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ДЕШЕВО - НАДІЙНО - ВЧАСНО!
Atlantic Express | 708-907-3000 
8801 S. 78th Ave., Bridgeview, IL 60455

4905 Old Orchard Ctr.
Suite #710, Skokie

WWW.SCHOOL-FOR-MASSAGE.COM
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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!стор. 11
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Реклама, що облетіла всі соцмережі. Невже так незабаром виглядатимуть всі туристи?

АНАЛІТИКА
Марина 
Олійник, 
Київ. 
Спеціально 
для «Час і 
Події»

В Італії протягом доби 
– 1 392 випадки ко-

ронавірусу, в Україні 
– 2 884, у США – 35 341. 
Людство майже завмер-
ло в тривожних очіку-
ваннях – невже знову?

Перспективи знову опи-
нитися всією планетою на 
карантині не тішать зовсім. 
Сумні економічні наслідки 
карантину помітно у цілому 
світі, цілі галузі опинилися 
на межі виживання. Відра-
зу стало зрозуміло, що сила 
людства – в обміні резуль-
татами праці, нема обміну 
– нема діла. Ціла цивілізація 
опинилася у геть невтішному 
стані.

Вакцину обіцяють – але, 
знову ж таки, обіцяють не 
скоро. Дизайнери вигадують 
нові маски, ресторатори при-
кидають, чи зможуть вони 
взимку працювати в наметах, 
виробники губної помади 
починають співати траурних 
пісень.

Оптимісти розміркову-
ють, як одягнути на голову гі-
брид протигаза і шолома від 
скафандра.

Невже знову доведеться 
повертатися до всесвітнього 
режиму домашнього ув’яз-
нення?

Найбільш прискіпливі ло-
патами перегортають сторін-
ки історії початку минулого 
сторіччя: якось же ж вони 
тоді пережили «іспанку»?..

В ООН косо дивляться на 
Китай. Ідею Трампа, що Китай 
мусить компенсувати світові 
свою необачну поведінку з 
вірусом, наразі мало хто під-
тримує – але це ще тільки по-
чаток.

Принаймні, Китай пока-
зав цілому світові, що тоталі-
тарна держава – небезпечна 
і сама для себе, і для цілого 
світу, а приховування інфор-
мації у кризових ситуаціях – 
річ набагато небезпечніша, 
ніж паніка, яка могла би ви-
никнути, якби Китай зізнався 
відразу – і закрив кордони. 

Однак і масова паніка, ко-
тра охопила світ у березні, і 
от-от може ринути на люд-
ство по новому колу – теж річ 
не набагато безпечніша. 

Людству таки доведеться 
шукати золоту середину – і 
опрацьовувати нові варіанти 
поведінки в кризових ситуа-
ціях.

Дещо ошелешений Китай 
вже навіть погодився запла-
тити світові своєрідну ком-
пенсацію.

Голова КНР Сі Цзіньпін у 
відеозверненні до учасників 
сесії Генеральної асамблеї 
ООН заявив, що Китай пла-
нує виділити 2 млрд дола-
рів допомоги у найближчі 
2 роки на міжнародне спів-
робітництво – на скорочен-
ня бідності, а також в таких 
галузях, як сільське госпо-

дарство, освіта, підтримка 
жінок і дітей, боротьба з клі-
матичними змінами, а також 
підтримка інших країн, що 
розвиваються, у відновлені 
їхнього економічного та со-
ціального розвитку. Плану 
ООН глобальної гуманітарної 
відповіді на COVID-19 буде 
передано ще 50 млн доларів. 
Ще 15 млн доларів Пекін пе-
редасть трастовому фонду 
розвитку співробітництва 
по вісі Південь-Південь Ки-
тай-FAO. 

Але питання в іншому: 
куди підуть ці гроші?

І куди взагалі йдуть 
гроші, котрі, попри еко-

номічну кризу, світ щедро 
виділяє на боротьбу з ко-
ронавірусом?

На прикладі України чітко 
помітно, що до коронавірусу, 
умовно кажучи, ці гроші до-
ходять не завжди.

Так, для прикладу, більшу 
частину (35 мільярдів) з май-
же 66 мільярдів гривень фон-
ду боротьби з коронавірусом 
в Україні у розпал епідемії 
спрямували на будівництво 
доріг. Мабуть, для того, щоб 
грошам було простіше знай-
ти дорогу до вірусів. 

Хоча песимістам вже дав-
но було відомо, що в Украї-
ні будівництво доріг – один 
із найпростіших способів 
«освоїти» гроші, котрі погано 
лежать. В результаті дороги 
в Україні – одні з найгірших, 
а гроші на їх будівництво 
стандартно переповзають у 
надійні кишені, де лягають 
вже набагато надійніше. Так 
би мовити, на саме дно. Ця 
тенденція стійко тримаєть-
ся за будь-якої української 
влади, і навіть іноземні мене-
джери не можуть врятувати 
ситуацію. Поляки он досі не 
можуть щелепи підняти від 
того, як гарно осіли україн-
ські «дорожні гроші» у схов-
ках ексміністра транспорту 
Польщі та ексглави Укравто-
дору Славоміра Новака. По-
над $1 млн готівки у сховках, 
дві квартири, вартість яких 
оцінюється у близько $550 
тис., а також автомобіль Land 
Rover. Звісно, у порівнянні з 
українськими корупціонера-
ми Новак – голий і босий, але 
для поляків таке багатство, 
яке їхній ексміністр нажив 
на заробітках в Україні, ста-

ло справжнім шоком. А от 
українські колеги польського 
ексміністра мали би пишати-
ся: нарешті поляки їздять до 
України на заробітки, та ще й 
які!

І то Новак ще пішов з 
теплого українського ав-
тодорного крісла ще до ко-
ронавірусу. А от вже його 
наступники розмахнулися – 
добряче так вдарили вірусом 
по бездоріжжю… 

Ще частину «противіру-
сних грошей» забрало собі 
МВС – 2,5 мільярда гривень 
на доплати співробітникам. І 
дуже швиденько витратило 
ці кошти.

А от Міністерство охо-
рони здоров’я отримало з 
фонду лише 14,3 мільярда 
гривень, і витрачало їх дуже 
поволі. Можна сказати – вза-
галі не витрачало. Особливо 
якщо порівнювати із масш-
табами ймовірної шкоди для 
України від коронавірусу – і 
шкоди від безробіття і бездо-
ріжжя, разом узятих.

Але ж гроші у цьому фонді 
не з неба впали – їх забрали з 
фінансування інших програм 
– культурних, спортивних, 
навіть освітніх…

Щоправда, Європейський 
Союз от, наприклад, виділив 
Україні для боротьби з пан-
демією майже 200 мільйонів 
євро. Куди пішли ці гроші? 
Тяжко сказати… Мабуть, теж 
на дороги – для пішохідних 
мандрівок тих таки грошей у 
нецензурному напрямку…

Незабаром, ймовірно, в 
тому фонді будуть нові над-
ходження.

От, для прикладу, віце-
президент Європейської ко-
місії, високий представник 
ЄС із закордонних справ та 
безпекової політики Жозеп 
Боррель під час спільного 
брифінгу з міністром закор-
донних справ України Дми-
тром Кулебою в Києві заявив: 
«Ми готові надати 1,2 мільяр-
да євро макрофінансової до-
помоги для того, щоб допо-
могти вирішенню проблем, 
які пов’язані з економічним 
спадом, що був спричинений 
коронавірусною пандемією».

Хоча от так подивитися 
на витрати «антивірусного» 
фонду – який спад? Вся Украї-
на робила дороги, хіба ні? 

Принаймні, могла би ро-

бити – за такі гроші… А за 1,2 
мільярда євро – то й взагалі в 
кожному лісі стежки бруків-
кою викладуть…

Втім, не думайте, що Укра-
їна в цьому сенсі – така уні-
кальна. Поцікавтеся, скільки 
діє в Чикаго благодійних фо-
ндів, котрі воюють з корона-
вірусом. Куди йдуть ці гроші? 

Особливо цікаво розгля-
дати фонди, котрі одночасно 
воюють з коронавірусом і під-
тримують демонстрації руху 
BLM. Мабуть, розраховують 
на те, що якщо рух не буде 
поширювати коронавірус під 
час демонстрації, то їм вже не 
буде з чим воювати…

Зрештою, це теж рух гро-
шей: спершу підтримувати 
масові зібрання, на яких по-
ширюється вірус, а потім під-
тримувати боротьбу з віру-
сом, поширеним на масових 
зібраннях…

Загалом, у кожної країни 
є своя специфіка боротьби 
з коронавірусом – і є своя 
специфіка «боротьби» з ним. 
Майже всюди є люди, котрі 
тим чи іншим способом вму-
дряються використати виді-
лені на боротьбу з вірусом 
гроші на свої персональні 
дороги до персонального 
щастя. Або ж до того, що їм 
наразі видається щастям…

Що ж робити звичайному 
землянину, котрому і вірус 
вхопити не хочеться, і робота 
теж потрібна, і котрий звички 
до прикишенювання корона-
вірусних грошей не має?

Насамперед – потішити-
ся з того, що не маєте звич-
ки заробляти на чужому 
горі. Це, як бачите, не всім 
дано – і пандемія це вкотре 
дуже чітко продемонструва-
ла.

Друге – усвідомити, що 
контроль і за «антивірусни-
ми коштами», і за фондами, 
котрі роздають ці кошти – це 
справа громадян, якщо ми 
того не робитимемо – ніхто 
того робити не буде. Де бе-
руть гроші – і на що витра-
чають, які-такі дороги кла-
дуть…

Третє – у вільний час поду-
мати, чим можна зайнятися 
на випадок, якщо карантин 
таки знову прийде. Людсь-
ка уява – надзвичайно по-
тужний інструмент, і цілком 
ймовірно, що саме ці розду-

ми допоможуть вам відкрити 
нове джерело прибутку – а 
може й взагалі змінити сфе-
ру діяльності… У будь-якому 
випадку, до карантинів ліпше 
приготуватися – якщо їх не 
буде, то матимете привід для 
щастя, а якщо будуть – паніка 
вже не матиме можливості 
так просто взяти вас в полон.

Четверте і основне – 
дбати про своє здоров’я. 
Уважно читати склад про-
дуктів, готувати вдома, за-
йматися гімнастикою, пити 
соки-фреші, відмовитися від 
смаженого, копченого, на-
півфабрикатів, магазинних 
солодощів. Шукати радощів 
поза шлунком – і не перетво-
рювати їжу на психологічний 
допінг. Це – приємно, але 
дуже шкідливо для здоров’я. 
У світі коронавірусів ваше 
здоров’я – ваш найбільший 
капітал, гарант вашої еконо-
мічної стабільності, та й са-
мого життя. 

П’яте – допоки ви ще не 
отримали ідеального здо-
ров’я, вивчити слабкі місця 
свого організму – і навчити-
ся їх корегувати немедика-
ментозними(!) методами.
Дуже багато проблем зі здо-
ров’ям можна виправити са-
мим лише корегуванням хар-
чування та рухів. Потрібно 
навчитися правильно ходити 
– більшість людей ходять не-
правильно, що шкідливо, а 
той руйнівно впливає на здо-
ров’я, спричиняє проблеми 
багатьох внутрішніх органів. 
Понад 70% населення плане-
ти мають сколіоз – а це вже 
означає цілу низку хвороб 
внутрішніх органів, котрі, 
відтак, вже є мішенню для ві-
руса. Клятий вірус цілить у 
наші слабкі місця – і ми по-
винні докласти всіх зусиль, 
щоб таких місць у нас не 
було. Саме правильно піді-
браним харчуванням та пра-
вильними рухами можна ви-
правити більшість проблем, 
котрі наше споживацьке 
суспільство звикло вирішу-
вати, отруюючи організм хі-
мією або ж кладучи під ніж 
хірургів. Запах поту, варикоз, 
зморшки на обличчі, «галіфе» 
на бедрах, «кісточки» пальців 
ніг, грибкові ураження і тому 
подібні речі коригуються 
саме харчуванням і рухом. 

Основи знань з остеопатії 
та здорового харчування в 
наш пандемійний час – це те 
ж саме, що основні навички 
роботи на комп’ютері років 
20 тому. Тоді вони були диви-
ною, доступною одиницям, 
користуватися комп’ютером 
студентів вчили на парах, ко-
трі більшість прогулювала, 
сподіваючись, що те корис-
тування їм ніколи не згодить-
ся…

Сьогодні увімкнути смарт-
фон може навіть мала дити-
на.

Ймовірно, через 20 ро-
ків людство може спіткати 
новий вірус, котрий уразить 
навіть тих, хто навчився пра-
вильно ходити, правильно 
харчуватися і пахнути фіал-
ками. Але це вже буде зовсім 
інша історія… : )

Осінь. Друга хвиля пандемії?
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Чиновники Іллінойсу 
планують демонту-

вати статую Stephen A. 
Douglas, встановлену 
біля Капітолію штату. За 
оцінками істориків, саме 
завдяки його активній 
політичній позиції у ХІХ 
сторіччі було створено 
сучасний штат Іллінойс. 
Проте рішення про демон-
тування статуї базується 
насамперед на причет-
ності Douglas до рабства. 

Про це повідомляє 
Associated Press.

У приміщенні Капітолію 
також висить зображення 
легенди Іллінойсу і давнього 
суперника Douglas Абраха-
ма Лінкольна. Він свого часу 
висловив думки, які б тепер 
оцінили як расово некорек-
тні: «Я не є і ніколи не був за 
те, щоб якимось чином за-
безпечити соціальну та полі-
тичну рівність білої та чорної 
рас. (...) Існує фізична різниця 
між білою і чорною расами, 
яка, на мою думку, завжди 
не дозволятиме обом расам 
співжиття на умовах соціаль-
ної та політичної рівності».

Якщо ж пам’ятник Douglas 
таки відвезуть на зберігання 
цієї осені, він стане останнім 
із цілої низки пам’ятників, 
від генералів Конфедера-
ції до Христофора Колумба, 
які було демонтовано після 
масових протестів, пов’яза-
них із вбивством Джорджа 
Флойда. Щоправда, дискусій 
щодо демонтажу пам’ятника 
Лінкольну наразі нема.

Лінкольн вважав, що 
рабство було помилкою. Як 
і Douglas, він виступав про-
ти, хоча у них були різні по-
гляди стосовно скасування 
рабства. У 1858 році в Де-
кларації незалежності було 
проголошено, що «усі люди 
створені рівними». 

Внесок Douglas у розви-
ток економіки Іллінойсу та 
транспортної мережі важко 
переоцінити. Проте він збе-
ріг 20% від сімейної планта-
ції у Міссісіпі з 200 рабами. 
Цей факт змусив спікера Па-
лати представників Ілліной-

су в липні рекомендувати 
демонтувати статую Douglas 
із територію Капітолію.

Douglas неодноразово 
жартівливо називав Лін-
кольна «чорним республі-
канцем», що виступав за 
«рівність».

На думку Teresa Haley, яка 
очолює Спрингфілдське від-
ділення NAACP, найстарішої 
у країні правозахисної ор-
ганізації, пам’ятник Douglas 
необхідно демонтувати, щоб 
продемонструвати нетер-
пимість до расизму та вер-
ховенства білих. Водночас 
вона вважає, що хоча Лін-
кольн і мав частково расист-
ські погляди, він був прези-
дентом і визволив рабів.

Allen Guelzo, стипендіат 
Princeton University і трира-
зовий лауреат премії Лін-
кольна, зазначив, що у 1847 
році Лінкольн безуспішно 
презентував інтереси ра-
бовласника Robert Matson на 
суді. Під час розгляду у спра-

ві Matson Лінкольн визнав, 
що раби були вільні, коли їх 
привезли на постійне місце 
проживання в Іллінойс. Вод-
ночас він стверджував, що 
Matson мав намір тимчасово 
розмістити Брайантів (рабів 
– ред.), тому на них поширю-
вався виняток як на транзит-
них рабів. Він також надав 
докази, що підтверджува-
ли наміри Matson. Адвокат 
Фіклін захищав Брайантів, 
стверджуючи, що будь-яка 
людина у вільній державі 
стає вільною. Суддя округу 
Коулс став на бік адвоката. 
Він заявив, що дворічне пе-
ребування Брайантів в Іллі-
нойсі перевищує будь-який 
можливий виняток для тран-
зитного перебування (рабів 
– ред.), тож справа закінчи-
лася звільненням Брайантів. 

Guelzo у співавторстві 
створив п’ятирівневий ана-
ліз прийняття рішень щодо 
демонтажу спірних пам’ят-
ників. За його словами, якщо 

в Іллінойсі буде демонтова-
но статую Douglas, то така ж 
доля має чекати і на статую 
Лінкольна, чи пов’язані з 
ним художні полотна.

«Якщо образливі расові 
висловлювання є єдиним 
мірилом, яким ми сьогод-
ні вимірюємо людей, їм 
доведеться зруйнувати 
пам’ятники всім людям, 
що з’явилися до 1950 
року», – зауважив Guelzo.

Справу ускладнює ідея, 
що без Douglas, можливо, 
ніколи не було б Лінкольна. 
У 1858 році відбулася серія 
так званих Великих дебатів 
між Авраамом Лінкольном, 
кандидатом у Сенат Сполу-
чених Штатів від Іллінойсу 
від Республіканській партії, 
та Douglas, який презенту-
вав Демократичну партію. 
Як відомо, до прийняття 
17-ї поправки до Консти-
туції 1913 року сенатори 
обиралися законодавчими 
зборами штатів. Відтак Лін-

кольн і Douglas намагалися 
отримати контроль над Ге-
неральною Асамблеєю Іллі-
нойсу для своїх партій. Під 
час дебатів обговорювали 
проблеми, з якими Лінкольн 
пізніше мав справу після пе-
ремоги на президентських 
виборах у 1860 році. Іллі-
нойс був вільним штатом, 
тому головним питанням, 
яке обговорювали на усіх 
семи дебатах, було рабство 
у Сполучених Штатах, осо-
бливо його майбутнє роз-
ширення на нові території. 
Широке висвітлення деба-
тів у пресі зробило Лінколь-
на фігурою національного 
масштабу. 

«Демонтаж цих пам’ятни-
ків чи знесення однієї статуї 
Douglas «стерло» б одну з 
найважливіших політич-
них дискусій, яку будь-коли 
проводили у країні», – каже 
Harold Holzer, лауреат премії 
Лінкольна та експерт Гро-
мадянської війни у Hunter 
College в Нью-Йорку. На 
його думку, Мері Лінкольн, 
яка підтримувала чоловіка, 
і Douglas – «це дві найкра-
щі речі, які трапилися з Лін-
кольном».

Jim Edgar, республіка-
нець із Charleston, зазначив, 
що, незважаючи на помил-
кову позицію Лінкольна, 
він дотримувався думки, 
що чорношкірі – одні з тих, 
кого «створили рівними», 
як це записано у Декларації 
незалежності. Це був ради-
кальний погляд на той час, 
який постійно розвивався. 
Наприкінці війни Лінкольн 
підтримав громадянство для 
чорношкірих людей.

«Що стосується Douglas, 
після того, коли він програв 
президентські перегони Лін-
кольну в 1860 році, то став 
непохитним союзником і со-
ратником Лінкольна», – нага-
дав Guelzo. І додав, що його 
передсмертні слова до синів 
у 1861 році були: «Скажи їм, 
щоб вони дотримувалися за-
конів і Конституції».

Ці слова викарбовано на 
підніжжі пам’ятника, що сто-
їть біля Капітолія Іллінойсу.

У Спрингфілді демонтують статую 
Douglas. На черзі – Лінкольн?

Влада Чикаго оприлюднила рекомендації 
для діяльності ресторанів під відкритим 

небом в осінній і зимовий період
Відповідно до рекомен-

дацій, які міська влада Чи-
каго оприлюднила на вихід-
них, ресторани, що мають 
дозволи на облаштування 
кафе на тротуарах або лі-
цензії на відкриття вну-
трішнього дворика, можуть 
використовувати намети, 
куполи або інші тимчасові 
споруди, аби забезпечи-
ти «достатню вентиляцію» 
повітря. Дозволено також 
використовувати деякі опа-
лювальні прилади, але за 
умови дотримання усіх пра-
вил безпеки.

Про це повідомляє 
Associated Press.

Для місць, де використо-
вуються куполи або інші за-

криті приміщення, на стінах 
повинні бути розміщені пла-
кати, що містять інформацію 
про підвищений ризик пе-
редавання коронавірусу у 
закритому просторі.

Ресторани повинні пода-
ти письмовий варіант своїх 
планів на діяльність восени 
та взимку.

Понад 50 ресторанів у 
Чикаго припинили свою 
діяльність через пандемію 
коронавірусу. Власники 
ресторанів заявили, що осо-
бливо стурбовані зимовими 
місяцями, якщо ситуація не 
зміниться, і далі діятиме за-
борона на обслуговування у 
приміщеннях.

Минулого місяця чиказь-

кі чиновники розпочали 
конкурс на креативні ідеї 
для кафе на відкритому по-
вітрі на зимові місяці. Нара-
зі вони отримали понад 600 
заявок. Серед них – намети, 
столи з підігрівом та куполи. 
Переможці отримують приз 
у розмірі $5000 та можли-
вість випробувати цю ідею 
в ресторанах і барах Чикаго.

«Від архітекторів до ди-
зайнерів, рестораторів, 
офіціантів та любителів по-
їсти – місто отримало 643 
інноваційні і захоплюючі 
ідеї для обіду під відкритим 
небом у холодну пору в пер-
шому в історії Чикаго Winter 
Design Challenge», – йдеться 
у пресрелізі мерії.

19 громадських організацій 
Іллінойсу отримають федеральну 

допомогу для запобігання 
домашньому насильству

Міністерство юстиції 
США виділило агентствам 
штату Іллінойс $15,9 млн на 
боротьбу з насильством у 
сім’ї, заявили чиновники.

Кошти були виділені від-
повідно до Violence Against 
Women Act.

Фінансування отримали 
19 громадських організацій, 
які базуються від Чикаго до 
St. Louis.

Конгрес, за словами се-
наторів від Іллінойсу Dick 
Durbin і Tammy Duckworth, 
прийняв закон 26 років 
тому.

Мета закону – «запобі-
гання, боротьба, розсліду-
вання сексуального насиль-

ства та насильства щодо 
жінок, а також підтримка 
жертв, які перебувають у 
критичному становищі, зо-
крема, консультування та 
допомога з надання житла», 
заявили сенатори.

Durbin назвав закон «по-
рятунком для тих, хто пере-
жив домашнє та сексуальне 
насильство».

Він додав, що дім не 
є безпечним місцем для 
жертв.

Кожен, хто потребує до-
помоги, може зателефону-
вати на «телефон довіри» 
для жертв домашнього на-
сильства за номером 877-
863-6338 (877-TO END DV).
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Chicago Public Schools повинні 
внести зміни до дистанційного 

навчання – CTU
Профспілка учителів Чикаго 

(CTU) заявила, що дистанційне 
навчання потребує вдоскона-
лення.

CTU провела віртуальну 
пресконференцію, під час якої 
занепокоєно обговорювали-
ся плани CPS щодо навчання у 
школах.

«Це – важко. Це – пандемія. 
Думаю, нашою відправною точ-
кою має бути те, що це – просто 
не нормально, – заявив Jesse 
Sharkey, президент CTU. – Ми 
переживаємо надзвичайну ситу-
ацію в галузі охорони здоров’я».

Основну увагу в профспілці 
приділили умовам роботи спів-
робітників CPS.

«Ми не повинні займатися 
роботою в будівлях із потенцій-
ним ризиком, якщо є речі, які 
можна робити віддалено», – на-
голосив Sharkey.

У профспілці також нагадали, 
що час, проведений біля екра-
нів, негативно впливає на шко-
лярів молодшої школи.

Що стосується шкільних пра-
цівників, то членам CTU сказали, 
що вони зможуть повернутися 
на віддалену роботу минулої 
п’ятниці. Проте насправді усе 

відбувалося інакше.
«Цього тижня ми стурбовані 

тестуванням, яке проводиться 
на рівні середньої школи, відтак 
школярі заходять у будівлі, що 
не було частиною плану», – роз-
повіла Lucille Thompson, праців-
ник Schurz High School.

Медики CPS, зокрема, лого-
педи та фізіотерапевти, також 
працюють на своїх робочих 
місцях. Д-р Sharon Gunn сказа-
ла: «Моє головне занепокоєння 
полягає у тому, що ми ставимо 
школярів із високим ризиком у 
потенційно небезпечну ситуа-
цію у зв’язку із COVID... Як тера-
певти, багато хто з нас вважає, 
що наші школярі не можуть но-
сити маски та зберігати соціаль-
ну дистанцію».

Серед інших питань, вислов-
лених під час пресконферен-
ції, – доступ до комп’ютера чи 
планшета, а також швидкісного 
Інтернету. В офісі губернато-
ра Дж. Р. Пріцкера заявили, що 
виділять $80 млн державним 
школам для подолання циф-
рової нерівності між тими, хто 
має доступ до сучасних інфор-
маційних технологій, і тими, хто 
такого доступу не має.

В Іллінойсі почастішали 
шахрайства, пов’язані 
з працевлаштуванням

Генеральний проку-
рор Іллінойсу Kwame 

Raoul закликав жителів 
штату Іллінойс бути 
обережними у зв’язку 
із почастішанням афер, 
пов’язаних із пропо-
зицією роботи вдома, 
працевлаштування та 
так званими пірамідами. 
Ці схеми шахраї можуть 
використовувати для 
крадіжки коштів або 
особистої інформації. 

Про це йдеться у 
пресрелізі генпрокурора 
Іллінойсу Kwame Raoul.

Генеральна прокура-
тура штату попереджує 
громадськість про шахра-
їв, які прагнуть скориста-
тися економічним впли-
вом пандемії COVID-19, 
пропонуючи працевлаш-
тування або просування 
на роботі. Шахраї, зокре-
ма, обіцяють великі зарп-
лати за виконану роботу 
вдома, але вимагають 
попередню оплату на по-
криття вартості матеріа-
лів або навчання.

Офіс Raoul регулярно 
отримує скарги на шах-
райські схеми, пов’язані 
із роботою вдома та т. зв. 
пірамідами, а також на 
різні афери з працевлаш-
тування. Як правило, такі 
шахрайства починаються 
з того, що учасників про-
сять зробити початкові 
внески, але, зрештою, 
жертва залишається без 
обіцяного прибутку і на-
віть може втратити кош-
ти.

«Тисячі мешканців 
штату Іллінойс – безро-
бітні або працюють не-
повний робочий день че-
рез пандемію COVID-19. 
Оскільки люди шукають 
можливості, які дозво-
лять їм забезпечити сім’ї, 
шахраї натомість шука-
ють можливості для кра-
діжки коштів та особистої 
інформації», – зауважив 
Raoul. «Найголовніше, що 
люди повинні пам’ятати, 
це  те, що якщо пропо-
зиція звучить занадто 
привабливо, щоб бути 
правдою, це, мабуть, 
шахрайство. Ігноруйте 
будь-яку пропозицію, яка 
вимагає від вас грошей, 
щоб заробити гроші, і по-
відомте про випадок шах-
райства у мій офіс».

Поширені шахрайські 
пропозиції – це «вакан-
сії», де необхідно працю-
вати вдома й де обіцяють 
значні заробітки. Зокре-
ма, мешканцям Ілліной-
су шахраї пропонують 
заробляти, запаковуючи 
та розсилаючи конверти, 
виготовляючи товари, 
які компанія купуватиме 
та продаватиме, або оп-

рацьовуючи вимоги для 
отримання медичного 
страхування, – після того, 
коли споживач придбає 
матеріали, навчальний 
курс або дороге облад-
нання. За словами ген-
прокурора штату, такі 
пропозиції необхідно іг-
норувати й обов’язково 
повідомити про них у Ге-
неральну прокуратуру.

