фортепіанний майстер кіль-
ка разів відвідував Україну. 
У концертному турне у 1847 
році в Києві він познайомив-
ся з донькою польського 
шляхтича Кароліною Вітген-
штейн, яка стала коханням 
усього його життя.

 Під час кількамісячного 
гостювання у маєтку своєї 
музи у Воронинцях, що на 
Поділлі, Ференц Ліст напи-
сав багато творів, зокрема 
й надихаючись українським 
фольклором. Так, у циклі 
«Колоски з Воронинців» міс-
тяться п'єси для фортепіано 
«Українська балада» та «Дум-
ка», написані на теми україн-

ських народних пісень «Ой, 
не ходи, Грицю» і «Віють віт-
ри, віють буйні» відповідно.

Українські передзвони 
та класика

Перша частина україн-
ського вечора у столиці Шти-
рії була присвячена трьом 
унікальним творам Франца 
Ксавера Моцарта, Людвіга 
ван Бетховена та Ференца 
Ліста, які у різний час і за різ-
них обставин контактували з 
Україною і по-своєму відтво-
рили українські мелодії. Для 
того, щоб краще зрозуміти 
ці «передзвони», спочатку 
були виконані українські 
оригінали, а потім уже про-
звучали зроблені світовими 
класиками варіації.

Розпочав же вечір, орга-

нізований українками Гра-
ца, фольклорний ансамбль 
«Файна», який виконав три 
українські народні пісні. 
Перша – «Весняночко-паня-
ночко, де ти зимувала» – зна-
йомила аудиторію з душею 
Полтавщини, інші дві – «Наша 
Анничка» та «Гаєм зеленень-
ким» – відсилали до Карпат 
– регіону, ближчого австрій-
цям й особливо шанованого 
ерцгерцогом Вільгельмом 
фон Габсбург-Лотрінгеном 
(Василем Вишиваним). 

«Ми надзвичайно щасли-
ві, що нам нарешті вдалося 
виступити. Дуже довго цьо-
го чекали, готувалися майже 
пів року. Чекали, коли вже 
закінчить той карантин, – за-
значила в коментарі корес-
понденту агентства «Укрін-
форм» Марія Мітич з гурту 
«Файна». – Ми дуже ґрунтов-
но підійшли до підготов-
ки.  Спеціально привезли з 
України для концерту строї, 
які представляють різні ре-
гіони нашої країни. Брали 
онлайн-уроки традиційного 
співу, бо насправді непросто 
співати таким традиційним 
голосом, а не академічним 
вокалом».

Колоритний гурт україн-
ської етнічної музики «Фай-
на» у складі п’яти українок 
був заснований у 2018 році. 
Концерт «Українські пе-
редзвони» став для них не 
лише дебютним виступом 
за час пандемії, а й першим 
у великому залі поруч із ви-
конанням класичної музики.

«Раніше ми також співали 
українські народні пісні, але 
то було більше, скажімо так, 
по-міщанському. Співали 
на гаївках, колядках, часто 
були концерти в церкві після 
служби, але так, щоб був ви-
ступ у великому залі, разом 
з класичною музикою – це 

вперше», – зазначила Мітич і 
додала: «Здається все вдало-
ся, і ми дуже щасливі».

І справді, дівчатам – а 
на сцені протягом вечора 
не було жодного чоловіка 
– вдалося влаштувати не-
ймовірну музичну культур-
ну подорож. І гучні оплески 
публіки після кожного вико-
нання були тому найкращим 
свідченням.

Якщо перша частина 
«Українських передзвонів» 
поєднувала український 
фольклор та європейську 
класику, то у другій глядачі 
змогли зануритися у сучас-
ну українську класику. Їхній 
увазі були запропоновані 
твори найвідоміших україн-
ських композиторів XIX-XX 

«Українські передзвони» 
від «Рідної домівки» у Граці
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ст. – засновника модернізму 
в українській класичній му-
зиці Бориса Лятошинського 
та композиторів-сучасників 
Мирослава Скорика й Ва-
лентина Сильвестрова.

Незабутні мелодії україн-
ських класиків прозвучали у 
виконанні переможців чис-
ленних міжнародних музич-
них конкурсів Анфіси Боби-
льової, Анни Ільчук, Тетяни 
Луцик, Катерини Мовчан, а 
також співачки хору Віден-
ської державної опери Анни 
Ясютіної та солістки оперно-
го театру в Граці Тетяни Міюс.

«Важко передати той вир 
емоцій, який переповнює 
нас після цієї грандіозної по-
дії. Про безперечний тріумф 
концерту говорять численні 
зворушливі відгуки наших 
глядачів, у тому числі й про-
фесійних знавців та поціно-
вувачів музики і мистецтва. 
Успіхом можна вважати й те, 
що всі квитки були розку-
плені ще за три дні до самої 
події, – прокоментувала му-
зичний вечір Галина Скотнік. 

– Створюючи програму кон-
церту, ми мали намір показа-
ти і донести як австрійським, 

так і українським глядачам, 
що наші країни мають багато 
спільних цінностей, і навіть 
у музичному мистецтві між 
нами прокладено немало 
місточків. Понад 50% пу-
бліки в залі були австрійці, 
близько 30% – українці, і ще 
20% – інші національності, 
однак під час концерту між 
всіма глядачами відчувався 
невидимий зв’язок – усі були 
зачаровані мелодіями, що 

лунали у прекрасному залі 
Augustinum».

«Рідна домівка» у Граці
Історія «Рідної домівки» 

розпочалася восени 2017 
року, коли під час святкуван-
ня храмового свята Покрови 
в Українській греко-като-
лицькій церкві кілька сімей 
виявили ініціативу зустріча-
тися частіше разом із дітьми 
– для спілкування та обміну 
досвідом.

«Уже невдовзі ми засну-
вали гурток «Дитячі забави 
в Граці», на якому діти мог-

ли чути, говорити та співати 
українською мовою. Ми зу-
стрічалися з дітьми кожної 
другої неділі, проводили 
цікаві заняття на різні піз-
навальні теми, під час яких 
діти в ігровій формі вивчали 
українську та збагачували 
свій словниковий запас, – за-
значає Галина Скотнік. – Ну і, 
звісно, разом святкувалися 
не лише дні народження ді-
тей, а й усі можливі свята, які 

ми намагалися проводити з 
дотриманням українських 
народних традицій».

Тепер українські діти у 
Граці з нетерпінням чекають 
приходу Святого Миколая 19 
грудня, стають неодмінними 
учасниками великих святку-
вань на Різдво та Великдень. 
Крім того, вони долучалися 
до концерту на Шевченків-
ському вечорі навесні 2019 
року.

Через пандемію COVID-19 
масові заходи по всій Австрії 
були заборонені, але навіть 
у карантинний 2020 рік вліт-
ку українська діаспора у Гра-
ці проявляла активність. Так, 
було проведено святкуван-
ня Дня Незалежності Укра-
їни, а також акцію «Благо-
чинна кава», кошти від якої 
спрямували на впорядку-
вання могили похованого на 
цвинтарі міста українсько-
го професора Володимира 
Сас-Залозецького.

Окрім громадської діяль-
ності й організації культур-
них заходів, метою центру є 
також навчання дітей укра-

їнської мови. Задля цього 
на базі «Рідної домівки» з ве-
ресня 2020 року розпочала 
свою діяльність українська 
школа, де двомовні дітки 
можуть не лише здобути та 
вдосконалити знання з укра-
їнської мови, а й ознайоми-
тися з українською культу-
рою загалом.

«Рідна домівка» – це дім 
буття української мови та 
культури у Граці та загалом у 
Штирії. Спільні заходи згур-
тували нашу громаду та на-
дихнули нас створити такий 
культурно-освітній осере-
док, де б діти могли гратися 
та навчатися, а дорослі спіл-
куватися, співати, творити, 
підтримувати одне одного і 
просто радіти життю разом – 
і все це рідною, українською 
мовою», – зазначила Галина 
Скотнік.

Автор: Василь Короткий, 

Відень – Грац

Фото автора та Укрінформ 

Джерело: Укрінформ (https://www.

ukrinform.ua/rubric-diaspora/3265014-

ukrainski-peredzvoni-vid-ridnoi-domivki-

u-graci.html) 

Ольга Новачинська, Детройт, 
директор “Рідної Школи”
Спеціально для “Час і Події”

У голові ще роїлись турботи 
незвичного, ніким непередбачено-
го, важкого навчального року, чути 
було голос останнього Дзвоника, 
який пролунав так радісно і безжур-
но вчора, на шкільному подвір’ї, 
обіцяючи літні, безтурботні дні. Со-
нячний, червневий ранок розпочи-
нав день, коли учні одинадцятого 
класу Рідної Школи, отримають свої 
Дипломи випускників-матурантів. 
Святковий настрій, радісні очі, бар-
ви українських вишиванок, у яких, в 
першій лавці церкви Святого Йоса-
фата сиділи наші випускники, дода-
вали святковості й неповторності. 

Святкова Літургія, 
на честь випускників, 
пролетіла швидко. 
Вчорашні учні - сьо-
годнішні матуранти, 
пильно прислухались 
до настанов отця Емі-
ліяна, в їхніх очах мож-
на було побачити зрі-
лість, розуміння, що 
шкільні роки позаду, а 
попереду - цікаве май-
бутнє, яке вимагає ста-
рань, глибоких знань, 
стійкості, Божого бла-
гословення. У храмі 
урочисто лунало Мно-
гая Літа, на честь на-
ших випускників, яке 
виконав церковний 
хор, під керівництвом 

Маестро В. Щесюка. Короткі слова 
директора школи, класного керів-
ника, молодших друзів... і от, настала 
пора, коли всі вісім учнів отримали 
свої дипломи зрілості. 

Як усі вони очікували тієї миті! 
Радісні матуранти, наставники - учи-
телі, їхні батьки вийшли на церковну 
площу: вітання, гомін, веселий шум.

І от, до мене підходить маленький 
хлопчик з широко відкритими очи-
ма і каже: «Слухайте, слухайте, я маю 
Вам щось сказати!» Це треба було 
почути, скільки радості звучало у 
його словах, як природно, піднято і 
правдиво вони звучали:

- Я такий радий, такий радий! 
Мене моя мама вчора записала до 
школи! Я тепер піду у перший клас!

– Як Тебе звати? – питаю.

– Матвійко Ковалюк, мій братик 
Дмитро закінчив школу, а я піду у 
перший клас!- знову весело щебече 
хлоп’я.

– Матвійку, я така рада, можливо, 
більше рада, як Ти! – відповіла хлоп-
чику. 

Я попросила учня школи, щоб 
зловити цей момент на світлину, 
чим і ділюсь з вами, шановні чита-
чі. Варто було почути цю новину, 
спостерігати те бажання, яке зараз 
ключем било і переповнювало ди-
тячу душу. Немає більшого задово-
лення і щастя для вчителя, бачити 
оце щире, дитяче почуття й бажан-
ня до знань, спілкування з друзями, 
проводити цікаво час на шкільних 

перервах в близькому, безпечно-
му оточенні й разом плекати наше 
багатство, надбання, зброю - нашу 
мову. Дякую моєму цікавому, від-
критому співрозмовнику за неза-
бутні хвилини невимовного під-
несення, яке він мені подарував в 
день, коли зі шкільного гнізда вилі-
тало вісім вихованців. 

Дорогі родичі, батьки, пам’ятай-
те, що дітям шкільного віку дуже 
важливо навчатись в українському 
оточенні, спілкуватись з одноліт-
ками, чути свою мову, виростати 
серед українських традицій, де ці-
нують понад усе слово Великого 
Кобзаря. Небайдужих чекаємо у 
Рідній Школі, де навчається герой 
моєї розповіді - Матвійко Коваль-
чук. Хай щастить Тобі, Матвійку, у 
навчанні!

Хочу в рідну школу

BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в

Українській околиці з 1981 року

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

В офісі розмовляють українською, 
російською, польською

773-278-83802226 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622 0
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Продовження на стор. 25

Продовження.  Початок  в попередньому номері

Сергій Савченко у Savchenko Gallery

Львівська майстерня

Створення лазурного чорного 
з фірмою Rosa

Слава Степчук, Львів
Спеціально для «Час і Події» 

Продовження нашої розмови з відо-
мим українським художником Сер-

гієм Савченком про реалізовані проєкти, 
задуми, які потребують втілення, про 
значення мистецтва і плинність часу. 

– Сергію, цьогоріч ти мав виставки групо-
ві і персональні у Польщі, у Бельгії, проєкт у 
Стамбулі. В Україні ти створив кліп для спі-
вачки OLVIA, а ще – захопився криптоартом, 
і ми вже бачили твої перші роботи. Як все це 
встигаєш? 

– Поступово. Звісно, коли назбирується вели-
ка кількість завдань чи планів, може виникати 
певна напруга, але врешті, іншого варіанту, як 
зробити те, що запланував, зазвичай немає. 

– Окремо варто згадати про твій автор-
ський колір. Як на мене, це унікальний дос-
від для художника і дуже цікава та корисна 
співпраця митців та виробників товарів для 
арту. Чому – лазуровий чорний?

– Це просто один з кольорів, котрий спав на 
думку і котрий вдалося створити у співпраці із 
спеціалістами з фірми Rosa. Ми намагалися зро-
бити його цікавим, щоб уникнути банальності 
чи однозначності. Здається, це в певному сенсі 
вдалося. Але мені це не видалося складним. Лю-
блю змішувати фарбу. Це, власне те, що справді 
люблю робити.

– Доволі часто лунають думки, що нам 
необхідний національний Музей сучасного 
мистецтва, що в нас загалом становище у 
культурній сфері значно гірше, ніж у тій же 
сусідній Польщі. Як ти вважаєш, що саме ре-
ально допомогло б виправити ситуацію?

– Ситуація в Україні у процесі становлення і, 
як ти висловилася, «виправлення». Шкода лише, 
що не так швидко, як би хотілося. Проте багато 
здорових процесів та ініціатив уже розпочало-
ся, і вони пробивають собі дорогу, кожен як вміє 
і може. Із розвитком країни, її ваги, вартості на 
світових платформах, також зростатиме якість і 
становище національної сучасної культури. Не 
хочу про це забагато тут розводитися загальни-
ми словами. Ясно одне, що не музеєм єдиним… 
Для початку – різноманітних культурних осеред-
ків має бути багато. Чим більше, тим краще. А ре-
цепт простий – розвивати країну.

– Чомусь нагадались слова Пікассо «..кра-
діть, як генії». Чи може в умовах сьогодення 
ідея бути автентичною, чи реально не пла-
гіатити?

– Є такий сучасний термін, котрий вже скоро 
вивчатимуть на рівні окремої науки, «Зворотнє 
проектування». Цей термін і пояснює, і виправ-
довує метод створення власного твору чи про-
дукту на базі досвіду іншого автора. Достатньо 
лише додати власну надбудову чи змінити точ-

ку бачення на той чи інший виріб. Ми живемо 
в епоху блискавичного поширення усіх видів 
інформації, коли кожен має доступ до всього, і 
всі можуть брати від кожного. Такі правила часу. 
Тому глибоко перейматися тим, що хтось щось у 
когось піддивився чи перейняв – це просто ви-
трачати час. 

Зрештою, увесь цей інформаційний вулкан, 
на мою думку, зовсім не збільшив відсоток са-
мобутніх і справді цікавих мистецьких творів. 
Скоріше лише загострив їхній дефіцит, серед по-
тужного потоку посередніх зразків. Окрім того, 
оцінювання мистецького твору через призму 
безперечного новаторства само у собі вже є 
своєрідною пасткою. Арт – це не обов’язково 
креатив, котрий передбачає швидкість, новизну 
і якусь мегавиразну оригінальність. Найчасті-
ше – це продукт тиші та неспішності, результат 
довготривалих досліджень і спостережень. Тому 
художня робота, для мене, є абсолютним антаго-
ністом спорту чи змагань. Може, саме тому запе-
клі вболівальники часто зовсім не розуміються в 
мистецтві.

– До речі, ти колись казав, що історія мис-
тецтва – це така собі метафорична піра-
міда, де у художника на плечах стоїть його 
попередник, а він сам стоїть на плечах свого 

наступника. Хто твої попередники і чи ти 
вже бачиш своїх послідовників? 

– Головне, щоб не сиділи на плечах, звісив-
ши ноги. Мені не дуже 
подобається дивитися на 
когось через призму «по-
слідовник-попередник». 
Хтось із моїх колег одно-
го разу сказав: «Не можна 
пройти по вулиці після 
дощу і не вступити в кала-
баню, не замочивши ніг». 
Усі ми в наших середови-
щах впливаємо один на 
одного. Для того і орга-
нізовуються симпозіуми, 
пленери, резиденції, аби 
художники спілкувалися, 
обмінювалися своїми «ху-
дожніми феромонами», 
щоб пізніше усі ті впливи 
перевтілювали і ставали 
послідовниками самим 
собі.

– Сергію, ти не жанровий художник, та й 
взагалі не мріяв з дитинства (як то часто 
буває) стати митцем. Розкажи, як воно все 
склалося?

Сергій Савченко:
«Арт – це, зазвичай, продукт тиші 

та неспішності, довготривалих 
досліджень і спостережень»

Червона ріка, 2019

Гості, 2021
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Краєвиди Гданська надихають

Ніч, 2021

– Колись вже писав про те, що художником 
став абсолютно випадково. Просто так склалися 
обставини. Перша мрія про життєве заняття була 
пов’язана з бажанням писати. Напевне тому, що 
багато читав цікавої літератури у дитинстві. Пі-
зніше захоплювався музикою, далі вже залиши-
лося візуальне мистецтво. Завжди все крутилося 
навколо занять, де могла з’явитися можливість 
володіти своїм часом. Напевне вибір моїх за-
нять залежав не так від бажання творити, як від 

потреби зробити так, аби вдавалося хоч якось 
уникнути тривіальності навколишнього світу 
людей, до котрого вже з самого дитинства з’яв-
лялося немало запитань. 