Raoul також застерігає 
пошукачів роботи бути 
обережними, надаючи 
особисту інформацію під 
час пошуку та подання 
заявок на вакансію, роз-
міщену в Інтернеті. У де-
яких випадках шахраї 
отримують особисту 
інформацію, розміщу-
ючи фальшиві вакансії 
на легальних сайтах із 
працевлаштування та 
спонукаючи шукачів 
роботи надати особисту 
або фінансову інформа-
цію під час подання за-
явки. Іноді шахраї також 
повідомляють шукачам 
роботи, що їх прийняли 
на роботу, і їм потрібно 
надіслати інформацію, 
зокрема номери соціаль-
ного страхування та фі-
нансову інформацію, аби 
розпочати процес пра-
цевлаштування.

Крім того, Генеральна 
прокуратура рекомен-
дує бути пильними, коли 
йдеться про т. зв. пірамі-
ди, замасковані під клуби 
дарувальників. Як пра-
вило, такі піраміди кон-
тролюють кілька людей, 
які набирають учасників, 
що повинні набрати ще 
більше учасників. Учас-
никам обіцяють великі 
суми, якщо вони успішно 
завербують інших, аби 
заплатити кошти тим осо-
бам, які приєднатися до 
піраміди. 

«Так звані клуби дару-
вальників просять членів 
подарувати гроші або по-
дарунки іншим членам, 
аби у відповідь також от-
римати гроші чи подарун-
ки. Клуби дарувальників 
можуть претендувати на 
законність, на відміну від 
пірамід, оскільки вони не 
передбачають продажів. 
Проте, однак, оскільки 
вони заманюють учасни-
ків обіцянкою виплати за 
набір додаткових учас-
ників, вони є не більш 
законними, ніж традицій-
ні піраміди», – йдеться у 
пресрелізі.

Генеральний проку-
рор Raoul закликає меш-
канців Іллінойсу захи-
щатися, дотримуючись 
таких запобіжних захо-
дів:

• Не надсилайте гроші 
чи подарунки тому, кого 
не знаєте. Обіцянки «по-

двоїти гроші» або «отри-
мати багато подарунків» 
часто є ознаками пірамід. 
Немає гарантії, що ви от-
римаєте бодай щось за 
свої зусилля, до того ж, 
ви ризикуєте дозволити 
шахраям викрасти ваші 
особисті дані, надаючи 
особисту інформацію.

• Погляньте на обіця-
ні результати. Уважно 
перегляньте будь-яку 
пропозицію, яка обіцяє 
допомогти вам швидко 
розбагатіти. Пам’ятайте, 
якщо це звучить занадто 
привабливо, щоб бути 
правдою, це, мабуть, ша-
храйська схема.

• Поміркуйте, що вам 
потрібно зробити, аби 
отримати прибуток. Ча-
сто шахраї наказують вам 
вимагати від інших людей 
чи компаній заробляти 
кошти. Будьте обережні з 
усіма пропозиціями пра-
цевлаштування, які вима-
гають від вас збуту послуг 
чи продуктів.

• Уникайте платити за 
матеріали або навчання. 
Легальні пропозиції пра-
цевлаштування зазвичай 
не вимагають від вас при-
дбання матеріалів для 
продажу, оплати занять 
чи навчальних матеріа-
лів.

• Захищайте приватну 
інформацію. Не надси-
лайте приватну інфор-
мацію, зокрема, номери 
соціального страхування, 
номери банківських ра-
хунків, дані дебетової або 
кредитної карток або те-
лефонні номери людям, 
яких ви не знаєте.

• Перевірте контактну 
інформацію та веб-сайт 
компанії. Перш ніж про-
довжувати процес подан-
ня заявки, переконайте-
ся, що компанія працює 
легально. Це можна зро-
бити, перевіривши ад-
ресу, номер телефону та 
веб-сайт.

Додаткова інформація 
про шахрайські схеми, 
пов’язані із пропозиці-
ями працевлаштування 
вдома та т. зв. пірамідами, 
доступна безкоштовно на 
веб-сайті Генерального 
прокурора Іллінойсу. 

Генпрокурор Raoul 
закликає мешканців те-
лефонувати на «гарячу 
лінію» для споживачів 
за номером 1-800-386-
5438 (Чикаго), 1-800-243-
0618 (Спрингфілд) або 
1-800-243-0607 (Карбон-
дейл) або подати скаргу 
в Інтернеті, якщо вони 
вважають, що стали жер-
твами шахраїв або були 
свідками будь-якої з цих 
шахрайських схем.

Пресслужба Генерального 
прокурора Іллінойсу

Листоноші Чикаго відмовляються 
працювати: троє з них 
потрапили під обстріл

Поштові працівники, які ви-
мушені доправляти листи та 
посилки у ті райони Чикаго, 
де рівень злочинності значно 
перевищує середній у країні, 
погрожують страйком: вони 
бояться отримати кулю, як це 
вже сталося з деякими з їхніх 
колег.

Про це писав у понеділок, 21 
вересня, сайт місцевого телека-
налу WSL-TV.

Видання нагадує, що на 
початку місяця 24-річна пра-
цівниця чиказької пошти от-
римала чиленні поранення в 
результаті перестрілки на розі 
91-ї вулиці та Елліс-авеню і 
була госпіталізована у критич-
ному стані. Раніше таким же 
чином було поранено двох її 

колег, які працювали у цьому ж 
районі.

У минулу п’ятницю поштові 
працівники Чикаго зібралися 
на мітинг, вимагаючи від міської 
влади усунути загрозу безпеці 
поштових перевізників, пові-
домляє видання The Blaze. Мак 
Джуліон, президент чиказького 
відділення Національної асоці-
ації листонош, порадив праців-
никам припинити доправлення 
пошти в райони, де існує реаль-
на загроза.

«Відзначимо, що Чиказьке 
відділення інспекції поштової 
служби США пропонує винаго-
роду в розмірі 50 000 доларів за 
інформацію, що веде до арешту 
та засудження підозрюваного у 
стрілянині».
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Ми страхуємо:

Ваш агент

СТРАХУВАННЯ

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

Ми зупинилися на тому, 
що наша мета – мати 

кондиції, які дозволять 
нам звертатися за будь- 
якою позикою у будь-який 
фінансовий інститут із 
повною гарантією, що ми 
її отримаємо (див. статтю 
«Гарантія кредиту № 1»).

І знаючи вимоги щодо 
кредитної історії, доходу і 
фінансових резервів, ми мо-
жемо почати готувати себе 
до фінансування, для чого 
і призначений підготовчий 
цикл.

На жаль, існує думка, що 
для того, аби банки розгля-
дали нас як клієнтів, потріб-
ні роки... На щастя, це – не 
так, якщо займатися цим 
планомірно.

Але така точка зору іс-
нує, і вона не позбав-
лена підстав. Ми зна-
ємо безліч прикладів, 
коли на створення 
кредитної історії йшли 
роки. Коли через низь-
кий дохід у податковій 
декларації люди при-
рікали себе на життя у ренті 
або заморожували великі 
суми у стінах, купуючи не-
рухомість за готівку...

І ніхто навіть не припу-
скав, що термін вирішення 

цих «нерозв’язних» про-
блем може становити лише 
3-4 місяці. Саме цього тер-
міну вистачає для того, аби 
будь-хто з читачів зміг поча-
ти шукати будинок, купити 
машину або заснувати біз-
нес.

Почнемо з кредитної іс-
торії. Якщо кредитна історія 
не відповідає викладеним 
вище вимогам, то додаван-
ням вас як Authorized User 
до карт Донора ця пробле-
ма вирішиться протягом 
місяця. Донором може ви-
ступити будь-яка людина з 
вашого оточення, або ж ви 
можете звернутися до мене. 
Так ми вирішимо перше пи-
тання.

Питання доходу при всій 
його «безвихідності» вирі-
шується так само швидко і 
просто. Нагадую, що будь-
який кредитор як дохід буде 
розглядати рядок № 37 у 
вашій податкової деклара-

ції – форма 1040, стор. 01. 
Ця цифра не є кінцевою 
для нарахування податків. 
У вас – ще ціла сторінка для 
різноманітних списань... 
Тому разом із грамотним 

бухгалтером ви заздалегідь 
будете знати, скільки вам 
треба буде заплатити в IRS. І 
якщо для того, аби отрима-
ти фінансування, вам буде 
потрібно показати вищі до-
ходи, вам буде відома «ціна 

питання». Тобто, трьох міся-
ців нам буде достатньо, на-
віть якщо потрібно коректу-
вати податки за попередні 
2-3 роки.

Фінансові резерви. 

По-перше, збільшення 
credit score до рівня іде-
ального може вас повністю 
звільнити від необхідно-
сті мати кошти на перший 
внесок. Позика на машину 
з нульовим першим вне-

ском – це хороший 
приклад, де ваш 
кредит і «відре-
дагований» дохід 
(див. попередній 
абзац) залишать у 
вашій кишені кіль-
ка тисяч доларів. 

По-друге, у випадку нестачі 
коштів на перший внесок ви 
цілком обґрунтовано може-
те позичити їх на короткий 
термін – 4-5 місяців. За цей 
час ви зможете отримати 

нові кредитні картки з ну-
льовим відсотком на рік і 
цими коштами розрахову-
ватися з кредиторами.

Все викладене вище – 
це, з одного боку, хороший 
приклад реалізації планів, 
закладених у ваш бюджет. 
А з іншого – приклад того, 
що фахівець часто допомо-
же вам запалити лампочку в 
кінці тунелю. Не кажучи вже 
про те, щоб до цього тунелю 
вас підвести.

Головне ж полягає у тому, 
що, знаючи, які висувають 
вимоги до позичальника, 
ми цілком спроможні підве-
сти свої кондиції до даних 
вимог і забезпечити собі га-
рантоване фінансування – 
будинку або машини, траку 
або бізнесу.

Усім нам пощастило жити 
у цій чудовій країні – країні 
можливостей. Справа - за 
нами, потрібно не проґа-
вити ці можливості. З усіма 
питаннями щодо гарантова-
ного фінансування звертай-
теся до мене.

Телефонуйте мені
за додатковою
інформацією:

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

www.drfgroup.net

З повагою – Йосип Розенберг

Гарантія отримання кредиту №2

Знаючи, які висувають вимоги до 
позичальника, ми цілком спроможні підвести 
свої кондиції до даних вимог і забезпечити 
собі гарантоване фінансування

Фото Pixabay
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Діти, заражені у дитсадках, поширюють 
коронавірус вдома – дослідження CDC

Про це йдеться у новій 
доповіді, основна теза якої 
– діти можуть принести 
вірус додому та заразити 
інших членів сім’ї.

Вчені вже знають, що 
діти можуть поширювати 
вірус. Але дослідження, 
опубліковане Центрами 
контролю і профілактики 
захворювань, «остаточно 
вказує – частково це нама-
галися зробити попередні 
дослідження – на потенці-
ал передачі членам сім’ї», 
– зауважив William Hanage, 
дослідник Гарвардського 
університету, який вивчає 
інфекційні хвороби.

Результати досліджен-
ня не означають, що шко-
ли та дитсадки необхідно 
закрити. Водночас вони 
підтверджують те, що ві-
рус може поширюватися у 
цих закладах, а діти – при-
носитимуть його додо-
му. Отже, потрібні маски, 
дезінфекція та соціальне 
дистанціювання. На думку 

експертів, люди, які пра-
цюють у таких закладах, 
повинні бути обережними 
та проходити обстеження, 
якщо є підозра, що вони 
могли інфікуватися.

Раніше дослідження, 
які проводились у США, 
КНР та Європі, показали, 
що діти рідше, ніж дорос-
лі, заражаються вірусом, і 
рідше серйозно хворіють 
на коронавірус.

Також були дані, що 
маленькі діти не так часто 
поширюють вірус, хоча, 
ймовірно, старші діти по-
ширюють його так само 
легко, як і дорослі.

У новому дослідженні 
дослідники з штату Юта та 
CDC зосередили увагу на 
трьох спалахах у дитячих 
установах у Солт-Лейк-Сіті 
у період з квітня до липня. 
У двох закладах доглядали 
за малюками, а в третьому 
– за старшими дітьми. Се-
редній вік дітей становив 
приблизно 7 років.

У двох із трьох закладів 
дослідники змогли вста-
новити, що заражений до-
рослий працівник несві-
домо заніс вірус у заклад 
із догляду за дітьми.

За даними досліджен-
ня, 12 дітей заразилися 
коронавірусом у дит-
садках і поширили його 
щонайменше поміж 12 
із 46 батьків, братів і се-
стер, з якими вони кон-
тактували вдома. У трьох 
заражених дітей не було 
симптомів. Ще одна ди-
тина заразила коронаві-
русом одного дорослого, 
якого згодом було госпі-
талізовано, повідомили 
дослідники.

Такий рівень розпов-
сюдження – близько 25% 
– аналогічний із рівнем 
розповсюдження у домо-
господарствах, де живуть 
діти та дорослі. Це також 
свідчить про те, що діти 
без симптомів або з дуже 
слабкими симптомами 

можуть поширювати ін-
фекцію, як і дорослі.

Hanage підкреслив, що 
організатори досліджен-
ня не вивчали генетичний 
аналіз окремих інфекцій, 
який міг би дати чіткішу 
картину поширення хво-
роби.

Але багато заражених 
дітей мають легку форму 
коронавірусу, а тестуван-
ня дітей було дуже обме-
женим. Тому, ймовірно, 
понад 25% зовнішніх кон-
тактерів були інфіковані, 
додав Hanage.

За словами д-ра David 
Kimberlin, дитячого ін-
фекціоніста з University 
of Alabama у Birmingham, 
епідемія може погіршити-
ся й ускладнити ситуацію 
цієї осені.

«Це має бути ще одним 
дзвінком для того, аби ми 
усі усвідомили, що повин-
ні старанно виконувати 
свої обов’язки», – сказав 
він.

Добрий початок – 
половина діла?

Прокурор Дайана Бектон запро-
ваджує нове поняття у практику 
відомства: «пограбування за потре-
бою».

Прокурор в окрузі Контра-Коста, 
Каліфорнія, Дайана Бектон заявила, 
що прокурори в окружній прокура-
турі перш, ніж звинувачувати грабіж-
ників, повинні зважати на «необхід-
ність», котра «змусила» грабіжників 
здійснювати цю дію. За новими пра-
вилами, прокурор зобов’язаний вра-
ховувати, «чи була крадіжка здійсне-
на з метою отримання фінансової 
вигоди або особистих потреб». Згід-
но з новою політикою, посадові осо-
би повинна брати до уваги, чи було 
приміщення (місце крадіжки) зачи-
нене чи відчинене, а також характер, 
кількість і вартість товарів.

Прокурори округу зобов’язані те-
пер визначити, «... чи був цей злочин 
крадіжкою, значною мірою мотиво-
ваною надзвичайним станом, або 
звичайною крадіжкою на фоні оголо-
шеного надзвичайного стану». Мізки 
можна зламати у пошуках відповідей 
під час розслідування. Найпростіший 
варіант вирішення проблеми визна-
чення винності грабіжника – це ви-
знати, що він – не винен і відпустити, 
з вибаченнями. І це буде правильно 
за новими вимогами окружного про-
курора, оскільки грабують винятково 
за потребою. Представник офісу Ок-
ружного прокурора повідомив пресі, 
що правила були введені в дію через 
пандeмію COVID-19.

Ініціатива Дайани Бектон може 
бути заразливою, особливо у місті 
Нью-Йорк, адже зайві дрібнички у 
період карантину нікому не зава-
дять.

Цікава паралель у часі: після те-
ракту 11 вересня мер Джуліані та 
прокурор міста Келлі ввели жорсткі 
правила, щоб припинити мародер-
ство, і це їм вдалося зробити. Люди, 
котрих піймали на грабунках, були 
серйозно покарані. Під час пандемії 
демократи-прокурори вводять інші 
правила – «пограбування за потре-
бою».

P. S. Окружний прокурор Дай-
ана Бектон – демократ, яка 

отримала фінансову підтримку від 
лівого мільярдера Джорджа Соро-
са, – була призначена на цю посаду 
в 2017 році до перемоги на пере-
обрання.

Автор: Надія Курилович
Джерело: «Континент» 

(https://kontinentusa.com)

У Ланкастері спалахнули протести: поліція 
застрелила психічно хворого, озброєного ножем 
Увечері в неділю 

протестувальни-
ки вийшли на вулиці 
Ланкастера, штат Пен-
сильванія, закликаючи 
до «правосуддя», після 
того, коли поліція застре-
лила чоловіка, котрий 
із ножем атакував од-
ного з поліцейських.

На кадрах із натільної 
камери видно, як праців-
ники поліції намагаються 
зайти у будинок, але з две-
рей на них вибігає 27-річ-
ний Рікардо Муньос, роз-
махує ножем, рухаючись 
до одного з поліцейських. 
Другий поліцейський за-
стрелив нападника.

Працівники поліції при-
були за викликом на сі-
мейний дебош.

У заяві поліцейського 
управління йдеться про 
те, що жінка, яка зателе-

фонувала у службу 911, 
повідомила диспетчеру 
округу Ланкастер, що її 
брат Муньос  демонструє 
агресію щодо своєї матері 
й намагався увірватися в її 
будинок.

Протестувальники по-
прямували від місця вбив-
ства до поліцейського де-
партаменту Ланкастера, 

кидаючи цеглини, розби-
ваючи вікна та поліцейські 
машини.

В окружній прокурату-
рі заявили, що інцидент 
перебуває на стадії розслі-
дування, і вони визначать, 
чи було виправданим за-
стосування сили поліцією.

«Стрільба за участю 
поліції значно впливає на 

спільноту, що ми спостері-
гаємо на прикладі великої 
кількості людей, які зби-
раються на вулицях. Ми 
просимо, щоб акти про-
тесту залишалися мирни-
ми, оскільки насильство та 
знищення власності жод-
ним чином не поліпшують 
безпеку та благополуччя 
наших громадян», – зая-
вила окружний прокурор 
Хізер Адамс.

Мер Ланкастера Да-
нен Сорас зауважив, що 
поліцейський, який брав 
участь у стрільбі, був від-
правлений у відпустку.

Пізніше родина вбитого 
заявила, що хлопець був 
хворий на параноїдальну 
шизофренію, і родина очі-
кувала, що йому нададуть 
психіатричну допомогу.

Джерело: NY Post 
(https://nypost.com/) 

Соцмережу TikTok купує компанія Oracle
Китайська компа-

нія ByteDance, якій 
належить соціальна 
мережа TikTok, від-
мовилася продава-
ти її американський 
сегмент корпорації 
Microsoft, обрав-
ши натомість Oracle 
Corp.

Про це повідомляє The 
Guardian.

Цей крок пов’язаний 
із забороною, введеною 
адміністрацією Дональ-
да Трампа для амери-
канського бізнесу, вести 
справи із ByteDance. Вона 
остаточно набрала чинно-
сті з 15 вересня.

Тож китайська компа-
нія у якості покупця свого 

американського сегмен-
та обрала не Microsoft, як 
повідомлялося раніше, а 
IT-корпорацію Oracle.

Зазначається, що для 
того, аби угода набула 
сили, ByteDance слід от-
римати схвалення з боку 
влади США та КНР.

Як повідомлялося, 
президент США Дональд 
Трамп підписав вико-
навчий указ, що забо-

роняє проведення 
будь-яких угод з 
власником додатка 
TikTok — компані-
єю ByteDance — і її 
дочірніми підприєм-
ствами. Так, TikTok, 
згідно з текстом ука-
зу, збирає «дані про 

місцезнаходження (ко-
ристувачів), історію від-
відування ними сайтів, а 
також історію пошукових 
запитів». Це «потенційно 
дозволяє Китаю відстежу-
вати місцезнаходження 
федеральних службов-
ців і підрядників, збирати 
досьє з особистими дани-
ми для шантажу, а також 
проводити промислове 
шпигунство».

Штати продовжують шукати докази 
підкупу талібів росіянами 

Американська сторона на-
разі не припинила шукати до-
кази підкупу росіянами афган-
ських талібів з метою організації 
вбивств військових США та со-
юзників у Афганістані.

Про це повідомив у понеді-
лок в інтерв’ю американському 
телеканалу NBC News команду-
вач Центральним командуван-
ням США генерал Френк Мак-
кензі.

«Ми продовжуємо шукати ці 
докази. Я просто ще не побачив 
їх. Але це питання не закрите», - 
прокоментував генерал процес 
розслідування.

У червні американське ви-
дання The New York Times роз-
повіло про виявлені амери-

канською розвідкою факти, що 
російське ГРУ платило афган-
ським талібам гроші, аби ті вби-
вали військових США та сил між-
народної коаліції в Афганістані.

Пізніше глава Пентагону 
Марк Еспер запевнив, що ця ін-
формація, як і будь-які інші зві-
ти, була «серйозно сприйнята» 
командуванням – незалежно від 
підтвердженої вірогідності чи 
впевненості в отриманих даних.

Міністр оборони також під-
креслив, що обговорював це 
питання з командуванням сил 
США на місці, однак твердих 
доказів, що демонстрували би 
причетність ГРУ ГШ Росії до ор-
ганізації атак талібів, знайдено 
не було.
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Про право президента 
Трампа призначати 

суддю Верховного суду
Довкола цього питання тривають супе-

речки. Francis Menton, юрист із великим до-
свідом, пояснює цей момент у статті «Ruth 
Bader Ginsburg, And Her Replacement». 
Отже, подаємо частину статті, котра стосу-
ється саме призначення нового судді.

«... Як би там не було, Гінзбург явно хо-
тіла, щоб її замінили призначенцем прези-
дента-демократа, але вона також думала, 
що жодна потенційна заміна не буде на-
стільки ж хорошою у просуванні прогре-
сивної справи, як вона сама. Тож вона за-
лишилася до кінця другого терміну Обами, 
чекаючи перемоги Хілларі Клінтон, і про-
грала цю ставку.

Зайве говорити, що одразу ж висту-
пив Джо Байден і зажадав, щоб президент 
Трамп і Сенат не шукали заміну, почекали 
результатів виборів президента. Його сло-
ва: «Виборці повинні вибрати президента, 
а президент повинен вибрати суддю для 
розгляду Сенатом». Очевидно, Джо не усві-
домлює, що виборці насправді вже вибра-
ли президента і Сенат, які разом володіють 
повною конституційною владою і повно-
важеннями вибирати заміну Гінзбург аж 
до 20 січня 2021 року. (Байден вже втре-
тє змінює свою «принципову позицію»: у 
1992-му він закликав президента Буша не 
висувати кандидата до Верховного суду 
перед виборами, в 2016-му – навпаки).

Багато лівих наполегливо підкреслю-
ють, що існує передбачуваний прецедент, 
коли президент не призначає суддю Вер-
ховного суду в останній рік перед вибо-
рами. Мабуть, вони повністю забули, що 
президент Обама призначив Мерріка Гар-
ланда на заміну судді Скалії саме у такий 
період. Сенат у 2016-му році не затвердив 
Гарланда, а в цьому році Сенат так само 
може не затвердити кандидата Трампа. 
Але Сенат може і затвердити кандидата 
Трампа до або після виборів. У нього є для 
цього час до 20-го січня.

Звичайно, Обама не зміг захистити кан-
дидатуру Гарланда, коли стало зрозуміло, 
що Сенат не поставить його кандидатуру на 
голосування. Обама міг відкликати призна-
чення Гарланда й висунути іншого кандида-
та, якого Сенат затвердив би. Це вимагало 
б, щоб Обама призначив юриста-консер-
ватора / конституціоналіста, чого Обама 
робити не збирався. Замість цього Обама 
використав відмову затвердити Гарланда 
як політичне питання на виборах. Що вия-
вилося програшною ставкою.

Сьогодні ЗМІ й Твіттер наповнені погро-
зами насильства з боку демократів у тому 
випадку, якщо належним чином обрані й 
чинні президент і Сенат наважаться здійс-
нити свої конституційні повноваження й 
призначити кандидатуру на посаду судді 
Верховного суду. У Стіва Хейворда є огляд 
на Powerline. Приклади (серед багатьох): 
колишній ведучий CNN Реза Аслан: «Якщо 
вони хоча б спробують замінити RBG, ми все 
спалимо до біс...ї матері»; Президент Гільдії 
сценаристів Бо Віллімон: «Ми зупинимо всю 
країну, якщо Трамп і МакКоннелл спробують 
протягнути призначення до виборів».

Минулого разу політичне протистоян-
ня через Верховний суд, схоже, закінчило-
ся на користь республіканців. Навіть якщо 
більшості американців припаде до серця  
призначенцю до Верховного суду саме 
від демократів, а не від республіканців (у 
чому я сумніваюся), мені важко повірити, 
що це хороший політичний хід – погрожу-
вати насильством і підривними діями лю-
дям, які здійснюють надані Конституцією 
повноваження. Крім того, я не думаю, що 
президент Трамп – із тих, хто відмовиться 
від протистояння.

Автор: Francis Menton
Джерело: https://www.manhattancontrarian.com/

blog/2020-9-19-ruth-bader-ginsburg-and-her-replacement 

На 87-му році життя померла суддя 
Верховного суду Рут Гінзбург

Гінзбург тривалий час 
хворіла, однак не хотіла 

йти у відставку. Подей-
кують, вона сподівалася 
«пересидіти» Трампа, щоб 
не віддавати своє місце 
судді-республіканцю.

Гінзбург була однією з 
найліберальніших суддів 
поточного складу. У 2016 
році вона спровокувала 
скандал, розкритикувавши 
Трампа й пообіцявши виїха-
ти до Нової Зеландії в разі 
його перемоги. Гінзбург 
порушила принцип неупе-
редженості – основополож-
ний для будь-якого чесного 
судді.

Смерть Гінзбург серйоз-
но підвищує ставки у пре-
зидентських перегонах. На-
разі незрозуміло, коли буде 
затверджено її заміну. Зазвичай на 
процедуру призначення нового 
судді Верховного суду йде, щонай-
менше, чотири місяці. До виборів 
залишається всього лише кілька 
тижнів.

Лідер більшості у Сенаті Мітч 
Макконнелл обіцяє в разі необхід-
ності провести швидке голосуван-
ня, щоб затвердити запропоно-
вану кандидатуру Трампа до або 
відразу після виборів.

Трамп за перший термін вже 
призначив двох суддів Верхов-
ного суду. Це – та президентська 
спадщина, яка його переживе: 
адже судді прийматимуть рі-
шення ще багато десятиліть. 
Тому процедурі затвердження 
нових суддів і приділяється так 
багато уваги.

Демократи вимагають, аби го-
лосування щодо нового судді від-
булося вже після виборів. Вони 
посилаються на прецедент 2016 
року, коли республіканці в Сенаті 
відмовлялися призначати канди-
датуру Обами (Мерріка Гарланда) 
і дочекалися перемоги Трампа, 
щоб підтримати його варіант – 
Ніла Горсача.

Втім, Макконнелл підкреслює, 
що після виборів 2014 року рес-
публіканці мали мандат від вибор-
ців давати відсіч політиці Обами. 
Зараз же їхній мандат, закріпле-
ний на виборах-2018, – допомога 
Трампу. І в той час різні партії кон-
тролювали Сенат і Білий дім, а те-
пер – одна.