Мені ніколи не подобалося вибудовувати 
будь-які межі, пов’язані зі стилем чи жанром. 
Широкий діапазон мислення і дії – це саме те, за-
ради чого варто пов’язувати своє життя зі світом 
уяви та творення. Тому, якщо і відчував якісь об-
меження, то лише ті, котрі пов’язані здебільшого 
з технічними факторами. 

– Своєю творчістю ти ставиш запитання, 
але у тебе вже є власна готова відповідь. Ти не 
дуже любиш інтерпретаторів та інтерпре-
тації. Яким чином у такому випадку має відбу-
ватись взаємодія художник-публіка?

– Будь-яке мистецтво – це інформація, котра 
залишає за собою багато запитань. Чи глядач і 
художник мають на них відповіді – не має зна-
чення. Це другорядне. Адже ґатунок знань, котрі 
містить у собі художня праця, є абсолютно спе-
цифічним. Його основна суть – бути присутнім у 
полі поміж свідомістю та тілом людини, невпин-
но зв’язувати та збалансовувати їх між собою. 
Мистецтво, ті, хто його творять та споглядають, 
усі разом творять неймовірний візерунок – квін-
тесенцію культури як такої, надійно прояснюючи 
сенс нашого перебування тут.

– Над чим працюєш зараз, що найактуаль-
ніше?

– Минулого місяця мені пощастило отримати 
тримісячну Стипендію від Міської Ради Гданська 
для продовження роботи над моїм давнім проєк-
том «Ти є тим, на що дивишся». Це проєкт, котрий 
вже був показаний колись у Франції, в Авіньйоні, 
та у Гданську два роки тому в Savchenko Gallery. 
Історія про людей та їхній вплив на середовище 
і самих себе. Реалізація проєкту передбачає до-
сить широкий технічний діапазон: від живопису, 
графіки, фото до відео та анімації. 

– Людина, яка постійно у вирі подій, ідей, 
інформації, от коли вона зупиняється (а, 
може, вона й боїться зупинитися), ймовірно 
має страхи чогось не встигнути. Як в тебе з 
відчуттям часу?

– Найважче – це чекати і наздоганяти. Поспі-
шати недобре. Потрібно рухатися крок за кро-
ком. Лише так можна кудись дійти – малими кро-
ками на довгі дистанції.

http://savchenkoart.com/
https://savchenkogallery.com
https://www.youtube.com/watch?v=VH-RwrJq9x4

За підтримки Держкіно 
торік завершили 

40 фільмів
Торік за підтримки Державного агент-

ства з питань кіно було завершено вироб-
ництво 40 фільмів.

Про це повідомила голова Держкіно 
Марина Кудерчук під час 11-го Міжнарод-
ного медіа форуму KYIV MEDIA WEEK, пере-
дає кореспондент Укрінформу.

«Ми спільно з міністерством та комі-
тетом Верховної Ради працюємо над змі-
нами до законодавства, зокрема удоско-
налюємо питання кешрібейтів, вносимо 
необхідні правки. Сподіваємося, що в цьо-
му році все-таки повноцінно запрацюють 
кешрібейти і сервіс в Україні зможе стати 
кращим для іноземних виробників. Зі сво-
го боку наше агентство, навіть у минуло-
му році, коли світ зіткнувся з карантином, 
проводило конкурси, надавало підтрим-
ку. Було завершено 40 фільмів, укладено 
близько 70 договорів на виробництво 
фільмів та серіалів», - сказала Кудерчук.

Вона додала, що Держкіно постійно 
працює над удосконаленням правил про-
ведення конкурсів, тож вони на сьогодні 
більш чіткі, більш прозорі і налаштовані на 
підтримку якісного контенту для кінотеа-
трів і телебачення.

«Десь, можливо, це зменшує кількість 
виробництва, але ми на шляху до якості і 
до того, щоб український контент сприй-
мали не тільки локально, а й за межами 
нашої країни. Ми налагоджуємо співро-
бітництво з іноземними кінокомпаніями, 
з’являється більше фільмів спільного ви-
робництва, збільшується кількість наших 
фільмів на міжнародних кінофестивалях 
класу «А», - зауважила голова Держкіно.

Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ua/rubric-

culture/3315560-za-pidtrimki-derzkino-torik-zaversili-40-

filmiv.html)

«Архів українського німого кіно - онлайн» - 
у вільний доступ виклали 100 документів

Державна архівна служба в ме-
жах проєкту «Архів українського 
німого кіно - онлайн» виклала в за-
гальний доступ перші оцифровані 
документи Центрального кінофо-
тофоноархіву імені Г. Пшеничного.

Про це повідомив на прескон-
ференції в Укрінформі голова Дер-
жавної архівної служби Анатолій 
Хромов.

«Це початок актуалізації вели-
кої частини аудіовізуальної спад-
щини в культурний науковий обіг. 
Сьогодні на Ютубі ми представля-
ємо у вільному доступі на сторінці 
Архівної державної служби перші 
100 кінодокументів, які зберігають-
ся в Центральному кінофотофоно-
архіві. Це переважно випуски «Кі-
нотиждень ВУФКУ» і кіножурнал за 
1923-ій – 1930-ті роки. Всього ми 
плануємо виставити 189 кінодоку-
ментів, які, за нашими обліковими 
даними, перебувають у суспільно-
му надбанні», - сказав Хромов.

Він зазначив, що онлайн-до-
ступ до архівної культурної спад-
щини, зокрема її аудіовізуальної 
частини, яка сконцентрована в 
Центральному державному кі-
нофотофоноархіві України імені 
Гордія Пшеничного, є вимогою XXI 
століття.

«Багато років попереднє ке-
рівництво, зокрема цього архіву, 
розказувало про неможливість 
забезпечення онлайн-доступу до 
аудіовізуальної спадщини… Ос-
таннім аргументом, як правило, 
був правовий аспект – що все важ-
ко в Україні з авторськими і суміж-
ними правами і абсолютно немож-

ливо представити навіть частину 
аудіовізуальної спадщини онлайн. 
Це неправда. Якщо ми говоримо 
про сьогоднішній проєкт, то це 
комплекс документальних філь-
мів, створених у 1920-30-их роках, 
права на які відповідно до того-
часного законодавства уже закін-
чились в той самий період. Навіть 
з позиції сучасного чинного зако-
нодавства ці твори перебувають 
у суспільному надбанні і можуть 
бути вільно поширені», - зауважив 
Хромов.

Він вважає великою пробле-
мою, що це не було зроблено ра-
ніше, оскільки без аудіовізуальної 
складової розуміння історії періо-
ду початку XX століття є неповним.

«Образне розуміння – фото, 
кіно, аудіо – дає можливість краще 
долучити українське суспільство 
до тих подій, дає йому зрозуміти, 
що ж відбувалося в період НЕПу, 
Української революції, початку ста-
лінських часів, зокрема репресій. 
Тому це одна з причин, внаслідок 
якої ми маємо окупацію частини 
українських територій країни-а-
гресором, де питання актуалізації 
аудіовізуальної архівної спадщини 
було вирішено раніше і вони це ак-
тивно використовували», - сказав 
голова Держархівслужби.

Він також повідомив, що відте-
пер користувачі можуть віднайти 
ілюстративний матеріал для нау-
кових, художніх, публіцистичних 
творів, для сучасної документаліс-
тики, а якщо є потреба - замовити 
якісну цифрову копію для ство-
рення нових творів. Архів може 

створити якісні цифрові копії, зо-
крема нещодавно придбано об-
ладнання для оцифрування плівки 
у форматі 4К.

Хромов зазначив, що ця тен-
денція є загальносвітовою. За да-
ними Міжнародної федерації кіно-
архівів, на сьогодні 79 кіноархівів 
світу використовують безкоштов-
ні потокові онлайн-сервіси для 
презентації аудіовізуальної спад-
щини. За його словами, до кінця 
цього року з’являться декілька но-
вих онлайн-платформ Національ-
ного архівного фонду.

«Найближчими місяцями як мі-
німум два центральні архіви теж 
презентують онлайн-платформу 
своїх документів, в тому числі Цен-
тральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України. Є 
розуміння і можливість створення 
платформи онлайн-представлен-
ня іншої частини аудіовізуальної 
спадщини архіву Пшеничного. Я 
думаю, до кінця року у нас є мож-
ливість запустити і власну платфор-
му, де будуть представлені і кіно-, і 
фотодокументи, і аудіоспадщина. 
Є перспектива, що всі ці платфор-
ми потім будуть інтегровані в одне 
вікно входу до всієї оцифрованої 
культурної спадщини державних 
архівів. Тому я можу анонсувати, 
що навіть до кінця цього року у нас 
будуть як мінімум три кроки, що на-
близять нас до цієї єдиної платфор-
ми», - резюмував Хромов.
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.

ua/rubric-culture/3315615-arhiv-ukrainskogo-

nimogo-kino-onlajn-u-vilnij-dostup-viklali-100-

dokumentiv.html) 
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Політичний, громадський і цер-
ковний діяч, історик церкви, 

педагог, засновник і перший рек-
тор Кам’янець-Подільського дер-
жавного українського університе-
ту, міністр освіти та міністр культів 
(ісповідань) у кількох урядах 
Української Народної Республіки, 
митрополит Української автоке-
фальної православної церкви… Зі 
своєю активною проукраїнською 
позицією, він однозначно не міг 
залишитися поза увагою радян-
ських спецслужб. Про це свідчить 
справа-формуляр під назвою «Свя-
тоша» в архівних фондах розвідки. 

Справа була заведена в січні 1941 
року 5-м (розвідувальним) відді-
лом управління державної безпеки 
НКВС УРСР на підставі матеріалів, 
одержаних від закордонної агенту-
ри ще у 1940 році. Тоді дізналися, що 
на польській території в місті Холм, 
осередку компактного проживан-
ня українців ще з давніх часів, при-
йняв чернечий постриг під іменем 
Іларіона такий собі Іван Огієнко. А 
невдовзі був висвячений на архіє-
пископа Холмського та Підляського 
Української автокефальної право-
славної церкви.

Понад те, повідомлялося, що він 
веде служби українською мовою, 
спонукає до цього інших священ-
нослужителів, а у своїх крамольних 
проповідях висловлює «сподівання 
на вищу силу, яка допоможе пере-
могти ворога і відновити незалежну 
Україну». Без додаткових пояснень 
було зрозуміло, кого архієпископ 
вважає за ворога українського на-
роду. Тому одразу була винесена по-
станова про заведення справи. У ній 
зазначалося, що «Огієнко Іван Іва-
нович, визначний український діяч, 
колишній міністр освіти УНР… веде 
активну контрреволюційну націона-
лістичну роботу проти СРСР».

Уже цих відомостей було достат-
ньо, щоб взяти І. Огієнка в активну 
розробку і почати збирати на нього 
досьє. Одним із перших документів 
у справі є витяг із доповіді секрет-
ного співробітника «Вірного» Київ-
ського оперсектора ДПУ, вірогідно, 
зробленої в середині 1920-х років. 
У ній зазначається: «Огієнко Іван Іва-
нович, 42 роки, середнього зросту, 
гарний і стрункий, з великими ву-
сами і гострою борідкою, в пенсне. 
Родом із Поділля, родичів його не 
знаю. Дружину знаю особисто, але 
дівочого прізвища і її родинних зв’яз-
ків не знаю. Належав до партії укра-
їнських соц-самостійників, а потім, 
здається, вийшов. Дореволюційна 
робота – ректор Кам’янець-Поділь-
ського університету. При Петлюрі 
був міністром ісповідань і членом 
українського нац. союзу. Глибокий 
шовініст і ворог Московщини, ви-
давець багатьох брошур і листівок 
антиросійського змісту, видавець 

багатьох церковних автокефальних 
книг» (ГДА СЗР України. – Ф. 1. – Спр. 
№ 10202.– Т. 1. – Арк. 3).

У наступному документі І. Огієнко 
фігурує вже 60-річним. Це доповідна 
записка, підготовлена 18 лютого 1945 
року управлінням НКДБ УРСР по Во-
линській області на ім’я начальника 
4-го (розвідувально-диверсійного) 
управління НКДБ УРСР. Того само-
го управління, яке, користуючись 
активною фазою бойових дій на те-
риторії Німеччини, приблизно у той 
період готувало операцію «Вулкан» 
із ліквідації в Берліні керівника ОУН 
Андрія Мельника. І, напевне, не лише 
його. У документі зазначається:

«Свою наукову діяльність почав 
до революції в Києві, після закінчення 
Київської духовної академії. Здобув-
ши вищу богословську освіту, Огієн-
ко, однак, обрав для себе не церковне 
поприще, а педагогічну діяльність, 
спеціалізуючись у галузі української і 
старослов’янської мов.

Виступаючи з друкованими ро-
ботами і публічними лекціями з пи-
тань українознавства і водночас 
орієнтуючись на Центральну Раду 
в період 1917 року, здобув широку 
популярність серед вищих прошар-
ків суспільства і політичних діячів 
України того часу.

У 1918 році Огієнко, перебуваючи 
в Києві, нібито був міністром іспо-
відань при петлюрівському уряді і 
відігравав у петлюрівських колах по-
мітну роль. Після розгрому петлюрів-
щини Огієнко разом з іншими діячами 
українського націоналістичного руху 
емігрував до Польщі, де упродовж низ-
ки років займався, переважно, науко-
вою роботою з української мови та 
історії старослов’янської писемнос-
ті, одночасно протягом певного часу 
читав лекції з філології у Варшавсько-
му університеті.

Після смерті дружини, у 1938 
році, він прийняв сан єпархіального 
єпископа Холмської єпархії. Його ре-
зиденцією стало м. Холм, де він мав 
друкарню, і в якій нарівні з церковною 
літературою друкувалися антира-
дянські листівки і брошури…» (ГДА 
СЗР України. – Ф. 1. – Спр. № 10202.– 
Т. 1. – Арк. 34–35).

У доповідній записці допущено 
низку помилок. Зокрема, І. Огієнко не 
вчився у Київській духовній академії. 
Він закінчив історико-філологічний 
факультет Імператорського універ-
ситету Святого Володимира. Після 
розпаду Російської імперії брав ак-
тивну участь в українізації універ-
ситету і першим почав читати лек-
ції українською мовою. Влітку 1918 
року виступив засновником ство-
рення Кам’янець-Подільського дер-

жавного українського університету і 
став його першим ректором. На по-
чатку 1919 року призначений міні-
стром народної освіти УНР. У вересні 
1919 року – міністром Міністерства 
культів, перейменованого ним в мі-
ністерство ісповідань.

У цьому та інших документах, які 
зберігаються в невеликій за обся-
гом справі, немає відомостей про 
причетність І. Огієнка до релігійних 
процесів, що відбувалися на теренах 

України, інакше у висновках його 
зробили б ще затятішим «україн-
ським буржуазним націоналістом». 
Адже серед його перших кроків на 
посаді були вимоги до єпископів, 
щоб Євангеліє читалося українською 
мовою, так само  й виголошувалися 
проповіді, служби Божі, читання та 
співи у церквах відправлялись за 
українською вимовою, на церковні 
посади у духовному відомстві висвя-
чувалися й призначалися ті особи, 
які знають українську мову. «Народ, 
що не розуміє сили й значення рід-
ної мови, – наголошував він, – й не 
працює для збільшення культури її, 
не скоро стане свідомою нацією й не 
стоїть на дорозі до державности».

У колі інтересів І. Огієнка, де б 
він не був і яку б посаду не обіймав, 
була українська культура, історія 
церкви, мови та правопису. У різні 
роки він створював, редагував, всі-
ляко підтримував українські видан-
ня. Як от у непростий період меш-
кання у Польщі, що перебувала під 
гітлерівською окупацією. В архівних 
фондах розвідки зберігається доку-
мент, датований січнем 1941 року, 
під назвою «Про газету «Український 
православний вісник». У ньому за-
значається, що архієпископ Іларіон 
організував у Холмі видання газети з 
такою назвою. Водночас німецькою 
окупаційною владою була поставле-
на вимога, щоб кожен номер газети 
перед виходом піддавався цензурі.

У зв’язку з цим виникла цікава си-
туація, яка, з одного боку, характери-
зує спрямованість газети, з іншого, 
– вимоги до газетних текстів пред-
ставників тодішньої гітлерівської 
адміністрації. Зокрема, у документі 
зазначається:

«У Люблінському Дістрикті си-
дить німецький офіцер д-р Фром-
мель. Української мови він не знає. 
Тому дозволити друкувати газету 
він не зміг, однак заявив, що друкува-
ти її можна за умови, що в ній нічого 
не буде проти СРСР і про відновлення 
Української держави, заявляючи, що у 
нас тепер з СРСР існує дружба, тому 
дозволяти українській пресі висту-
пати проти СРСР ми не можемо.

До перегляду газети втрутився 
інший цензор – німець Людвік, який 
знає трішки російську мову. Прочи-
тавши в газеті фразу «Більшість 
російських інтелігентів перед сві-
товою війною вважало за хороші 
манери не ходити до церкви і не ціка-
витися справами віри» і т. д., почав 
кричати, заявляючи: писати в газе-
ті будь-що про росіян не дозволяю, 
взагалі про Росію і росіян не можна 
нічого писати» (ГДА СЗР України. – 
Ф. 1. – Спр. № 10202.– Т. 1. – Арк. 29).

У таких умовах Івану Огієнку до-
водилося жити й працювати за кор-
доном – під прискіпливим поглядом 
як НКВС, так і німецької окупаційної 
влади влади. Попри це, він за жодних 
обставин не змінював свою принци-
пову позицію у відстоюванні україн-
ських інтересів і, як і в період існуван-
ня Української Народної Республіки, 
здійснював українізацію церкви на 
Холмщині шляхом запровадження 
української мови у богослужіння.