Зараз у Верховному суді є 
умовна консервативна більшість: 
п’ять проти чотирьох. Однак один 
республіканський суддя – голова 
суду Джон Робертс – часто голосує 
з лібералами, тому ця більшість 
нерідко перетворюється на мен-
шість.

Значимість Верховного суду 
в американській політиці склад-
но переоцінити – адже він при-
ймає найважливіші рішення, які 
потім неможливо оскаржити. У 
найближчі місяці Верховний суд, 
напевно, опиниться в епіцентрі 
доленосного процесу – про легі-
тимність підсумків виборів-2020.

Після третього листопада поч-
неться довгий процес перера-
хунку голосів. Його необхідно за-
вершити до середини грудня – до 
дня голосування вибірників. Саме 

Верховний суд вольовим рішен-
ням зафіксує результати вибо-
рів і визнає їхню легітимність.

Але якщо одне місце у Вер-
ховному суді лишиться пустим, 
то голоси суддів можуть запро-
сто розділитися рівно навпіл, і 
суд не зможе прийняти такого 
вольового рішення. Тоді на Аме-
рику чекає наймасштабніша 
конституційна криза за понад 
150 років.

Республіканці у Сенаті відзна-
чили, що вони готові оперативно 
проголосувати за нового суддю – 
навіть до виборів, якщо на це по-
годиться Трамп.

У демократів вже почалася 
масова істерика. Вони обіцяють 
в разі призначення нового судді 
влаштувати справжню революцію: 
де-факто знищивши інститут Вер-
ховного суду як такий.

У 1992 році Байден, ще будучи 
сенатором, вимагав ні в якому разі 
не призначати суддів у рік вибо-
рів. У 2016 він розвернувся рівно 
на 180 градусів, і просив затверди-
ти суддю Мерріка Гарланда ще до 
дня виборів.

Тепер він, як і Обама, знову бла-
гатиме Сенат дочекатися виборів, 
сподіваючись перемогти третього 
листопада. Байден посилається на 
прецедент 2016 року, коли респу-
бліканці не стали розглядати кан-
дидатуру Обами до Верховного 
суду, сподіваючись на швидку пе-
ремогу Трампа.

Коли Трамп дасть «добро» на 
призначення судді, то варто чека-
ти нової хвилі заворушень – тепер 
цілями бунтівників стануть Сенат і 
Верховний суд.

Буквально кілька тижнів тому 
Трамп оголосив перелік ймовір-
них претендентів на головну юри-
дичну посаду США. У ньому були і 
деякі несподівані кандидати – на 
кшталт Теда Круза та Джоша Хоулі.

Однак найімовірніший кан-
дидат – суддя Апеляційного суду 
Емі Коні Барретт з Іллінойсу. Її вже 
давно пророкували у спадкоємці 
Гінзбург. Це – логічно: вона – теж 
жінка, і, до того ж, досить яскравий 
юрист, чиї тексти цікаво читати. Це 
завжди відіграє не останню роль 
при виборі судді.

Найближчим часом Трамп поч-
не зустрічатися з претендентами 
і вибере з них найкращого. Часу 

– обмаль: довгого процесу 
відбору кандидата, який ми 
спостерігали у 2018 році, те-
пер не буде.

Перші слухання у Сенаті 
щодо кандидатури нового 
судді повинні відбутися вже 
на початку жовтня. Лідер 
республіканців Мітч Мак-
коннелл запевнив Трампа у 
тому, що він все організовує 
якнайкраще.

Саме під вибори сенато-
ри проголосують за нового 
суддю. На весь процес піде 
близько 40 днів. Такі пре-
цеденти вже були: напри-
клад, ту ж Гінзбург і ще 
двох суддів Верховного 
суду затверджували за 
дуже короткі терміни.

Трамп розуміє: тільки 
тверда консервативна біль-
шість суддів здатна дати від-

січ спробі перевороту, про який 
дедалі частіше говорять демокра-
ти.

Останні опитування показують, 
що дві третини американців вва-
жають за потрібне не чекати вибо-
рів і призначити нового суддю на 
вакантне місце вже зараз.

Республіканці у Сенаті запев-
нили Трампа в тому, що його кан-
дидат буде швидко затверджений 
під час голосування. Ліндсі Грем, 
очільник юридичного комітету, 
зазначив, що після драми навколо 
Бретта Кавано у нього не залиши-
лося жодних ілюзій з приводу чес-
ності демократів.

Це – теж символічно: адже рес-
публіканці своєю нинішньою біль-
шістю зобов’язані саме тому, як де-
мократи відчайдушно намагалися 
очорнити чесне ім’я Кавано у 2018 
році, звинувачуючи його мало не в 
організації масових зґвалтувань у 
кампусах. Після тієї чорної кампа-
нії республіканці і змогли нарости-
ти більшість у Сенаті.

Зараз у них є 53 місця. Кілька по-
мірних республіканців на кшталт 
Мітта Ромні та Лізи Мурковскі мо-
жуть не підтримати нового суддю. 
Але для них є вихід: вчинити, як 
у 2018 році, й проголосувати не 
«проти», а «присутній», таким чи-
ном зменшивши планку кворуму.

Сьюзан Коллінз, Том Тілліс і 
Кейлі Леффлер – трійка сенато-
рів, на яких чекає переобрання, 
підтримали рішення Трампа. Вони 
розуміють: війна за Верховний суд 
посилить їхні шанси на перемогу.

Своєю чергою демократи по-
грожують тим, що спалять дотла 
весь Вашингтон у разі призначен-
ня нового судді. Ліберальна публі-
ка має намір щодня протестувати 
на сходинках Верховного суду – до 
речі, порушуючи карантинні захо-
ди.

Хілларі Клінтон та екс-генпро-
курор Ерік Холдер обіцяють у 
відповідь обійти конституцію і за-
полонити Верховний суд новими 
суддями. Це – знову символічно: 
адже покійна Гінзбург сама була 
противницею розмивання кілько-
сті суддів. Схоже, вона безнадійно 
відстала від лінії партії.

Джерело: «Політика в Америці» 
(https://www.facebook.com/

usapoliticsonline/)

Фото: Wikipedia



ЧАС І ПОДІЇ
#39 I 09.23.2020 11РЕКЛАМА

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



ЧАС І ПОДІЇ
#39 I 09.23.202012 У ФОКУСІ – АМЕРИКА

Авіакомпанії 
благають Білий 
дім запобігти 
скороченню 

робочих місць 
у США

Адміністрація Білого дому ви-
вчила варіанти дій виконавчої вла-
ди, але всі вони – не ідеальні.

Глава адміністрації Білого дому 
Марк Медоуз зустрівся з керівни-
ками великих авіакомпаній на фоні 
того, що галузь готується до тисяч 
скорочень робочих місць. Він за-
кликав депутатів прийняти пакет 
допомоги у зв’язку з пандемією ко-
ронавірусу на суму 1,5 трильйона 
доларів, запропонований двопар-
тійною групою у Конгресі і схвале-
ний президентом Дональдом Трам-
пом, передає Reuters.

Медоуз заявив репортерам, що 
якщо спікер Палати представників 
Ненсі Пелосі захоче внести зако-
нопроект щодо запобігання звіль-
ненню людей в авіаційній галузі, 
президент, безумовно, підтримає 
його.

Інші транспортні сектори, зокре-
ма, громадський транспорт, авто-
бусні компанії і пасажирські заліз-
ничні перевезення Amtrak, також 
шукають мільярди доларів у нових 
фондах фінансової допомоги.

Штати працюють 
над створенням 

коаліції проти 
Nord Stream 2 

У Вашингтоні вважають росій-
ський газопровід «Північний по-
тік–2» реальною загрозою для не-
залежності й безпеки Європи, тому 
докладають зусиль для того, щоби 
створити міжнародну коаліцію 
проти цього проєкту.

Про це розповів у інтерв’ю ні-
мецькому виданню Bild державний 
секретар США Майкл Помпео, пе-
редає Укрінформ.

«Сполучені Штати вважають, що 
трубопровід «Північний потік-2» 
реалізовує підтримку Росії, ство-
рює ризик для Європи, дозволяю-
чи їй стати залежною від газу, який 
надходить з РФ, а також загрожує 
Україні», - зауважив державний се-
кретар США.

Отже, підкреслив Помпео, аме-
риканська сторона має сподівання, 
що трубопровід «Північний потік-2» 
залишиться незавершеним.

«Ми працюємо над тим, щоби 
створити коаліцію, яка запобіга-
тиме цьому. Ми сподіваємось, що 
німецький уряд матиме таке саме 
бачення – чи то через те, що стало-
ся з паном Навальним, чи через ре-
альні наслідки для безпеки (Євро-
пи – ред.), які виникають внаслідок 
залежності від російського газу», - 
зауважив глава Держдепартаменту 
США.

Нагадаємо, обидві палати Кон-
гресу США ухвалили проєкт закону 
про оборонний бюджет на наступ-
ний рік, у якому передбачили вве-
дення санкцій проти компаній, що 
братимуть участь у добудові газо-
проводу «Північний потік–2». Про-
єкт закону має бути узгоджений 
між Сенатом і Палатою представ-
ників та підписаний президентом 
США.

Пастор Даррелл Скотт: «Трамп зробив для чорної 
спільноти більше, ніж будь-який інший президент»
Пастор Даррелл Скотт у вівто-

рок у випуску Breitbart News 
Tonight обговорив із ведучим 
Метью Бойлом свою нову книгу 
та роботу президента Дональда 
Трампа для поліпшення життя 
aфрoaмepиканської спільноти.

«Під час президентської кампанії 
2016 року всі кандидати розпові-
дали, як будуть покращувати життя 
чорношкірої спільноти, що пере-
бувала у жалюгідному стані. Трамп 
сказав: «Послухайте, ви 8 років жили 
з президентом-демократом, якщо 
все так погано, то гірше точно не 
буде... Що ви втрачаєте, голосуючи 
за мене?» Трамп казав, що йому вар-
то дати шанс», – сказав Скотт.

Потім Скотт презентував список 
досягнень президента Трампа для 
aфpoaмeриканської спільноти: «Він 
перевершив очікування, здивував 
своїх критиків і зробив крок уперед, 
виконуючи обіцянки одну за іншою, 
– реформу кримінального правосуд-
дя, реформу в’язниць, фінансування 
HBCU, зони можливостей, історич-
но низький рівень безробіття серед 
чорношкірих. Він виступив з ініціа-
тивою зробити будинок, де пройшло 
дитинство Мартіна Лютера Кінга-мо-
лодшого, національною пам’яткою. 
Він зробив для чорної спільноти 

більше, ніж будь-який інший прези-
дент».

Скотт також заявив, що люди, ко-
трі живуть у центральних районах 
міст, симпатизують президенту Трам-
пу. На його думку, демократи «підбу-
рюють» тих, хто брав участь у жор-
стоких заворушеннях на території 
усієї Америки після смерті Джорджа 
Флойда.

«Я пишу про це у книзі. Коли я 
вперше зустрівся з Дональдом Трам-
пом у 2011 році, він сказав мені тоді, 
що, на його думку, основними про-

блемами у чорному співтоваристві є 
безробіття, депресивні умови життя 
і відсутність можливостей для от-
римання освіти. Він сказав, що якби 
він був президентом, то виправив би 
це».

До слова, президент Трамп не-
щодавно написав похвальний відгук 
про нову книгу Скотта «Нічого втра-
чати» (Nothing to Lose). У своєму твіті 
Трамп закликав своїх прихильників 
«придбати книгу».

 Джерело: «Континент» 
(https://kontinentusa.com)

«Антифа» прирівняють до мафії
Генпрокурор Вільям 

Барр визнав три великих 
мегаполіси США «анархіст-
ськими юрисдикціями». До 
них належать Нью-Йорк, 
Сіетл і Портленд. Влада цих 
міст не може й не хоче да-
вати раду з погромами та 
заворушеннями, які вла-
штовує «антифа».

Тепер усі три мегапо-
ліси втратять фінансову 
допомогу з федерального 
центру. Нью-Йорк щорічно 
отримує 8-9 млрд доларів 
від уряду США. В контексті 
Сіетла та Портленда йдеть-
ся ще про декілька сотень 
мільйонів доларів.

Перекриття траншів із 
федерального бюджету 

припадає на найгірший 
час для американських ме-
гаполісів. Ті переживають 
масовий відтік населення 
– через епідемію, погро-
ми та спалах злочинності. 
З одного Нью-Йорка за 
рік виїхали 40% заможних 
мешканців, дефіцит бю-
джету вже склав 8 млрд 
доларів. Без федеральної 
допомоги Нью-Йорк опи-
ниться на межі дефолту.

В окремих випадках 
місцева влада зрозуміла 
натяк команди Трампа й 
посилила заходи боротьби 
з бунтівниками із «анти-
фа». У Пенсильванії зааре-
штованим погромникам 
призначили непідйомні за-

стави, які швидко звели на-
нівець хвилю заворушень. 
Грошенята перемогли зло.

А губернатор Флори-
ди Рон ДіСантіс (висхідна 
республіканська зірка) 
прийняв указ, згідно з 
яким будь-який проте-
стувальник, який напав 
на поліцейського, виру-
шить у в’язницю, щонай-
менше, на 6 місяців.

Ті ж, хто буде відправля-
ти пожертвування затрима-
ним «антифа», потраплять 
під розслідування про зло-
чинний рекет і корупцію 
– так званий акт RICO, який 
раніше застосовувався 
про ти мафії.

Але що стосується лі-

беральних міст, то тут все 
триває по-старому. Уже не-
нависний всім мер Порт-
ленда Тед Уілер продовжує 
тишком-нишком скорочу-
вати поліцію.

А влада Сіетла найняла 
колишнього сутенера на 
посаду «вуличного царя». 
Цей сутенер вважався од-
ним із «військових лідерів» 
місцевої комуни CHAZ/
CHOP. Тепер його зробили 
офіційним «вирішайлом» 
вуличних конфліктів за ще-
дрий бонус – 150 000 дола-
рів на рік.

Джерело: USApoliticsOnline/ 
(https://www.facebook.

com/usapoliticsonline/
posts/2412674579033836)

Трамп закликав ООН покарати Китай 
за поширення коронавірусу

Президент США Дональд Трамп 
виступив в ООН із руйнівною крити-
кою Китаю та закликав Організацію 
притягти до відповідальності офіцій-
ний Пекін за недбалі дії, що призвели 
до поширення коронавірсуної хво-
роби у всьому світі.

Про це він заявив під час віде-
озвернення до учасників 75-ї се-
сії Генеральної асамблеї ООН, по-
відомляє власний кореспондент 
Укрінформу.

«Ми маємо притягнути до відпо-
відальності країну, яка випустила цю 
чуму у світ – це Китай», – наголосив 
американський президент.

Він зазначив, що на початку по-
ширення вірусу Китай ввів заборо-
ну на внутрішні пересування, однак 
при цьому зберігав відкритими зов-
нішні рейси, що сприяло розповсю-
дженню хвороби у всьому світі.

«Китай засудив мою заборону 
на поїздки в їхню країну, однак при 
цьому вони заборонили внутрішні 
перельоти та закрили своїх грома-
дян у власних оселях», – зауважив 
Трамп.

Водночас він дорікнув Всесвітній 
організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
що вона піддалася зловмисному 
впливу з боку Китаю, коли вони ра-
зом хибно оголосили про відсутність 
доказів передачі вірусу від люди-
ни до людини. «Пізніше вони хибно 
заявляли, що люди без симптомів 
не поширюють інфекцію», – додав 
Трамп.

«ООН повинна притягнути Китай 
до відповіді за ці дії», – вкотре наго-
лосив президент США.

Крім того, Трамп звинуватив КНР у 
масштабному забрудненні світового 
океану, спустошенні запасів риби у 

водах інших країн, знищенні великих 
ділянок коралових рифів та викидів 
в атмосферу більше отруйної ртуті, 
ніж будь-яка інша країна.

«Викиди СО2 Китаєм майже удвічі 
перевищують викиди США, і ці обся-
ги збільшуються», – підкреслив аме-
риканський президент.

Як повідомлялося, з приходом ад-
міністрації Дональда Трампа конф-
ронтація між КНР і США суттєво 
посилилась. Минулого року країни 
поглибили торговельне протисто-
яння, і у світі заговорили про торго-
вельну війну між двома найбільши-
ми економіками. З початку 2020 року 
Білий дім неодноразово звинувачу-
вав Пекін у замовчуванні справж-
ньої інформації про коронавірус і 
приховуванні масштабів поширення 
хвороби у своїй країні перед тим, як 
пандемія охопила весь світ.
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Tel.: 773-309-1950  • Fax: 847-834-0106
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1701 E. Lake Ave., Ste 260, Glenview, IL 60025 
Tel.: 847-834-0100 • Fax: 847-834-0106
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Mortgage Licensee
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Продовження на стор. 16

Події в Білорусі чітко 
нагадують пряме росій-

ське втручання у внутрішні 
справи України під час та 
поміж двома останніми 
українськими революція-
ми. Виникає стійке від-
чуття того, що в Білорусі 
Кремль застосовує україн-
ський сценарій гібридної 
агресії, але модифікова-
ний з урахуванням міс-
цевих особливостей. 

Остання електоральна 
кампанія в Білорусі, основ-
ною метою якої було черго-
ве «елегантне» переобран-
ня диктатора Лукашенка, 
запустила процеси, що за-
грожують стерти білоруську 
державу з політичної карти 
світу. Необхідну підготовку 
для цього ще два роки тому 
активізувала легальна ре-
зидентура російських спец-
служб, організована на базі 
підрозділів МЗС РФ у Біло-
русі.

Дипломати під 
прикриттям

Попередній очільник ди-
пломатичної місії РФ у Біло-
русі Міхаїл Бабіч, біографія 
якого тісно пов’язана з КГБ 
та ФСБ, починаючи з 2018 
року мав значні можливості 
сприяти проведенню актив-
них заходів по лінії росій-
ської зовнішньої розвідки в 
Білорусі. Як член Ради без-
пеки РФ, Бабіч брав участь 
у запуску спецоперації з 
окупації Криму. Саме ця 
обставина стала ключовою 
в рішенні Києва відмовити 
в узгодженні його кандида-
тури на посаду посла РФ в 
Україні. Позиція ж Мінська 
щодо цього «посла війни», 
навпаки, виявилася більш 
погоджувальною.

Протягом останніх двох 
років Посольство РФ у Бі-
лорусі було перенасичене 
працівниками Головного 
управління Генштабу ЗС РФ 
(колишнє ГРУ), СЗР і ФСБ. Пе-
ребуваючи безпосередньо в 
країні, вони могли опрацьо-
вувати реалізацію всіх мож-
ливих сценаріїв із примусу 
Лукашенка до повноцінної 
інтеграції РБ у рамках так 
званої Союзної держави.

Для цього Москві необ-
хідно максимально ослаби-
ти режим Лукашенка, ство-
рити умови для відновлення 
проти нього міжнародної 
ізоляції, збільшити токсич-
ність самого диктатора, а за 
потреби — залучити контр-
ольований трансфер вла-
ди й замінити його на іншу 
проросійську фігуру. Знач-
ну роль у реалізації цього 
сценарію відіграють агенти 
впливу РФ на всіх рівнях сис-
теми держуправління РБ.

«Нова опозиція»
Чергова кампанія з пере-

обрання Лукашенка в серпні 
2020 року була обрана для 
ключового удару. За три мі-
сяці до цього раптово з’яв-
ляються три нові опоненти 
до чинної влади, які ніколи 
раніше не були суб’єктами 
політичного процесу й не 
заявляли про свої претензії 
на найвищу посаду в держа-
ві. Усі особи цієї «нової опо-
зиції» так чи інакше пов’я-
зані з РФ.

Незареєстрований кан-
дидат у президенти  
Валєрій Цапкала по-
чав свою кар’єру пра-
цівником Посольства 
СРСР у Фінляндії, яке 
було наповнене аген-
турою Першого голов-
ного управління КГБ. Три-
валий час він підтримував 
тісні зв’язки з російським 
чорносотенцем Валєрієм 
Скурлатовим. Разом з ним 
входив до правління росій-
ської партії «Возрождение», 
метою якої було відновити 
СРСР у межах 1945 року. До 
закінчення електоральної 
кампанії Цапкала втік до РФ 
і звернувся до Путіна з від-
критим листом, де попросив 

його підтримати проведен-
ня вільних президентських 
виборів, а також висловився 
на підтримку затриманих у 
Білорусі «вагнерівців».

Бізнесмен Сяргєй Ціха-
ноуський, маючи свої ос-
новні активи в Росії, почав 
раптово проводити медіа-
активність у Білорусі в бе-
резні 2019 року. До цього 
абсолютно невідомий у по-
літичних колах, він починає 
зустрічатися з лідерами бі-
лоруського опозиційного 

мейнстриму. Феноменаль-
но, але рівно за рік він стає 
фігурою, яка починає пре-
тендувати на найвищу поса-
ду в державі.

Міжнародна розвідуваль-
на спільнота InformNapalm 
установила, що Ціханоусь-
кий 2017 року незаконно 
відвідував окупований 
Крим, виявила його віде-
озвернення про «русский 
мир», у якому він ствер-
джує, що Білорусь була 
також частиною цього 
«мира».

Наприкінці травня 2020 
року проти Ціханоуського 
провели провокацію спец-
служб й інтернували його в 
слідчий ізолятор. Натомість 
весь протестний потенці-
ал Білорусі мобілізовувала 
його дружина Святлана, яка 
стала основним опонентом 
Лукашенка. Навколо її пер-
сони згуртувався об’єдна-
ний штаб «нової опозиції», 
який використав накопи-
чений соціальний капітал 
її чоловіка. 11 серпня вона 
втекла з Білорусі, а її заяви 
перевели радикалізацію 
масового протесту в мирне 
річище.

Попри те що Ціханоусь-
ка відверто називає Росію 
«старшим братом», а її ри-
торика полягає в проро-
сійському дискурсі, є ймо-
вірність, що за необхідного 
протистояння впливу між-
народних акторів вона все 
ж таки сприятиме реалізації 
власного білоруського сце-
нарію.

Віктар Бабарика, ще один 
новоявлений опонент Лука-
шенка, безпосередньо афілі-
йований із державотворчою 
російською компанією «Газ-
пром», 20 років очолював 
її білоруську дочку — Бел-

газпромбанк. Він обіймав 
керівну посаду в структурі, 
доходи від діяльності якої 
йшли, зокрема, і на фінан-
сування російської воєн-
ної агресії в Україні, Грузії 
та Сирії. У 2010 році саме за 
допомогою Газпрому й під-
контрольному йому телека-
налу «НТВ» Росія проводила 
повноцінну інформаційну 
війну проти режиму Лука-
шенка. Основним її продук-
том став серіал «Хрещений 
батько» («Крёстный батька», 
2010–2011), який вплинув на 

масовість білоруських про-
тестних виступів проти вла-
ди в грудні 2010 року під час 
так званих президентських 
виборів. На той момент пе-
ред РФ стояло завдання 
активізувати розгортання 
Митного союзу, зупинити не-
безпечне для неї зближення 
Білорусі з ЄС та примусити її 
ввійти в Єдиний економіч-
ний простір.

Залучення репресивно-
го апарату, жорстокий роз-
гін протестів у грудні 2010 
року, арешти сотень людей 
і їх кримінальне переслі-
дування занурили режим 
Лукашенка в міжнародну 
ізоляцію. Цілі та завдання 
РФ було повністю виконано. 
Крім цього, Росія отримала 
стратегічний контроль над 
газотранспортною систе-
мою Білорусі, стала для 
неї єдиним кредитором 
та постачальником енер-
горесурсів. Мінськ багато в 
чому втратив самостійність 
зовнішньої політики, став-
ши, по суті, російським про-
текторатом.

Примушення до інтеграції
Через десять років РФ 

знову використовує у влас-
них цілях «президентські 

вибори» в Білорусі й нама-
гається аналогічним чином 
реалізувати власні геополі-
тичні завдання. Допомогу 
водночас надають прямі 
агенти російського впливу, 
які інфільтровані до системи 
держуправління РБ. У серпні 
2020 року весь світ був шо-
кований відвертим терором, 
який застосували силові 
підрозділи проти мирного 
населення Білорусі. Офіцій-
но підтвердили смерть що-
найменше трьох учасників 
акцій протесту. Сотні людей 
отримали вогнепальні по-
ранення, а також травми від 
розриву гранат. З початку 
протестів затримано понад 
10 тис. осіб, щодо чималої їх 
кількості застосовано тор-
тури та знущання. Загибель 
людей, багато поранених, 
абсолютно невмотивована 
особлива жорстокість під-
розділів МВС, залучення 
армії проти власних грома-
дян стала основним триге-
ром загальнонаціональних 
масштабних акцій протесту, 
яких раніше Білорусь не зна-
ла.

Як і 2010 року, після де-
якої відлиги у відносинах 
із Заходом риторика Лука-
шенка повністю змінилася, 
з’явилися звинувачення у 
втручанні країн НАТО та на-
віть України. Барикади на 
вулицях Мінська, вуличні бої 
одразу в кількох містах, по-
боювання потенціалу мир-
ного білоруського протесту, 
що зростає, відновлення 
міжнародної ізоляції та не-
безпека втратити реальну 

владу стали причи-
ною звернення ре-
жиму по допомогу до 
Кремля. Подальша ло-
гіка дій свідчить про 
те, що процеси проти-
дії створеної для ньо-

го загрози вже під зовнішнім 
російським контролем.

Антикризовий 
менеджмент по-
кремлівському

12 серпня спільнота 
InformNapalm зафіксувала 
переміщення двох літаків 
Ту-134АК ПКС РФ на терито-
рію Білорусі. Ці спецборти 
VIP-класу перевозять росій-
ських військових рангом не 
нижче заступника міністра 
оборони РФ разом з обслу-
говуючим персоналом.

16 серпня російська сто-
рона офіційно підтвердила 
Лукашенку свою готовність 
сприяти у вирішенні про-
блем на підставі Договору 
про створення Союзної дер-
жави, а за потреби і в контек-
сті ОДКБ.

18 та 26 серпня в на-
ціональному аеропорту 
«Мінськ» зафіксований 
спецборт Ту-204/214ВПУ 
спеціального льотного заго-
ну «Росія» Управління спра-
вами президента РФ, який 
перевозить найвищих пред-
ставників влади. Літак об-
ладнаний висотним пунктом 

Нове коло російської агресії
як Росія повторює сценарій 

гібридної агресії проти Білорусі

Зустріч Лукашенка з міністром оборони РФ С. Шойгу

Фото з сайту www.president.gov.by

У 2010 році за допомогою Газпрому 
й телеканалу «НТВ» Росія проводила 
повноцінну інформаційну війну 
проти режиму Лукашенка

Магістральний напрям для РФ — узяти 
під свій контроль системи держуправління, 
а також силовий блок РБ
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Ваші відповіді допоможуть нам отримати дані  
для щорічного розподілу мільярдів доларів на  
фінансування лікарень, служб невідкладної допомоги  
й освітніх закладів упродовж наступного десятиріччя.  
Якщо ви ще не брали участі в переписі населення,  
до вас навідаються переписники й допоможуть вам  
відповісти на запитання. Задля гарантії безпеки  
кожного учасника переписники працюють у масках  
і дотримуються місцевих настанов. Ще є час, щоб  
узяти участь у переписі населення онлайн або  
надіслати відповіді поштою. Дізнайтеся як на  
нашому веб-сайті 2020census.gov/uk.

2020CENSUS.GOV/uk 
Джерело фінансування: Бюро перепису населення США. 
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управління і побудований 
спеціально для ФСБ РФ. 
Він міг доставити у Біло-
русь як керівників тріади 
розвідувальних служб та 
очільника Радбезу РФ, так 
і членів апарату Путіна.

Уже 27 серпня Путін 
заявив про сформування 
на прохання Лукашен-
ка резерву підрозділів 
Росгвардії, щоб залучити 
їх на території Білорусі в 
рамках придушення акцій 
протесту.

Крім показової під-
тримки режиму Лукашен-
ка, цілком можливо, РФ 
перекинула до Білорусі 
своїх військових фахівців, 
радників і політтехноло-
гів, які на місці здійснюють 
«антикризове управлін-
ня» ситуацією. Саме цим 
можна пояснити раптове 
проведення, вперше з 
1994 року, масових акцій 
на підтримку «останнього 
диктатора» по всій країні.

За своїм духом, фор-
мою та змістом вони чітко 
нагадують мітинги Анти-
майдану, спеціально ор-
ганізовані для мобілізації 
прихильників Януковича 
на противагу Революції 
гідності. Учасників мітин-
гів як у Мінську, так і в 
регіонах масово звозять 
автобусами з різних куточ-
ків Білорусі. Під час про-
ведення використовують 
атрибутику російського 
чорносотенного руху 
«НОД» і державні прапори 
РФ.

Кількаразова поява Лу-
кашенка на центральному 
мінському проспекті в бо-
йовій екіпіровці з автома-
том АК на тлі спецпідроз-
ділів та внутрішніх військ, 
причетних до особливо 
жорстокого придушення 
мирних протестів, прак-
тично перевела його в 
розряд російських польо-
вих командирів, які пере-
бувають на ручному керу-
ванні, на кшталт Кадирова 
чи ліквідованого Захар-
ченка. Імовірно, це також 
результат роботи росій-
ських політтехнологів, які 
раніше створювали для 
Путіна образ альфа-самця. 
У будь-якому разі надмір-
не збільшення токсично-
сті Лукашенка також уже 
досягнуто.

Водночас кремлівські 
стратеги намагаються 
штучно розпалити гро-
мадянський конфлікт у 
Білорусі та створити чин-
ник застосування сили 
вже від імені тієї частини 
суспільства, що підтримує 
Лукашенка. Аналогічні 
заходи РФ здійснювала в 
Україні. Цей механізм до-
бре розкрито в матеріалах 
InformNapalm щодо лис-
тування архітекторів «рус-

ской весны» — очільника 
апарата Путіна Владіслава 
Суркова (#SurkovLeaks) та 
представника Інституту 
країн СНД Кіріла Фролова 
(#FrolovLeaks).

Нова вежа Кремля
Велика кількість ознак 

указує на те, що режим 
Лукашенка з початком ма-
сових протестів не тільки 
змінив свою орієнтацію на 
показову проросійськість, 
а й намагається навіть пе-

ретворитися на повноцін-
ну окрему вежу Кремля. 
Реалізується це на рівні 
дій і заяв. Ключові з них 
такі:

- видача Росії затрима-
них бойовиків «ЧВК Вагне-
ра», попри вимоги Украї-
ни, що поставило режим 
Лукашенка в один ряд із 
державою-агресором РФ;

- інформаційно-психо-
логічна операція проти 
керівництва Німеччини та 
Польщі в інтересах РФ та 
відкрита дезінформація, 
щоб нівелювати провал 
російських спецслужб в 
операції замаху на життя 
лідера російської опозиції 
Алєксєя Навального;

- наративи про єдину 
армію РБ та РФ та про го-
товність воювати на боці 
Росії в разі військової 
агресії проти неї;

- кадрові перестанов-
ки на прохання Кремля 
в силових відомствах РБ, 
насамперед зміна голови 
КДБ;

- відкриті звинувачен-
ня в підривній діяльності 
країн Балтії, Польщі та 
України;

- ворожі випади та про-
вокації стосовно України, 
зокрема застосування 
прикордонного контро-
лю до автомобіля посла 
України в РБ Ігоря Кизима 
під час його повернення в 
Білорусь;

- активне використан-
ня міфологем про спільну 
з РФ «вітчизну», що тяг-
неться від Бреста до Вла-
дивостока.

Причина демонстра-
тивної сервільності перед 
Кремлем, очевидно, поля-
гає в тому, що РФ на сьо-
годні є єдиною силою, яка 
виступає гарантом збере-
ження влади Лукашенка. 
Це показове заступництво 
яскраво демонструє візит 
прем’єр-міністра РФ Міха-
їла Мішустіна до Мінська 
та особистий візит Лука-
шенка до свого протекто-
ра в Сочі ще до дати своєї 
«інавгурації».

Тому черговий блеф і 
політичний еквілібризм 
у контексті виконання 
домовленостей щодо Со-
юзної держави, імовірно, 
матиме для Лукашенка 

фатальні наслідки. Єдина 
оперативна можливість, 
яка в нього залишилася, 
— зволікати в процесі ви-
конання цих домовлено-
стей та відтерміновувати 
проведення вже анонсо-
ваної конституційної ре-
форми.

Поглинання країни
Пріоритетними цілями 

РФ на цьому етапі є вста-
новлення контролю над 
інформаційним просто-

ром та суспіль-
но-політичною 
сферою Білору-
сі.

Н а с т у п н и -
ком Міхаїла Ба-
біча та чинним 

послом РФ у Білорусі є 
Дмітрій Мєзєнцев — фа-
хівець в інформаційній 
сфері. Він професійно 
займається політичною 
психологією, а тема його 
дисертації присвяче-
на питанням інформа-
ційно-психологічного 
впливу на населення за 
допомогою ЗМІ. Саме 
він може мати причет-
ність до заміни в серпні 
журналістів-страйкарів 
і техперсоналу Белтеле-
радіокомпанії на кілька 
груп російських фахівців 
з ведення інформаційної 
війни.

Відомо, що пряму тран-
сляцію з акцій на підтрим-
ку Лукашенка здійснює 
один з основних росій-
ських рупорів пропаган-
ди — телеканал RT, а кіль-
кість його працівників у 
Білорусі вже перевищила 
30 осіб. За організацію ді-
яльності російських ЗМІ 
в РБ Лукашенко особисто 

подякував Мєзєнцеву.
До цього часу в Біло-

русі не було впливового 
суб’єкта політичного поля, 
який представляв би та 
артикулював би інтереси 
РФ. Тому Росія може ви-
користовувати наявний 
потенціал для створення 
псевдодемократичного 
опозиційного руху, сво-
єрідного аналога (про)
російської партії ОПЗЖ 
в Україні. Цілком імовір-
но, що цей рух з’явиться 
з надр структур «нової 
опозиції», яка вже заявила 
про створення політичної 
партії «Вместе».

Магістральний напрям 
для РФ — узяти під свій 
контроль системи дер-
жуправління, а також си-
ловий блок РБ. Крім цього, 
Росія, як і 2010 року, має 
намір отримати повний 
доступ до ключових галу-
зей білоруської економі-
ки.

Сьогодні як представ-
ники режиму Лукашенка, 
так і російські ЗМІ син-

хронно проводять інфор-
маційно-психологічні опе-
рації зі створення уявної 
загрози з боку країн НАТО 
та України. Щоб протидія-
ти цій «загрозі», у Гроднен-
ську область перекинули 
значні сили та засоби ЗС 
РБ. Неподалік кордонів 
з Польщею та Україною 
14 вересня розпочалися 
спільні тактичні навчан-
ня білоруської армії з ро-
сійськими військовими. 
Громадська думка як Бі-
лорусі, так і Росії готуєть-
ся до обґрунтування та 
виправдання можливого 
російського вторгнення в 
країну.

Біля кордонів України 
та Білорусі вже сформо-
вана єдина наступальна 
лінія ЗС РФ. На білорусько-
му стратегічному напрям-
ку сконцентровані ударні 
формування 144-ї мото-
стрілецької дивізії 20-ї за-
гальновійськової армії 
ЗС РФ, яка входить з біло-
руською армією в Єдине 
регіональне угруповання 
військ. У другому ешелоні 
дислокуються формуван-
ня 1-ї танкової армії — ос-
новного бронетанкового 
кулака РФ.

Усе це створює опера-
тивний простір для прове-
дення диверсій, які, своєю 
чергою, дають змогу залу-
чити на території Білорусі 
російські війська в рам-
ках Союзної держави або 
ж виконання положень 
ОДКБ. Очевидно, режим 
Лукашенка може до цьо-
го вдатися, якщо втратить 
контроль над ситуацією в 
країні. Сьогодні Росія має 
у своєму розпорядженні 
весь арсенал основних 

сил та засобів для встанов-
лення повного контролю 
над Білоруссю. Після про-
веденої конституційної 
реформи Путін отримав 
карт-бланш на будь-які дії 
щодо реалізації геостра-
тегічної мети РФ — пов-
ноцінного розгортання 
Союзної держави з при-
цілом на інкорпорацію до 
неї окупованої території 
України.

Перешкодою для роз-
витку цих подій може 
стати воля й мудрість бі-
лоруського народу, який 
цілком здатен і має реалі-
зувати власний сценарій 
та зробити остаточний ци-
вілізаційний вибір.

Автор:  Дзяніс Івашин, 
редактор білоруської версії сайту 

міжнародної волонтерської 
спільноти InformNapalm, Мінськ

Джерело: «Український 
Тиждень» (https://tyzhden.

ua/World/247799), матеріал 
друкованого 
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Режим Лукашенка з початком масових 
протестів спробував перетворитися на 
повноцінну окрему вежу Кремля

Біля кордонів України та 
Білорусі вже сформована єдина 
наступальна лінія ЗС РФ

Макрон
 в ООН закликав 

РФ пояснити 
застосування 

«Новічка»

Росія повинна пояснити засто-
сування на своїй території хімічної 
зброї, з допомогою якої відбулася 
спроба вбити опозиційного політи-
ка Олексія Навального.

Про це заявив президент Фран-
ції Еммануель Макрон під час де-
батів у форматі відеоконференції 
на 75-й сесії Генеральної асамблеї 
ООН 22 вересня, передає корес-
пондент Укрінформу.

«Ми не будемо миритися з тим, 
щоб хімічна зброя застосовува-
лася у Європі, зокрема, у Росії. За-
ради колективної безпеки я знову 
звертаюся до Росії, наголошуючи 
на необхідності внесення повної 
ясності щодо спроби вбивства 
опозиційного політика із застосу-
ванням нервово-паралітичної ре-
човини «Новічок», - заявив прези-
дент Франції.

Макрон додав, що ситуація по-
винна бути роз’яснена швидко і без-
доганно, адже тут вже йдеться про 
недотримання «червоних ліній».

Макрон відзначив, що боротьба 
з тероризмом і поширенням зброї 
масового знищення є для Франції 
одним із найважливіших принципів 
у розбудові нового сучасного кон-
сенсусу у світі.

Російського опозиціонера Олек-
сія Навального було госпіталізо-
вано 20 серпня в лікарню Омська 
після того, коли у літаку він знепри-
томнів. Через два дні його пере-
везли до Берліна. Німецькі фахівці 
підтвердили факт отруєння Наваль-
ного нервово-паралітичною ре-
човиною групи «Новічок». Пізніше 
цей висновок був підтверджений 
іншими країнами, зокрема, Фран-
цією і Швецією, які також провели 
лабораторні дослідження. Західні 
країни звернулися до Росії із закли-
ком провести ретельне та прозоре 
міжнародне розслідування отру-
єння, яке було визнано замахом на 
вбивство.

Наразі Олексій Навальний при-
йшов до тями, перебуває у стабіль-
ному стані та проходить реабіліта-
цію в німецькій клініці «Шаріте».
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BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в

Українській околиці з 1981 року

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

В офісі розмовляють українською, 
російською, польською

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

Усі види стоматологічних послуг
П б

Усі види стоматологічних поссллугУсі види стоматологічних послуг

РЕКЛАМА - МЕДИЦИНА

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 



ЧАС І ПОДІЇ
#39 I 09.23.202018 ПРОБЛЕМА

Продовження на стор. 19

190 загиблих, понад 6500 
поранених, понад 30 тисяч 
залишилися без даху над 
головою… Вибух у пор-
ту Бейрута стався у той 
час, коли лікарні заледве 
справлялися з кількістю 
хворих на ковід, коли Ліван 
перебував у складній еко-
номічній кризі. Мер Бейру-
та плакав перед камерами, 
розповідаючи про те, що 
пів міста зруйновано… 

Причиною потужного ви-
буху стали 2750 тонн аміач-
ної селітри, які упродовж ше-
сти років зберігали у порту 
Бейрута без дотримання за-
ходів безпеки. Випадковість, 
халатність, недбальство, 
неправильне зберігання 
селітри… Версій багато, се-
ред яких і теракт. Остаточні 
висновки  – за розслідуван-
ням. Серед потерпілих є й 
українці. Наша ексклюзивна 
розмова – з Надзвичайним і 
Повноважним послом Укра-
їни у Лівані Ігорем Осташем.

– Бейрутський вибух  – 
третій за силою в історії 
людства після Хіросіми й 
Нагасакі, – розповів Ігор Ос-
таш.  – Аби зрозуміти його 
силу, варто подивитися на 
кратер, який утворився: 80 
метрів завглибшки й 100 ме-
трів завширшки. Кіпр, що на 
відстані близько 250 км від 
місця вибуху, відчув земле-
трус силою понад три бали! 
Наша резиденція, посоль-
ство, житло наших диплома-
тів  – приблизно за 4 км від 
місця вибуху. У нашого кон-
сула вибило дві шибки, у ре-
зиденції посла постраждало 
одне вікно… 50 тисяч бу-
динків зруйновано! Модерні 
будівлі, зведені за новітніми 
сейсмічними технологіями, 
понахилялися одна на дру-
гу. 30-поверховий будинок 
буквально притулився до 
такого ж поруч. За одну мить 
у Бейруті впало майже все 
скло – близько 5 тисяч тонн.

– Повторні вибухи у 
порту можливі?

– Після вибуху фран-
цузькі й італійські експерти 
встановили, що, окрім ніт-
рату амонію, там є інші кон-
тейнери з небезпечними 
речовинами. Тому можливе 
повторення вибухів. Ліван-
ська армія працює, аби їм 
запобігти. Перевіряють усі 
склади, контейнери. Під час 

вибуху порозкидало багато 
контейнерів, у яких містять-
ся небезпечні хімічні речо-
вини.

– Здається, порту в 
Бейруті вже немає?

– Порту вже нема. І немає 
елеватора, який був унікаль-
ним. Цей елеватор – своєрід-
не знамення. Його споруди-
ли чеські будівельники, які 
зводили будівлі у Хіросімі. 
Там під час вибуху усе впа-
ло, а ті будівлі вистояли. У 
Бейруті елеватор, який чехи 
будували у 70-х роках, при-

йняв на себе основний удар. 
Одна вибухова хвиля пішла у 
море, до Кіпру, друга – у мі-
сто. А третя, яка мала піти на 
другий бік міста, де розташо-
ваний головний стратегіч-
ний об’єкт – аеропорт, пішла 
на елеватор. Він зруйнова-
ний, з нього посипалося зер-
но, переважно кукурудза. 
Зерна там не було багато, бо 
закінчувався сезон, але це – 

також втрата для Бейрута, бо 
все зерно стало непридат-
ним для використання – че-
рез хімічні впливи. Порт Бей-
рута має намір відбудувати 
Франція.

– Кажуть, не обійшлося 
без російського сліду, адже 
власником судна з селі-
трою є бізнесмен із РФ…

– Так, власник судна  – 
російський бізнесмен Ігор 
Гречушкін. Корабель, на 
якому була аміачна селіт-
ра, прямував до Африки, у 
Мозамбік. Зайшов у порт 
Бейрута, щоб довантажи-
тись. Проте власник не зміг 
фінансово розрахуватися, і 
судно було заарештовано. 
Наше посольство рятува-
ло українських моряків, які 
працювали на цьому судні 
й не отримали від власника 
зарплати. Моряки так і поки-
нули судно, не отримавши 
грошей… Жага наживи при-
звела до такої жахливої тра-
гедії. Селітра, вантаж цього 
судна, лежала на складах у 

порту Бейрута. У 20-х числах 
липня служба безпеки Ліва-
ну попереджала і президен-
та, й уряд про те, що є велика 
небезпека такого вибуху. На 
жаль, не встигли відреагува-
ти.

– Чи постраждали укра-
їнці?

– Люди у Лівані знають, 
як поводитися під час зем-
летрусу. За силою цей ви-
бух можна порівняти з ко-
лосальним землетрусом. 
Одна українська мама тілом 
накрила свою дитину. Маму 
поранено, їй наклали у лі-

карні п’ять швів, а дитина  – 
ціла. Світом пройшли кадри: 
няня під час вибуху хапає 
дитину, що стоїть на балко-
ні, батьки накривають дітей 
своїми тілами… У нас є укра-
їнка, Марина Седун, яка веде 
танцювальну групу «Весна». 
Живе дуже близько до міс-
ця вибуху. Була вся в улам-
ках скла, у порізах, у крові. 
У вмонтованій шафці вдома 
Марина тримала дорослі й 
дитячі танцювальні костю-
ми. Усе у приміщенні було 
знищено і зруйновано, єди-
не, що залишилося, – ці тан-
цювальні костюми. Я напи-
сав на Фейсбуку пост, коли 
про це дізнався, що «все-та-
ки весна у нас ще буде…». 
Серед потерпілих є й львів’я-
ни. Тетяна Власенко, яка ро-
дом зі Львова, сильно по-
страждала: квартира, меблі, 
побутова техніка  – все було 
знищено. Двоє дітей Тетяни 
дуже перелякалися. Психо-
логічні втрати – такі у людей, 
що не скоро оговтаються… 
Через соцмережі ми попро-
сили усіх потерпілих зверта-
тися на гарячу лінію. Через 
громаду українців Лівану, че-
рез ініціативу «Друзі Лівану» 
проводили пошуки тих, кому 
потрібна допомога. Ми ство-
рили реєстр-список потерпі-
лих, у якому вже є 20 сімей. 
Кількість у списку росте. За 
станом на 1 вересня надали 
матеріальну допомогу 43 
громадянам України. Звер-
нулися до глав українських 
церков  – Епіфанія (ПЦУ) та 
Святослава (УГКЦ), які благо-
словили наші ініціативи.

До речі, в Україні ми пре-
зентували документальний 
фільм «Український Ліван» 
тривалістю майже півтори 
години (я – автор сценарію). 
Фільм розповідає про істо-
рію українсько-ліванських 
взаємин  – від святої Варва-
ри, яка народилася у Лівані. 
У фільмі також йдеться про 
Агатангела Кримського, про 
святого Шарбеля  – ліван-
ського святого, про вшану-
вання його в Україні.

– Як живуть українці у 
Лівані?

– У Лівані понад 4 тисячі 
українсько-ліванських сі-
мей. У кожному селі, у кожно-
му місті, куди би я не поїхав, 
зустрічав українців. Я об’їхав 
усі міста та села, де живуть 
українці. Мені казали, що, 

Ігор Осташ:

«Вибух у Бейруті – третій 
за силою в історії людства, 
після Хіросіми й Нагасакі»

Рятувальна операція на місці вибуху

Кіпр, що на відстані близько 250 км 
від місця вибуху, відчув землетрус 
силою понад три бали! 
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скажімо, у їхньому селі п’ять 
українських сімей, а там он 
весілля скоро має бути, чи 
у когось діти народилися… 
У мене було дежавю. Коли 
я був послом у Канаді, так 
само, куди не заїдеш, у пре-
рії чи у холодніший регіон, 
всюди зустрічав українців. 
Часто канадські політики 
мені говорили: моя бабця – з 
України чи моя дру-
жина – українка.

– Ліванські укра-
їнці мають україн-
ські школи?

– Я приїхав у 
Ліван наприкінці 
2016 року. Через деякий 
час було створено ГО «Гро-
мада українців Лівану» на 
чолі з Іриною Висотою, яка 
є частиною Світового кон-
гресу українців (СКУ) і має 

пріоритетом навчан-
ня дітей українською 
мовою. Маємо кілька 
культурних центрів, 
де викладають укра-
їнську. Посольство 
разом з громадою 
закупило підручни-
ки, забезпечені не-
обхідним матеріалом 
для навчання дітей. 
Намагаємося йти 
углиб Лівану. Готува-
ли відкриття нового 
культурного центру 
у туристичній та іс-
торичній перлині 

Лівану, Біблосі, перед по-
чатком епідемії ковіду, але 
вона завадила. У цьому місті 
відкрили український сквер 
і встановили меморіальну 
дошку на честь відомого 
українського мандрівника 
й письменника Василя Гри-
горовича-Барськома, який 
писав про Біблос. У цьому 
скверику стоїть робота київ-

ського скульптора Михайла 
Горлового «Берегиня».

– Яка зараз економічна 
ситуація у Лівані?

– Ліван останні 50 років 
дуже страждає. Десятки ти-

сяч втрат під час громадян-
ської війни, конфлікт із Ізра-
їлем, епідемія коронавірусу, 
економічна криза… Багато 
ліванців виїхали за кордон. 
Серед країн, які обирають, є 
й Україна. Україна для ліван-
ців  – приваблива європей-
ська країна. Під час грома-
дянської війни наші медики 
рятували тут людей. Працю-
вали у таборах палестин-
ських, сирійських біженців. 
А під час перебування ми-
ротворчого українського 
контингенту (2001−2006 
роки) наші військові ліка-
рі-волонтери також лікували 
тисячі ліванців.

У Лівані  – катастрофічна 
економічна ситуація. Ціка-
вий досвід для України – до 
чого може призвести ого-
лошення дефолту… Зараз 
Ліван вступає у період від-
новлення, реконструкції. 
Сподіваюся, буде простір і 
для українських будівельни-

ків. У Лівані зараз харчова 
криза. Українці можуть до-
помогти, ми усіх залучаємо 
та запрошуємо.

– А як уже допомогла 
Україна після вибуху?

– Понад 12 годин на свя-
то Спаса я провів у небі. О 
7-й ранку ми вилетіли лі-
таком Національної гвар-
дії України за маршрутом 
Київ-Анкара-Бейрут-Київ і 
повернулися о першій ночі. 
Вдячні українській владі, 
яка прийняла рішення нада-
ти Лівану гуманітарну допо-
могу. Її розвантажили в ае-

ропорту Бейрута ліванські 
військові. Ліванці просили 
Україну про медичні препа-

рати, обладнання, 
продукти харчу-
вання та будівельні 
матеріали  – скло, 
алюміній, дерево. 
Також Україна пе-
редала пшеничне 

борошно. Коли я вийшов з 
літака, зрозумів, наскільки 
ліванці вдячні Україні: були 
емоції, сльози.

– Вибух стався тоді, 
коли лікарні Бейрута були 

переповнені хворими на 
коронавірус…

– На початку ліванці по-
тужно боролися з корона-
вірусом, й епідемія зійшла у 
країні до показника близько 
20-30 випадків щодня. Ліван-
цям вдавалося відстежувати 
шляхи поширення інфекції. 
Людей, які привезли вірус 
та усіх контактних, ізолюва-

ли. Потім кількість випадків 
почала різко зростати, на 
початку серпня було близь-
ко 500 нових випадків що-
денно. І тут стався страшний 
вибух… Війна, що тривала 
25 років, економічна криза, 
епідемія, а тепер іще й вибух 
у порту. Ліван виснажений 
чорними смугами…

Фото з архіву Ігоря Осташа
Автор: Ірина Кушинська

Джерело: «Високий замок» (https://
wz.lviv.ua/interview/420073-vybukh-u-
beiruti-tretii-za-syloiu-v-istorii-liudstva-

pislia-khirosimy-i-nahasaki)

і і

За одну мить у Бейруті впало майже 
все скло – близько 5 тисяч тонн

Посольство рятувало українських моряків, 
які працювали на арештованому російському 
судні, й не отримали від власника зарплати

www.chabanlaw.com
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Продовження на стор. 22

Голова правління Крим-
ськотатарського ре-

сурсного центру – про те, 
чому до повернення Криму 
треба готуватися сьогодні.

Кримськотатарський ре-
сурсний центр – громадська 
організація, яка ставить собі 
за мету роботу з досягнення 
забезпечення колективних 
прав кримськотатарсько-
го народу й індивідуальних 
прав усіх жителів Криму для 
досягнення поступального 
розвитку суспільства та регі-
ону в цілому, ведення право-
захисної діяльності, ведення 
і підтримки культурно-про-
світницької діяльності, захи-
сту екосистеми Криму. Один 
із найголовніших напрямів 
діяльності КРЦ – аналіз пра-
вової системи та розробка 
проєктів законів й інших 
нормативних актів. «День» 
поговорив із головою прав-
ління КРЦ Ескендером Барі-
євим про правове забезпе-
чення деокупації Криму та 
нинішні правові проблеми з 
захисту кримчан.

– Ескендер-агъа, як ви-
никла ідея створення КРЦ 
і що вже вдалося зробити 
щодо вдосконалення пра-
вової системи стосовно 
статусу Криму та його 
жителів у нинішніх умо-
вах?

– Ідея створення КРЦ ви-
никла 2015 року. Це було так. 
Після березня 2014 року ми 
створили Комітет із захисту 
прав кримськотатарсько-
го народу. Він активно діяв. 
Ми проводили пресконфе-
ренції, організували гарячу 
лінію, збирали інформацію 
про порушення прав крим-
ських татар та українців. У 
грудні 2014 року ми нама-
галися провести заходи, 
присвячені Міжнародному 
дню прав людини, за нами 
вели стеження, надавали 
застереження, а на прескон-
ференції облили зеленкою 
і провокували бійку, а вже 
17 січня 2015 року ми про-
вели Всекримську конфе-
ренцію активістів Комітету 
із захисту прав кримсько-
татарського народу, і наші 
опоненти намагалися його 
зірвати, провокували бійку. 
Але ми все одно ухвалили 
низку звернень і 22 січня ви-
їхали з Криму, що відправити 
їх адресатам.

Пізніше щодо координа-
торів Комітету та мене осо-
бисто російськими силови-
ми органами були відкриті 
кримінальні справи за кіль-
кома статтями, пов’язаними 

з екстремізмом, нам також 
інкримінували заклики до 
порушення територіальної 
цілісності Російської Феде-
рації, створення некомер-
ційної організації, що несе 
загрозу суспільству, й інші 
звинувачення. Проте ми зби-
ралися ще повертатися до 
Криму, але після того, як 29 
січня був заарештований Ах-
тем Чийгоз, і в Криму почали 
викликати на допити наших 
активістів, ми вирішили, що 
ми не можемо повернути-
ся, тому що це призведе до 
ліквідації комітету. Тоді ми 
побачили, що в умовах Кри-
му оптимальною формою 
організації роботи був комі-
тет, але тут, в умовах грома-
дянської свободи ми могли 
працювати ефективніше, і 
ми вирішили створити Ре-
сурсний центр, щоб не лише 
моніторити ситуацію, але 
накопичувати різноманітні 
ресурси – методичні, органі-
заційні, фінансові для допо-
моги тим, хто прагне покра-
щувати ситуацію в Криму. 
Ми дозріли до жовтня 2015 
року та зареєстрували наш 
центр.

– Ви відразу визначили 
коло роботи й обсяг за-
вдань? Що було на першо-
му плані?