Загалом у архівних документах 
лише фрагментарно відтворюється 
період діяльності І. Огієнка в Європі і 
Канаді. Зокрема, згадується про уро-
чисті богослужіння 19 жовтня 1940 
року в Холмському соборі, де відбу-
валося його висвячення у архієпис-
копи, і 26 жовтня, коли він вперше 
проводив службу в сані архієписко-
па Холмського та Підляського Укра-
їнської автокефальної православної 
церкви. А через три роки був обра-
ний митрополитом Холмським і Під-
ляським. У 1944 році емігрував до 
Австрії, звідти – до Швейцарії.

«Невдовзі, – як зазначається у під-
сумковій довідці за справою-форму-
ляром, – на запрошення вірян-укра-
їнців із Канади (уже як митрополит) 
виїхав до цієї країни й поселився в мі-
сті Вінніпезі… Через певний час Огіє-
нко був на одному із церковних з’їздів 
обраний главою Української автоке-
фальної православної церкви в Ка-
наді». І завершується довідка такою 
фразою: «Враховуючи, що Огієнко І. 
І. знаходиться нині в Канаді і можли-
востей для його розробки у 1-му від-
ділі немає, доцільно наявну на нього 
справу-формуляр здати на зберіган-
ня до архіву» (ГДА СЗР України. – Ф. 1. 
– Спр. № 10202.– Т. 1. – Арк. 49).

Зміст документів свідчить про те, 
що оперативна розробка Івана Огіє-
нка все ж здійснювалася поверхово. 
У його близькому оточенні радян-

ські спецслужби не змогли знайти 
тих, хто б надавав інформацію про 
діяння й наміри митрополита. Во-
чевидь, і серед кадрових співробіт-
ників МДБ СРСР не було на той час 
фахівців, які б добре розбиралися в 
питаннях релігії. Бо навіть церков-
ний сан його називали з помилка-
ми у останні роки життя, коли він 
був предстоятелем Української Гре-
ко-Православної Церкви у Канаді і 
митрополитом Вінніпегу.

У Канаді митрополит Іларіон 
плідно займався просвітницькою, 
громадською, богословською діяль-
ність. Там він закінчив чи не найго-
ловнішу справу свого життя – пе-
реклад Біблії. Саме переклад Івана 
Огієнка вважається дослідниками 
кращим з-поміж всіх українських ва-
ріантів через близькість до оригіна-
лу, поетичність, простоту та зрозумі-
лість викладу.

Упродовж усього життя він праг-
нув творення Помісної української 
церкви, як однієї з рівноправних пра-
вославних церков, і відновлення неза-
лежності Української держави. Відтак 
нині його ім’я стало символом україн-
ської державності та соборності.

Автор: Олександр Скрипник, 

дослідник історії спецслужб

Джерело: День (https://day.kyiv.ua/uk/article/

podrobyci-istoriya-i-ya/ivan-ogiyenko-obyekt-

zacikavlenosti-nkvs-ursr) 

Іван Огієнко
Об’єкт зацікавленості НКВС УРСР

У колі інтересів І. Огієнка, де б він не був і 
яку б посаду не обіймав, була українська 
культура, історія церкви, мови та правопису
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1896 року у селі Трипілля, що непо-
далік від Києва, сталася сенсація. 
Археолог Вікентій Хвойка виявив 
перші знахідки загадкової культу-
ри періоду енеоліту (мідно-кам’я-
ної доби). Ця культура невдовзі 
отримала назву «Трипільська». 
Від часів Хвойки і до сьогодні таке 
визначення не змінилося, попри 
те, що просторові межі культури, 
як виявили науковці, поширені 
від Чернігівщини до Чорного моря 
та Балканського півострова.

Дивовижної краси кераміка, ве-
ликі поселення на берегах річок, 
прямокутні хати з розписаними 
стінами стали головними розпізна-
вальними рисами цієї надзвичай-
но багатої культури хліборобів, яка 
утворилася на великій частині те-
риторії України, починаючи від 6-го 
і до 2-го тисячоліття перед Різдвом 
Христовим.

Сучасна реконструкція 
трипільських хат

Прадавня Трипільська цивіліза-
ція на території України – це унікаль-
не явище в історії людства, а збага-
тити себе знаннями щодо цієї теми 
– докладно, захоплююче та на осно-
ві дивовижних артефактів – можна в 
історико-культурному заповіднику 
«Трипільська культура», що у селі 
Легедзино Черкаської області.

Ми нещодавно там побували, по-
слухали неймовірну екскурсію від 
директора заповідника Владислава 
Чабанюка і на основі почутого вирі-
шили скласти список 7 гідних поди-
ву чудес Трипільської культури.

Владислав Чабанюк

1. Протоміста-гіганти. Шість ти-
сяч років тому на нашій планеті вини-
кли перші великі поселення. І сталося 
це не деінде, а на території нинішньої 
Черкаської області в районі Умані. 
Одне з найбільших трипільських по-
селень – Тальянки – займало площу 
450 гектарів і налічувало 3 тисячі бу-
динків, у яких мешкало понад 15 ти-
сяч осіб. Життя кожного такого про-
томіста тривало до 100 років – адже 
трипільці були хліборобами і періо-
дичне переселення обумовлювалося 
виснаженням ґрунтів.

Реконструкція трипільського 
поселення

Особливістю трипільського су-
спільства була заможна соціаль-

на рівність. А серед будівель їхніх 
стародавніх поселень – дивовиж-
ний факт – археологи не знайшли 
жодної адміністративної споруди. 
Це може бути свідченням високого 
рівня самоврядності трипільців – 
або якщо інакше – у цьому суспіль-
стві всі добре знали хто, що і як має 
робити.

«Наші археологи помаленьку 
починають припускати, що всі оці 
європейські цінності щодо рівності 
і демократії потрібно витягати не з 
античності, а з оцих трипільських 
поселень. Бо тисячі років тому тут 
відпрацьовувалися моделі співісну-
вання величезних колективів людей 
в одному місці», – розмірковує ди-
ректор заповідника Владислав Ча-
банюк.

2. Сівозміна. Сучасне визначен-
ня сівозміни виглядає так: науково 
обґрунтоване чергування сільсько-
господарських культур задля підви-
щення врожайності.

А от шість тисяч років тому три-
пільці без рекомендацій та обґрун-
тувань наукових інституцій запро-
вадили таку систему землеробства 
і на її основі дуже ефективно госпо-
дарювали. У пізніші часи здобутка-
ми трипільців користувалися всі 
наступні покоління. Як стверджує 
археолог, доктор історії Михайло 
Відейко, «до часів Ярослава Мудро-
го набір злаків на полях Київщини 
був той самий, що і в трипільські 
часи». Нагадаємо, що трипільська 
система сівозміни і донині лежить в 
основі сучасного землеробства.

3. Гончарний горн (або піч для 
випалювання кераміки).

Вироби з глини найрізноманітні-
ших форм, призначень і орнаментів 
– це головна візитка Трипільської 
культури, яку часто називають ще 
«культурою мальованої кераміки».

Керамічний горщик із 
зображенням землі, неба 
і драбинки між ними. Так 

трипільці уявляли світоустрій

Гончарні вироби трипільців умов-
но можна поділити на два ґатунки – 
одні досить грубі і прості, а інші – з 
прекрасно виробленої глини, з тон-
кими стінками, добре випалені і про-
сто вражаючої досконалості.

Постає питання: які технології 
шість тисяч років тому могли забез-
печувати таку високу якість?

Сенсаційну відповідь на це запи-
тання археологи отримали у 2015 
році, коли у селі Доброводи на Чер-
кащині розкопали гончарний горн. 
Ця величезна піч (6 квадратних ме-
трів, з кількома отворами для закла-
дання дров) спростувала традиційне 
твердження про те, що перші горни 
винайшли греки. Трипільці своїми 
високими технологіями обпалюван-
ня глини випередили греків на три 
тисячі років.

4. Парна упряж.

Керамічне зображення волів, 
які тягнуть сани

Ці воли, що представлені в екс-
позиції заповідника «Трипільська 
культура», – найстаріше в історії 
Європи зображення парної упряжі. 
Такий артефакт може свідчити про 
великий поступ трипільців у культу-
рі землеробства.

«Маючи парну упряж, вони мог-
ли використовувати соху. Праця з 
сохою у 40 разів продуктивніша за 
обробіток землі мотикою. Отже, ціл-
ком можна припустити, що саме цей 
винахід трипільців уможливив ство-
рення їхніх міст-гігантів», – пояснює 
Владислав Чабанюк.

5. Ткацтво. Великим досягнен-
ням Трипільської культури було тка-
цтво. Завдяки цьому здобутку шість 
тисяч років тому трипільці убирали-
ся сповна по-сучасному – в одяг з 
тканин. Їхні тканини були двох видів: 
виготовлені на ткацькому верстаті і 
плетені гачком.

6. Мідь. Почин металургії на на-
ших землях також іде від трипільців. 
Вони плавили мідь і виготовляли з 
неї знаряддя праці та прикраси. Вла-
дислав Чабанюк мріє про створення 
в музеї належної презентації цього 
металу: «Це має бути темна зала, в 
якій на спеціальній підсвітці на тем-
ному тлі буде представлений най-
старіший метал України – мідь».

Сьогодні в експозиції музею най-
старіший метал України презентує 
дивовижний артефакт – рибальський 
гачок віком 6,5 тисяч років. Гачок до-
тепер гострий і на нього можна зло-
вити рибу до 5 кілограмів ваги.

Мідний рибальський гачок 
віком 6,5 тисяч років

7. Житло. Трипільські хати були 
двоповерхові, прямокутної форми. 
Стіни дерев’яні, обмазані з обох бо-
ків багатошаровою глиною і часто 
розписані темно-червоною фарбою.

Планування і особливості будо-
ви трипільських хаток нагадують пі-
зніші українські хати. А ще – сучасні 
екобудинки. Бо саме помешкання 
з дерев’яними стінами, глиняним 
тиньком і натуральним покриттям – 
у яких влітку прохолодно, а взимку 
тепло – сьогодні знову у великому 
попиті. Отже, виходить, що основи 
сучасного екологічного будівниц-
тва були закладені трипільцями ще 
шість тисяч років тому.

На жаль, попри державний ста-
тус, заповідник не отримує дер-
жавного фінансування вже від 1996 
року. Але завдяки грантам, допомозі 
меценатів і – найважливіше – над-
звичайному ентузіазмові директора 
і співробітників музей в Легедзино 
вражає унікальною експозицією ти-
сячолітніх артефактів, кожен з яких 
має свою живу історію.

Біноклевидна керамічна 
посудина, яка дуже подібна до 

українських подвійних глечиків. У 
яких ще сто років тому українські 

селяни носили на поле обід

І наостанок. Куди ж поділися три-
пільці?

Єдиної відповіді на запитання, 
куди ж поділися трипільці, в науці 
сьогодні немає. Але низка вчених 
пов’язує Трипільську культуру з 
українським народом. Серед них іс-
торик, ректор Українського вільного 
університету в Мюнхені Вадим Щер-
баківський.

Він зазначає: «Жодного пересе-
лення слов’ян не було. Слов’яни-у-
країнці жили в Україні від доби не-
оліту… Гадаємо, що історія України 
починається з палеоліту, що всі по-
слідовні великі культури на Україні 
являють собою етапи, щаблі форму-
вання та розвитку українського наро-
ду аж до нинішнього часу. Вивчення 
всієї історії в цілому, в комплексі умов 
географічних, економічних та епізо-
дичних дає правдиве розуміння ми-
нулого, а разом з тим указує дальший 
шлях українського народу».

Віктор Петров, антрополог, док-
тор історичних наук також ствер-
джував: «Немає сумнівів, – уже в 
трипільський період Україна набу-
ває певної суми характеристичних 
ознак, що лишаються властивою 
приналежністю за наших часів ет-
нографічної культури українського 
народу».

А ще Сергій Сегеда, антрополог, 
доктор історичних наук, провідний 
науковий співробітник інституту на-
родознавства НАН України, вважає 
так: «Велелюдні трипільські племена 
відіграли важливу роль у формуван-
ні генофонду пращурів українського 
народу – автохтонного етносу Півдня 
Східної Європи, визначні риси якого 
почали формуватися задовго до по-
яви слов’янства на історичній арені».

Керамічна фігурка богині-
матері. У неї в животику 

9 глиняних кульок, коли її 
потрясти, то можна почути звук, 

який лунав 5800 років тому

Маємо надію, що ця важлива ін-
формація невдовзі буде представ-
лена в експозиції заповідника «Три-
пільська культура».
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Як жили і куди поділися трипільці?



ЧАС І ПОДІЇ
#37 I 09.15.202128 БЕРЕГИНЯ

Продовження на стор. 29

На зиму традиційно 
господині готують 

улюблені консервовані 
овочі й фрукти. Найперше, 
бо домашнє – то смачно і 
точно якісно, бо робимо 
ж для себе, натурально і з 
добірної сировини. Або – 
щоб добро не пропадало, 
бо українські сади, горо-
ди і присадибні ділянки 
щедрі як не огірками, 
то аличею, як не капу-
стою, то яблуками. А ще 
є екзотичні закрутки, які 
прийшли з кухонь інших 
народів, бо Україна – ще 
той Вавилон. Та й просто, 
господині мають нестрим-
ну жагу до експериментів.

Ми зібрали поради: що 
робити, щоб огірки були 
хрумкими, чим можна замі-
нити промисловий оцет, де 
і як зберігати консервацію, 
а також секрети вдалих кон-
сервацій, про які ви навіть 
не здогадувалися. 

ЩО ПОКЛАСТИ В БАНКУ: 
БАГАТО ЗЕЛЕНІ Й 
ТРОХИ МАГІЇ

Скільки гарних госпо-
динь, стільки й рецептів. 
Найкраще завжди варто за-
позичити, щоб і смачніше 
вийшло, і зберігалося кра-
ще. Ось, наприклад, киян-
ка Галина Криворчук, яка 
має дачу, початківцям при 
підготовці маринаду радить 
дотримуватися випробува-
них іншими пропорцій. На 
її смак, краще класти трохи 
більше цукру, аніж солі – тоді 
завжди виходять консерво-
вані помідори чи огірки 
смачнішими. Але цим секрет 
апетитних баночок не об-
межується. 

Таємниці приправок
Щоб були хрумкі й тверді 

корнішони та довші овочі, 
які прославили Ніжин, – тре-
ба додавати на 3-літрову 
банку горіхове листя і моло-
де листя хрону (краще до 10 

см) чи почищений корінець, 
3-4 см.

«Чи засолюю огірки, чи 
консервую помідори чи са-
лати – обов’язково додаю 
листя смородини, вишні й 
хрону, – каже господиня 
з досвідом. – Якщо літро-
ва банка, то кладу кожного 
виду по 2-3 листочки, на три-
літрову – 4-5. Найвишукані-
ший аромат – коли вишня, 
смородина і трохи м’яти. Зі 
свого городу чи присадиб-
ної ділянки найпростіше зі-
брати все молоденьке. А на 
базарах продають для кон-
сервування «віники» – там 
уже все підібрано. Ще додаю 

все духмяне: базилік, петру-
шечку й обов’язково кріп. 
Ніжну зелень у цьому випад-
ку кладемо, коли востаннє 
заливаємо розсолом вміст 
банки. Бо якщо кілька разів 
робити їй термообробку, то 
втратить яскравість і стане 
«ганчір’ям».

Консервовані помідори 
не можуть обійтися без та-
ких спецій, як гвоздика, ду-
хмяний і чорний горошок. А 
ще всипте трохи зерен гір-
чиці – окрім смаку, вони ще 
й запобігатимуть тому, щоби 
не «піддувалася» кришка, 

якщо, бува, вона не зов-
сім герметично закручена, 
радить Галина Криворчук. 
Вона також радить не класти 
в одну банку огірки й гвоз-
дику. Її досвід показує, що 
консервація з таким поєд-
нанням часто «зриває».

Без зайвої мороки
Господиня констатує, що 

огірки майже ніколи не ма-
ринує. Зізнається: «Мені з 
ними возитися не хочеться. 
У селі я роблю все за дуже 
простим рецептом: у чисту 
3-літрову банку, яку просто 
ошпарюю окропом, вкладаю 
вимитий «віничок» листя і 

трав, потім чисті огірки – і 
просто заливаю холодною 
джерельною (чи іншою якіс-
ною) водою із сіллю-цукром, 
закриваю капроновою 
кришкою і ставлю у погреб». 

І дубові листочки, до речі, 
теж додають твердості. До 
кінця осені чи ранньої зими 
такі огірки набувають по-
трібної кондиції.

Щоб не мутніли огірочки
Неоніла Фещенко з Чер-

нігівщини розкриває такий 
маленький секрет. До огір-
ків і помідорів додають час-

ник – це усім відомо. А те, що 
його не варто подрібнювати, 
навіть просто розрізати зуб-

чики навпіл – знають не всі. 
Бо прагнення у такий спосіб 
більше наситити страву про 
запас ароматом і цим відтін-
ком смаку – в результаті пе-
ретворюється через деякий 
період на мутний розсіл.

Як із полички магазину
Тим часом киянка Окса-

на Приходько, в якої дача в 
огірковому краї – Переясла-
ві, знає оригінальний рецепт 
їх консервування – щоби 
були на смак «як магазинні». 
Щоправда, використовує 
виключно корнішони. Кип’я-
тить їх до 5 хвилин у каструлі 
у рідині за пропорцією 2 літ-
ри води та 0,25 мл оцту, до-
поки трохи не змінять колір 
на рудуватий. Потім огірки 
перекладає у банку, заливає 
розсолом (ложка солі + 3 
ложки цукру) і закручує.

ЩОБ ДОВГО СТОЯЛО 
Й СМАКУВАЛО

Хочеться, щоб закон-
сервовані дари літа й ран-
ньої осені достояли як міні-
мум до зими. Як уникнути їх 
передчасного псування?