– Ми ставили три завдан-
ня. Це – правозахисна діяль-
ність, моніторинг пересліду-
вань усіх кримчан, зокрема, 
й кримських татар. Друге 
– надання допомоги та під-
тримки будь-якої ініціативи, 
пов’язаної з Кримом. Напри-
клад, ми допомогли пере-
реєструватися поза Кримом 
орієнтовно 10 громадським 
організаціям, це – Крим-
ськотатарський молодіжний 
центр, організація дослід-
ників історії кримськотатар-
ського народу, Союз моло-
дих держслужбовців та інші, 
яким ми допомагали встати 
на ноги, допомагаємо їм ви-
рішувати питання фінансу-
вання, ведемо пошук доно-
рів і так далі.

Ми ініціювали міжнарод-
ний рух за деокупацію Кри-
му та солідарність із крим-
ськотатарським народом 
#LIBERATECRIMEA, беремо 
активну участь у міжнарод-
ній ініціативі «Об’єднані пра-
пором», тісно співпрацюємо 
зі спеціальними механізма-
ми ООН із питань прав ко-
рінних народів, увійшли до 
складу різних правозахис-
них коаліцій. У 2019 році 
завдяки нашому сприянню 
Латвійський і Литовський 

сейми визнали депортацію 
кримськотатарського наро-
ду 1944 року актом геноци-
ду, і роботу з цього питання 
ми ведемо зараз ще з 25 кра-
їнами.

Третій напрям, який ми 
вважаємо дуже важливим, 
це – нормотворча діяльність, 
розробка законопроєктів і 
підзаконних актів. Ініціюємо 
комітетські слухання, круг-
лі столи, щоб підтримувати 
прогресивні ідеї щодо вдо-
сконалення українського 
законодавства. З 2014 року 
ми проводили адвокацій-
ну кампанію з визнання 
депортації актом геноциду 
Верховною Радою України. 
Народний депутат Микола 
Княжицький зареєстрував 
проєкт постанови, який був 
прийнятий 12 листопада 
2015 року. Ми брали участь у 
розробці проєкту змін до 10 
розділу Конституції України, 
адвокатували прийняття за-
кону України про відновлен-
ня прав осіб, депортованих 
за національною ознакою, 
за нашою ініціативою була 

заснована посада уповно-
важеного при Президентові 
України в справах кримсько-
татарського народу...

– Сьогодні здається, що 
раніше робота з інтегра-
ції кримськотатарського 
народу в українське сус-
пільство була інтенсив-
нішою. Працювала Рада 
представників народу при 
Президенті, обговорюва-
лися і вирішувалися про-
блемні питання. Ця робо-
та вже не актуальна?

– Ні, вона актуальна, але 
зараз все трохи інакше. Указ 
про Раду представників 
кримськотатарського наро-
ду ніхто не скасовував, він є. 
Але ситуація після 2015 року 

змінилася на краще. Відпо-
відно до постанови ВР Укра-
їни від 20 березня 2014 року 
меджліс кримськотатар-
ського народу є офіційним 
органом в Україні, кримські 
татари визнані корінним на-
родом, місія України в ООН 
у квітні 2014 року публічно 
заявила про те, що Україна 
приєднується до Декларації 
ООН про права корінних на-
родів.

Але, я буду з вами від-
вертий, щодо Криму в пра-

вовому полі країни є три 
проблеми, розв’язання яких 
ще належить знайти. Ми ро-
зуміємо, що статус Криму 
вимагає вдосконалення, але 
як це зробити? Коли ми гово-
римо про зміни в 10-й розділ 
Конституції України, то розу-
міємо, що для цього необ-
хідні не менше 300 голосів у 
парламенті, які було складно 
знайти при Порошенкові. На 
жаль, немає політичної волі 
й у президентської більшості 
сьогодні. Ба більше, навіть 
якби були прийняті зміни, ці 
конституційні норми мають 
підкріплюватися відповідни-
ми законами. Таким чином 
потрібно прийняти закон 
України про корінні народи, 
внести поправки в десятки 
законодавчих актів. Також 
залишається відкритим пи-
тання зі змінами Конституції 
АРК, яку, ніхто не скасовував 
і, природно, вона діє і зараз, 
а наприклад, Прокуратура 
АРК використовує той самий 
прапор, яким користується 
окупаційна влада.

Конституція АРК також 

вимагає змін, але її не мож-
на змінити, оскільки в нас 
немає легітимної Верховної 
Ради АРК. І ми вважаємо, що 
такий орган має бути на те-
риторії України. Після окупа-
ції в Україні були відновлені 
деякі відомства автоном-
ної республіки, наприклад, 
представництво Президен-
та, прокуратура, Нацполіція, 
але відсутній легітимний 
представницький орган Ав-
тономної Республіки Крим. 
Парадокс.

– Як це сталося і чи ре-
ально її створити в ниніш-
ніх умовах Криму?

– Це сталося після того, 
коли 11 березня 2014 року 
Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим і Севас-
топольська міська рада 
ухвалили декларацію про 
незалежність Автономної 
Республіки Крим та міста 
Севастополя. 15 березня 
2014 року Верховна Рада 

України (на підставі рішення 
Конституційного суду Укра-
їни в справі про кримський 
референдум і з посиланням 
на п. 28 статті 85 Конституції 
України 1996 року) достро-
ково припинила її повнова-
ження. В Криму настав пе-
ріод безвладдя. З цього дня 
потрібно було діяти і оголо-
сити вибори нової Верховної 
Ради і провести її на матери-
ковій Україні раніше, ніж це 
зробила Росія. Але ми цей 
момент упустили, і 14 верес-

ня 2014 року колаборанти 
провели вибори російської 
«держради». Так, вона – не 
законна, ми її не визнаємо, 
її не визнають міжнародні 
організації, її «закони» та рі-
шення не мають юридичної 
сили, але в очах кримчан 
вони формально легітимізу-
вали себе як влада, частина 
кримчан за них голосувала.

У той період наші пред-
ставники, і я зокрема, нео-
дноразово приїжджали до 
Києва, і ми зустрічалися в 
ЦВК, але вирішити це питан-
ня не вдалося. В цей період 
кримського безвладдя в 
Україні повинні були прове-
сти вибори Верховної Ради 
АРК і створити легітимний 
орган, з яким зараз можна 
було б працювати зі зміни 
статусу Криму, адже сьо-
годні ніхто не може змінити 
Конституцію АРК, хоча сама 
вона діє. Адже ми змогли за-
кликати кілька тисяч крим-
чан виїхати на вибори пре-
зидента України в 2014 році, 
я думаю, вони б приїхали і на 
вибори Верховної Ради АРК, 
а ми допомогли б їм це зро-
бити. І тоді ми могли б змі-
нити і українське, і кримське 
законодавство.

Ба більше, зараз поміт-
но, що кримчанам потрібні 
всі українські органи вла-
ди, що існували раніше. І ми 
пропонували створити їх на 

прикордонній території Хер-
сонської області з Кримом, 
нехай навіть у якійсь скоро-
ченій моделі, але щоб люди 
могли приїхати з Криму й 
оперативно вирішити всі пи-
тання – оформити необхідні 
документи, хоча б свідоцтво 
про народження, або будь-
які інші.

І третій шлях, найпрості-
ший. Йдеться про закон про 
корінні народи України, в 
якому треба вказати дефіні-
цію «корінний народ», його 
органи самоврядування, 
його представництво в орга-
нах влади, порядок взаємо-
дії з ними. Ми підрахували, 
що прийняття такого закону 
вимагає внесення змін до 
інших законів  – наприклад, 
у податковий і бюджетний 
кодекси, про об’єднання 
громадян, про культуру, про 
освіту, а також і в 10-й розділ 
Конституції.

Цей закон вирішував би 
багато проблем. Наприклад, 
якщо ми будемо відтворюва-
ти Раду представників, то це 
– шлях назад, знову в 1999 
рік, а життя дуже змінилося. 
Головне, щоб такий закон 
вирішував питання взаємо-
дії меджлісу й органів влади 
України з усіх питань. І навіть 
коли сьогодні пропонують 
Президенту України видати 
указ про взаємодію з медж-
лісом кримськотатарського 

Ескендер Барiєв:

«Чорний лебідь» для Росії 
вже десь летить...»

В інтересах України позбутися 
територіальної автономії і відновити 
національно-територіальну

Попри нинішню інтенсивну колонізацію Криму 
мігрантами з Росії, в ньому все одно залишиться значний 
вплив української і кримськотатарської культури
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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

18 років навчального досвіду
Диплом Estelle – гарантія 
якості для рекламодавців!

Оголошується набір за 
спеціальністю КОСМЕТОЛОГ!

• Навчаємо створенню
власної косметичної лінії

• Включений курс по Laser 
Technician Certifi cation

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

Ранкові, вечірні класи
 і заняття в вихідні дні

Допомагаємо 
працевлаштуватися 

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

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

Програма навчання 
включає:

SKIN CARE 
THERAPIST

Додаткова інформація:
847-329-9174

Безкоштовні консультації по телефону 
і з допомогою системи Zoom

Особисті консультації в офісі – $250 
(будуть відраховуватися надалі з Вашої оплати послуг адвоката)

jsager@jsassociates.info
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народу, це – всього лише ситуа-
тивне вирішення питання, а не 
системне правове рішення, яке 
могло б регулюватися винятко-
во законом.

– Чи правда, що створення 
кримськотатарської націо-
нально-територіальної ав-
тономії в Криму допомогло б 
вирішувати проблеми деоку-
пації півострова і як саме?

– Безумовно. По-перше, 
це був би зовсім інший статус 
цієї території, і це підвищува-
ло б його значимість в очах 
міжнародної громадськості. 
Кримськотатарський народ як 
корінний народ Криму в між-
народному праві – важливий 
інструмент тиску на Росію з 
метою відновлення цілісності 
України. Ми вважаємо Україну 
базою для реалізації прав сво-
го народу, тому й Україна може 
використовувати кримськота-
тарський чинник у своїх інтер-
есах.

По-друге, Україні необхідно 
було змінити топоніміку Кри-
му, але не в межах декомуніза-
ції, а відповідно до закону про 
відновлення прав осіб, депор-
тованих за національною оз-
накою. Річ у тім, що вся світова 
картографія працює за даними 
тієї держави, яка є законним 
власником тієї чи іншої терито-
рії, і весь світ на мапах читав б 
не російські назви, а історичні.

По-третє, передумовами ав-
тономії в Криму були вимоги 
кримськотатарського націо-
нального руху про відновлен-
ня Кримської АРСР, проте була 
створена територіальна авто-
номія, фактично російський 
анклав на території України, 
яка була міною уповільненої дії 
і прецедентом для так званих 
«ЛНР», «ДНР», «ХНР» і всяких ін-
ших «НР» на території України, 
що може призвести до федера-
лізації країни. Тому в інтересах 
України позбутися територі-
альної автономії і відновити 
національно-територіальну, як 
символ суб’єктності, як фор-
му самовизначення корінного 
кримськотатарського народу 
та гарантії захисту жителів ін-
ших національностей.

При цьому я – прихильник 
того, що необхідно змінити зміст 
автономії, але назву потрібно 
було б залишити колишню. Так 
ми зберігаємо визначення сис-
теми управління – республіка. 
А також збереження колишньої 
назви – АРК – гарантує спадко-
ємність у міжнародних судах. 
Природно, має бути зазначено, 
що нова АРК є формою самови-
значення корінного кримсько-
татарського народу та захисту 
прав інших народів, які прожи-
вають у Криму.

– Чи потрібен у цій ситу-
ації закон про порядок део-
купації Криму, в якому було 
б зазначено і форми відпо-
відальності за діяльність у 
період окупації, і порядок від-
новлення колишнього ста-
тусу?

– Я думаю, що потрібна стра-
тегія деокупації, в якій, крім 
уже прийнятого закону про 
тимчасово окуповані терито-
рії, мають бути передбачені й 
низка законів, зокрема, й закон 
про перехідне правосуддя, змі-

ни до кримінального кодексу. 
Має формуватися нова пра-
вова база, зокрема, й закон 
про корінні народи, і зміни до 
Конституції. Потрібно розумі-
ти, що деокупація може відбу-
тися дуже швидко, приблизно, 
як розпався Союз. Ми поки не 
знаємо, де зараз той «чорний 
лебідь» і який він, що приле-
тить до Росії і стане поштовхом 
для повернення Криму, але він 
обов’язково буде. Він уже десь 
летить, і нам треба готуватися.

Причому, необхідно розумі-
ти, що повернення Криму може 
проходити і в кілька етапів, 
тому ми повинні бути до цього 
готові. Крім того, реінтегрувати 
Крим буде набагато простіше, 
ніж Донбас, бо в Криму не була 
пролита кров, там немає кров-
ної образи, не буде кровної по-
мсти. Звичайно, Росія залишить 
у ньому і п’яту колону і зробить 
багато «закладок», залишить 
диверсійні групи, зруйнує все, 
що можна, як вона завжди це 
робить. І Крим буде метатися, 
будуть спроби зробити його 
незалежним, хоча, з моєї точ-
ки зору, це – неможливо, і буде 
безліч інших пропозицій.

Але іншого шляху, окрім 
повернення під юрисдикцію 
України в Криму немає. Про це 
говорять багато чинників. Укра-
їна ще не втратила населення 
Криму, зокрема, й українську 
громаду, і кримськотатарський 
народ, серед яких ще сильні 
проукраїнські настрої. В Кри-
му вже росте нове покоління, в 
школу пішли ті діти, які народ-
жені вже після окупації, вони 
не знають України, але інфор-
мація про неї буде приходити 
до них поступово, тому в Кри-
му назріває конфлікт поколінь. 
Деокупації сприяє також усе 
міжнародне співтовариство, 
і його тиск посилюватиметь-
ся однозначно, тому що Росія 
посилює дискримінацію крим-
чан. Нарешті, в Криму немає і 
не може бути іншого джерела 
води, крім України, а це – важ-
ливий чинник і тиску, і впливу.

– Політологи й історики 
висувають концепцію Ново-
го Криму. Наскільки важливо 
її розробляти, і в чому вона 
має полягати?

– Звісно, в будь-якому разі 
Крим уже ніколи не буде таким, 
як був 2013 року. Коли ми по-
вернемося, а, кажучи віршами 
Лілії Буджурової, ми неодмінно 
повернемося, Крим буде зовсім 
іншим, навіть не сьогоднішнім. 
Він матиме новий статус, там бу-
дуть зовсім іншими правові та 
суспільні відносини. І сьогодні 
важливо розуміти, що ми боре-
мося не лише за територію або 
не лише за людей, а й за людей, 
і за їхні душі, і їхні почуття, і за 
територію. І я думаю, що попри 
нинішню інтенсивну колоніза-
цію Криму мігрантами з Росії, 
в ньому все одно залишиться 
значний вплив української і 
кримськотатарської культури. 
І формувати новий Крим – це 
і означає розширювати вплив 
культури, притаманної йому з 
самого початку.

Автор: Микола Семена
Джерело: «День» (https://day.kyiv.ua/

uk/article/podrobyci/eskender-bariyev-
chornyy-lebid-dlya-rosiyi-vzhe-des-letyt)

Україна уважно стежить за 
російськими військовими 

навчаннями «Кавказ-2020» – РНБО

Про це заявив секретар Ради націо-
нальної безпеки і оборони України Олек-
сій Данілов.

Як повідомляє пресслужба Радбезу, 
коментуючи початок стратегічних ко-
мандно-штабних військових навчань 
«Кавказ-2020», які РФ проводить з 21 по 
26 вересня ц. р., очільник РНБО зазначив, 
що у відповідь в Україні 22-25 вересня 
тривають стратегічні командно-штабні 
навчання «Об’єднані зусилля - 2020».

21 вересня розпочалися команд-
но-штабні військові навчання ЗС РФ «Кав-
каз-2020». За інформацією представника 
Головного управління розвідки Міністер-
ства оборони України Вадима Скібіцько-
го, під час навчання «Кавказ-2020» буде 
відпрацьовано увесь комплекс заходів 
з підготовки та застосування російських 
сил загального призначення.

Офіційною темою навчання визначе-
но — «Застосування угруповання військ 
(сил) коаліції держав в інтересах забезпе-
чення воєнної безпеки на Південно-За-
хідному стратегічному напрямку».

До проведення навчань залучати-
муться органи управління, об’єднання, 
з’єднання та частини Південного, Захід-
ного та Центрального військових округів, 
Повітряно-космічних сил, Військово-мор-
ського флоту, Повітряно-десантних 
військ, Росгвардії, інші військові форму-
вання Росії.

До участі у навчанні «Кавказ-2020» 
також запрошені контингенти збройних 
сил 17 країн-партнерів.

Розрахунково очікується задіяння 
щонайменше 100 — 120 тис. осіб, 3000 

бойових броньованих машин (з них що-
найменше 500 танків), 300 літаків, 250 
вертольотів, 50 кораблів та до 5 підвод-
них човнів.

Слід зазначити, що, відповідно до заяв 
військового керівництва Росії, цьогоріч-
не навчання планується провести у гли-
бині території країни на полігонах «Пруд-
бой», «Капустин Яр», «Ашулук».

Водночас аналіз підготовки до нав-
чання вказує, що ці заяви мають більше 
пропагандистський та демонстративний 
характер.

Крім того, окремі епізоди СКШН бу-
дуть відпрацьовані у прикордонних 
з Україною районах Росії, зокрема на 
полігонах «Кадамовський», «Кузьмін-
ський», а також в окупованому Криму.

Для спільних дій запрошені до 1000 
військових з Вірменії, Білорусі, КНР, Мон-
голії, М’янми, Пакистану та Ірану. Спосте-
рігати за маневрами будуть представники 
Казахстану, Азербайджану, Таджикистану, 
Індонезії та Шрі-Ланки.

Своєрідною відповіддю на російські 
навчання є стратегічні командно-штабні 
навчання «Об’єднані зусилля-2020», які 
відбуваються 22-25 вересня. Вони доз-
волять оцінити якість переходу на нову 
J-структуру в Збройних силах України. В 
рамках навчань на південних полігонах 
України буде проведено бойові стрільби 
зенітно-ракетних комплексів, авіації Пові-
тряних Сил, певних підрозділів та частин 
Сухопутних військ, інших військових фор-
мувань. Також очікується участь окремих 
країн НАТО.

У навчаннях «Об’єднані зусилля - 
2020», які пройдуть під керівництвом го-
ловнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, 
візьмуть участь близько 12 тисяч військо-
вослужбовців, з них до 8 тисяч – безпосе-
редньо на полігонах під час практичної 
фази.

Планується залучити до 50 одиниць 
артилерійських систем, близько 80 танків 
та 450 бойових броньованих машин, а та-
кож бойові кораблі, армійську авіацію та 
повітряні сили. У їхньому складі залуча-
тимуться і зразки техніки, які нещодавно 
прийнято на озброєння ЗСУ. Зокрема, но-
вітні комплекси «Нептун», «Вільха», безпі-
лотні літальні комплекси Bayraktar.

Елементи стратегічних команд-
но-штабних навчань «Об’єднані зусилля 
2020» відпрацюють практично на всіх вій-
ськових полігонах України.

Зокрема, у їх рамках відбудуться нав-
чання «Спільні зусилля» за участі вій-
ськовослужбовців Великої Британії. А в 
Міжнародному центрі миротворчості та 
безпеки, що на Львівщині, пройдуть між-
народні навчання «Рапід Трайдент - 2020» 
за участю військових 15 країн.
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Студенти УКУ – серед переможців 
престижної міжнародної 
олімпіади з математики

Студенти другого курсу Факультету прикладних 
наук УКУ Володимир Фединяк та Максим Про-

цик стали призерами на змаганнях «International 
Mathematics Competition for University Students 
2020», які  цього року приймав Королівський ко-
ледж у м. Лондон (King’s College London). 

Олімпіада, участь у якій взяли понад 500 студентів з 
усього світу, проходила в онлайн режимі з 25 по 30 липня.

Команда Факультету прикладних наук вперше брала 
участь у міжнародних змаганнях з математики і отримала 
дуже добрий результат, адже двоє студентів УКУ опинили-
ся серед переможців змагання – поруч із колегами з най-
кращих університетів світу. Специфіка цієї олімпіади поля-
гає в тому, що її учасники репрезентують та виступають від  
імені свого університету. 

Керівниками команди з УКУ були професор Ростислав 
Гринів, викладач факультету, та Олесь Добосевич – керів-
ник бакалаврської програми «Комп’ютерні науки». Учасни-
кам пропонувалися завдання зі статистики, теорії ймовір-
ності, алгебри тощо.  

Коментуючи успіх своїх студентів, декан Факультету 
прикладних наук Ярослав Притула наголосив на важливо-
сті саме міжнародного досвіду, який отримують студенти 
на таких змаганнях:  «Ми хочемо бачити наших студентів 
та випускників глобальними, тому нам вкрай важливо, 
щоб вони відчували міжнародний контекст і були до нього 
максимально дотичними. Участь, а також перемога у таких 
міжнародних змаганнях, з одного боку, свідчить про силь-
ну мотивацію студентів до таких звершень, а з іншого боку 
– свідчить про те, що ми даємо їм освіту високої якості.

Цей успіх також показує, що УКУ є різностороннім уні-
верситетом, який має найвищі освітні стандарти не тільки у 
гуманітарній, богословській чи бізнес сферах, але, що важ-
ливо, також і в галузі точних і комп’ютерних наук».

Ярослав Притула також зауважив, що цей успіх став 
можливим через згуртовану та плідну співпрацю між сту-
дентами та викладачами. При факультеті вже довгий час діє 
математичний гурток, де студенти не тільки поглиблюють 
знання з математики, але й вчаться працювати командно, у 
взаємодії зі своїми наставниками. 

Нагадаємо, що минулого року команда «Cardio Vision», 
учасниками якої є випускники та студенти факультету 
прикладних наук УКУ, здобула перемогу у конкурсі AI Idea 
Challenge Contest від Microsoft, представивши рішення, що 
повинне вирішити одну з найбільших проблем людства – 
смерть від серцево-судинних захворювань. 

Крім того, Факультет прикладних наук тримає першість 
у рейтингах DOU — щороку на ІТ платформі DOU прово-
диться опитування щодо якості освіти в українських уні-
верситетах. У 2019 році факультет прикладних наук УКУ 
розділив перше місце із факультетом інформатики НаУК-
МА. Рейтинг навчальних програм складається на основі 
відгуків нинішніх і колишніх студентів. 

Андрій Гриниха, пресслужба УКУ

Кембриджський університет запрошує 
на серію мовних вебінарів

Українські студії в Кем-
бриджському універси-

теті (Cambridge Ukrainian 
Studies, CUS) запрошують  
на безкоштовний вступний 
курс українською мовою.

Про це повідомляється 
на сторінці події в Фейсбуці.

У рамках курсу в CUS 
пропонують серію безкош-
товних вебінарів, які позна-
йомлять їх учасників з укра-
їнською мовою.

Викладач мови в Кем-
бриджському університе-
ті Андрій Смицнюк (Andrii 
Smytsniuk) проведе вступні 
уроки української мови, які 
охоплюватимуть кілька ос-
новних тем.

Розпочав серію вебінар, 
присвячений темі «Мене 
звати…». Заняття пройшло 
17 вересня, о 17:00 за місце-
вим часом, учасників вебіна-
ру навчали, як представити 
себе і запитати ім’я в іншої 
особи. Урок також охопив 
іменники, що позначають 
основні професії або рід за-
нять.

У четвер, 24 вересня, о 
17:00 за Лондоном, відбудеть-
ся другий вебінар на тему 
«Числа. Скільки тобі років?».

Третій вебінар, присвя-
чений темі «Національності. 
Звідки ти?», відбудеться 1 
жовтня, о 17:00. Окрім того, 
як поставити запитання 
«Звідки ти?» українською 
мовою, учасники дізнаються 
назви різних країн україн-

ською. Відбудеться коротке 
підбиття підсумків попе-
редніх уроків.

Як зазначається, охочі за-
писатися на заняття, повинні 
володіти базовими знання-
ми українського алфавіту та 
знати кілька основних фраз 
українською мовою. Ці ос-
новні навички є предметом 
двох попередніх вебінарів 
CUS, які викладав Андрій 
Смицнюк. Вони доступні для 
огляду за посиланнями:

- український алфавіт: 
https://youtu.be/RYLGWNa 
0kkE,

- Основні фрази україн-
ською мовою: https://youtu.
be/iJUOyVBVqZQ.

Реєстрація за поси-
ланням: https://zoom.us/
webinar/register/WN_Ej5Rs0 
BeQGiwUqwmqHuoXA.

Українські студії в Кем-
бриджському універси-
теті (Cambridge Ukrainian 
Studies, CUS) – академічний 
центр при Кембриджського 
університету, мають на меті 

сприяти вивченню України 
у Великій Британії та за її ме-
жами, зазначається на сайті 
CUS. 

«Українські студії праг-
нуть поглибити суспільне 
розуміння України та про-
сувати новітні, інновацій-
ні підходи до досліджень 
найбільшої країни Європи, 
важливого перехрестя між 
Сходом та Заходом з багатим 
історичним, мовним та куль-
турним спадком», - йдеться 
на сайті.

Як зазначається, основну 
увагу в CUS приділяють лі-
тературі та культурі України, 
проте Українознавчі студії 
намагаються дослідити – і 
кинути виклик – загально-
прийнятим уявленням про 
дисциплінарні та географічні 
кордони та сприяти жваво-
му обміну між художниками, 
науковцями, політиками та 
широкою громадськістю, а 
також між вищими навчаль-
ними закладами України, Єв-
ропи та Північної Америки.

В Союзі українців Румунії пообіцяли подальшу 
підтримку освіти українською мовою

Союз українців Румунії 
(СУР) привітав учнів, освітян 
та батьків з початком 2020-
2021 навчального року і по-
обіцяв і надалі підтримувати 
освіту українською мовою в 
країні.

Про це повідомляється 
на сторінці СУР в Фейсбуці.

«Початок навчального 
року є приводом для вели-
кої радості, різних емоцій 
та надій. Хоча цей навчаль-
ний рік є особливим, з чис-
ленними побоюваннями та 
особливими викликами для 
всіх, ми впевнені, що спіль-
ними зусиллями зуміємо по-
долати цей період і здобу-
демо особливі результати та 
гарний досвід», - зазначили 
в СУР.

В Союзі українців Румунії 
побажали учням успішного 
навчального року з якомога 
кращими результатами, на-
тхнення, нових досягнень у 
навчанні та цікавих відкрит-
тів. Вчителям було вислов-
лено вдячність за невтомну 
працю та відданість, з якою 
вони передають знання 
школярам і прищеплюють їм 
моральні цінності.

З огляду на пандемію ко-
ронавірусу, в СУР закликали 
усіх дотримуватись протие-
підемічних правил для за-
безпечення здорових та без-
печних умов навчання.

В СУР зазначили, що й на-
далі сприятимуть розвитку 
української освіти в країні. 

«Союз українців в Руму-

нії надалі підтримуватиме 
освіту українською мовою 
шляхом проведення різних 
тематичних конкурсів для 
дітей та молоді, зустрічей 
українських вчителів у Ру-
мунії, шляхом долучення до 
організації та проведення 
олімпіади з української мови 
та літератури, а також шля-
хом впровадження проєктів 
щодо модернізації та облад-
нання дитячих садків і шкіл 
засобами навчання, надан-
ня українським учням сти-
пендій, електронних засобів 
навчання та шкільного при-
ладдя, проведення учнів-
ських спортивних змагань і 
таборів для дітей у Румунії та 
за кордоном», - зазначили в 
СУР/
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Продовження на стор. 25

Чому так і не було ство-
рено необхідних умов 

для сталого економічно-
го зростання України.

Незважаючи на скасуван-
ня уже з червня більшості 
карантинних обмежень, еко-
номіка України, і насамперед 
її реальний сектор, залиша-
ється далекою не лише від 
відновлення докризових по-
казників, а й узагалі від при-
пинення падіння. Ба більше, 
у низці сфер показники на-
віть погіршилися. А опти-
містичні урядові прогнози 
щодо швидкого відновлення 
й тим паче виходу еконо-
міки на траєкторію сталого 
та динамічного зростання 
видаються політичними де-
клараціями, позбавленими 
реального підґрунтя. Адже 
системні проблеми, які при-
звели українську економіку 
до кризи задовго до початку 

пандемії COVID-19, так ніхто 
й не брався розв’язувати, 
а нові негативні фактори 
стрімко наростають. До того 
ж, хаотичні рухи в економіч-
ній політиці лише провоку-
ють її подальше занурення у 
трясовину деградації та си-
ровинної трансформації.

Останні прогнози НБУ 
спираються на те, що еконо-
мічне падіння триватиме до 
І кварталу 2021 року включ-
но, хоч і з гальмуванням до 
–1,4% порівняно з –11% у ІІ 
кварталі 2020-го. Із ІІ квар-
талу 2021 року в Нацбанку 
сподіваються на відновлю-
вальне зростання завдяки 
низькій базі, порівняно з 
2020 роком. Проте навіть 
такий оптимістичний сцена-
рій передбачає, що вже до 
кінця 2021 року зростання 
здебільшого вичерпається, 
а темп приросту ВВП змен-
шиться до 2,5% за результа-
тами ІV кварталу 2021-го. У 
результаті українська еко-
номіка 2021 року майже на 
3% не дотягуватиме до рів-
ня 2019-го. В уряді прогнози 
оптимістичніші, там обіця-
ють «формування якісного 
підґрунтя для сталого еко-
номічного розвитку в серед-
ньостроковій перспективі» 
на рівнях значно вищих від 
4% щороку.

Натомість міжнародні 
агенції обережніші: нещо-
давно підтверджений про-
гноз Fitch Ratings очікує на 
глибше, аніж українські НБУ 
чи Кабмін, падіння укра-
їнської економіки у 2020 
році на 6,5% та повільніше 
відновлювальне зростання 
лише на 3,8% і 3,5% у 2021–
2022 році. Тобто до 2022-го 
можливе лише відновлення 
до рівня 2019 року.

Негативні тренди
Іще навесні поточного 

року, коли прогнози держав-
них структур зводилися до 

стрімкого відновлення еко-
номіки за V-подібним сцена-
рієм після зняття зумовле-
них карантином обмежень, 
«Тиждень» звертав увагу, 
що вони ігнорують той факт, 
що кризу було спровокова-
но зовсім іншими фактора-
ми – задовго до пандемії. 
Насамперед – зниженням 
конкурентоспроможності 
українських підприємств, 

особливо в галузях із ви-
щою доданою вартістю на 
внутрішньому та зовніш-
ньому ринках. Ця пробле-
ма нікуди не зникне після 
закінчення пандемії у світі, 
тому без зміни економічної 
політики занепад триватиме.

І економічна динаміка під-
твердила наші прогнози. За 
даними НБУ зменшення ін-

дексу виробництва базових 
галузей (ІВБГ) зберігається 
попри скасування карантин-
них обмежень: у червні-лип-
ні 2020 року він становив, 
відповідно, 9,6% та 5,3%. До 
того ж, майже вдвічі менше 
падіння в липні, порівняно 
з серпнем, стало результа-
том не поліпшення ситуації 
в економіці, а наслідком різ-
кого провалу в агросекторі у 
червні (–40,6%) через пізні-
ший початок збору врожаю. 
В обробній промисловості 
падіння із 15,6% у травні за-
гальмувало до 6,2–6,6% у 
червні-липні, однак усе одно 
залишається більшим, аніж 
у докарантинному І кварта-
лі 2020-го (4,6%) чи напри-
кінці 2019-го року (–4,9% та 
–5% відповідно в листопа-
ді-грудні). Тобто скасуван-
ня карантинних обмежень 
лише повернуло зменшення 
виробництва до темпів, які 
були до карантину, і які не 
пов’язані із COVID-19, тому 
падіння триватиме й надалі.

Скасування карантин-
них обмежень призвело до 
відновлення сфери послуг 
чи роздрібної торгівлі, але 
мало вплинуло на інші галу-

зі. У житловому будівництві 
ситуація стрімко погіршуєть-
ся навіть після завершення 
карантину й обіцяних прези-
дентом Зеленським дешевих 
іпотечних кредитів. У липні 
2020 року житлобудівниц-
тво обвалилося на 33,9%, 
порівняно з аналогічним мі-
сяцем 2019-го. Водночас, іще 
в червні падіння становило 

лише 24,3%, й навіть у ка-
рантинних квітні-травні не 
перевищувало 28,3–28,9%. 
Важливо те, що падіння в 
галузі розпочалося ще до 
пандемії та карантину. Так, 
у лютому обсяг житлового 

будівництва зменшився на 
4,5%, і відтоді падіння наби-
рало обертів, незалежно від 
наявності карантинних об-
межень.

Із пом’якшенням каран-
тину не відбулося суттєвого 
поліпшення і в транспортній 
сфері. Якщо в січні-травні 
обсяг вантажоперевезень 
був на 19,9% меншим, аніж 
за аналогічний період то-
рік, то в січні-липні (тобто 
після жорсткого каранти-
ну) іще залишався на 18,9% 
меншим. Інакше й не могло 
бути, адже обвал у галузі 
так само розпочався задов-
го до пандемії та сягав 16%. 
Автомобільні перевезення 
вантажів також і далі стрім-
ко зменшуються. Якщо в січ-
ні-травні вони були на 12,5% 
нижчими за аналогічний пе-
ріод докарантинного року, 
то в січні-липні падіння вже 
становило 13,9%. Аналогіч-
на ситуація і з пасажирообі-
гом. За січень-травень змен-
шення становило 51,6%, а 
після скасування карантину 
в червні — уже 56,2% за ре-
зультатами семи місяців.

Але найпереконливішим 
свідченням того, що причи-

на кризових тенденцій не 
в пандемії коронавірусної 
хвороби чи пов’язаних із 
нею обмеженнях, є ситуація 
із капітальними інвестиція-
ми: і в економіці загалом, і за 
окремими її галузями. Темп 
їх зменшення в І кварталі 
(коли на ухваленні інвести-
ційних рішень іще не мог-
ли позначитися карантинні 
обмеження, запроваджені 
лише у другій половині бе-
резня) майже не відрізняєть-
ся від ІІ кварталу (більшість 
часу якого вже діяли обме-
ження). В агросекторі відпо-
відне зменшення інвестицій 
становило 43,9% і 44,6%, 
у промисловості 36,2% і 
38,2%, у роздрібній торгівлі 
11% і 14,5%. У складському 
господарстві 56,3% і 63,5%, у 
наземному транспорті 57,3% 
і 36,9%.

Тобто інвестиції до по-
чатку карантину в більшості 
галузей економіки падали 
або так само, як і після його 
запровадження, або навіть 
іще стрімкіше. І були про-
довженням негативної тен-
денції, яка окреслилася ще 
в IV кварталі 2019-го, коли 
про COVID-19 ніхто навіть не 
чув. Наприклад, падіння ка-
пітальних інвестицій у агро-
сектор тоді становило 6,6%, 
у роздрібній торгівлі 29,2%, 
у наземному транспорті 
18,6%, у телекомунікаціях 
11,3%.

Зазначені кризові тен-
денції в українській еко-
номіці й далі відбуваються 
на тлі поглиблення її сиро-

винності. Наприклад, падін-
ня в обробній промисловос-
ті (–6,2% в червні та –6,6% в 
липні) й далі значно пере-
вищує аналогічні показники 
видобувної (–4,9% в червні 
та –0,7% в липні). До того ж, у 
таких галузях обробної про-
мисловості, як, для прикла-
ду, деревообробка (–16,8% 
в червні та –10,9% в липні), 
металургія (–3% і –10,3% 

відповідно), металообробка 
(–8,8% і –11,6%) та особливо 
машинобудування (–22,5% 
та –21,3%) це падіння ще 
глибше, аніж в обробній 
промисловості загалом. До 
того ж, падіння в машино-
будуванні стрімко погли-
блюється: від 7,3% у грудні 
2019-го та 13,2% у лютому 
2020-го до 22,4% у каран-
тинному травні й тих-таки 
21,3–22,5% у посткарантин-
них червні-липні 2020 року. 
І це падіння не залежить від 
карантинних обмежень.

Навіть у гірничо-металур-
гійному комплексі загалом 
падіння у виробництві мета-
лу, а тим паче готових виро-
бів із нього, як мінімум удвічі 
вище, аніж у видобутку ме-
талевих руд (–4,8% у червні 
та –5,1% у липні). Нарощу-
вання експорту залізорудної 

сировини супроводжується 
зменшенням обсягів вироб-
ництва української мета-
лопродукції та її постачання 
на зовнішні ринки.

Зовнішня торгівля впро-
довж останнього часу також 
добре відображає негатив-
ні тенденції до поглиблен-
ня сировинності україн-
ської економіки. Проблема 
увиразнюється внаслідок 
стрімкого зростання ос-
таннім часом питомої ваги 
Китаю в українській зов-
нішній торгівлі. Якщо ще в 
І кварталі 2019 року експорт 
українських товарів до ЄС 
перевищував обсяг їх поста-
чань до Китаю у понад вісім 
разів ($5,23 млрд та $0,64 
млрд), то за три літні місяці 
2020-го, одразу після коро-
навірусного карантину, спів-
відношення різко змінилося 
до лише двох разів ($4,09 
млрд проти $1,96 млрд).

І річ не в сезонності, а у 
виразному тренді: у І квар-
талі 2019-го співвідношен-
ня українського експорту 
до Китаю та ЄС становило 
1:8, улітку 2019-го вже 1:5, 
у І кварталі 2020-го 1:4, і на-
решті влітку 2020-го — май-
же 1:2. У серпні 2020 року, 
порівняно з тим самим мі-
сяцем торік, постачання 
українських товарів до ЄС 
були майже на 15% менши-
ми, аніж у серпні 2019-го, 

Примарне економічне відновлення

Найбільшими статтями українського 
експорту до Піднебесної 
залишаються руди й зерно

Податки і збори з імпорту останнім 
часом становлять найбільшу статтю 
доходів державного бюджету



ЧАС І ПОДІЇ
#39 I 09.23.2020 25ЕКОНОМІКА

а до Китаю майже на 40% 
більшими. Водночас, серед 
великих торговельних парт-
нерів у Європі мінімальне 
зростання збуту української 
продукції зафіксоване лише 
до Польщі (на 0,7%). Усі інші 
засвідчили більш чи менш 
значний мінус (Італія — на 
35%, Німеччина — 10%). До 
Росії за цей час вони змен-
шилися на 25%, Туреччини 
— на 13%.

Переорієнтація на тор-
гівлю з Китаєм супрово-
джується поглибленням 
сировинності української 
економіки. Найбільшими 
статтями нашого експор-
ту до Піднебесної залиша-
ються руди й зерно, обсяг 
експорту яких улітку 2020 
року був на 58% та 161% 
більшим, аніж торік. На ці 
дві позиції не лише припа-
дає близько 2/3 вітчизняно-
го експорту до Піднебесної, 
вони забезпечили левову 
частку всього приросту по-
стачань за рік. Продаж олії 
залишилися незмінними, а 
постачання машинобудівної 
продукції навіть зменши-
лися на 12% попри їх і так 
мізерну частку у продажах 
українських товарів до КНР. 
Як наслідок, частка Китаю в 
експорті руди з України вліт-
ку 2020 року перевищила 
70% проти 41% улітку 2019-
го, зерна — 25,4% проти 
8,8%. Тоді як частка Підне-
бесної в експорті української 
продукції машинобудування 
опустилася нижче за 1% її за-
гального експорту.

Структура й динаміка на-
шої торгівлі з ЄС кардиналь-
но інша. Частка продукції 
української обробної про-
мисловості в постачаннях на 
європейський ринок уже за-
раз не лише значно більша, а 
й далі стрімко зростає. Нато-
мість кількість сировинних 
товарів навпаки зменшуєть-
ся. За таких умов подальше 
зниження питомої ваги рин-
ку ЄС в експорті українських 
товарів і зростання ваги Ки-
таю означатиме погіршення 
структури нашої економіки. 

Поглиблення сирови-
нності української економі-
ки не лише позбавляє споді-
вань на стале й насамперед 
динамічне її зростання, а й 
робить країну дедалі враз-
ливішою до примх кон’юнк-
тури світових сировинних 
ринків та погоди. Напри-
клад, цьогоріч через збіг 
низки негативних обставин 
високою є ймовірність різ-
кого зниження і 
експорту зерна, і 
валютних надхо-
джень від нього. 
М і н е к о н о м і к и 
нещодавно вже вдруге пе-
реглянуло в бік погіршення 
прогноз урожаю до 68 млн 
т, або на 7 млн т менше, аніж 
торік. Це накладеться на 
значно менші перехідні за-
паси. 

Неефективна політика
Щоб сподіватися на ста-

ле економічне зростання, 
а не покладатися на ефект 
низької бази порівняння й 
часткового відскоку від дна 
після чергового різкого па-
діння, необхідно змінювати 
економічну політику і спри-
яти зростанню виробництва. 
Не здатні забезпечити пози-
тивний ефект і хаотичні та 
фрагментарні урядові захо-
ди щодо нібито підтримки 
економіки шляхом стимулю-
вання попиту й насичення 
дешевими грішми. Вибірко-
вість і відсутність необхідних 
супровідних заходів в інших 
сферах призводить до того, 
що замість позитивного 

ефекту для економіки така 
політика лише дискредитує 
ідею державного стимулю-
вання розвитку економіки. 

Нещодавно, під час Фору-
му малого та середнього біз-
несу, прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль заявив, що проєкт 
бюджету на 2021 рік перед-
бачає дефіцит у 6% ВВП — у 
рази більший, аніж тради-
ційно підтримувався в Укра-
їні. А в державному бюджеті 
на наступний рік закладено 
159 млрд грн на збільшення 
заробітних плат. В уряді спо-

діваються, що значна части-
на цих коштів повернеться 
в бюджет як податки після 
того, коли посприяє по-
жвавленню економіки. Але 
позаяк українці купують 
дедалі менше вітчизняних 
товарів, то без зміни ситу-
ації коефіцієнт корисної дії 
такого стимулювання для 
внутрішнього виробни-
цтва буде менш високим, 

аніж для імпорту. Можли-
во, це і є справжньою метою 
уряду, адже саме податки і 
збори з імпорту останнім 
часом становлять найбіль-
шу статтю доходів дер-
жавного бюджету, тому 
його значне просідання 
цьогоріч болісно вдарило 
по наповненню державної 
скарбниці. Однак залеж-
ність від імпорту й подальше 
стимулювання його зростан-
ня за рахунок бюджету, який 
наповнюється в борг і з ве-
ликим дефіцитом, — це без-
перспективний шлях у глу-
хий кут.

За даними звіту Єврокомі-
сії середня ціна електроенер-
гії на ринку України в І квар-
талі 2020 року, тобто ще до 
початку основних обмежень 
у зв’язку з коронавірусною 
хворобою, була найвищою у 
Європі. Залежність держав-
ної політики від балансу 
впливу ключових олігар-
хів, перетягування канату 
між ними ціною держав-
них інтересів і втрати 
конкурентоспроможно-
сті країни призводить до 
того, що конкурентоспро-
можність економіки зага-

лом лише знижується. Адже 
вартість струму й інших видів 
енергії відіграє не останню 
роль і при ухваленні бізне-
сом рішення про розташу-
вання нових, не кажучи уже 
про перенесення наявних 
виробничих потужностей. Як 
наслідок, замість створення 
нових виробництв інвестори 
навпаки виштовхуються за 
межі країни, туди, де собівар-
тість розвитку бізнесу прива-
бливіша.

Годі очікувати на пози-
тивні зміни й від зниження 

вартості кредитів. Під час 
того-таки Форуму малого і 
середнього бізнесу Денис 
Шмигаль пообіцяв, що «Мета 
— це кредитування у гривні 
в середньому під 7%… Пе-
реконаний, що вже до кінця 
року ми представимо ре-
зультат цієї роботи, й бізнес 
побачить реальні зміни у 
кредитних ставках і в доступ-
ності фінансових ресурсів у 

банківській системі України». 
Проте дешеві гроші є важли-
вим, але не самодостатнім 
фактором стимулювання 
економічного зростання. 
Якщо не працюють інші, то й 
цей метод не стане корисним 
економіці країни. Ним ско-
ристаються або виробники 
й експортери сировини, або 
сектор торгівлі переважно 
імпортними товарами, як 
це й відбувалося останнім 
часом із розрекламованою 
програмою пільгових кре-
дитів для бізнесу «5–7–9». 
Не доводиться очікувати на 
позитивні зміни й від штуч-
ного стимулювання попиту 
на житло в умовах, коли на 
ринку житлового будівниц-
тва зберігається й навіть кон-
центрується під наближені 
до влади бізнес-структури 
олігополія. Здешевлення 
іпотеки за таких умов здатне 
призвести хіба до надування 
чергової бульбашки й по-
дальшого розбалансування 
економіки країни.

Вибратися із прірви
Для сталого й динамічно-

го зростання та модернізації 
економіка України потребує 
не швидких і штучно зде-
шевлених адміністративни-
ми методами дешевих гро-
шей від НБУ, а кардинальної 
зміни державної політики у 
фінансово-кредитній сфері. 

Нова політика у кредит-
но-фінансовій царині має 
полягати в таргетуванні ак-
тивного накопичення бан-
ками фінансових ресурсів 
фізичних осіб для їх подаль-
шого рентабельного й по-
воротного інвестування у 
виробництво та інфраструк-
туру. Тому першочерговим 

завданням для держави має 
стати комплекс заходів по-
даткової та кредитно-грошо-
вої політики, який поклав би 
край вимиванню кредитно-
го ресурсу на потреби спо-
живання та переспрямував 
їх на виробниче інвестуван-
ня. Важливо заохочувати 
громадян накопичувати й 
використовувати фінансо-
ві ресурси для інвестуван-

ня у внутрішнє 
в и р о б н и цт в о 
товарів, а не 
сприяти спожи-
вчому кредиту-

ванню, яке в нинішніх умо-
вах стимулює лише імпорт. 
Необхідно перетворити 
банківську систему з інстру-
мента стимулювання спо-
живчого попиту, іпотеки чи 
фінансування внутрішнього 
боргу країни на засіб спри-
яння появі та зростанню на-
ціонального бізнесу, розши-
рення ним виробництва й 
експорту.

Так само активними ді-
ями національної держави 
з підтримки внутрішнього 
виробництва потрібно ви-
борювати економічну пер-
спективу країни і сприятливе 
місце у світовому поділі праці 
та ланцюжках вартості. Адже 
в умовах, коли внутрішній 
ринок не захищений від 
напливу імпорту товарів з 
інших держав, бізнесу ви-
гідніше вкладатися в тор-
гівлю імпортними товара-
ми й надання послуг. Відтак 
важливо створювати умови 
не просто для зростання 
споживання товарів і послуг 
у країні, а щоб дедалі більшу 
частину товарів, що їх спожи-
ватимуть в Україні, виробля-
ли всередині країни. У зв’язку 
з цим показовим є приклад 
сусідньої з нами Туреччини, 
яка, на відміну від України, 
значно більше інтегрована 
економічно з ЄС. В умовах 
пандемії CОVID-19 Анкара 
оперативно підвищила та-
рифи на широкий спектр 
промислових споживчих то-
варів, що імпортуються до 
країни й так захистила націо-
нального виробника.

Автор: Олександр Крамар
Джерело: «Український 

Тиждень» (https://tyzhden.ua/
Economics/247552), матеріал 

друкованого видання № 37 (669)

Середня ціна електроенергії на 
ринку України в І кварталі 2020 року 
була найвищою у Європі

Дешеві гроші є важливим, але не самодостатнім 
фактором стимулювання економічного зростання
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Наближається 40-ий 
день Мартиних остан-

ніх земних побачень, 
попереду небо і вічність, 
зоряний дім, де кожному 
з нас належить одне вікно. 
Промені з її, яскраво-освіт-
леного, досягають землі, 
бо тут залишилися велика 
любов, якою Всевишній 
віншував при народженні.

Марті Коломиєць за ос-
танній місяць тисячі зна-
йомих і зовсім незнайомих 
людей адресують свої ли-
сти, на цей раз – вдячності 
за все, що зробила, я ж дя-
кую за присутність у моє-
му особистому житті. Дві 
долі – такі однакові у ба-
жанні самореалізуватися, 
досягти, перейняти, бути 
почутою... Два континенти 
– одна народилася в США, 
інша в Україні. Два літаки з 
квитком на постійне місце 
проживання – мій до Чика-
го, її – до Києва. Життя від-
різнялося восьмигодинною 
різницею в часі та її, Мар-
тиною, присутністю, часто 
віртуальною, та все ж безпе-
рервною... Як журналістки 
у моїх радіопрограмах; як 
лідера проекту з розвитку 
громадянського суспіль-
ства я зустрічала її з група-
ми міжнародних делегацій у 
Чикаго; як з дочкою худож-
ника, Анатолія Коломийця, 
радилася щодо інсталяцій 
батькових виставок у музеї, 
як з директором з комуніка-
цій Української католицької 
освітньої фундації – обгово-
рювали разом з чоловіком 
Марти, Данилом Яневським, 
проект стажування студен-
тів школи журналістики УКУ 
в Чикаго... Через подружжя 
Яневських я познайомилася  
з багатьма непересічними 
сучасниками, які, як і вони, 
живуть повноцінним, ціка-
вим, яскравим життям… 
яке, на превеликий жаль, 
одного дня зупиняється... 
Ніколи не могла уявити, об-
слуговуючи як офіціантка на 
весіллі у Марти з Данилом, 
що долі наші часто перети-
натимуться на двох берегах 
і двох континентах. 

Цей синій ранок, як сльо-
за... З білими дорогами її 
слідів... Янголи зачерпнули 
синяви в Мічигані, понесли 
над Дніпро... Дощем любові 
з рідного міста від рідних 
людей скроплюють стежи-
ну до райської брами... Спи 
спокійно, дорога Мартусю... 
Ми з тобою сьогодні в мо-
литві, в думках, у спогадах 
про чисті миті наших поба-
чень по два боки океану. Два 
роки тому, на свято Успіння 
Пресвятої Богородиці, були 
на прощі в монастирі в Уне-
ві. Повна життя, доброти, 

любові, Марта розпитувала 
мене про дітей, родину, а 
по поверненню до Львова 
цілий вечір ми бродили цу-
кернями, які були нашими... 
Тоді на прощання ми обидві 
розплакалися... Дякую тобі, 
що ти була і є в моєму житті... 
Обіймаю... Бачу твою щиру 
усмішку і поспішне – «Па-
Па... там Данило чекає!!!» 

«У цей важкий час ми усі 
усвідомлюємо, що у дуже 
багатьох справах Марта 
була донором для хоро-
ших справ і для усіх нас, а 
ми – приймачами її світлої 
енергії. Тому ми дуже вдячні 
Марті Коломиєць за її життє-
ствердність», – написав вла-
дика Борис Гудзяк, щирий 
приятель Яневських.

Марта Коломиєць ста-
ла зіркою для українських 
журналістів ще у 1987 році. 
Тоді про неї писали як про 
«шпигунку», яка наважилася 
записати інтерв’ю з В’чесла-
вом Чорноволом та Михай-
лом Горинем. На сторінках  
Фейсбуку Мартин Кислий, 
один із її друзів, розповів 
про цікаві факти:

«У 2015 році переглядав 
справи 16 фонду (секрета-
ріат КДБ УРСР) за 1987 рік в 
архіві, мені трапився один з 
багатьох листів Голови КДБ 
Галушка до Щербицького 
про націоналістичну діяль-
ність Чорновола та видання 
Українського вісника. Про-

те, наприкінці цього пові-
домлення була зазначено, 
що з метою формування 
суспільної думки проти «от-
щепенцев», та з викорис-
танням матеріалів конфіс-
кованих у «гражданки США 
Коломыец», було підготова-
но проект статті «Интервью 
из-под полы» до «Радян-
ської України». У проекті 
статті, з усією тогочасною 
риторикою, яскраво опові-
далося, як під час митного 
контролю в Борисполі було 

затримано «контрабандист-
ку», мешканку Нью-Йорка 
Марту Коломієць, в якої 
було вилучено «мініатюрну» 
відеокасету. Під час пере-
гляду касети було виявлено, 
що на ній записано розмову 
з В’чеславом Чорноволом 
та Михайлом Горинем. Оче-
видно, що стаття була не 
про Марту Коломієць, її ві-
зит лише спробували вико-
ристати для того, щоб пов’я-
зати Чорновола зі СКВУ та 
ЦРУ та викликати у широкої 
громадськості осуд таких 
зв’язків. Коли я сказав Марті, 
що знайшов у архіві згадку 
про її візит в Україну в 1987 
році, вона дуже зраділа, бо 
подумала, що знайдено кон-
фісковану тоді в неї в Бори-
сполі відеокасету. Коли ж я 
пояснив, що, на жаль, мова 

йде лише про копію статті 
в Радянській Україні, вона 
мені розказала про той ви-
падок, про те, що інтерв’ю 
з Чорноволом та Горинем 
сталося абсолютно випад-
ково, що, очевидно, ніякого 
завдання від ЦРУ вона не 
мала і просто під час випад-
кової зустрічі використала 
унікальну можливість запи-
сати дисидентів, про яких 
тоді говорили за океаном. 
Марта згадувала, що, ок-
рім провокативної газетної 

статті, з метою підірвати до-
віру до Чорновола, її касету 
декілька разів крутили по 
Львівському ТБ (може вона 
там збереглася?). Вона жар-
тувала, що касета виявила-
ся кориснішою в Україні, де, 
згідно з переказами, її, на 
вимогу глядачів, повторю-
вали і повторювали в ефірі, 
ніж у США.

Після випадку у Бори-
сполі Марті Коломієць було 
заборонено в’їзд в СРСР, 
приїхати в Україну вона 
змогла вже у 1990-му році, а 
в 1991 році в готелі Дніпро 
було відкрито бюро «The 
Ukrainian Weekly».

Від того часу минуло по-
над тридцять років... Вона, 
яка оселилася назавжди в 
Україні, готувалася прийня-
ти громадянство України. За-

яву на ім’я президента Укра-
їни написала, відправити не 
стало часу... З дозволу чоло-
віка, Данила Яневського, пу-
блікую її зміст, щоб побачи-
ти, скільки можна вмістити 
праці у долоні жінки-україн-
ки. 

«Високоповажний Пане 
Президенте!

Я, Коломиєць Марта-Ан-
на, громадянка США, по-
ходжу з української роди-
ни. Мої батьки, внаслідок 
непереборних обставин ІІ 

Світової війни, були виве-
зені за межі України. Наше 
покоління виховувалося 
в дусі не тільки американ-
ського, але й українського 
патріотизму. Я вчилася в 
Школі українознавства в 
м. Чикаго, вільно володію 
українською мовою, була 
активним членом скаут-
ської організації ПЛАСТ. Піс-
ля закінчення університету 
Urbana-Shampaign за фахом 
«журналістика», працювала 
директором Українського 
Інституту Америки, згодом 
– редактором найстаршого 
українського англомовно-
го тижневика The Ukrainian 
Weekly, який видає Укра-
їнський Народний Союз у 
Сполучених Штатах Амери-
ки.