Температура в поміч
Найперше, як відомо – 

треба подбати про чистий 
посуд для закладання заго-
товок. «Я не дуже заморочу-
юся з банками. Безперечно, 
мають бути чисті. Можна їх 
просто окропом обдати. Од-
нак же туди вода наливаєть-
ся. Є ще варіант: можна бан-
ки прогріти у духовці. Але 
туди поміщається 3-4 банки. І 
ще треба пам’ятати, що вони 
там не мають торкатися одна 
до іншої, а температура має 
бути помірною, щоби скло 
не лопнуло», – розповідає 
Неоніла Фещенко. Стерилі-
зують наповнені банки, на-
криті кришками, які перед 
цим виймають з окропу.

Слідкуємо за 
пінкою і водою

«Будь-що, що консерву-
ється з маринадом, – після 
закручування перевертаєть-

ся і вкутується ковдрою, щоб 
поступово так охолоджу-
валося. Тож коли побачили 
вранці «мильну пінку» – ві-
дразу треба відкривати, пе-
рестерилізовувати і по новій 
закривати», – радить Галина 
Криворчук.

Краще консервувати там, 
де краща вода – кринична, 
наприклад, чи джерельна. А 
потім уже перевозити бан-
ки у місто. А з’їдати запаси 
– на перший чи другий рік. 
Бо оцет зсередини може по-
шкодити кришки: перетво-
рити їх на «мереживо», каже 
наша експертка.

ЗАГОТОВКА ДЛЯ ДОЛМИ, 
ПЕРЕЦЬ ІЗ МЕДОМ 
І БАКЛАЖАНИ З 
«КИШЕНЬКАМИ»

В Оксани Приходько чо-
ловік із Грузії, любить україн-
ські борщ і сало, та останніх 
півтора десятка років вона 
готує багато заготовок про 
запас із кавказьким колори-
том. Кухні народів світу – це 
завжди нові враження, тож 
переймаймо досвід.

Та сама долма
Для консервування ви-

ноградного листя для дол-
ми Оксана рекомендує кра-
ще брати сировину з білих 
сортів – саме час поспішити 
збирати. У синього виногра-
ду листя не таке ніжне, хоча 
теж придатне. Промитим 
й обрізаним від черешків, 
його проварюють в окропі 
хвилини 2-3, щоб не встигло 
розваритися. Коли вийняли 
й дали трохи схолонути – 
треба до 15 штук складати 

Запаси на зиму: консервуємо 
фізаліси, баклажани та мандарини

Не дрібніть у банках часничок, до помідорів 
додайте меду, а оцет замініть аличею
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рівно один листок на інший 
і скручувати у трубочку, як 
цигарку. А вже таки згорт-
ки вміщати у банки – краще 
півлітрові, якщо не планує-
те відбувати великі весілля. 
Розсіл роблять із неповної 
столової ложки солі та по дві 
– цукру й оцту. Після того, як 
ним залили банку – хвилин 5 
її стерилізують, поставивши 
у каструлю на плиті, а потім 
виймають і швидко закручу-
ють, накривши прокип’яче-
ною кришкою.

Трохи меду в слоїк перцю
Смачним буде консерво-

ваний кисло-солодкий бол-
гарський перець, якщо він із 
медом. Беруть 500 мл води, 
додають склянку олії та 100 
г оцту, по чайній ложці солі 
й цукру та десь півсклянки 
рідкого продукту бджіль-
ництва. Оксана Приходь-
ко ніколи не використовує 
гречаний (організм його не 

сприймає). Бере квітковий – 
без яскраво вираженого од-
ного компонента, до того ж 
він завжди дешевший. Коли 
суміш закипіла – у неї зану-
рюють порізаний на власний 
розсуд болгарський перець, 
з якого вичистили насіння. 
Дають прокипіти максимум 5 
хвилин. «Перець не повинен 
стати надто м’яким – має про-
сто «злякатися»», – коментує 
господиня. Далі цих часточок 
напресовуємо у банку – скіль-
ки поміститься. При цьому з 
перцю стікає рідина-мари-
над. Якщо трохи не вистачило 
по вінця – доливаємо і закру-
чуємо, не стерилізуючи.

Баклажани по-грузинськи
Грузинські мотиви – це ще 

й консервування невеликих 

баклажанів із розрізом-«ки-
шенькою» подовж. Він за-
безпечує і те, що шкірка при 
термообробці не лопне у не-
потрібному місці. «Синень-
кі» треба варити, обрізавши 
хвостик, – допоки не стануть 
м’які, 10-15 хв. Потім акурат-
но і щільно треба скласти у 
банки, зручніше літрові чи 
півлітрові – щоб потім від-
крили, з’їли і забули. Розсіл 
готується за звичною пропо-
рцією: ложка солі + 3 ложки 
цукру + 50 г оцту на літрову 
банку. Ним залив – і стерилі-
зуєш банки хвилин 15.

Коли відкриваєш такі ба-
клажани – є багато шансів 
здивувати стравою домаш-
ніх чи гостей. Бо «кишеньки» 
можна заповнити горіховою 
пастою (перебиті у блендері 
з невеликою кількістю води, 
подрібненими зеленню і 
часником), морквою по-ко-
рейськи, можна запекти з 
сиром чи м’ясом або додава-
ти у рагу.

Щоб капуста порожевіла

Чи не найпростіше при-
готувати пелюстки хрум-
кої білокачанної капусти зі 
столовим буряком – і цей 
додаток до м’яса й картоплі 
буде готовий уже за кілька 
днів, запевняє пані Оксана. 
На дно літрової ємності, ба-
жано ширшої, аніж банка, 
щоби вмістилося 4 частини 
чи 8 невеликого качана – по-
класти пластинки буряка, де 
поміщається – ще втикнути 
улюбленої зелені, частинок 
наприклад, селери, бол-
гарського перцю, часник. 
Додати туди по ложці солі 
й цукру, 50 г оцту – і залити 
окропом. Має стояти така 
страва, накрита кришкою, не 
в холодильнику, просто на 
столі. Заквашується 3-5 днів, 
залежно від температури.

НОВЕ СЛОВО 
В КОНСЕРВАЦІЯХ

Не завжди на наших го-
родах водилися фізаліси, але 
стовідсотково варто дати їм 
шанс, вважає Галина Кри-
ворчук.

«У мене син агроном за 
фахом, він вигадує різні ре-
цепти, точніше – дає мені 
завдання, а я потім їх вико-
ную. Помідори він просто не 
любить, тому висаджує фіза-
ліси. Як ліхтарики оранжеві 
– це декоративні, а є садові – 
як маленькі помідори-«слив-
ки» жовто-лимонного кольо-
ру. Вони теж у «сорочечках» 
блідо жовтенького кольору, 
які при дозріванні плодів 
розлазяться. У них товща 
шкірка, ніж у помідорів, тому 
їх добре консервувати, не 

лопаються», – розповідає 
пані Галина.

З чим їдять фізаліси?
Загалом фізаліси довго 

зберігаються, бездоганної 
форми, духмяні. З них мож-
на варити й оригінальне 
варення, перекрутивши на 
м’ясорубці. Додавати в ньо-
го можна сливи, абрикоси, 
яблука, груші на свій смак.

Якщо ягода тверда й суху-
вата, не пустить соку, то тре-
ба давати на 1 кг 800 г цукру і 
пів склянки води. Так варять, 
наприклад аронію – чорно-
плідну горобину. Варто ще 
пам’ятати, що усі темні ягоди 
забарвлюють мікси: шовко-
виця, вишні, малина, сморо-
дина. Їх можна трохи додава-
ти для кольору й смаку мало 
не в усі овочеві салати.

Щоб не перекислити
«Дуже люблю ревінь у 

компотах, – каже Галина 
Криворчук. – Вичитувала 
рецепти і робила й варення 
з нього, і закуски». Але син 
дізнався, що щавелева пе-
реварена кислота шкідлива 
для здоров’я людини. Тому 
тепер робимо тільки компо-
ти у невеликих кількостях – з 
перекрученим на м’ясоруб-
ку ревенем, в який додаємо 
цукор і ягоди для кольору, 
які ставимо у холодильник».

Дуже смачні для пані Га-
лини овочеві салати із зеле-
ними помідорами, у які вона 
радить додавати багато мор-
кви, солодкого болгарсько-
го перцю, цибулі, петрушки 
чи іншої зелені. Смак має 
бути солодкуватим, тобто 
додають цукор чи мед. Оцту 
не оминути – виконує роль 
консерванту. Але іноді за-
мінити його можна і треба. 
«Замість оцту, який додає 
ще й різкішого відтінку сма-
ку, можна використовувати 
аличу, – переконує Галина 
Криворчук. – Якщо пишуть 
у рецепті, що треба його до-
дати 2-3 столові ложки – то 
їх замінить у консервуванні 

огірків і помідорів 5-6 плодів 
аличі того сорту, який дріб-
ніший і кисліший. У резуль-
таті матимете приємніший, 
лагідніший консервований 
продукт. А розсіл із пригото-
ваних так помідорів взагалі 
можна вважати овочевим 
компотом». 

ТРОХИ ЕКЗОТИКИ 
НЕ ЗАВАДИТЬ: 
ГОТУЄМО СОУС З АЛИЧІ ТА 
МАНДАРИНОВЕ ВАРЕННЯ

Ткемалі – це такий собі 
грузинський кетчуп. Його 
й до картоплі смачно, і до 
будь-чого м’ясного, і справж-
ній харчо без цього соусу не 
звариш. А з чим їсти аромат-
не варення з незвичайних 
для нас плодів, вчити не бу-
демо – то треба куштувати.

Справжній соус – 
із «огнаша»

Щоби приготувати тке-
малі, беруть плоди аличі 
будь-якого кольору. Хоча 
найбільше у Грузії для цього 
смакує сорт, який називають 
«огнаша» – яка всередині 
червона. Можна навіть готу-
вати соус із нестиглої зеле-
ної аличі. Спочатку умовно 
кілограм, з кісточками, про-
варюють до стану м’якості, 
трохи вистиглу протирають 
крізь друшляк просто ру-
кою. Далі блендером усе пе-
ребивають до однорідності 
й ставлять масу знову на во-
гонь, додаючи спеції – хто які 
любить. «Я кладу хмелі-суне-
лі, обов’язково – мелений 
коріандр, трохи червоного 
перцю і м’яти, сухої чи дріб-
но-дрібно посіченої, – каже 
Оксана Приходько. – Усе має 
хвилин 5 покипіти на мало-
му вогні. Далі додаємо цу-
кор, десь три столові ложки, 
одну – солі й десь головку 
розчавленого часнику та 
різної дрібно порізаної зеле-
ні: петрушку, кріп, кінзу. Усе 
має ще прокипіти буквально 

хвилину-дві. Зверху трохи 
додаю олії, щоб не завітрю-
валася заготовка, якщо її за-
кручую на зиму».

«Суцвіття» мандаринів
Красиво і вишукано в пі-

алах виглядає мандаринове 

варення. Оксана Приходько 
робить його із грузинських 
плодів – вимитих і не чище-
них, розрізаних поперек, по 
горизонталі, щоби лишалися 
ніби суцвіття в помаранчево-
му обідку. Сезон мандаринів 
власне восени й починаєть-
ся, ближче до кінця вересня. 
Щоб зробити сироп, беруть 
на 1 кг мандаринів десь 800 
г цукру, доливають до літ-
ра води. Проварюють по 5 
хвилин тричі, з перервами 
на вистигання. У кінці можна 
додати дрібку ванілі. Мож-
на із самого початку вкину-
ти і ядра волоських горіхів. 
«Грузини без горіхів не їдять, 
– посміхається Оксана При-
ходько. – З горіхами можна 
і цвяхи з’їсти, приказує мій 
чоловік».

Можна зготувати й апель-
синове желеподібне варен-
ня (конфітюр). Утім, обов’яз-
ково з цих плодів треба 
зчищати білий гіркий про-
шарок між верхнім шаром 
шкірки і власне часточками. 
Цедру треба дрібно-дрібно 
порізати, а серцевину пере-
крутити на м’ясорубку. Потім 
зверху до маси додати цукру 

і дати постояти з пів години, 
щоби вона пустила сік. Про-
варити на малому вогні. «І 
до апельсинового варення 
додаю ваніль чи ванільний 
цукор. А ще – «Желфікс» чи 
щось подібне, щоб желейної 
густини додати», – каже кре-
ативна господиня, до речі, 
кандидатка мистецтвознав-
ства і мама співачки Анаста-
сії Приходько.

Нетрадиційні овочі для 
солодких варень – це кабач-
ки. Їх, як правило, готують 
прозоро-ніжними шматоч-
ками соло, з додаванням для 
смаку лимонів. Традиційне 
яблучне повидло для млин-
ців може замінити гарбузо-
вий джем, в який підмішують 
на стадії приготування для 
смаку сливи або аличу.

Фото з відкритих джерел
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Продовження на стор. 31

Яке у вас уявлення про За-
поріжжя? Які слова першими 

спадають на думку, коли чуєте 
назву цього міста? Припускаю, 
що «Запорізька Січ», «Хортиця», 
«Дніпрогес», «Запоріжсталь», 
«погане повітря»... Чи буде в 
цьому ряду слово «меноніти»? 

Зізнаюся: якщо говорити про 
особистий досвід подорожей, то 
мені під час поки що єдиного відві-
дування міста найбільш яскравим 
і цікавим місцем видався тільки 
острів Хортиця. Але Роман Акбаш, 
який народився і виріс тут і перетво-
рив свою цікавість до міста на спосіб 
життя, впевнено і майстерно ламає 
стереотипи не лише подібних турис-
тів, а й самих запорожців про своє 
місце проживання. Завдяки чому? 
Про це – у нашій розмові.

«Любити і з повагою ставитися 
до рідного міста»

– Вашим екскурсіям уже 10 ро-
ків. Чим особисто для вас став 
цей досвід? Як змінювалося ваше 
уявлення про Запоріжжя за цей 
час?

– Моє уявлення продовжує змі-
нюватися – в тому плані, що я не 
перестаю вивчати місто, думати над 
якимись новими заходами. Особли-
во коли настала карантинна епоха, 
то довелося ставати більш гнучким, 
вигадувати онлайн-заходи. У мене 
сформувалася певна постійна ау-
диторія людей, доводиться вигаду-
вати для неї нові теми, копати десь 
глибше в якихось темах, робити нові 
онлайн-екскурсії. Цей процес три-
ває всі ці 10 років. Звичайно, у мене 
накопичилося більше знань про рід-
не місто.

А ще, напевно, почав ще більше 
любити Запоріжжя і більше пере-
живати за місто. Адже ти дуже часто 
переміщаєшся по ньому, відвідуєш 
практично всі райони і бачиш стан 
якихось пам’яток, чуєш думки лю-
дей, бачиш, як вони на це дивляться. 
Іноді буває дійсно прикро, а іноді на-

віть соромно за те, що пам’ятки (ду-
маю, це проблема не тільки Запоріж-
жя) не в тому стані, в якому повинні 
бути значимі локації. Адже коли ти 
захоплено розповідаєш якісь цікаві 
історії, пов’язані з певним місцем, 
люди цю інформацію сприймають, 
усотують твої емоції, але при цьому 
їхні погляди переходять на фасад – і 
в них читається питання, а іноді вони 
й просто запитують: а чому це у тако-
му стані?

Напевно, можна сказати, що по-
чав більше відчувати місто. І якісь 
приємні моменти, а негативні – ще 
гостріше. У принципі, доводиться 
займатись і громадською діяльніс-
тю, напевно, це можна так назвати. 
Бо це вже не лише екскурсії – це і 
публікації, люди регулярно зверта-
ються з якимись проблемами, що 
щось не так із будинком або вули-
цею. Доводиться реагувати, вести 
діалог різними способами з міською 
владою, брати участь у якихось захо-
дах, звертати їхню увагу на недоліки. 
Зокрема, охоче брати участь у яки-
хось журналістських проектах: коли 
з інших міст і країн приїжджають зні-
мати щось про Запоріжжя, я відгуку-
юся, бо розумію, що це на користь і 
місту, і мені, і гостям міста.

Тому це вже важко назвати тіль-
ки екскурсійною діяльністю – спосіб 
життя фактично. Коли зараз запиту-
ють, чим я займаюся, не кажу, що я 
екскурсовод (узагалі не люблю цей 
термін, я говорю, що ми прогулюєть-

ся містом), зараз я найчастіше від-
повідаю, що розповідаю про місто. 
Тобто це абсолютно не обмежується 
екскурсіями. І часто говорю, що на-
магаюся закохати в Запоріжжя, тому 
що про нього уявлення не завжди 
таке, яке радує. Хочеться перекону-

вати людей, що це не тільки погана 
екологія, не тільки острів Хортиця 
або Дніпрогес із визначних пам’я-
ток, а ще багато-багато інших момен-
тів, які хочеться відкривати. Хтось із 
великих сказав, що неможливо лю-
бити те, чого не знаєш. Важко, але 
ставлення змінювати можливо, і це 
відбувається. Насамперед це роз-
раховано на місцевих жителів. Адже 
якщо вони не будуть належним чи-
ном ставитися до рідного міста (це, 
напевно, всіх населених пунктів 
стосується), то чого ж ми можемо 
вимагати від туристів або якої допо-
моги чекати від якихось зарубіжних 
організацій? Поки місцеві жителі не 
навчаться любити і з повагою стави-
тися до рідного міста, то, звичайно, 
зі сторони нічого не прийде. Це теж 
одна із цілей моєї діяльності.

«На прикладах з одного міста 
можна вивчати історію країни»

– Які ваші перші контраргумен-
ти для тих, хто, як ви вже згадали, 
вважає, що Запоріжжя – це, напри-
клад, Хортиця і все? Як ви розвію-
єте ці стереотипи, на які локації 

пропонуєте звернути увагу?
– Якщо до мене звертаються з 

проханням про оглядову екскурсію 
містом, я розвіюю таким чином, що 
екскурсія містом триває, умовно, 
три-чотири години, і практично за 
цей час ми не відвідуємо острів Хор-
тиця! Це головний аргумент.