З січня 1991 р. постійно 
проживаю в УРСР/Україні. В 
березні 1991 р. відкрила в 
м. Київ бюро The Ukrainian 
Weekly (акредитація в МЗС 
УРСР N 2), перше інозем-
не представництво ЗМІ в 
УРСР, очолювала до 1997 
р. Одночасно працювала 
кореспондентом агент-
ства Associated Press та 
Newsweek в Україні.

В 1996- 1999 рр. пра-
цювала прессекретарем 
Агентства США з міжнарод-
ного розвитку (USAID). За 
моєї участі в Україні було 
реалізовано сотні про-
фінансованих проектів у 
секторах «громадянське 
суспільство», «охорона здо-
ров’я», «економічний роз-
виток», «аграрний сектор», 
«розвиток парламентариз-
му та демократії»).

В 1999-2002 рр. – дирек-
тор Української програми 
ринкових реформ. Мета 
програми – економічна 
освіта громад України через 
телевізійні та радіопрогра-
ми, друковані засоби масо-
вої інформації. За моєї іні-
ціативи та безпосередньої 
в Україні було створено 25 
регіональних прес-клубів, 
більшість з яких працюють 
досьогодні.

Світлій пам’яті 
Марти Коломиєць 

(1959-2020)
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В 2002-2004 рр. очолюва-
ла програму «Партнерство 
за прозоре суспільство». 
Фокус програми – створен-
ня антикорупційних громад-
ських коаліцій (у співпраці з 
профільним комітетом Вер-
ховної Ради України, який 
очолював Володимир Стре-
тович).

В 2004-2007 рр. – керів-
ник програми «Партнерство 
громад», основна мета якої 
– розвиток місцевого само-
врядування, допомога в роз-
робці місцевих ініціатив в 
сфері комунальних послуг, а 
також встановлення зв’язків 
між містами України та США 
(наприклад, Києва та Чикаго).  
Я є членом Ради Комітету «мі-
ста-побратими Київ-Чикаго» 
(«Kyiv-Chicago sister cities»).

В 2007-2009 рр. – керів-
ник Українського офісу Наці-
онального демократичного 
інституту США (NDI), який 
допомагав розвитку всіх 
українських політичних пар-
тій, без огляду на їх ідеоло-
гічні розбіжності.

В 2010-2012 рр. – дирек-
тор з комунікацій Україн-
ської католицької освітньої 
фундації, основна мета якої 
– розвиток Українського 
Католицького Університе-
ту (м. Львів) як флагмана 
університетської освіти в 
Україні, заснованого на пе-
редових європейських та 
світових стандартах нав-
чання.

З 2006 р. – член правлін-
ня україно-американської 
організації «Приятелі дітей», 
яка надає матеріальну до-
помогу українським сиро-
там та знедоленим дітям. 

З 2010 р. – член правлін-
ня Українського жіночого 
фонду, який активно допо-
магає розвитку українських 
жінок в сферах бізнесу, по-
літики, громадянського су-
спільства.

З 2013 р. керую Програ-
мою академічних обмінів 
ім. Сенатора В. Фулбрайта, 
спонсорованою Конгресом 
США. В рамках програми 
понад 1 000 українських 

вчених та студентів отрима-
ли стипендії для навчання в 
провідних вишах Сполуче-
них Штатів, а понад 800 гро-
мадян США стажувалися та 
навчалися в Україні.

В 2001 р. я отримала по-
свідку на постійне прожи-
вання в Україні, маю тут не-
рухоме майно.

У 2006 р. Указом Прези-
дента України за особливі 
заслуги перед Україною 
мені було надано звання 
«Заслужений журналіст 
України».

Шановний Пане Прези-
денте! 

Понад усе мої батьки, які 
все своє життя жили рід-
ною Україною, десятиліття-
ми брали якнайактивнішу 
участь в діяльності україн-
ських громадянських орга-
нізацій у США, мріяли отри-
мати громадянами України. 
Найбільшою нагородою для 
батька, Коломийця Анато-
лія, стало присвоєння по-
чесного звання «Заслуже-
ний художник України». До 

отримання громадянства 
він, на жаль, не дожив.

Прошу Вас надати мені 
громадянство України. Роз-
глядаю таку можливість як 
велику честь та відповідаль-
ність».

16 серпня 2020 померла 
Марта Коломиєць – дирек-
торка Програми імені Фул-
брайта в Україні, керівниця 
багатьох освітніх і культур-
них проєктів. 22 серпня 2020 
року у Києві, в Патріаршому 
Храмі, відбулося прощан-
ня, поховано на Байково-
му кладовищі в Києві. Іван 
Малкович, добрий приятель 
родини, одним з перших по-
відомив інтернет-спільноті 
про її відхід: «Бог забрав до 
себе Марту Коломиєць— 
одну із найсвітліших людей, 
яких я знав, людину вели-
кого серця. Таких друзів у 
житті нам даровано зовсім 
обмаль, і коли вони так рап-
тово відходять, відчуваєш, 
як збільшується неосяжна 
порожнеча... Справжня При-
ятелька, якій можна було 

довірити найсокровенніше. 
Будучи визначною громад-
ською і суспільною діячкою, 
яка зробила для України 
море добрих справ (і мала 
ще чимало високих задумів), 
Марта водночас була наді-
лена зовсім неформальним 
даром здружувати і зрідню-
вати людей з різних конти-
нентів, огортаючи їх своєю 
турботливою увагою. Думаю, 
мало хто з нас зумів віддя-
чити їй такою самою мірою. 
Тепер залишається тільки 
молитва. Царство Небесне, 
дорога Мартусю! Найсвіт-
ліша, найвдячніша пам’ять. 
Співчуття усій твоїй родині».

26 вересня 2020 р. по-
минальні відправи за св. 
пам’яті Марту Коломиєць 
відслужаться в Чикаго, в 
українському греко-като-
лицькому соборі св. Володи-
мира і Ольги. Приношу щирі 
співчуття родині.

Марія  Климчак, 
редактор радіопрограми 

Українська Хвиля

Прощальне слово Данила Яневського 
дружині Марті Коломиєць (1959-2020)

КОЛОМИЄЦЬ 
МАРТА-АННА

Дорога родино тут, в 
Україні, та у США. 

Численні друзі, брати і се-
стри!

Сьогодні я, ми, всі присут-
ні востаннє бачимо Марту 
перед собою.

І я хочу, щоби ви знали: 
ми були не просто подруж-
жям, формальним союзом 
чоловіка і жінки.

Ми були друзями, парт-
нерами, сомислителями, 
сотрудниками, між якими 
існував дуже глибокий і ши-
рокий інтелектуальний та 
емоційний зв’язок. 

Аж до того, що для під-
тримання цього зв’язку я 
мав окрему телефонну лінію. 
І вона завжди дзвонила мені 
– де би не була в цей момент 
– у США, Україні, або десь 
інде – коли я був в ефірі. Так 
само і я завжди відчував час 
її приїзду додому після робо-
ти і завжди(!) встигав поста-
вити перед нею вечерю на 
замовлення.

Ми були партнерами, які 
об’єднали, інтегрували те, 
що, на перший погляд, об’єд-
нати та органічно з’єднати 
було в принципі неможливо.

Цінності моєї родини, ро-
дини київських російських 
емігрантів, які не знали укра-
їнської, та цінності її родини 
галицько-полтавських бі-
женців, які не знали і не хоті-
ли знати російську.

Ми слухали, почули і при-
йняли один одного такими, 
якими ми були, є і будемо. Я – 
з моїм тоталітарним комуніс-
тичним минулим, вона –  з її 
демократичним та вільним.

Я, який до часу не мав по-
няття, хто такі уніати, і вона 
– живий свідок Патріярха 
Йосипа Сліпого.

Я – піонер і комсомолець, 
вона – затята пластунка.

Я, хто відкривав їй світи 
київської культури, і вона, 
яка відкрила мені світи емі-
грантської, української.

Ми були і є живим при-
кладом мирного, творчого, 
світлого об’єднання відро-
дження, возз’єднання розі-
рваної, пошматованої Укра-
їни.

Сьогодні я хочу поділи-
тися з вами тими великими 
уроками, які дала мені Мар-
та.

Перший. Це 4 найважли-
віших слова:

Мовчати,
Слухати,
Чути,
Приймати.
Другий. Ніколи, ні за яких 

обставин не намагатися 
«удосконалювати», «переро-
бляти» свого партнера. 

Третій. Найважливіша, 
найпочесніша, найкайфові-
ша місія, якщо хочете – по-
кликання мужчини: захища-
ти свою жінку. І служити їй. 
Ціна не має значення.

Все інше вона, жінка, зро-
бить сама. Найголовніше – 
створить для свого мужчини 
позитивну мотивацію: «ти 
– кращий», «я в тебе вірю», 
«все що нас не вбиває, ро-
бить мудрішими». І найваж-
ливіше: «Я тебе люблю. Лю-
блю таким, яким ти є».

І всі 20 книжок які на-
писав, всі медійні проекти, 
які придумав і в яких брав 
участь, та всяке інше добре, 
яке, можливо але і ненав-
мисно зробив, не могли би 
відбутися, якби не її слова: 
“Go ahead, I belive in you”.

«Мартусю». Так і тільки 
так звертався до неї бла-
женної пам’яті Патріарх 
Любомир. Ми зустрілися в 
офісі The Ukrainian Weekly 
на самому початку 90-х рр. 
Владика Любомир  був щой-
но іменований Екзархом на 
Київ, а греко-католиків тоді 
було в місті може з пів сотні. 
З незбагненної Божої ласки 
я, подібно Савлу, мав можли-
вість деякий час сидіти біля 
ніг українського Гамаліїла. 

Патріарх Любомир обда-

рував мене – і не тільки мене 
– трьома «банальностями». 

Перша: «моя мета – бути 
людиною».

Друга: «Україна ділиться 
не на Схід і Захід, а на тих, хто 
любить її, і тих, хто її ненави-
дить».

Третя: «Даниле, любов пе-
реможе, кохаймося». 

Це останні слова, які я чув 
від нього особисто на Гро-
мадському зразка 2014 р. В 
дні страшних розстрілів на 
Майдані він, сліпий і глухий, 
прийшов на ефір, аби сказа-
ти сотням тисяч і мільйонам: 
«Є ШЛЯХ, ІСТИНА І ЖИТТЯ». І 
Той, хто це уособлює.

В останній ранок її життя 
причепив на нашій веранді 
для неї ще одне серденько і 
ще одного ангелика. Сказав: 
«Масюня, це моє сердень-
ко – для тебе, а янгол – для 
мене». Вона дуже сміяла-
ся. І за пів години пішла до 
янгельського світу разом з 
моїм серцем. Її останній по-
дих був у мої долоні. І це – 
велика Милість Отця Небес-
ного.

Своїм крилом, подихом, 
словом, вчинком, поглядом 
вона торкнулася кожного з 
вас. І ще тисячі тисяч по всіх 
українських світах.

Маруню, Мася! Я проща-
юся сьогодні з твоїм тілом. 
Але ніколи, never ever, я не 
прощуся з тобою. І ніколи не 
здамся – I will never give up!

Хіба скажу так, як завжди, 
як ми прощалися ненадовго 
впродовж чверть століття: 
«See you later, alligator”. І по-
чую у відповідь: “After while, 
crocodile”.

Бо ти була тією, хто пер-
шою – і назавжди – повернув 
мою голову, прочистив вуха, 
відкрив очі на «шлях», «істи-
ну» та «життя». Virtus Junxit 
Mors Non Separabit! 

Дякую  Блаженнішому 
Святославу, Владикам, от-
цям за величний християн-
ський вчинок – дозвіл від-
правити останню для Марти 
на цій землі  Службу Божу у 
Храмі Вознесіння Христово-
го, якого не було би без неї.

Мало хто знає про зустріч 
Бл. Любомира та Президента 
Кучми на початку 2001 р. Од-
ним з ініціаторів цієї зустрічі 
була Марта. Результат: рішен-
ня про надання ділянки під 
Патріарший Храм та запро-
шення Івана Павла ІІ відвіда-
ти Україну з державним візи-
том, який, з Божою поміччю, і 
відбувся в червні 2001 р.

І насамкінець. Кладу до 
твоєї труни ці рожі. Я зрізав 
їх для тебе на кущі перед ха-
тою. Як робив це за будь-якої 
нагоди. Це мої останні рожі 
для тебе. 

СІХ! Слава Україні!
Данило Яневський

Фото Радіо Свобода
(https://www.radiosvoboda.
org/a/new-marta-kolomyjec-

proshchannia/30797383.html)
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Франківському воякові 
Віталію Амброзяку 

часто не щастило у жит-
ті – платив не раз за свою 
доброту. Воювати пішов 
таким хворим, що всі 
дивувалися, як це взагалі 
можливо. Його рідні, ма-
буть, уже ніколи не дізна-
ються, чому він помер. 
Запорізькі лікарі написали, 
що через хронічні хворо-
би, а мама, коли гладила по 
голові холодне тіло сина, 
намацала величезний шов 
через усю потилицю.

«Моя хата вже давно опу-
стіла… Лиш я і кішка Міра-
на, – запрошує до квартири 
мама загиблого Єва Амб-
розяк. – Внуки мені її подару-
вали – аби не була геть сама 
вдома. А кішка виявилася з 
характером, дуже не любить, 
коли я її лишаю і йду кудись 
надовго. Потім мені намага-
ється помститися – робить у 
хаті свої порядки».

Чотири роки минуло, як 
більше немає сина. А перед 
тим і чоловіка поховала. Досі 
здається, що те все – неправ-
да. Біль – такий пекучий, що 
вже ніколи не зникне.

Віталій Амброзяк – водій 
4-ої гарматної артилерій-
ської батареї 2-го гармат-
ного артилерійського диві-
зіону у військовій частині у 
Запоріжжі. Звідтіля разом із 
побратимами виїжджали у 
гарячі точки зони АТО.

Воїн народився 30 квіт-
ня 1967 року в м. Рахів, на 
Закарпатті. Через рік сім’я 
переїхала у Богородчан-
ський район. Мобілізований 
у травні 2015 року. Помер 8 
березня 2016-го в запорізь-
кій лікарні. Йому було 49 ро-
ків. Поховали бійця в селі За-
бережжя, Богородчанського 
району, біля могили батька. 
Залишились мама, сестра і 
двоє синів.

19 серпня 2016 року наго-
роджений відзнакою місько-
го голови «За честь і звитягу» 
(посмертно).

Не щастило
«Йому не можна було йти 

на війну, – каже Єва Йосипів-
на. – Якраз пережив чотири 
операції! І на підшлункову, і 
пухлину видаляли. А на до-
даток до всього ще й цукро-
вий діабет мав. Ну яка війна 
могла бути в такому стані? 
Просила-благала: «Синочку, 
куди ж ти йдеш?» – «Мамо, 
хтось мусить іти. Якщо піду я, 
то наших дітей туди не забе-
руть».

Після розлучення із дру-
жиною, довгий час Віталій 
мешкав із батьками. Після 
загибелі сина мама нічо-
гісінько не переставила в 
його кімнаті – так і стоїть усе, 
ніби Віталик щойно вийшов 
з дому. Саме в цій кімнаті і 
мамі, і всім рідним, хто го-
стює, найкраще спиться – та-
кий спокій.

«Для мене він був усім, – 
говорить мама. – Помагав 
стільки. І так було все життя. 
Ще малим сам брався нам 
із батьком допомагати коло 
хати, ми тоді жили в селі – 
роботи чимало. Дай Боже 

кожному таку дитину. Він у 
мене все хотів знати і все 
умів: і машини ремонтувати, 
і картоплю брати на городі, 
і їсти зварити, і покосити… 
Відколи сина нема, на дачі 
вперше за багато років не 
було кому покосити».

З самого дитинства всі 
в родині чомусь називали 
його Вітьком, а не Віталієм, 
він одразу звик, хоча незна-
йомцям завжди відрекомен-
довувався як Віталик.

Просто обожнював свою 
молодшу сестру Наталю. У 
дитинстві бавив її, наглядав, 
як батько. «Вітя, по суті, ви-
ховав мене, – каже Наталя 
Турелик. – Ми розуміли одне 
одного з пів слова. Йому до-

статньо було лише глянути, 
і я слухалася. Навчив мене 
багато життєвої мудрості. Й 
автівку я воджу вправніше 
за багатьох чоловіків тільки 
завдяки братові».

Віталик був дуже домаш-
нім, найкращий відпочинок 
для нього був вдома. Мама 
згадує, як він вмощувався в 
своє улюблене крісло у кім-
наті, вмикав якісь гуморески 
і так реготав, аж заходився 
сміхом.

Мріяв стати моряком – як 
тато. Ще малим одягав бать-
ковий моряцький кашкет і 
гайда по селу красуватися. 
Після «строчки» в армії мрії 
про море кудись зникли. 
Вступив вчитися на факуль-
тет туризму. Але так і не за-
вершив навчання. Казав, що 
то – не його справа. Працю-
вав водієм місцевого політи-
ка. Коли одружився, довгий 
час жив на Закарпатті, там 
допомагав родичам у бізне-
сі.

«Знаєте, синові чомусь 
у житті часто не щастило, – 
опускає очі Єва Йосипівна. 
– Двічі зі шлюбом не склало-

ся. Потім з роботами – теж 
ніяк. Їздив у Португалію на 
заробітки – заробив виразку 
шлунку. Мордувався від неї 
все життя. Потім мав свою 
службу таксі, а тоді ті всі бо-
лячки на нього звалилися, і 
все пішло шкереберть».

І мама, і сестра кажуть, 
що Віталій не раз платився 
за свою сліпу доброту – всім 
допомагав, хто би що не по-
просив. Навіть комбат потім 
говорив, що такого старан-
ного бійця ще не мав: навіть 
коли Віталій був хворий, без 
роздумів сідав за кермо – і 
на завдання. 

Відчував, що відходить
Коли воїн вперше приїхав 

додому у відпустку, мама аж 
зойкнула – такий худющий 
став. За час служби кілька 
разів лягав у лікарню в За-
поріжжі, Одесі, Дніпрі – Ві-
талій справді пішов на війну 
хворим. Але всюди виписка 
була однакова: придатний 
далі служити. «Його просто 
не хотіли відпускати – водіїв 
бракувало», – каже мама.

Вдома Віталій не дуже 
охоче щось розповідав про 
війну: «Мамо, нащо вам то 
знати?» Іноді обмовлявся 
про спартанські умови вижи-
вання в лісі, як палатки проті-
кали, як хлопці мерзнули, як 
ноги спухали від берців…

«Що я йому туди тільки не 
надсилала: одяг, їжу, подуш-
ки, ковдри, радіо, – говорить 
мама. – Всю форму я йому 
вислала. Вітя ще дуже про-
сив, аби знайти для нього 
різні українські патріотичні 
емблеми, аби він міг почепи-
ти собі на форму».

Іноді боєць розповідав 
удома про місцевих людей, 
яких зустрічав на Сході. У 
Дніпрі люди були дуже хоро-
ші – навіть бабусі приносили 
хлопцям вареники. А ось у 
Запоріжжі дивилися косо й 
кликали вояків лише банде-
рівцями.   

Кожного разу перед при-
їздом додому Віталій просив 
маму, аби та наліпила варе-
ників із сиром – дуже любив 
їх. А ще – палюшки й домаш-
ні солодкі пляцки.

Він воював 11 місяців. А 
потім зліг. Що сталося на-
справді, родичі досі не зна-
ють і, мабуть, уже ніколи не 
дізнаються. Одного дня Ві-
талій перестав відповідати 
на телефонні дзвінки. Аж на-
ступного дня повідомив, що 
все добре і вийде на зв’язок, 
коли матиме можливість. 
І все. Але Єва Йосипівна 
одразу почула в його голосі 
сильну слабкість, вона точно 
знала, що синові дуже по-
гано. Боєць до останнього 
не зізнався, що лежить у лі-
карні. Добре, що випадково 
телефон взяла чергова мед-
сестра й розказала про кри-
тичний стан. «Якби ми знали, 
то тієї ж хвилини виїхали б у 
Запоріжжя», – плаче мама. 
І потім вони таки зібралися 
туди, але тамтешній лікар ка-
тегорично заборонив з’яв-
лятися в медзакладі: «Я ска-
зав – ні. У нас немає зайвих 
стільців».

О 13:45 його серце пере-
стало битися. У медичному 
висновку написали, що по-
мер через ускладнення хро-
нічних захворювань. «Але 
чому тоді у нього була вся 
голова ззаду зашита? – го-
ворить мама. – Я ж гладила 
його голову, я сама то від-
чувала на своїх пальцях. Ми 
так і не знаємо, чи був Вітя 
поранений, чи що сталося… 
Чогось він потрапив до реа-
німації».

Сестра Наталя й досі не 
може зрозуміти, чому впер-
ше в житті не відчула, що 
брат – у біді, адже між ними 
завжди був настільки силь-
ний зв’язок: «Мабуть, він сам 
цього не хотів, бо відчував, 

що відходить в інший світ. 
Вітя завжди оберігав сім’ю 
від важких переживань».

«Я з тобою»
«Такого похорону я ще 

не бачила ніколи, з такими 
почестями, – згадує мама. – 
Сотні людей поприходили, 
кілька десятків священни-
ків… Тоді дощ падав, але 
люди виходили з хат і става-
ли на коліна вздовж дороги, 
в руках тримали свічки і так 
прощалися з ним».

Священник із Забережжя 
під час похорону розповів 
людям, що саме Віталій був 
найпершим, хто в 90-х роках 
заніс український прапор у 
чотири села. Мама того на-
віть не знала, але пам’ятала 
іншу історію з тих часів, коли 
син роз’їжджав з прапором у 
їхньому селі. Єва Йосипівна 
не на жарт злякалася: «Вітю, 
та зараз як прийде КГБ, то і 
діда нашого, і бабу заберуть. 
Схаменися!». А він лише 
всміхнувся: «Мамо, не пере-
живай, нічого нам не буде. 
Вони мене і так не впіймають. 
Хай знають, що є Україна!».

Єва Йосипівна тепер 
завжди носить із собою синів 
мобільний телефон – як талі-
сман. Якось йшла на опера-
цію, а телефон поклала на стіл 
поруч. Медсестра каже: «А як 
буде дзвонити?» – «Ні… Він 
уже три роки мовчить». Опе-
рація пройшла легко, а тієї ж 
ночі жінці наснився сон: Віта-
лик усміхався і лагідно гово-
рив: «Мамочко, я ж казав, що 
все буде добре, я ж з тобою».

Коли стає геть важко на 
душі, Єва Йосипівна вмощу-
ється на дивані у вітальні і 
говорить до портрета свого 
синочка. Стає легше. «Ка-
жуть мені весь час, аби я не 
плакала, – ділиться мама. 
– Вже майже не плачу. Але 
ніяк не змирюся – як мій син 
може бути на небі? Люди го-
ворять, що минають роки, і 
біль потроху стихає. То – не-
правда. Така рана ніколи не 
загоїться».

Автор: Наталя Мостова
Джерело: «Галицький кореспондент» 

(https://gk-press.if.ua/boyets-iz-
dvoma-imenamy/)

Боєць із двома іменами

«Мамо, хтось мусить іти. Якщо піду я, 
то наших дітей туди не заберуть…»
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Марія Порох, Косів. 
Спеціально для «Час і Події»

Аріна Домскі — єдина 
виконавиця в Україні, 

яка працює в жанрі classical 
crossover. Аріна пише 
музику і співає декілько-
ма мовами, її репертуар 
містить пісні італійською, 
англійською, французь-
кою, українською, російсь-
кою, чеською, латиською 
та китайською мовами. 

У січні 2018 року концерт-
на програма «Opera Show» 
Аріни Домскі була удостоєна 
міжнародної премії в галузі 
мистецтва Dubai Diafa Awards 
в Дубаї (ОАЕ). З «Opera Show» 
співачка побувала на гастро-
лях у Німеччині, Іспанії, Гре-
ції, Люксембурзі, Казахстані, 
Туреччині, Об’єднаних Араб-
ських Еміратах, Лівані, Гон-
конгу та Китаї.

Попри активну сценічну 
діяльність, не всім українцям 
відоме ім’я цієї співачки. Але 
завдяки Інтернету та соціаль-
ним мережам про неї з кож-
ним днем дізнаються все нові 
тисячі глядачів.

Кандидатка мистецтвоз-
навства Ольга Василенко, 
доцентка кафедри музичної 
історії Київської муніципаль-
ної академії музики ім. Р. М. 
Глієра, членкиня Всеукраїн-
ського музичного об’єднан-
ня, об’єктом свого досліджен-
ня вибрала оперне шоу Аріни 
Домскі як новий тренд сучас-
ної класичної музики. Науко-
виця провела навчання про 
зміну світу і мистецтва у своїх 
відеолекціях (6 серій), спря-
мованих на те, щоб донести 
до глядачів інформацію про 
нові музичні тенденції, кла-
сичний жанр кросоверу та те, 

що відбувається в сучасному 
музичному світі.

До Дня Незалежності 
України Аріна Домскі пред-
ставила нову версію твору 
«Молитва за Україну» осново-
положника української кла-
сичної музики М. Лисенка, на-
писану композитором у 1885 
році, яку співачка присвятила 
всім українцям.

Відео до цього твору з’яви-
лося на офіційній сторінці спі-
вачки у facebook і менше ніж за 
добу набрало 10 000 перегля-
дів. Аріна Домскі встано-
вила безпрецедентний 
рекорд: «Молитва за 
Україну» за 5 днів на-
брала 1600 000 пе-
реглядів на фейсбуці 
та 50 000 поширень. 
Українці активно 
діляться записом та 
не перестають писа-
ти слова захоплення 
Домскі. З’явилися також пу-
блікації на сторінках україн-
ських та закордонних ЗМІ. 

Відбувся і ранковий ефір з 
Аріною Домскі на телеканалі 
«Прямий».

Я також подивилася це ві-
део. ....Серце завмирає... Яка 
краса, який голос, яка велич, 
яке виконання! Сльози самі 
котяться... Неймовірно чудо-
вий, натхненний спів!

Трохи заспокоївшись, від-
но вила в пам’яті день 16 жовт-
ня 2018 року в Міжнародному 
центрі культури та мистецтв 
в Жовтневому палаці м. Киє-
ва, де вперше почула наживо 
оперний вокал Аріни Домскі. 
Тоді ж, після концерту, пощас-
тило поспілкуватися з нею. 
Рідна українська публіка те-
пло приймала Аріну, яка впер-
ше представила оперне шоу в 
Україні, що не має аналогів в 
світі і вже підкорило сцени Ні-
меччини, Іспанії, Італії, Фран-
ції, Люксембургу, Туреччини, 
Казахстану, Гонконгу і Китаю.

Аріна Домскі — киянка, 
вона з відзнакою закінчила 
КДВМУ ім. Глієра, а також НМА 
ім. Чайковського і здобула спе-
ціальність «академічний во-

кал». Аріна Домскі, крім премії 
в Дубаї, здобула перемогу на 
Міжнародному Пекінському 
кінофестивалі 2018 року. Пер-
ший сингл «Ti Amero» потра-
пляє в ротацію британського 
музикального каналу CMTV 
і знайомить європейського 
глядача із творчістю україн-
ської співачки. Вона – перша 
європейська артистка, яка ви-
конала гімн VIII Міжнародного 
Пекінського кінофестивалю. 