Я намагаюся показати в оглядовій 
екскурсії весь розвиток міста – різні 
епохи. В українській мові є дуже гар-
не слово «розмаїття» – воно дуже 
пасує Запоріжжю. Воно таке строка-
те, різноманітне, у нас багато таких 
«фішечок», які можуть потрапити у 
свою аудиторію.

Наприклад, у нас є «дореволю-
ційна» (застосуємо такий умовний 
термін) архітектура ХІХ – початку ХХ 
століть. Дехто має уявлення, що За-
поріжжя – це суцільно радянська ар-
хітектура після будівництва Дніпро-
гесу. Насправді можна переконати, 
буквально показавши район Старий 
Олександрівськ, де багато старих бу-
дівель.

Ще у нас є така сторінка, як мено-
нітське минуле. Це спадщина інозем-
них колоністів, які наприкінці ХVIII 
століття на запрошення царської Ро-
сії, цариці Катерини, прибули до нас 
у край і жили тут практично до сере-
дини ХХ століття. (Меноніти – пред-
ставники релігійної течії, унікальний 
субетнос, пов’язаний своїм корін-
ням із Західною Європою – Голлан-
дією, Бельгією та Німеччиною – Ред.). 

Вони доволі багато встигли створи-
ти і зробити для Запоріжжя і, думаю, 
для всієї країни. У багатьох аспектах 
меноніти були в авангарді. (На їхній 
території налічувалося понад 100 
підприємств машинобудівної, мета-
лургійної, сільськогосподарської та 
інших галузей. Заводи «ЗАЗ» і «Запо-
різький кабельний завод», які існу-
ють і сьогодні, – підприємства, що в 
минулому були засновані і побудо-
вані менонітами – Ред.).

Коли люди думають, що вони тут 
побачать тільки, умовно кажучи, 
сталінську архітектуру, то можна 
завести їх у район Старий Олексан-
дрівськ або ж у Верхню Хортицю. 
Верхня Хортиця колись якраз була 
«столицею» представників меноніт-
ської протестантської церкви. Ба-
гатьом треба пояснювати, що це не 
частина острова Хортиця, а окремий 
район на правому березі Дніпра в 
Запоріжжі. Я люблю завжди диви-
тися на очі людей, які вперше туди 
потрапляють. У багатьох із них вони 
такі круглі, великі стають: вони про-
сто не вірять, що бачать подібні бу-

(Не) відоме Запоріжжя
Як Роман Акбаш закохує місцевих 

жителів і туристів у своє рідне місто
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дівлі, там, наприклад, є замок Валь-
ман або колишня менонітська школа 
для дівчаток (середня школа № 81). 
Це європейська архітектура ХIX – XX 
століть – дуже красива, витончена, 
модернова, еклектична. Далеко не 
всі очікують побачити у нас таку ар-
хітектуру: вона більш західна. І коли 
вони це бачать, шаблон дає збій – і 
вони починають розуміти, що Запо-
ріжжя набагато різноманітніше, ніж 
вони думали.

З іншого боку – люди, які живуть 
у містах, де багато подібної дорево-
люційної архітектури (наприклад, у 
Києві, Львові, Одесі, які славні своєю 
архітектурою). Для них можна знай-
ти ту, «сталінську» архітектуру. Це 
проспект Соборний, який забудову-
вався після війни (кінець 40-х – поча-
ток 50-х років, до смерті Сталіна). На 
людей, у чиїх містах більш старовин-
на архітектура, це справляє велике 
враження. Це я вже «середньоста-
тистично» вивчив і приблизно орі-
єнтуюсь, кому що краще показати. 
Велика ділянка нашого Соборного 
проспекту (який весь займає 11 кі-
лометрів у довжину) – це ж фактично 
музей архітектури 1930-50-х років 
просто неба. І є ціла ділянка, при-
близно кілометрів п’ять у довжину, 
де по обидва боки всі будинки, які 
один за одним стоять, – державні 
пам’ятники архітектури! Тобто бу-
квально пройшовши або проїхавши 
цією ділянкою, ти немов побував у 
музеї.

Знову ж – є у нас Дніпрогес. Уні-
кальна споруда, з багатою і різно-
бічною історією. У чомусь його по-
ява була позитивним явищем, яким 
треба пишатися, але, з іншого боку, 
ти розумієш, що за всю цю індустріа-
лізацію заплатили велику ціну. Аж до 
того, що на тлі цього розгорталися 
трагічні події. Адже Дніпрогес закін-
чили будувати в 1932 році – якраз 
тоді, коли в Україні починався голод. 
Це, звичайно, треба розуміти і гово-
рити, що це було дороге споруджен-
ня, із залученням іноземних фахів-
ців. А де ж Радянський Союз, який 
тільки починав цю індустріалізацію, 
валюту брав? Зокрема з продажу 

хліба та зерна за кордон, і це могло 
стати однією з причин того, що потім 
відбувалося в Україні. Ось такі аспек-
ти. Тобто буквально на прикладах з 
одного міста можна вивчати історію 
країни.

«Які вони враження повезуть 
звідси, таким Запоріжжя й 
буде в очах громадськості»

– Любителі промислового туриз-
му теж знайдуть що подивитися у 
нас: заводи, промзону, кар’єри... Для 
любителів екстремального, спор-
тивного туризму у нас місто з вели-
кою береговою лінією – тут Дніпро 

тече через усе Запоріжжя, і ще ж є 
узбережжя острова Хортиця. Там 
можна зайнятися водними видами 
спорту, можна і стрибнути з моста з 
гумкою.

Незважаючи на те, що ми вважа-
ємося екологічно несприятливим 
містом, наш острів Хортиця – одне із 
семи чудес України. Можна сказати, 
на ньому представлені практично 
всі природні зони, які є в Україні: 
степи, скелі, плавні... Пройшовши 
уздовж острова, можна, умовно, 
здійснити подорож Україною, поба-
чити класні природні краєвиди.

А музеї! Музей техніки «Фаетон». 
Вважаю, що це зараз найкращий му-
зей у Запоріжжі. І роблю цей висно-
вок із того, що я показую людям: усі 
в захваті, знаходять для себе щось 
цікаве. Не лише охочі подивитися 
на круті зразки техніки. А ще музей 
історії зброї, на Хортиці музей «Січ»...

Тому у нас кожен може щось для 
себе знайти. Насправді перекону-
вати людей треба, розповідаючи і 
показуючи. Судячи з того, що люди 
говорять після 4-годинної оглядової 
екскурсії, вони по-новому відкрива-
ють для себе Запоріжжя.

Навіть був один такий примітний 
випадок. У столиці є відома екскур-
сійна компанія «Цікавий Київ». Маю 
зізнатися, що колись, коли тільки 
мріяв займатися екскурсіями, я рів-
нявся на неї, вивчаючи її досвід в 
інтернеті, спостерігаючи, як вони 
анонсують, організовують екскур-
сії, про що вони пишуть, яку інфор-
мацію збирають. І от колись мені 
випала нагода провести екскурсію 
по Запоріжжю колегам із «Цікавого 
Києва». Помітив, що спочатку вони 
були дещо скептично налаштовані, 

адже історично й екскурсійно під-
ковані. І ось я заводжу їх у дворик 
осторонь від проспекту, там стоїть 
звичайний дитячий садок. Але він 
не звичайний, адже вкритий обли-
цювальною декоративною плиткою 
– такою самою, як на кількох будин-
ках на Хрещатику. Зовні – звичайний 
дитячий садок початку 1950-х років, 
але у нього унікальне декоративне 
оформлення. Так вирішило керів-
ництво заводу, десь вони взяли цей 
матеріал. Більше жодної такої будів-
лі, до речі, в Запоріжжі немає. І тут у 
людей стали величезні очі: вони по-
бачили шматочок Києва! Також по-
казав їм: у нас це називається Шосте 

селище, або Запорізьке Соцмісто, де 
розташовані яскраві приклади ар-
хітектури 1930-50-х років, вони теж 
багато для себе відкрили. Авангард 
1930-х років, конструктивізм, який 
поступово перетворювався на ста-
лінський ампір.

Я цікавлюся, хто буде моїми гостя-
ми, щоб розуміти, на що зробити ак-
цент і як посилити ефект від знайом-
ства із Запоріжжям. Адже які вони 

враження повезуть звідси, таким За-
поріжжя і буде в очах громадськості. 
А мені, знову ж таки, хочеться, щоб 
усі позитивно відгукувалися про За-
поріжжя. Я просто дуже люблю своє 
місто і намагаюся закохати в нього.

– А які ваші особисті «місця 
сили», де вам добре в Запоріжжі?

– По-перше, це мій рідний район, 
у якому я народився і виріс, де ходив 
до дитячих садків, школи, лікарні, – 
це Верхня Хортиця. Напевно, тому 
що я там народився і жив в оточенні 
цих дивовижних будівель, у мене й 
народився такий інтерес – дізнава-

тися про будівлі, розповідати людям 
про них.

Вважаю, що цей район один із 
найцікавіших у Запоріжжі й водно-
час він маловідомий – і в Запоріжжі, 
і в масштабах України. За довгі роки 
радянської доби про історію меноні-
тів не говорили, намагалися стерти 
згадки про них, а якщо й говорили, 
то тільки в негативному контексті. 
Тому в дитинстві мене дуже цікавив 
мій район і будівлі, які були навколо, 
проте мені ніхто не міг про них тол-
ком розповісти, тому що тоді ніхто 
нічого не знав. Довелося виправ-
ляти ситуацію зокрема власними 
силами, і я із задоволенням ділюся 
тим, що вдавалося колись дізнатися 
самому.

Приємно взагалі з містом знайо-
мити, а коли ти знайомиш людей зі 
своїм рідним районом – це подвійна 
відповідальність і подвійне задово-
лення водночас. Мені хочеться, щоб, 
як її вважають, окраїна, якесь таке 
робітничо-селянське Запоріжжя, 
сприймалося по-іншому, викликало 
інші асоціації. І, мені здається, ви-
ходить доволі успішно, тому що це 
найпопулярніша екскурсія з тих, які 
я воджу. Завжди збираються просто 

натовпи людей, і вона завжди от-
римує дуже схвальні, захоплені від-
гуки. Тож, користуючись нагодою, 
запрошую дивитися не лише острів 
Хортиця, а й Верхню Хортицю!

До речі
24 червня у Запоріжжі відбулося 

відкриття Меморіалу хортицьких 
менонітів. «Хортицька громада ме-
нонітів була дуже економічно роз-
виненою. За обсягом виробництва 
сільськогосподарської промисло-
вої продукції Хортицький меноніт-
ський округ був на третьому місці 
в Російській імперії після Москви і 
Варшави. Це була потужна еконо-
міка, унікальна духовність і водно-
час – велика увага до збереження 
природи. Саме меноніти 1910 року 
створили Хортицьке товариство 
охорони природи – перше в Росій-
ській імперії», – цитує 1news.zp.ua 
генерального директора Національ-
ного заповідника «Хортиця» Макси-
ма Остапенка. Саме співробітники 
заповідника 2019 року у фундаменті 
колишньої колгоспної комори 1930-
х знайшли близько 300 поховальних 
плит і окремих фрагментів поховань 
менонітів.

Меморіал хортицьких менонітів 
складається з 18 пам’ятників. Від-
реставровані плити стали музей-
ними експонатами й оформились у 
вигляді лапідарію – виставки зразків 
кам’яних пам’яток XVIII – XX століть. 
Меморіал можна знайти на острові 
Хортиця за зупинкою транспорту ЦІ-
МЕЖ, указує 1news.zp.ua.
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Овен
Поспішайте на початку тижня провести 

наради і ділові переговори, вони виявлять-
ся вдалими і вигідними. Фінансове станови-
ще дозволить продовжити освіту і придбати 
дорогі речі. Тільки не витрачайте гроші на 
непотрібні покупки, щоб вони потім не осіда-
ли у вашій квартирі марним вантажем. Зірки 
попереджають: ваша манера ставити людей 
перед фактами залишає їм не так вже й бага-
то простору для прояву ініціативи. У середу 
не варто йти на поводу у власної самовпев-
неності і егоїзму, якщо хочете уникнути непо-
трібних конфліктів. У другій половині тижня 
вас чекає злагода в родині, особливо якщо 
ви приділите дому більше часу. Цей тиждень 
принесе безліч приємних моментів, проте 
намагайтеся не втрачати голову і не розпові-
дайте про них всім навколо.

Козеріг
Стабільність вашого матеріального станови-

ща годі й ставити під сумнів. Вас можуть пора-
дувати подарунки від близьких. У суботу будуть 
вдалими практично всі придбання, і вони про-
служать вам досить довго. Настав час визначи-
тися, які з ваших ділових контактів перспективні, 
а які ні. Не витрачайте час на пусті балачки і лис-
тування в соціальних мережах. Гарний час для 
підтримки і зміцнення власних позицій. Будьте 
наполегливіше, тоді удача вам посміхнеться, і ви 
зможете реалізувати свої давні ідеї. Настає відпо-
відальний період у вашій кар'єрі. У п'ятницю кра-
ще притримати свої емоції і, до того ж, бажано не 
починати нових справ. Суботу присвятіть відпо-
чинку, а неділя - вдалий день для подорожей. На 
цьому тижні небажано влаштовувати бурхливе 
з'ясування відносин на любовному фронті. Ситу-
ація, яка склалася в даний момент, може здава-
тися вам дивною і заплутаною, але зірки радять 
поки все залишити, як є.

Телець
Понеділок день важкий, можливо, що ви будете 

не в дусі, але постарайтеся не зривати роздратуван-
ня на колегах і підлеглих. У вівторок можливі обман 
і розчарування. У п'ятницю вас може порадувати 
важлива інформація.На цьому тижні кристалізу-
ється першочергове завдання, ви будете прагнути 
і зможете його вирішити. Перед вами можуть від-
критися нові горизонти в кар'єрі, проте доведеться 
пожертвувати спокоєм і відпочинком. У середу мож-
ливі якісь проблеми юридичного плану, витоки яких 
знаходяться в недавньому минулому, але з якими 
вдасться впоратися в кінці тижня. Близькі люди про-
являть турботу і увагу, їх допомога буде відчуватися 
у всьому, що буде підтримувати і радувати вас. Ви за-
надто недовірливі. Якщо хочете зіпсувати життя собі 
і оточуючим, кращого стану бути не може. Але все ж 
краще не ревнувати і не сумніватися в коханій люди-
ні без вагомої причини.

Водолій
У вівторок вас можуть очікувати грошові над-

ходження. Добре б хоч щось відкласти, щоб не 
залишитися біля розбитого корита в самий не-
відповідний момент. На роботі може з'явитися 
новий начальник. Доведеться вибудовувати з 
ним відносини. Ідей у вас може виявитися біль-
ше, ніж можливостей до їх реалізації. Втім, це не 
привід для смутку, залиште частину задуманого 
на майбутнє. Ви зможете з честю вийти прак-
тично з будь-якого скрутного становища. Тільки 
не критикуйте колег і друзів, і не хваліться сво-
їми успіхами. Налаштовуйтеся на те, що вам до-
ведеться вислуховувати докладні рекомендації 
начальства. Інтелектуальні заняття, важливі пе-
реговори, візити та поїздки краще планувати на 
другу половину тижня. У любовних відносинах 
настає оновлення, зміни давно назріли. Хоча 
спалювати мости все ще рано, вони вам знадо-
бляться. У суботу імовірна романтична зустріч, 
яка залишить незабутні враження.

Близнюки
Фінансове становище стабільне, і навіть 

з'явиться додаткове джерело доходу. При-
чому робота буде не просто прибутковою, а 
й цікавою і творчою. Можлива матеріальна 
допомога від родичів і дорогий подарунок 
від коханої людини. Настає сприятливий 
час для досягнення заповітної мети. Доля 
сама зробить вам подарунок, не втрачайте 
віру в те, що ви робите. У ваших силах зміни-
ти в кращу сторону і своє життя, і існування 
ваших близьких. З вашою допомогою вони 
зможуть впоратися зі складними пробле-
мами, і ви відчуєте, що пишаєтеся собою і 
ними. У вашому житті буде багато романти-
ки і любові. Не стримуйте своєї пристрасті, 
на цьому тижні варто знайти час, щоб по-
ділитися з коханою людиною найпотаємні-
шими думками. І вона вас підтримає.

Риби
У понеділок можливі конфлікти і нерозу-

міння з колегами. В середині тижня грошима 
розкидатися не варто. Однак не економте 
на подарунках для близьких і рідних. Заспо-
койтеся і не метушіться, пливіть за течією. В 
потрібний час вона сама винесе вас туди, 
куди потрібно. На роботі можливі проблеми, 
пов'язані зі зміною керівництва або з інтрига-
ми. Не забувайте, що чим менше знаєш, тим 
міцніше спиш. Постарайтеся раціонально ви-
трачати ваші сили, уникайте перевантажень. 
Хоча б короткий відпочинок вам просто не-
обхідний. Саме час замислитися про відпуст-
ку в оксамитовий сезон. Середа - сприятли-
вий день для вирішення особистих проблем, 
ви можете прийняти остаточне рішення. У 
п'ятницю не виключена доленосна зустріч. У 
вихідні будьте обережні, розбіжності можуть 
призвести до охолодження в стосунках з ко-
ханою людиною.

Діва
Тиждень буде успішним для завершення 

давніх проектів, в яких весь час виявлялися 
недоробки. Намагайтеся вчасно платити 
іпотеку і класти гроші на кредитну карту 
в безвідсотковий період. У першій поло-
вині тижня ви будете активно вчитися 
новому і спілкуватися з людьми здале-
ку. Захочеться здійснити задумане. У 
вихідні ви відчуєте втому, вас можуть 
переслідувати дратівливість і незадо-
воленість собою, намагайтеся не про-
являти гніву і не брати участь у сварках. 
Проблема може полягати в тому, що 
при всьому цьому вам просто необхід-
но вирішити сімейні питання. Не чекайте 
занадто багато від особистого життя. Ваш 
новий знайомий не зобов'язаний вирішува-
ти всі ваші проблеми, дарувати дорогі пода-
рунки і відповідати вашому ідеалу.

Скорпіон
Укладення довгострокових контрактів обіцяє суттєву виго-

ду. Вам запропонують новий прибутковий проект. Ваш авторитет зро-
сте. Начальство оцінить ваш креатив і досвід. Завдяки старим зв'язкам, 
у вас з'явиться реальний шанс добре заробити і реалізувати важливі 
плани. Постарайтеся не упустити вдалий момент. Понеділок непогано 
підходить для бесід з начальством, ви зрозумієте, що вас цінують і навіть 
готові підняти зарплату. У п'ятницю ви будете блищати дотепністю і крас-
номовством, і легко досягнете своїх цілей. Уїк-енд створений для любові. 
На цьому тижні почуття будуть превалювати над розумом. І це правиль-
но. Хоча любов зажадає жертв і певних душевних зусиль, вона принесе 
багато радості і задоволення. Проведіть більше часу тільки вдвох.

Лев
Ви можете розраховувати на підтримку свого давнього партнера: ваш спіль-

ний проект, можливо, принесе успіх. Поки ж ваше фінансове становище не гріє 
душу, так що варто пожити в режимі суворої економії. Багато планів доведеть-
ся переглянути в корені. Однак, відкриються і нові перспективи в особисто-
му житті. Зараз необхідно вибрати правильну стратегію і тактику у взаєминах. 
Напруга на роботі може зрости, вона буде пов'язана з об'ємом нових справ і 
завдань. Будьте уважні, звертайте увагу не тільки на ключові моменти, але і на 
дрібниці. Цікаві зустрічі, нове знайомство, захоплююча любовна пригода - чи-

мось цей тиждень вас обов'язково обдарує. Головне - не ховатися від 
людей, вірити в себе і частіше посміхатися.

Рак
У понеділок можлива важлива інформація або перспективна 

ділова пропозиція. У середу будуть вдалими покупки і придбання. 
У п'ятницю ймовірні нові фінансові надходження. На цьому тижні 
може різко зрости кількість контактів, вас накриє потік нової ін-
формації. Це може зіграти з вами поганий жарт: недовірливим бути 
неввічливо, а довіряти всьому - собі дорожче. Доведеться шукати 
золоту середину. Схоже, в четвер вам доведеться приймати важ-
ливе рішення. У п'ятницю варто постаратися позбутися від старого 
і непотрібного. Своєю чарівністю і загадковістю ви можете привер-
нути до себе дуже цікаву людину і самі захопитися нею.

Терези
Фінансове становище вас порадує. У вівто-

рок вірогідні великі грошові надходження, що 
дозволять вирішити багато проблем. У субо-

ту варто влаштувати шопінг, ви можете по-
трапити на досить вигідний розпродаж. На 
цьому тижні вам добре б відмовитися від 
активної діяльності на користь відпочин-
ку. Тим більше, що до середи більша ча-
стина ініціатив і починань можуть загруз-
нути в нескінченних розмовах і дискусіях. 
У вихідні ви будете відчувати гостру по-
требу в допомозі, і, якщо вона буде вам 
запропонована, приймете її з вдячністю. 

У вас може з'явитися можливість подолати 
всі накопичені сумніви разом. Будьте обе-

режні і уважні, за вашою спиною щось явно 
відбувається. Однією з найбільш вразливих 

сфер буде якраз особисте життя. Але ви зможе-
те вирішити цю проблему.

Стрілець
На цьому тижні очікується тимчасове фінансове затишшя. 

Вівторок - прекрасний день для вирішення ділових проблем, успішно 
пройдуть заходи навіть ризикованого характеру. У четвер важливо не 
піддатися спокусі і не витратити зайве. Для вас зараз одне з найбільш хви-
люючих питань - це питання кар'єри. І воно вирішиться на вашу користь. 
Постарайтеся змінити систему цінностей, і ви побачите, як зміниться ваше 
сприйняття світу. Добре б допомагати оточуючим, але не звалювати всі 
проблеми на себе. Блисніть чарівністю в новій компанії. Відвідайте цікаву 
виставку, сходіть в кіно. Ви можете вести себе досить суперечливо, чим 
приведете в подив свою кохану людину. Не зациклюйтеся на своїх прин-
ципах, життя непередбачуване, проаналізуйте ситуацію неупереджено.
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NASA шукає добровольців 
для імітації «побуту» місії на Марсі

Американське управ-
ління з аеронавтики 

та досліджень косміч-
ного простору (NASA) 
шукає добровольців 
для участі у проєкті з 
імітації життя на Марсі. 
Місія, яка триватиме 
рік, повинна початися 
восени 2022 року.

В агентстві збирають-
ся в умовах, наближених до реаль-
них, вивчити, як «високомотивовані 
люди» реагують на суворі умови 
довгострокового наземного симуля-
тора.

Серед вимог до кандидатів – гро-
мадянство США, гарне здоров’я, вік 
від 30 до 55 років, відсутність звички 
палити, досвід роботи пілотом і сту-
пінь магістра в галузі природничих 
наук, інженерії або математики. Та-
кож вони повинні володіти англій-
ською мовою для ефективного спіл-
кування між екіпажем та центром 
керування місії. Відбір екіпажів від-
повідатиме стандартним критеріям 
NASA для кандидатів-астронавтів.

Як зазначається, NASA планує 
провести три однорічних місії з імі-
тацією поверхні Марса на базі те-
хаського Космічного центру імені 
Джонсона. Вони дозволять прове-

сти дослідження з розробки методів 
і технологій для запобігання і розв’я-
зання потенційних проблем у май-
бутніх космічних польотах людини 
на Місяць і Марс.

Кожна з місій складатиметься 
з чотирьох членів екіпажу, які жи-
тимуть та працюватимуть у модулі 
Mars Dune Alpha площею 160 кв. м, 
надрукованому на 3D-принтері.

Навколишнє середовище імітува-
тиме проблеми місії на Марсі, вклю-
чаючи обмеження ресурсів, збої об-
ладнання, затримки зв’язку та інші 
чинники стресу навколишнього се-
редовища.

Завдання екіпажу можуть вклю-
чати моделювання виходів у відкри-
тий космос, наукові дослідження, 
використання віртуальної реально-
сті та управління роботами, а також 
обмін повідомленнями.

Астрофізики виявили у космосі 
пару «танцюючих привидів»

Учені з Університету 
Західного Сіднея 

виявили у космосі 
завдяки австралійсь-
кому радіотелескопу 
Pathfi nder (ASKAP) нез-
вичайне явище, яке 
отримало назву PKS 
2130-538.Про це пові-
домляє ScienceAlert.

«Коли ми вперше по-
мітили цих «танцюючих привидів», 
ми й гадки не мали, що це таке», - за-
явив астрофізик Рей Норріс.

Він додав, що після декількох 
тижнів роботи вчені з’ясували, що 
це дві галактики-господарі, які роз-
ташовані на відстані у приблизно мі-
льярд світлових років.

У їхніх центрах знаходяться дві 
надмасивні чорні діри, що вики-
дають струмені електронів, які під 

впливом міжгалактичного вітру при-
ймають незвичайні форми.

«Водночас через ці нові від-
криття виникають нові питання. 
Ми все ще не знаємо, звідки дме 
вітер і що викликає потоки раді-
овипромінювання. Нам імовірно 
ще буде потрібно багато спостере-
жень і моделювання, перш ніж ми 
щось із цього зрозуміємо», - зазна-
чає Норріс.

Астрономи вперше з’ясували, як 
харчується надмасивна «чорна діра»”

Вчені-астрономи вперше змогли 
зафіксувати процес «трапези» 

надмасивної чорної діри, розташо-
ваної в самому центрі галактики. 
Про це повідомляє SciTechDaily.

Чорні діри в центрах галактик 
є найзагадковішими об’єктами 
Всесвіту не тільки через величез-
ну кількість речовини в них, що в 
мільйони разів перевищує масу 
Сонця, а й через неймовірно щіль-

ну концентрацію цієї речовини. 
Тож коли вони захоплюють речо-
вину з навколишнього середови-
ща, то активізуються і можуть виді-
ляти колосальну кількість енергії 
в процесі «поїдання». Хоча вияви-
ти чорну діру під час цих епізодів 
захоплення буває непросто.

Під час прийому їжі надмасивні 
чорні діри випускають так звані дже-
ти — струмені частинок, які виявля-
ються в рентгенівських променях.

Утім науковець Альмудена Прієто 
з Інституту астрофізики Канарських 
островів (IAC) виявив інший спосіб 
того, як можуть харчуватися чорні 
діри. Він знайшов довгі вузькі пилові 
нитки, які оточують і живлять ці чор-
ні діри в центрах галактик. Пилові 
нитки також можуть бути причиною 

природного затемнення галактик, 
коли чорні діри в їхніх центрах ак-
тивні.

Так, використовуючи знімки кос-
мічного телескопа Hubble, Дуже 
великого телескопа (VLT) та Вели-
кого міліметрового масиву Атакама 
(ALMA), учені змогли побачити, як 
харчується пиловими нитками чор-
на діра в галактиці NGC 1566.

Комбіновані зображення показу-
ють знімок, на якому можна побачи-

ти, як пилові волокна поділяються, а 
потім йдуть прямо до центру галак-
тики. Якийсь час пилові нитки кру-
жляють навколо чорної діри, перш 
ніж їх остаточно проковтнуть.

Дослідження є частиною довго-
строкового проєкту МАК PARSEC, 
мета якого — зрозуміти, як надма-
сивні чорні діри пробуджуються 
після довгої сплячки. Також ученим 
цікавий процес того, як чорні діри 
накопичують матерію зі свого ото-
чення, щоб стати одними з найма-
сивніших об’єктів у Всесвіті.

Нещодавно вчені під час спосте-
реження за рентгенівськими про-
менями, які викидає у Всесвіт над-
масивна чорна діра, виявили дивні 
спалахи: вони виявилися відобра-
женнями зі зворотного боку діри.

Китайський марсохід зробив 
нові фото Червоної планети

Китайське національне кос-
мічне управління (CNSA) 

опублікувало нові зображен-
ня Червоної планети, зро-
блені марсоходом Zhurong.
Про це повідомляє Xinhua.

«Китайський марсохід Zhurong 
вже здолав відстань у 800 метрів на 
Червоній планеті», - йдеться у допи-
сі. Зазначається, що Zhurong проїхав 
по скелях, кратерах і дюнах.

Станом на 6 серпня 2021 року 
марсохід працював на поверхні 
Марса 82 марсіанські дні, а орбіталь-
ний апарат перебував на орбіті 379 
днів. Вони в хорошому стані та функ-
ціонують належним чином. Марсіан-
ський день приблизно на 40 хвилин 
довший, ніж день на Землі.

Як повідомляв Укрінформ, кос-
мічна місія Tianwen-1, яка складаєть-

ся з орбітального апарата, посадко-
вого модуля і марсохода, стартувала 
з космодрому Веньчан, що у провін-
ції Хайнань на півдні Китаю, 23 липня 
2020 року.

15 травня 2021 року китайський 
марсохід здійснив успішну посад-
ку на Марсі, завдяки чому КНР ста-
ла другою країною після США, яка 
може досліджувати цю планету без-
посередньо.

За планом, марсохід Zhurong має 
розпочати пошуки ознак життя на 
Марсі. Шестиколісний планетохід, 
який живиться за допомогою соняч-
них батарей, важить близько 240 кі-
лограмів.

Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.

ua/rubric-technology/3293691-asimetricne-

adro-zemli-sprej-proti-covid19-i-procesori-google-

tehnovinki-tizna.html)
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Ось і відбулося те, чого 
довгі роки так добива-

лася Москва й так уникав 
Мінськ: Білорусь фактично 
стала ще одним феде-
ральним округом Росії.

9 вересня Лукашенко 
вп’яте за останній рік гостю-
вав у Путіна. У Москві вони 
схвалили пакет із 28 «дорож-
ніх карт» інтеграції Білорусі 
та Росії. Сьогодні на засіданні 
ради міністрів Союзної дер-
жави інтеграційні програми 
буде затверджено. Згодом 
— у жовтні-листопаді — цей 
пакет документів підпишуть 
на засіданні Вищої державної 
ради Союзної держави, після 
чого зазначені домовленості 
набудуть юридично зобов’я-
зуючого характеру.

Тексти документів ще не 
оприлюднено. Але, за слова-
ми Путіна, програми націлені 
«на уніфікацію законодав-
ства... вирівнювання умов 
діяльності суб’єктів господа-
рювання двох країн, побу-
дову єдиних фінансових та 
енергетичних ринків, тран-
спортного простору, форму-
вання й реалізацію загальної 
промислової і сільськогоспо-
дарської політики».

Одні з ключових «темних 
карт», які викликали най-
більші суперечки росіян і 
білорусів, — єдиний подат-
ковий кодекс та нафтога-
зовий ринок. Як повідомив 
Путін, Росія і Білорусь мають 
намір підписати договір про 
спільні принципи непрямого 
оподаткування: «Визначено 
спільні орієнтири форму-
вання в перспективі єдиної 
грошово-кредитної політики, 
здійснення валютного ре-
гулювання, інтеграції націо-
нальних платіжних систем і 
створення спільного платіж-
ного простору». Путін також 
пообіцяв, що ціни на газ для 
Білорусі залишаться на рівні 
2021 року, а до грудня 2023 
держави підпишуть договір 
про об’єднання ринку газу. 
Країни також об’єднають 
ринки нафти й електроенер-
гії.

«Жодної мови про втра-
ту суверенітету немає», «ми 
будуємо наші зв’язки як дві 
суверенні держави», — до 
поїздки в Москву запевняв 
Лукашенко, коментуючи «ін-
теграційні програми». «Ні-
чого поганого для народів 
Росії та Білорусі в цих програ-
мах немає й не могло бути. 
Усе націлене на зростання 
добробуту», — сказав са-
мопроголошений президент 
Білорусі після переговорів. 
Але насправді узгоджені 
документи означають одне 
— інкорпорацію Білорусі до 
складу Російської Федерації.

Поглинання Росією Білору-
сі — закономірний підсумок 
дій Лукашенка останніх років. 
«М’яка анексія» відбувається 
на тлі міжнародної ізоляції 
Мінська та репресій проти по-
літичних опонентів Лукашен-
ка (днями багатолітні вироки 
отримали Марія Колеснікова 
та Максим Знак), проведення 
російсько-білоруських вій-

ськово-штабних стратегічних 
навчань «Захід-2021» насту-
пального характеру та роз-
мов про необхідність вилучи-
ти з білоруської конституції 
положення про нейтралітет 
країни.

Довгі роки Лукашенко вів 
із російським керівництвом 
гру на виживання, виторго-
вуючи в Москви нові креди-
ти та знижки на нафту й газ 
і водночас саботуючи до-
мовленості про інтеграцію в 
рамках Союзної держави та 
загрожуючи розворотом на 
Захід. Усе змінилося в серпні 
минулого року, коли внаслі-
док фальсифікації владою ре-
зультатів президентських ви-
борів у Білорусі розпочалася 
безпрецедентна внутрішньо-
політична криза.

Лукашенко, опинившись 
під пресингом масових 
протестів білорусів і санк-
цій міжнародної спільноти, 
утримався при владі завдяки 
політичній та фінансовій під-
тримці Росії. Платою за це 
стало посилення залеж-
ності режиму від Кремля: 
міжнародна ізоляція ке-
рівництва, делегітимація 
режиму, погіршення еко-
номічної ситуації в країні 
та COVID-19 значно звузили 
поле для маневру Мінська у 
відносинах із Москвою. Зв’я-
зує руки Лукашенку й при-
сутність у країні російських 
військ та спецслужб.

На території Білорусі вже 
розташовані два російських 
військових об’єкти, які офі-
ційно не мають статусу вій-
ськової бази, — 474-й окре-
мий радіотехнічний вузол 
(розміщений неподалік міста 
Барановичі) і 43-й зональний 
вузол зв’язку ВМФ (у районі 
міста Вілейка). Але під при-
криттям навчань «Захід-2021» 
Росія значно посилює там 
свою військову присутність. 
Українські військові й експер-
ти не сумніваються, що після 
завершення навчань росій-
ські військові підрозділи й 
надалі залишаться в Білорусі.

А минулої середи Мінськ 
зробив перший крок до ство-
рення на території республі-
ки повноцінної російської 
бази: в країну прибули росій-
ські винищувачі СУ-30СМ. Як 

повідомляє білоруське Міно-
борони, літаки прилетіли в 
Барановичі для формування 
навчально-бойового цен-
тру спільної підготовки ВПС 
і військ ППО Білорусі та Росії 
(про що глави оборонних ві-
домств двох країн прийняли 
рішення в березні), і вони 
нестимуть чергування з охо-
рони повітряних кордонів 
Союзної держави.

В умовах стрімкої втрати 
Білоруссю решток свого су-
веренітету під питанням за-
лишається й лояльність біло-
руської армії та спецслужб до 
Лукашенка. Поки що він три-
має ситуацію під контролем. 
Але тільки справа часу, коли 
Лукашенко піде під тиском 
росіян: у Кремлі зацікавлені 
в приході до влади в Білорусі 
проросійського керівництва, 
не такого норовливого та по-
ступливішого, ніж нинішній 
самопроголошений прези-
дент. Адже в Москві не пле-
кають ілюзій, що Лукашенко, 

отримавши чергові російські 
кредити, постарається вкотре 
просаботувати виконання 
прийнятих домовленостей.

Нині у Кремлі святкують 
зовнішньополітичну пере-
могу. Невипадково зустріч 
Путіна й Лукашенка відбу-
лася за тиждень до єдиного 
дня голосування в Росії: у 
рік тридцятиліття розпаду 
СРСР російському президен-
ту важливо продемонстру-
вати внутрішній аудиторії 
свій великий успіх у політиці 
«збирання земель руських». 
І, хоча російські експерти 
відзначають, що приєднання 
Білорусі до РФ підтримують 
не більше чверті виборців, 
російські пропагандисти 
постараються, аби ця подія 
сприятливо позначилася на 
рейтингах як «Єдиної Росії», 
так і особисто Путіна.

Попри формальне збере-
ження суверенітету Білору-
сі, її інкорпорація до складу 
Росії посилює ризики у сфері 
безпеки для Балто-Чорно-

морського регіону загалом 
(адже нарощування росій-
ської військової присутності 
в сусідній країні викликає 
зміну військового балансу 
в регіоні й посилює тиск на 
східний фланг НАТО) і Украї-
ни зокрема.

Причин для стурбовано-
сті в Києва достатньо.

 По-перше, з урахуванням 
довжини українсько-біло-
руського кордону 1084 км, 
створюється нова конфігу-
рація театру військових дій: 
Україна фактично отримує 
ще одну потенційну лінію 
фронту з Росією. Тепер існу-
ватиме загроза масштабно-
го військового вторгнення 
не тільки зі сходу та півдня, 
а й із півночі. Ця ділянка 
фронту може тривалий час 
бути спокійною. Але загроза 
вторгнення примушувати-
ме українське керівництво 
спрямовувати на кордон із 
Білоруссю чималі людські та 
фінансові ресурси.

Звісно, і 2014 року Біло-
русь як член ОДКБ та Союз-
ної держави була аж ніяк не 
нейтральною і дружньою 
країною, а військово-полі-
тичним союзником агресора. 
І Лукашенко зовсім не був га-
рантом того, що через укра-
їнсько-білоруський кордон 
не підуть російські танки. Але 
2021 року складається вже 
інша військово-політична 
ситуація, в якій у самопрого-
лошеного білоруського пре-
зидента залишається дедалі 
менше можливостей впли-
вати на дії своїх російських 
союзників.

Крім того, за свідченнями 
українських військових, такі 
ділянки на українсько-біло-
руському кордоні як чорно-
бильська та русло Дніпра (де 
складні географічні й гідро-
логічні умови) дуже зручні 
для проникнення дивер-
сійних груп противника та 
«вагнерівців». Близьке роз-
міщення від українсько-біло-
руського кордону Києва та 

Чорнобильської АЕС поси-
лює ризик проведення ди-
версійних актів, які можуть 
призвести до екологічної 
катастрофи й дестабілізації 
ситуації в нашій країні.

Така загроза вимагає від 
української влади посилення 
контролю над кордоном (у 
тому числі й із використан-
ням безпілотної авіації), акти-
візації контррозвідувальної 
роботи на білоруському на-
прямку та проведення кон-
трдиверсійних заходів.

 По-друге, висока ймовір-
ність збільшення кількості 
нелегалів, які потрапляють 
до України з Білорусі. Раніше 
Мінськ і Москва вже спрово-
кували міграційні проблеми 
для Латвії, Литви та Польщі, 
організувавши перекидання 
нелегальних мігрантів із кра-
їн Близького Сходу до Євро-
пи через Білорусь. А кілька 
днів тому Лукашенко призу-
пинив дію угоди з ЄС про ре-
адмісію. (Нагадаємо, що цей 
документ визначає механізм 
передачі, прийняття і по-
вернення осіб, які порушили 
умови в’їзду, перебування та 
проживання.)

Тепер у рамках гібридної 
війни Росії проти України бі-
лоруси та росіяни можуть 
розпочати операцію з мігра-
ційного тиску й на наші пів-
нічні кордони.

 По-третє, можна очіку-
вати посилення економічної 
залежності нашої країни від 
Росії.

Україна залежна від Біло-
русі з низки стратегічних то-
варів. За даними Державної 
митної служби, у 2020 році 
в загальному обсязі імпорту 
нашою країною продуктів 
нафтопереробки (бензин, 
дизельне паливо, бітум) част-
ка Білорусі становила 19%, а 
частка добрив — 32%. При 

цьому, за інформацією 
українських ЗМІ, за пе-
ріод січень-липень 2021 
року частка білоруських 
НПЗ на українському 
ринку бензину стано-
вила 50%, дизпалива — 

35%. Крім того, білоруси на 
50% задовольняють потреби 
України в бітумі, який вико-
ристовується в будівництві 
автомобільних доріг.

Ризик для України полягає 
в тому, що в умовах еконо-
мічного поглинання Білорусі 
лише питання часу, коли Росія 
встановить контроль над бі-
лоруськими підприємствами, 
які поставляють нам продук-
цію. І тоді Москва своїми дія-
ми може дестабілізувати еко-
номічну ситуацію в Україні.

З інкорпорацією Білорусі 
до складу Росії загроза без-
пеці України зростає. Тому 
«білоруське питання», без-
перечно, потребує негай-
ного спеціального розгляду 
на засіданні РНБОУ, а також 
обговорення з партнерами 
в рамках «Люблінського три-
кутника» та НАТО.

Автор: Володимир Кравченко

Джерело: Дзеркало Тижня (https://

zn.ua/ukr/international/rosija-

mjako-aneksuvala-bilorus-shcho-tse-

oznachaje-dlja-ukrajini.html) 

Росія «м’яко» а нексувала Білорусь:
що це означає для України
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В умовах стрімкої втрати Білоруссю 
решток свого суверенітету під питанням 
залишається й лояльність білоруської 
армії та спецслужб до Лукашенка
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Міжнародне агентство з 
атомної енергії пові-

домило про ознаки пере-
запуску Північною Кореєю 
свого основного ядерного 
реактора, який може виро-
бляти плутоній для ядерної 
зброї. Вашингтон і Сеул 
відреагували на цей сигнал 
закликом до Пхеньяна 
відновити діалог та дипло-
матичні зусилля, спрямо-
вані на денуклеаризацію 
Корейського півострова.

Адміністрація американ-
ського президента неодно-
разово заявляла про відкри-
тість до діалогу з КНДР «у 
будь-якому місці, в будь-який 
час без попередніх переду-
мов», однак поки що безре-
зультатно. Після невдалого 
саміту в Ханої у лютому 2019 
року Північна Корея, схоже, 
не має наміру починати  пере-
мовини, які не гарантувати-
муть досягнення бодай про-
міжних цілей.  Це стосується 
насамперед зняття санкцій та 
призупинення спільних аме-
рикансько-південнокорей-
ських військових навчань, що 
їх вона розглядає як загрозу 
безпеці країни.

Північнокорейська полі-
тика Джо Байдена передба-
чає пошук «золотої середи-
ни» між прагненням великої 
домовленості з боку Трампа 
та стратегічним терпінням 
Обами. Вона полягає в до-
триманні «вивіреного калі-
брованого та практичного 
підходу, який відкритий до 
дипломатичних відносин з 
Північною Кореєю для досяг-
нення практичного прогресу 
у підвищенні безпеки США 
та їхніх союзників». Широке 
формулювання, позбавлене 
практичного наповнення, не 
викликало особливого енту-
зіазму в північнокорейської 
влади. Кім Чен Ин закликав 
свою країну бути готовою «як 
до діалогу, так і до конфрон-
тації». Слово «діалог» у цій 
фразі, як з’ясувалося, поро-
дило «неправильні сподіван-
ня» у Сполучених Штатів. За 
словами сестри лідера КНДР, 
Пхеньян навіть не розглядає 
«питання відновлення з ними 
перемовин».

Правда, Північна Корея 
теж не є пріоритетом  амери-
канської адміністрації. Зважа-
ючи на відсутність близької 
перспективи розв’язання 
корейської ядерної пробле-
ми, вона навряд чи готова в 
нинішній ситуації вкладати 
туди свій політичний капітал. 
Порядок денний Сполучених 
Штатів у Східній Азії наразі 
змістився на стратегічну кон-
куренцію з Китаєм та зміц-
нення альянсів у рамках Ін-
до-Тихоокеанської стратегії.

Фактично, збереження 
мораторію на випробування 
ядерних і міжконтиненталь-
них балістичних ракет (на 
який Пхеньян пішов  після 
перемовин Кіма з Трампом у 
2018 році) у короткотерміно-
вій перспективі могло б задо-
вольнити Сполучені Штати, 
але  не Північну й Південну 
Кореї. Відступ  США в пози-

цію «стратегічного терпіння» 
не влаштовує наразі жодну з 
них.

Економічні проблеми 
всередині КНДР, викликані 
санкціями та добровільною 
тривалою ізоляцією через 
COVID-19, посилилися ще 
й руйнівними природними 
катаклізмами. Лідер країни 
неодноразово наголошував 
на  наявності економічних 
проблем, однак при цьому  
відмовлявся від гуманітар-
ної допомоги, мобілізуючи 
ресурси всередині. Центра-
лізовані підходи в економіці 
дають можливість забезпе-
чити виживання країни на 
нетривалий період, але, оче-
видно, виснажили її резерви. 
В умовах тотального каран-
тину, коли КНДР зупинила всі 
зовнішні контакти і торгівлю 
через страх занести вірус, 
відмова від гуманітарної до-
помоги дозволяє підтримува-
ти позицію незговірливості, 
однак не знижує потреби у 
відновленні експорту-імпор-
ту, який перебуває під жор-
сткими санкціями, щойно 
країна відкриється.

Північна Корея звикла 
залишатися в полі зору аме-
риканської зовнішньої полі-
тики завдяки своїй ядерній 
програмі. Нинішнє відносне 
затишшя після перемовин із 
Трампом супроводжувалося 
періодичним запуском ракет 
малої дальності (один із них 
відбувся в березні нинішньо-
го року, вже за президентства 
Байдена), демонстрацією но-
вих зразків стратегічної зброї 
під час військових парадів 
і регулярними повідомлен-
нями міжнародних розвіду-
вальних служб, що КНДР про-
довжує свою ракетно-ядерну 
діяльність.

Ядерний реактор потуж-
ністю 5 мегават на ядерному 
науково-дослідному центрі 
у Йонбьоні тривалий час був 
об’єктом зусиль США та між-
народної спільноти зі стри-
мування ядерної програми 
Північної Кореї. Востаннє 
його було зупинено (в довгій  

історії американсько-корей-
ських ядерних відносин це не 
перший запуск після призу-
пинення роботи)  на початку 
грудня 2018 року, після са-
міту в Сінгапурі та двох між-
корейських самітів. Наступ-
ним кроком Північна Корея 
запропонувала продовжити 
остаточний демонтаж ядер-
них об’єктів у Йонбьоні в об-
мін на зняття санкцій, запро-
ваджених  у 2016–2017 роках. 
Однак Дональд Трамп від цієї 
пропозиції відмовився.

Відновлення роботи ре-
актора, який слугує єдиним 
джерелом переробки відпра-
цьованого палива для вироб-
ництва плутонію, викликало 
занепокоєння міжнародних 
кіл. Правда, з початку 2000-
х років залежність від нього 
знизилася завдяки створен-
ню  паралельної інфраструк-
тури зі збагачення урану. Але 
це тільки посилює глибину 
проблеми.

Фахівці МАГАТЕ востан-
нє  були допущені до країни 
у 2009 році, тому виконують  
свої дослідження, покладаю-
чись на широкий спектр знім-
ків комерційних супутників 
високої роздільної здатно-
сті, оптичні й радіолокаційні 
зображення для моніторингу, 
дані 3D моделювання об’єк-
тів, інтерв’ю з інспекторами, 
котрі  мали досвід проведен-
ня перевірок у КНДР. Відтак 
вони визнають, що, не маючи  
безпосереднього доступу до 
місця дослідження, не мо-
жуть підтвердити жодної опе-
раційної  роботи, стану або 
особливостей конфігурації 
об’єктів. Це стосується й по-
відомлення про перезапуск 
реактора, де за доказ були 
взяті скидання охолоджую-
чої води, фіксування роботи 
радіохімічної лабораторії, ре-
гулярний рух транспорту до 
будівель тощо.

Наявна інформація не дає 
підстав цілком упевнено  го-
ворити про процеси, які від-
буваються навколо Йонбьо-
на, однак слугує додатковим 
аргументом для південно-

корейської влади спонукати 
США до активнішої  позиції в 
питанні налагодження діало-
гу з Північчю.

Звіт МАГАТЕ застав голов-
ного південнокорейського 
ядерного посланця Но Кю 
Дука у Вашингтоні, де він зу-
стрічався з американськими 
колегами для обговорення 
можливості відновлення діа-
логу з Північчю та надання їй 
гуманітарної, продовольчої й 
медичної допомоги. На від-
міну від Джо Байдена, прези-
дентові Мун Чже Іну вичіку-
вати ніколи. Наступного року 
в країні відбудуться  прези-
дентські вибори, які стануть 
оцінкою  не тільки його влас-
ної діяльності, а  й наступного 
кандидата від Демократичної 
партії, оскільки  він сам не 
зможе балотуватися вдруге.

Нещодавно південноко-
рейський уряд заявив про 
відновлення ліній зв’язку 
між лідерами Півночі та Пів-
дня, обірваного рік тому, та 
початок активних контак-
тів між Муном і Кімом через 
дружнє листування. Це, звіс-
но, позитивний момент піс-
ля ефектного вибуху офісу 
двосторонньої співпраці в 
північнокорейському про-
мисловому комплексі Кесон. 
Його підірвали за наказом 
сестри Кім Чен Ина у відпо-
відь на листівки проти режи-
му з боку активістів Півдня. 
Але нема гарантій, що то був 
останній демарш Пхеньяна, 
чию прихильність Мун Чже Ін 
знову намагається завоювати 
обіцянками  щедрої гумані-
тарної допомоги, відновлен-
ня  роботи промислового 
комплексу Кесон та розвитку 
туризму.

Привід для невдоволен-
ня з боку Півночі й тепер 
не забарився. Влада країни 
негативно сприйняла про-
ведення у серпні щорічних 
американсько-південноко-
рейських військових навчань, 
розцінивши їх як «репетицію 
війни». А також підкреслила: 
доки американські війська 
дислокуватимуться на півос-

трові, ключової причини пе-
ріодичного погіршення ситу-
ації вирішено не буде.

Скориставшись погіршен-
ням американо-китайських 
відносин, Північна Корея про-
суває цей наратив і в Пекіні, 
наголошуючи, що військові 
навчання США в регіоні ста-
новлять  спільну загрозу для 
обох держав. Підтримка Ки-
таю багато важить для КНДР 
у відстоюванні власних пози-
цій перед тиском Сполучених 
Штатів. Як і Росії, що не при-
ховує бажання відігравати 
активнішу роль у корейсько-
му питанні, лобіюючи повер-
нення до шестистороннього 
формату переговорів, у яких 
вона колись брала участь. 
Хоча Сполучені Штати наразі 
не налаштовані розширюва-
ти  представництво в перего-
ворах, обидві Кореї, навпаки, 
прагнуть залучити Москву на 
свій бік  як додатковий голос 
у просуванні власних інтере-
сів.

На відміну від попередни-
ка, Джо Байден виважує влас-
ну північнокорейську полі-
тику шляхом переговорів та 
консультацій із союзниками. І 
не тільки з ними. Північноко-
рейська проблема звучала на 
офіційних переговорах із Ки-
таєм і недавно обговорюва-
лась із заступником міністра 
закордонних справ РФ Ігорем 
Моргуловим під час візиту 
спецпосланця  США з питань 
КНДР Сун Кіма до Сеула. Дня-
ми агенція «Інтерфакс», із по-
силанням на власне джерело, 
повідомила, що в Раді Безпе-
ки ООН проходять консульта-
ції про пом’якшення санкцій 
проти КНДР у зв’язку з гума-
нітарною ситуацією, але, як і 
раніше, цій позиції  протиді-
ють США.

Попри те, що денуклеари-
зація Корейського півострова 
виступає основним предме-
том перемовин усіх залучених 
сторін, вона, радше, бажана, 
аніж можлива. Мало хто пле-
кає ілюзії з приводу готовності 
Північної Кореї відмовитися 
від власного ядерного потен-
ціалу. Вочевидь, саме тому 
США скасували обмеження на 
розробки Південною Кореєю 
ракет для посилення  її влас-
них оборонних можливостей. 
У планах Сеула — розширення  
арсеналу балістичних ракет, 
розробка власної системи пе-
рехоплення ракет середньої і 
великої дальності, на кшталт  
ізраїльського «Залізного купо-
ла», розгортання додаткових 
радарних систем раннього 
повідомлення про ракетний 
напад і радіолокаційних сис-
тем для спостереження за 
космічними об’єктами тощо. І 
це, безумовно, з одного боку 
— тільки посилить прагнення 
Пхеньяна до збільшення влас-
ного потенціалу, а з іншого — 
може породити небезпечні 
перегони озброєнь на Корей-
ському півострові.
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Про що сигналізує запуск 
ядерного реактора Пхеньяном

Південна Корея підштовхує США 
до перемовин із КНДР
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Це завжди одне і те саме 
лихо, яке наздоганяє 

дорослих: «ви повинні 
адаптуватися до нових 
часів». Це те, що мені на 
днях сказав продавець 
в магазині одягу, коли я 
запитав його, чи є у них 
в наявності «нормальні 
краватки». Я хотів сказати: 
будь-які, які не вигляда-
ють так, як ніби вони були 
створені тупим двоюрід-
ним братом сатани.

«Ось що носять в цьому 
році, йдіть в ногу з часом!», 
поблажливо вигукнув він, 
тримаючи в руках червону 
краватку з зеленими і синіми 
плямами, в якій не вистача-
ло лише кількох маленьких 
різдвяних вогників, щоб їх 
було добре видно астро-
навтам на Міжнародній кос-
мічній станції. Я не знав, як 
пояснити йому, що я очікую 
від краватки: щоб вона зму-
шувала мене відчувати себе 
елегантним і стриманим, 
а не супермодним; якби я 
хотів інновацій, то замість 
краватки повісив би на шию 
процесор. Ризик для нор-
мальних людей (ви знаєте, 
це ті з нас, хто нічого не очі-
кує від уряду, встає рано, 
багато працює весь день, 
має хорошу сім'ю, підтримує 
своє домашнє господарство, 
годує чотири роти і собаку, і 
дозволяє податковій службі 
влаштовувати щорічну ко-

лоноскопію) полягає в тому, 
що загроза інновацій не зу-
пинилася на естетиці, а по-
ширилася на область ідей. 
Щось, створене Кремнієвою 
долиною, шарлатанами із за-
собів масової інформації та 
всіма колишніми кандидата-
ми на пост президента США 
від Демократичної партії, 
переконало світ в тому, що 
нам потрібні постійні зміни, 
що рівносильно спробам 
адаптувати кубинську рево-
люцію до всіх сфер життя, 
від формули шампуню про-
ти лупи до дітовбивства, яке 
ліві захищають з сатанин-
ською радістю. І, звичайно ж, 
у всіх цих областях резуль-
тати настільки ж гарні, як і у 
кубинської революції.

Ця пристрасть до змін є 
також причиною того, що 
все наповнене порядками 
денними. Є порядок денний 
зі зміни клімату, порядок 
денний в області зайнято-
сті, порядок денний на 20-
30-й рік, порядок денний на 
2050-й рік, мільйон поряд-
ків денних ООН і порядок 
денний на одну ніч (ця при-
думана не прогресистами). 
Мета порядку денного - до-
ставити вас з точки A в точку 
B (блондинка, яка танцює на 
сцені, не вважається точкою 
B), але Google Maps виконує 
це, вважаю, без підвищення 
податків на паливо.

У моїй благородній якості 
божевільного консервато-

ра, реакційного динозавра 
і, занадто часто, п'яниці - я 
завжди вважав, що порядок 
денний повинен бути осо-
бистим. Якщо ви хочете до-
сягти мети (чи то порятунок 
дерева в Амазонії або бага-
тожонство, також Амазон-
ське), робіть те, що хочете, 
але не змушуйте мільйони 
людей приєднуватися до вас 
в ваших пригодах. Прогре-
сивності порядку денного 
характерні тим, що вони є 
обов'язковими для всіх, не-
залежно від об'єкта очікува-
них змін; і вони завжди не-
ймовірно дратують.

У коледжі я пережив 
предмет під назвою «Соці-
альні зміни», свого роду па-
негірик революцій, соціаль-
них рухів і сили змін. Ліві в 
трьох актах: спочатку вони 
влаштовують революцію і 
змушують вас приєднатися; 
потім вони руйнують все, до 
чого торкаються, але все ж 
наполягають на тому, що змі-
ни були на краще; і, нарешті, 
вони змушують вас вивчати, 
наскільки все стало добре 
від часу їх революції, якщо 
ви хочете отримати універ-
ситетську ступінь, схвалену 
керівництвом міжнародного 
прогресистського руху.

Перед обличчям цього 
культу прославлення інно-
вацій і змін консерватори 
повинні триматися за старі 
ідеї з енергією англійської 
ремісника XIX століття в 

розпал луддитських завору-
шень, і з тією ж енергією від-
кидати ці так звані новатор-
ські ідеї, особливо ті, які не 
здаються дуже шкідливими 
на перший погляд.

Так, ліві ідеалізують зміни. 
Вони схожі на тих фанатиків 
інновацій, які хочуть, щоб 
постачальника піци замінив 
один з тих, що викликають 
збентеження роботів, які хо-
дять на чотирьох і нагадують 
вам Хантера Байдена, якщо 
його позбавити травички і 
віскі, і посадити на дієту. Але 
не думайте, що для пробу-
дження консерваторів не-
обхідні глибокі соціологічні 
роздуми. Ми часто розуміє-
мо, що інновації - це не шлях 
до щастя, коли датчик руху 
виходить з ладу і автома-
тичні двері в продуктовому 
магазині перестають відкри-
ватися. Я знаю кількох, хто 
випробував прозріння щодо 
інновацій, не читаючи жод-
них книг, а просто збираючи 
свої зуби з підлоги.

Коротше кажучи, кон-
серватор повинен побою-
ватися будь-якого порядку 
денного, в якому важлива 
сама зміна, а не те, що вона 
робить. Колумбійський мис-
литель Ніколас Гомес Давіла 
попереджав нас в минуло-
му столітті: «З кожним днем 
все легше дізнатися, що нам 
слід зневажати: те, чим за-
хоплюються прогресисти, і 
що хвалять журналісти»; це 
включає в себе ячмінь, як 
їжу для людей, захоплення 
йогою, Джо Байдена, розум-
ні домашні прилади, вида-
лення волосся у чоловіків, 
режим талібів, інклюзивну 
мову, змішувачі, які включа-
ються, коли ви махаєте пе-
ред ними рукою, Грету Тун-
берг, дегустації мінеральної 
води, критичну расову тео-
рію і всі революції 20-го і 21-
го століть.

Джерело: https://spectator.org/a-

declaration-of-war-on-innovation/

Переклад українською, “Час і Події”

Робота є, а працювати нікому
Ви як хочете, а мені слово 

Вермонт дуже до душі! Міцне 
таке слово, з присмаком по-
лину. Вермут нагадує. А назва 
міста Кавендіш дуже схожа на 
псевдонім доброго клоуна. У 
містечку тому, якщо хтось забув, 
майже двадцять років прожи-
вав наш нобелівський лауреат. 
Для людей витончених і благо-
родних поспішаю повідомити, 
що там же знаходиться Віндзор-
ське графство. Але не те - без 
річки Темзи.

Це був вступ.
Уже 15 років Вермонт в Се-

наті представляє абсолютно 
з'їхавший головою революці-
онер-марксист Бeрні Сандерс. 
Сьогодні в штаті, як і по всій 
країні, біда - колишні працівни-
ки звикли отримувати чеки, не 
виходячи з дому і повертатися 
в офіси, школи, ресторани не 
поспішають. Їх тупо розбестили, 
але хто з нас, по совісті сказати, 
потягнеться на службу, якщо чек 
з зарплатою і так прийде? Ось і 
вони не поспішають. Працювати 
нікому. І тут влада штату висту-
пає з новаторським починанням 

- бонус в 7,500 доларів поварисі, 
няньці, офіціантці, будівельному 
робітникові, шкільному вчителе-
ві, касиру бухгалтеру та іншим, 
охочим приїхати в Вермонт і за-
йняти одну з тисяч вакансій.

Нормальний, до речі, був 
би хід для нових іммігрантів. 
Мінімальна зарплата в штаті - 
13 доларів на годину. Зовсім 
непогано для початку. Цікаво, 
що схожу програму там вже за-
пускали три роки тому (тоді да-
вали десятку!) Та три сотні мужів 
таки переїхали в штат. Радість 
зіпсував аудитор штату Дуг Хоф-
фер. Ці люди не влаштувалися 
на пропоновані позиції! - оголо-
сив він. - Чому б нам не інвесту-
вати у своїх жителів?

Тоді порахували, що гроші 
витрачені марно і програму 
прикрили, але ось зараз ситуа-
ція ще гірша, а нових рішень ні-
яких немає. Ось і витягли її зно-
ву, трохи видозмінивши. Влада 
перебудовується. Ну і правиль-
но - щось же робити треба.

Автор: Олександр Купрін

Джерело: https://kontinentusa.com/

novatoryi-iz-vermonta/

Марк Левін: Байден настільки близький 
до визначення диктатор, як ніхто до нього
Ведучий ток-шоу «Життя, свобода і Ле-

він» на каналі Fox News Марк Левін у не-
ділю напав на президента Джо Байдена 
за його недавню промову, в якій він ого-
лосив про вимоги до вакцинації та інших 
протокольних заходів по боротьбі з три-
ваючою пандемією коронавірусу.

Левін сказав, що гордовитий Байден, 
«засуджує» і «кричить» на американських 
громадян через вакцинацію, «заслуговує 
бути названим диктатором настільки, як 
ніхто інший раніше».

«Джо Байден днями виступив з про-
мовою. Він не відповідає на питання, як 
ніби він якийсь диктатор, і він найбіль-
ше схожий на диктатора. Безперечно, 
це так і є. Він виголошує промову. Він не 
спілкується з американським народом 
на рівних. Він не ставиться до вас як до 
громадян. Він, фактично, кричить на вас, 
засуджує вас, вичитує вас. Він сповнений 
презирства. Ви не робите те, що він вам 
велів. Вісімдесят мільйонів з вас не вакци-
новані - ви є причиною смерті людей. Ви 
- причина пандемії. Ви - причина всього 
цього, а не він. Пам'ятайте, як він звину-
вачував Дональда Трампа в кожній смер-
ті, що сталася в результаті коронавірусу? 
Добре, скільки нових вакцин було розро-
блено при Джо Байдені? Жодної. Скільки 
в стадії розробки? Ні однієї. Як щодо те-
рапії? Багато з них були розроблені при 
Дональді Трампі, але про розробки при 
Байдені я нічого не знаю», - заявив Левін.

Він продовжив: «Отже, що він збира-
ється робити? Він не збирається брати 
на себе відповідальність за те, що він 
не зробив, але 4 липня привітав себе з 
перемогою над вірусом. Ні, це все ваша 
вина. Байден не винен в тому, що півден-

на межа відкрита, і 2,5 мільйони чоловік 
перетнуть кордон в перший рік його 
правління, багато з яких страждають 
всілякими захворюваннями, включаю-
чи коронавірус. Чим він займається? Він 
виголошує промову, в якій вітає себе. Він 
нападає на губернатора Флориди; він на-
падає на губернатора Техасу. Він відкидає 
все, що було до нього. Це неконтрольо-
ваний чоловік. Це дурень з величезною 
владою. Ви можете підтримувати вакци-
націю, як і я, не підтримуючи тиранію».

 «Є серйозне питання, чи може Кон-
грес делегувати ці повноваження OSHA, 
чого він не зробив. І все ж це їхній аргу-
мент. І водночас коли вони загрожують 
малому бізнесу жахливими штрафами 
і звільненням людей без вакцин, люди 
з малого бізнесу відчувають проблеми 
з наймом людей. Це викличе економіч-
ну кризу, про яку Джо Байден нічого не 
знає, бо він ніколи не працював в приват-
ному секторі. Йому майже 80 років, і він 
все своє життя в уряді говорив людям, 
що їм робити, а не щось робив. Це велике 
конституційне питання. Це велике еконо-
мічне питання. І ідея про те, що, на його 
думку, він може підписати указ чи Мініс-
терство праці може ввести регулювання, 
і клацнути пальцями, і тоді Джо Байден 
зможе контролювати економіку. Ось, що 
я маю на увазі, кажучи про американ-
ський марксизм. Я маю на увазі, що ця 
людина настільки близька до визначен-
ня диктатор, як ніхто до нього», - додав 
Левін.

Автор: Trent Baker

Джерело: https://www.breitbart.com/

politics/2021/09/12/levin-biden-the-closest-thing-weve-

got-to-a-dictator-yet/

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

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

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

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

Для завантаженого складу в Bridgeview 
необхідні пакувальники. Робота на full-
time. Англійська мінімальна, але володін-
ня комп’ютером! $15-$18 за годину + бонус.  
($1000 бонус для прийнятих на роботу!) Те-
лефонуйте 708-907-3000

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

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

Різне
Математика. 773 -459 - 4092 

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

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

50 c
75 c
$20/ per

issue

Call for order  -  773-697-3922
(frame around)

•Tel: 773-956-1759  Fax: 773-345-5622

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

РОБОТА!
Маршрути з Чикаго в: 

-PA, MD, VA, NJ, NY (but not NYC), CT, RI, MA, NH
-Chicago to MidWest.

Drop and hook в Melrose Park, IL 
Надаємо Ipass і картки на паливо

Телефонуйте 331-998-0611

Ìè òàêîæ íàéìàєìî “Team drivers”  і âîäіїâ ç іíøèõ øòàòіâ, ç 
ìîæëèâіñòþ ïàðêóâàòè âàíòàæіâêè íà âèõіäíі áëèæ÷å äî äîìó.

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

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

- Àáñîëþòíî íîâі òðåéëåðè

Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

Гарантуємо  
$2000 на тиждень!

Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує

1. Приємна літня жінка, що мешкає в 
Gary, IN шукає жінку по догляду. Робота 
з проживанням, 7 днів на тиждень. 
$160/день. Знання англійської та досвід 
роботи вимагається. Водіння авто не 
обов’язкове.

3. Приємна жінка в Northbrook шукає на 
роботу жінку по догляду. Робота з 
проживанням, 5 днів на тиждень. 
$150-160/день.
Знання англійської, досвід роботи 
вимагається. Водіння авто не обов’язкове.

2. Літня жінка в центрі Чикаго шукає 
жінку по догляду, з можливістю 
відвідування. 3-5 днів на тиждень. 12 
годинна зміна. $160-180. Вимагається 
знання англійської та досвід роботи. 
Водіння авто не обов’язкове.

4. Пара в Skokie шукає досвідченого 
чоловіка по догляду за літнім 
чоловіком. Робота з проживанням, 5-7 
днів на тиждень. $170/день. Знання 
англійської, наявність водійського 
посвідчення та автомобіль вимагається.

Робота в Чикаго та околицях, з проживанням та без!
181 Waukegan Rd., Ste 201, Northfield, IL 60093 | 773-545-5685

Денна або нічна робота для досвідчених caregivers. Приходьте в агенцію реєструватися особисто!

добре оплачувану роботу 
по догляду за літніми людьми:

Приємна літня пара з Mount Prospect шукає фізично 
сильну помічницю. 

7 днів на тиждень, з проживанням. $200 / день. 
Потрібна хороша англійська, DL і машина. 

Жінка похилого віку з Glenview шукає досвідчену 
жінку, з проживанням, 

7 днів на тиждень $250 / день. Потрібна хороша 
англійська, DL і машина.

Жінка похилого віку в Lincolnshire шукає собі 
фізично сильну помічницю  з досвідом роботи на 12 
год/день( без проживання). $170-180 /день. Потрібні 

гарна англійська, DL, машина і досвід.

Літній чоловік в Lincolnshire шукає постійну 
помічницю, доглядати за ним 4 години вранці  і  
4 години ввечері, до 7 днів в тиждень, $20/год. 

Потрібна хороша англійська, DL, машина і досвід.
Жінка похилого віку в Glenview шукає собі 

помічницю  з досвідом роботи ( без проживання). 
До 7 днів в тиждень, з 10 ран. до 2 по-пол.; $17.50-

18/год. Потрібні гарна англійська, DL, машина.
Приємна літня пара в Chicago шукає досвідчену 

помічницю (жінку). З проживанням, у вихідні, на 2 
дні. $200/день. Потрібна хороша англійська. Водіння 

машини не потрібно.

У нас є багато різних вакансій на вихідні, як для чоловіків, так і для 
жінок. Будь ласка, приходьте і зареєструйтеся у нас особисто.

181 Waukegan Rd, Ste 201 Northfield, IL 60641  773-545-5685

Ми пропонуємо традиційні та нетрадиційні 
церемонії поховання, кремацію та 

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

Переправа тіла на Україну
5776 W. Lawrence Ave. Chicago,  IL  60630
www.muzykafuneralhome.com  773-545-3800 

Район Чикаго.
25 років у бізнесі

Шукаємо кваліфікованих електриків і підмайстрів для негайного
початку роботи! Великі пільги, оплачувана відпустка, святкові бонуси, 

понаднормові години та багато інших стимулів.

ТЕРМІНОВО  ПОТРІБНІ 
НА РОБОТУ ЕЛЕКТРИКИ 

Платимо -
максимально !!!

• Бажано, але не обов'язково, досвід роботи з електроустановками у житлових і (або) комерційних
   приміщеннях • Добре знання англійської мови - великий плюс, але не обов'язково
• Мінімум 2 роки досвіду роботи - теж плюс • Вміти працювати самостійно
• Сумлінність і старанність - потрібні
• Повинен бути представницьким, мати гарні комунікативні навички та вміти спілкуватися
   з генеральними підрядниками
• Треба мати рекомендації (на вимогу)
• Оплачувана програма підвищення кваліфікації 847-498-0660 (office)
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Cook County Hosts Preparedness Fair at Daley 
Plaza to Mark National Preparedness Month

COVID-19 vaccines to be administered at fair
WHAT: Cook County’s Department of Emergency Management and 

Regional Security (EMRS) is partnering with government agencies, nonprofi ts 
and private sector organizations to ensure residents have the information 
they need to stay safe in an emergency. As part of National Preparedness 
Month, EMRS is hosting its 6th preparedness fair at Daley Plaza where 
residents will receive safety information from all participating agencies.

Cook County Health will administer Johnson & Johnson and Pfi zer 
COVID-19 vaccines at the fair. The Johnson & Johnson vaccine is available 
to anyone 18 and older. The Pfi zer vaccine is approved for individuals 12 
and older. Minors must be accompanied by a parent or guardian. Neither 
citizenship status nor insurance are required to get the shot.  

WHEN: Wednesday, September 15, 2021 from 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

WHERE: Daley Plaza located at 50 W. Washington St., Chicago, IL 60602

WHO: Agencies partnering with EMRS include:

 Cook County Animal and Rabies Control

 Cook County Dept. of Environment and Sustainability

 Cook County Health

 Chicago Offi  ce of Emergency Management and Communications 
(OEMC)

 Community Emergency Response Team (CERT) Association of Illinois

 Federal Emergency Management Agency (FEMA)

 Illinois Dept. of Public Health

 Illinois Emergency Management Agency (IEMA)

 Salvation Army

Offi  ce of Cook County Board President 
Toni Preckwinkle

“Avoid the Tax Sale.”

ЧИКАГО ЗА ТИЖДЕНЬ
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Оплата до 70-75 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook

Нові траки Volvo 2020-2022
 Dry Van

Бонуси за хороші інспекції 
Гарантуємо не менше  3000 миль в тиждень 

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ

24/7 підтримка для ефективної роботи 

Досвідчені диспетчери 24/7, які завжди знайдуть
найбільш оплачуваний вантаж
Напрямок вантажів та кількість миль за бажанням

Надаємо в рент нові трейлера

Розмовляємо українською, російською, польською 

 Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни

•  Оплачуємо 90% від gross
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