Концерт у Жовтневому па-
лаці 2018р. зачарував публіку 
талантом співачки. Чудовий 
голос, яскраві костюми і сце-
нографія дозволили глядаче-
ві поринути у світ духовності 
та краси. Найголовніше в шоу 
Домскі — музика. Оригіналь-
не аранжування композицій 
і репертуар, який значно від-
різняється від того, що ви-
конують її колеги по жанру 
classical crossover, притягують 
до неї увагу глядачів. 

Оркестр з двадцяти чо-
тирьох музикантів разом з 
диригентом, шість артистів 
хору, вісім танцівників і шість 
балерин доповнювали блис-
кучий оперний вокал Домскі.

90-хвилинне унікаль-
не театральне шоу знайо-
мить глядача з геніальними 
музичними композиціями 
Генделя і Пуччіні, Моцарта, 
Чайковського. Весь концерт 
супроводжувався світловим 
художнім оформленням, ві-
деоінсталяціями і театралізо-
ваними постановками. Аріна 
дивувала глядачів високоху-
дожнім музичним матеріалом 
та нестандартними номера-
ми. Дев’ять разів за вечір змі-
нювала, разом з артистами 
балету, костюми і головні убо-
ри, яких команда театраль-
них майстрів створила по-
над сотню. Домскі невтомно 
демонструвала різні сценічні 
образи, з’являючись на сцені 
то з величезними крилами і 
грандіозною арфою, то — на 
сценічній конструкції висо-
тою понад три метри. Гляда-
чі проносились через різні 
епохи, відчуваючи себе без-
посередніми учасниками дії. 
Більшість номерів доповню-
вав реквізит, продовжуючи 
театральні традиції. Ефектні 
елементи постановки — ве-
личезна арфа, японські шир-
ми, ноші, кінь, віяла — пере-
носили всіх у казковий світ. 

Справжнім сюрпризом 
для нас була композиція 
всесвітньовідомого співвіт-
чиз ника Миколи Леонтови-
ча «Щедрик», яку виконала 
Домскі, а зал зірвався могут-
ньою хвилею оплесків. 

Про це виконання «Ще-
дрика» М. Леонтовича у її 
виконанні, яке звучало на 
найбільших оперних сценах 
Китаю, написала письмен-
ниця Аделя Григорук у своїй 
книзі « Етнологія Гуцульщини: 
Фольклор і обрядовість».

 «Молитва за Україну» — 
урочистий музичний твір, 
відомий також під назвою 
«Боже великий, єдиний, нам 
Україну храни», або «Духов-
ний Гімн України» — є важ-
ливою частиною репертуару 
Аріни Домскі. Я думаю, що 
ця Молитва звучить не лише 
як сценічний номер — він 
частина душі молодої україн-
ської співачки, її вболівання 
за долю України та нашого 
народу.

За словами артистки, ро-
бота над твором тривала 
близько двох місяців. Вико-
нання «Молитви за Україну» 
має хорову і сольну версії. 
Працюючи в згадуваному 
вже в статті жанрі classical 
crossover, який поєднує кла-
сичну музику з різними му-
зичними стилями, Аріна 
Домскі запропонувала його 
нове звучання. Вона довго 
працювала над аранжуван-
ням, записуванням хору і 
поєд нан ням електронної 
музики з живим оркестром. 
На жаль, сьогодні вітчизняна 
класична музика забута в на-
шій державі, вона майже не 
звучить на телебаченні і ра-
діо. Тому вокалістка, викону-
ючи класичні твори, зберігає 
культуру нашої країни і по-
пуляризує її серед масового 
слухача в Україні та світі.

Співачка Аріна Домскі да-
рує нам хвилини справжньої 
радості, зігріває любов’ю наші 
серця, заворожує душі. Хо-
четься щиро подякувати тала-
новитій виконавиці, побажати 
здоров’я, успіхів, щастя, нас-
наги у творчій праці на про-
славу українського народу. 

А ще — обов’язково здійс-
нити концертне турне мі-
стами України, щоб якомога 
більше людей змогли серцем 
торкнутися до прекрасного.

Аріна Домскі: талант, 
що заворожує
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Продовження на стор. 31

Марина 
Олійник, 
Київ. 
Спеціально 
для «Час і 
Події»

Добре знайома нашим 
читачам активна 

громадська діячка та 
бізнес-вумен Софія Міко-
ляш-Георгієв рік тому 
несподівано здивува-
ла Українську околицю 
вражаючою зміною про-
філю діяльності: не тільки 
написала роман, а й отри-
мала відзнаку за нього  на 
міжнародному конкурсі 
«Коронація слова». 

Книга щойно вийшла з 
друку – і українські читачі 
вже отримали перші примір-
ники. А поки книга дійде до 
чиказьких читачів – пропо-
нуємо вам невеличку розмо-
ву з письменницею, котра, 
попри щільний графік відві-
дин України, встигла відпо-
вісти на кілька запитань для 
«Часу і Подій». 

– Чи мріяли Ви в дитин-
стві стати письменни-
цею?

– В дитинстві – ні, як і в 
юності – ні, і в зрілому віці – 
ні. Про таке і мріяти не мог-
ла, хоча і любила літературу 
змалечку, й постійно щось 
нотувала. Я росла в сім’ї вчи-
телів, серванти  квартири 
котрих були вщент набиті 
не кришталем і сріблом, а 
саме книгами. Взагалі пись-
менник/ця для мене було 
чимось надто високим і не-
досяжним. Слово за своєю 
вібрацією близьке до слова 
священник. Обидва несуть 
подібну місію: торкaтися 
людських душ, відкривати 
краще розуміння нас самих, 
та вдосконалювати.

– А вірші писали?
– Так, саме з віршів все і 

почалося в дитинстві та юно-
сті. Активно писалися вірші і 
протягом весняного каран-
тину. Мама мого батька мала 
цей дар, певно, саме від неї 
передалося мені й батькові.

– Що Вас наштовхнуло 
на прозовий твір? 

– Від самого початку 
2016 року почала активно 
приходити проза. Пов’язую 
це з додаванням до мого 

життя додаткових стресо-
вих факторів (як навчання в 
East-West Iniversity Chicago) 
у вже доволі зрілому віці, з 
інтенсивним ритмом життя. 
Думаю, що це і була концен-
трована сублімація, тільки я 
тоді ще цього не усвідомлю-
вала, все було на більш інту-
їтивно-інстинктивно-імпуль-
сивному рівні. У 2018 році я 
потрапила на творчу зустріч 
в Чикаго із відомим пись-
менником Степаном Процю-
ком, і саме після неї та про-
читання «Битися головою до 
стіни» я зрозуміла, що те, що 
я пишу – це не просто нотат-
ки, це може стати повноцін-
ною книгою. Зa цeй момент 
просвітління вдячна саме 
творчості пана Степана. Те-
пер розумію, що я йшла до 
цієї книги все своє життя. І 
вона є продуктом двох мо-
дифікованих ментальнос-
тей, оскільки половину сво-
го життя я прожила в Україні, 
і половину в США. Бажання 
ідентифікації, цілісності і 
повної реалізації за життя, 
були головними рушійни-

ми силами, що перебороли 
стигматично-паралітичний 
страх у пошуку відчуття ща-
стя й наповненості.

– …І що наштовхнуло 
на ідею подати твір на 
«Коронацію слова»? 

– У процесі написання 
я вивчала український лі-
тературний ринок, його 
специфіку та механізми. 
І відкрила для себе, що 
ніша саме психологічно-
го роману, або жіночого ро-
ману, як її ще називають, є не 
надто заповнена в Україні, 
особливо жінками-письмен-
ницями.  Про це говорила 
в своїй статті одна з пись-
менниць-переможців саме 
Міжнародного конкурсу 
«Коронація Слова». Також 
я усвідомила, що аналогів 

йому нема в усьому світі, і він 
є своєрідним українським 
«Оскаром» для письменни-
ків та якісною платформою, 
особливо для початківців. 
Я розуміла, що теми, які я 
порушую в моєму романі, є 
доволі важкими й певною 
мірою табуйованими в на-
шому суспільстві. А відтак, 
мені потрібно було підси-
лити свій дебют саме наго-
родою такого визнаного й 
вагомого конкурсу, що мало 
спростити роботу в пошуках 
свого видавця. Я дуже вдяч-
на засновникам «Коронації 
слова» – подружжю Логушів, 
що вже 20 років відкрива-
ють нові імена на небосхилі 
української літератури. 

– Коли летіли на цере-
монію – чи вже знали, що 
отримаєте нагороду? 

– Так, звичайно. Отрима-
ла дзвінок, що сповістив таку 
життєво важливу для мене 
новину.

Тільки не знала, яку саме 
нагороду я отримала. Ди-
плом-спецвідзнака «Між-
народний вибір» була дуже 

актуальною і надзвичайно 
доречною в моєму випадку. 

– Як знайшли вашого 
видавця – чи видавництво 
саме Вас знайшло?

– Це був процес, до якого 
я була готова. Спілкувалася 

з трьома видавництвами, та 
моїм стало саме Київське ви-
давництво «Світ Успіху», яке 
очолює чудова жінка, пані 
Неоніла Струк, з якою я заоч-
но познайомилася саме на 
пресконференції «Корона-
ції Слова». Я вдячна їй і всій 
команді видавництва за наш 
спільний шлях, що припав 

і на безпрецедентний час 
пандемії, що відкинуло друк 
на добрих три місяці назад, 
та ми гідно справилися з усі-
ма випробуваннями і вида-
ли книгу, якою можемо пи-
шатися. І це тільки початок 

– оскільки я вже працюю над 
другою частиною, в планах і 
третя. 

– На яку реакцію чита-
чів і живої студентської 
аудиторії розраховували 
– і яку отримали?

– Я не люблю ставити 
будь-яких фільтрів, чи обме-
жувати себе очікуваннями. 
Життя мене навчило вільно 
виявляти свої емоції, бути 
присутньою в моменті зараз 
і з вдячністю приймати вся-
ку реальність. Звичайно, що 
був «мандраж», та я і сподіва-
тись не могла на таке чітке, 
тепле і глибоке сприйняття 
мого твору незалежними 
експертами. Професори Ки-
ївського Університету імені 
Бориса Грінченка надзви-
чайно серйозно підійшли 
до повного занурення в ма-
терію/волокно мого твору 
і скрупульозного вивчення 
його як унікального яви-
ща в українській літературі. 
Визнали високу енергетич-
ність, психоаналітизм, та з 
нетерпінням чекають його 
другу і третю частину для 
подальшого вивчення та 

з’єднання всіх цяток. Зустріч 
зі студентами для мене була 
дуже зворушливою, бо моя 
книга є для молоді, не тіль-
ки для зрілого інтелектуала 
і його копання поміж звивин 
мозку і між рядків.

– Чим найбільше врази-
ла Україна в часи пандемії?

– Гостинністю. Поруч лю-
дей, близьких по духу, які 
щиро взяли на себе коло-
сальні обсяги роботи щодо 
організації живих презента-
цій в Івано-Франківську та 
Києві, і зробили неможливе 
можливим та надзвичай-
но успішним, я практично 
не відчувала жодних обме-
жень. Вклоняюся перед ви-
датним письменником Сте-
паном Процюком та своєю 
видавчинею – пані Неонілою 
Струк, що в переможному 
тандемі вели мене тільки 
вперед.

Також неабияк мене вра-
зила присутність нашої UWB 
президента Олі Наконечної 
на презентації моєї книги в 
Національному музеї літе-
ратури у Києві, і вся її тепла 
підтримка мене, вже як ав-
тора. Можу сказати, що цей 
особливий, у всіх сенсах, рік 
2020 є найщасливішим ро-
ком в моєму житті. 

– Ви були засновни-
цею організації «Україн-
ські Жінки в Бізнесі» (UWB 
Ukrainian Women United), 
котра гуртувала жінок, 
що займаються бізнесом 
у США, також знаю, що 

Софія Міколяш-Георгієв: 

«Не варто мріяти про перемоги на 
конкурсах – потрібно мріяти написати 

твір, котрий надихатиме читача!»

Можу сказати, що цей особливий, у 
всіх сенсах, 2020 рік є найщасливішим 
роком в моєму житті!
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ви берете участь у семі-
нарах, котрі проводять 
жінки, що займаються 
бізнесом в Україні. Як від-
реагував жіночий бізнес на 
пандемію коронавірусу?

– Найперше хочу зазна-
чити, що зараз, щоб долу-
читися до нашої організації, 
не обов’язково мати бізнес. 
Ми об’єднуємо багатогран-
них жінок українського по-
ходження. Саме тому після 
7 років роботи ми змінили 
назву організації з Ukrainian 
Women in Business на UWB 
Ukrainian Women United, 
оскільки сам час нам пока-
зує, диктує та вдосконалює 
робочі процеси і механізми, 
знімає призми обмежень. 
Зараз ми займаємося біль-
ше соціо-культурними захо-
дами, не тільки підтримкою 
та пропагування підпри-
ємництва та філантропією. 
Організація не припинила 
активної роботи протягом 
посиленого весняного ка-

рантину в США, зуміла миттє-
во і адекватно адаптуватися 
до новітніх реалій. Ми про-
понували нашим членкиням 
корисні віртуальні семінари 
та створили своєрідну пси-

хологічну групу підтримки, 
котру очолила професій-
ний психолог Інна Попко, за 
щиру працю котрої ми всі 
дуже вдячні.

В Україні ми вже вдруге 
стали частиною жіночого 
форуму від глянцевого ви-
дання «Business Woman», що 
очолює іванофранкінчанка 
Києва пані Ганна Крисюк. 
Жінки тонко відчувають змі-
ни в просторі й вміло пере-
винаходять себе та адапту-
ються до модерації.

– Ви займаєтеся благо-
дійністю для дітей-сиріт. 

Контролюєте, куди ви-
трачаються гроші?

– Ми вже роки працює-
мо з Благодійницькою ме-
режею в Івано-Франківську, 
яка є ініціатором підтри-
маного проживання сиріт 
«Оселі Віри, Надії та Любові», 
проекту, який ми фінансо-
во підтримуємо, і який за-
раз опинився під загрозою 
абсолютного припинення 
фінансування на держав-
ному рівні. Жодної потреби 
контролю в нас ніколи не ви-
никало, оскільки організація 
прозоро веде свою діяль-
ність і ми задоволені нашою 
плідною співпрацею.

– Чи не плануєте прово-
дити «курс молодого пись-
менника» для сиріт Оселі? 

– В Оселі живуть четве-
ро молодих людей з обме-
женими мобільними, і не 
тільки, можливостями. Зви-
чайно, що кожен з них має 
свої таланти, та думаю, що 
наразі література не є в ді-
апазоні.

Бачу більше як курс для 
широкого загалу «Як напи-
сати/видати свою першу 
книгу». Та мені би не хотіло-
ся зараз розпорошуватися, 
я дуже свідомо ставлюся до 
моїх пріоритетів, волію біль-
ше сфокусуватися до кінця 
цього року над написанням 

моєї другої частини роману 
та перекладом англійською 
мовою першої.

– Що побажаєте тим, 
хто тільки мріє про ста-
туетку «Коронації слова»?

– Припинити мріяти про 
статуетки – і почати мрія-

ти про створення вагомого 
твору, що надихаюче тор-
катиметься своєю високою 
енергетикою душ і сердець 
інших, несучи віру, надію, 
любов та цілісність. 

– Щиро дякую за розмо-
ву! 

– Дякую!

б

Ніша жіночого роману є не надто 
заповненою в Україні

Я йшла до цієї книги 
все своє життя

20 вересня, о 20:00 за Києвом, від-
булася онлайн-церемонія нагород-
ження переможців міжнародного 
літературного конкурсу «Корона-
ція слова» у номінації «Кіносце-
нарії» – за підтримки Державного 
агентства України з питань кіно. 

Цього року через карантинні 
умови «Коронація слова» не змог-
ла провести традиційну церемонію 
нагородження, яка, до того ж, мала 
бути святково-ювілейною – кон-
курсу виповнюється 20 років. Тож 
організатори вдалися до нового 
формату – онлайн-церемонії. Пе-
реглянути церемонію онлайн мож-
на на youtube-каналі «Коронації 
слова» – https://www.youtube.com/
watch?v=C6RFOm0rBe8. 

Переможці «Коронації слова»-2020 
у номінації «Кіносценарії»:

1 премія —  «Подвійний імель-
ман», Ірен Роздобудько (Київ-До-
нецьк)

2 премія  — «Кіготь і Велика Ха-
нум», Ірен Роздобудько (Київ-До-
нецьк),  «На тому боці» , Юрій Леута 
і Наталя Блок (Київ)

3 премія — «На крилах слави», 
Микола Кирильчук (Рівне)

Дипломанти-фіналісти:
«Гідра», Ярослав Яріш (с. Ралівка, 

Львівська обл.)
«По той бік невимовності», Кири-

ло Устюжанін (Київ)
«34 сонячні дні і один похмурий»  

(кіносценарій за однойменною пові-
стю Олі Русіної),  Валерій Пузік (Оде-
са)  і Оля Русіна (Київ)

«Остання пісня Зозулі», Олесь 
Гриб (Київ)

Дипломанти:
«Сіверщина 1659», Анатолій По-

кришень (Чернігів)  і Олег Миколай-
чук (Київ)

«Винахід століття», Юрій Багрян-
цев (Київ)

«Безхатько», Олексій Мазур (Дні-
про)

«Дорога», Ярослав Мельник  
(Вільнюс) і Ольга Самолевська (Київ)

«Мій коханий віконт», Олена Те-
рещенко (Чернігів)

«Дистанція», Андрій Євстратенко 
і Олексій Уманський (Київ)

«Вполювати рідкісного звіра», Де-
нис Кушнарьов (Київ)

«По чім сьогодні мільйонери?», 
Олесь Гриб (Київ)

«Червоні маки Олега Стадніка», 
Леся Туровська (Київ)

«Серце птаха». Олена Шарманова 
(Київ)

Спеціальні відзнаки:
Спецвідзнака за музичний жанр 

від Національного академічного теа-
тру оперети  — «Старі пеньки», Сер-
гій Замченко (Суми)

Спеціальна відзнака від Наці-
онального університету ім. Т. Г. 
Шевченка за найкращий істори-
ко-патріотичний кіносценарій  — 
«Чорна княгиня», Марія Ткачівська 
(Івано-Франківськ)

Спеціальна відзнака від Націо-
нального університету ім. Т. Г. Шев-
ченка за найкращий історико-патрі-
отичний кіносценарій  — «Факультет 
всезагальної любові», Олександр Ес-
аулов (Ірпінь)

Спеціальна відзнака генерально-
го продюсера Рівненського міжна-
родного кінофестивалю «Місто Мрії» 
Олександра Гладунова  —  «Волинь 
43-44», Василь Щеглюк (Львів)

Спецвідзнака за інтелектуальний 
гумор від Національного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка  — «Домашнє 
ув’язнення», Тетяна Дончева  (с. Нові 
Петрівці, Київська обл.)

Спецвідзнака за інтелектуальний 
гумор від Національного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка —  «Криваві 
танці у Кутах», Владислав Івченко 
(Суми)

Спецвідзнака за інтелектуальний 
гумор від Національного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка —  «Чари», Со-
ломія Кривенко (Львів)

Спеціальна відзнака на честь 
світлої пам’яті Володимира Івасюка 
—  «На крилах слави», Микола Ки-
рильчук (Рівне)

Найкращий сценарій до корот-
кометражного фільму  — «Частинка 
світла», Анна Смолій (Київ)

Спецвідзнака «Симпатія Одесь-
кої кіностудії» —  «Кіготь і Велика 
Ханум», Ірен Роздобудько (Київ-До-
нецьк)

Найкращий телесеріал —  «Це 
моє місто», Тетяна Дончева (с. Нові 
Петрівці, Київська обл.)

Міжнародний літературний кон-
курс «Коронація слова», історія успі-
ху якого нараховує вже 20 років, є 
найпрестижнішим українським кон-
курсом, який у царині романів, кі-
носценаріїв, п’єс, пісенної лірики та 
творів для дітей відкрив понад 1000 
нових імен.

Головна мета конкурсу – під-
тримка новітньої української куль-
тури, пошук нових імен, видання 
найкращих романів, стимулювання 
й підтримка сучасного літератур-
ного процесу кіно й театру. І як на-
слідок – наповнення українського 
ринку повнокровною конкурентно-
спроможною літературою, а кіно й 
театру – якісними фільмами і п’єса-
ми.

20202020202020202020 ввересня, о 2020 0:000 заа ККККККииєиєввом, віід- ((кііносцеенаанарірірійй за оодндндннндноойойойойоймменною пові-

Переможці «Коронації слова»-2020 
у номінації «Кіносценарії»
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Ви будете схильні до деякого снобізму. Будьте тактовнішими. Інакше жит-
тя швидко поставить вас на місце. Вівторок – небезпечний сварками і взаєм-
ним непорозумінням. У цей день стримуйте негативні емоції, інакше можете 
накоїти зайвого. За кілька днів ситуація зміниться на вашу користь.

У найближчі дні ваше горло буде особливо вразливим. Занадто гарячі або 
дуже холодні страви і напої, пекучі спеції бажано скасувати. Полощіть горло 
відваром ромашки або кори дуба; лікуйте нежить. Перенесіть візит до сто-
матолога.

Кохана людина дбає про вас і, ймовірно, піднесе вам приємну несподі-
ванку. Діви, котрі наразі ще самотні, можуть познайомитися з кимось дуже 
симпатичним. Не бійтеся нових почуттів.

Сприятливий час, коли потрібно використовувати всі фінансові можли-
вості. Партнери та спонсори не будуть сумніватися у вашій надійності. Мож-
на вирішувати проблеми, що стосуються нерухомості та спадщини.
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Ви будете схильні до деякого снобізму. Будьте тактовнішими. Інакше жит-ль

ОВ
ЕН

Ймовірний успіх на роботі. У ділових контактах 
будьте обережними, можливі обман і маніпуляції. 
Будьте уважні, починаючи нові знайомства. Люди 
можуть відверто брехати і намагатися вас вико-
ристати. У п’ятницю суворіше ставтеся до дитячих 
пустощів, займіться вихованням.

Хвора тваринка або птах – навіть якщо це ваш 
домашній вихованець – може завдати досить сер-
йозної травми. Годування, вичісування, чищення 
клітки довірте комусь із членів сім’ї.

Не зривайте своє роздратування на коханій 
людині. П’ятниця – вдала для зустрічей і прими-
рення. Ситуація в особистому житті – не така по-
гана, як здається.

Середа – вдала для придбання нерухомості. 
Понеділок посприяє розквіту ваших ділових нави-
чок і вмінь, чудовий день для вирішення фінансо-
вих проблем. 

Якщо ви зацікавлені у просуванні своєї кар’єри, то 
цього тижня потрібно багато працювати і переконли-
во виступати на нарадах. Ваша миролюбність згладить 
всі гострі моменти на роботі. У четвер не варто вирі-
шувати фінансові питання. У суботу не підвищуйте го-
лос на близьких.

Будьте обережнішими, якщо одночасно приймаєте 
різні ліки. Нічого не приховуйте від свого лікаря – роз-
кажіть йому навіть про вітаміни або біологічно активні 
добавки. Це допоможе правильно підібрати ліки.

Ви будете схильні висувати високі вимоги й шука-
ти ідеал. Постарайтеся не занадто сильно образити 
близьку людину, інакше не оминути жалю над розби-
тим коритом.

Тиждень пройде спокійно. У четвер ймовірна неве-
лика винагорода на роботі. Намагайтеся у вихідні не 
витрачати занадто багато коштів.

Ви легко досягнете успіху і на роботі, і в особистому житті. Будь-
те уважнішими до нових ідей. Здоров’я стане міцнішим, додасться 
енергії. Понеділок може бути вдалим для пошуків і змін, зокрема, 
місця проживання. 

Ви – в тонусі, бадьорі. Можливі дрібні травми – швидше за все, 
звертатися за допомогою не доведеться. Дні будете проводити ак-
тивно, а вечори присвятіть відпочинку. Можна займатися спортом, 
навантаження повинне бути помірним.

У понеділок, якщо хочете уникнути конфліктної ситуації, не будьте 
занадто емоційні у спілкуванні з коханою людиною. Частіше телефо-
нуйте і пишіть своєму обранцеві. У суботу подорож позитивно вплине 
на ваші стосунки.

Вас можуть спантеличити фінансові проблеми, які за кілька днів ви-
рішаться самі собою. На роботі на вас чекає підвищення. Керівництво 
та колеги вас цінують.

Ви будете забезпечені підтримкою однодумців. На всі ваші прохання 
вам відповідатимуть «так». Незабаром ви досягнете бажаної мети. Ваша 
працю гідно оцінять, ви отримаєте прибуток і перспективну ділову 
пропозицію. Саме час втілювати в життя найсміливіші плани.

Ви схильні до утворення набряків. Більше вразливі ті Близнюки, 
котрі ведуть сидячий спосіб життя. Намагайтеся більше ходити, 
темп – трохи швидший від комфортного. Відмовтеся від солі й 
нормалізуйте режим харчування; щодня робіть самі собі ма-
саж.

На вас звертатимуть підвищену увагу представники про-
тилежної статі. П’ятниця і субота – вдалі для романтичних 
побачень. Ви станете ще ближчими й переконаєтеся, що 
вас кохають.

Фінансове становище – стабільне. На вас чекають фі-
нансові надходження і цікаві ділові пропозиції. Ваша 
творчість принесе прибуток. Вихідні – сприятливі для 
покупок та оновлення гардеробу.

Ви будете виявляти в собі нові таланти, перебуваючи на піку форми. Несподіва-
не заступництво впливових людей дозволить досягти успіху у важливій справі, що 
підвищить ваш авторитет серед колег і партнерів. У четвер виділіть час для завер-
шення проєкту, який відкладався до останнього моменту. У п’ятницю впораєтеся зі 
старими сімейними питаннями.

Ставтеся до себе особливо дбайливо. Зробивши помилку, ви можете захворі-
ти, серйозно й надовго. Відвідайте лікаря, здайте основні аналізи. Утримайтеся від 
експериментів над організмом, не збільшуйте фізичні та психологічні навантажен-
ня. Екстремальні види спорту зараз – не для вас.

Випадкова зустріч може виявитися початком бурхливого роману. Середа та 
п’ятниця підходять для романтичних побачень. На неділю зустрічей не плануйте, 
вони можуть принести розчарування.

Можливо, доведеться урізати бюджет. Наприкінці тижня з’явиться можли-
вість знайти нове джерело доходів. Чим менше людей знатимуть 
про це, тим більша ймовірність, що все мине вдало.

ГОРОСКОП
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Не розпорошуйтеся, інакше можете не зробити щось важливе. Середа – 
вдала для початку нової роботи, презентацій і публічних виступів. У четвер 
ситуація може вимагати зосередженості, продумайте свої дії, а потім при-
ступайте до вирішення завдань. Менше говоріть, більше робіть.

Тиждень може бути досить напруженим. Гострі переживання здатні ви-
кликати головний біль, безсоння, проблеми зі шкірою або травною систе-
мою. Седативні препарати зараз не приймайте. Допоможуть гімнастика, 
масаж, ванни з екстрактами трав. Перед сном випийте склянку теплого мо-
лока з медом.

Початок тижня обіцяє бути спокійним. У вихідні на вас чекають цікаві зу-
стрічі, можливе приємне знайомство. А от чинний любовний роман, схоже, 
підійшов до останніх сторінок.

Головним об’єктом ваших турбот може стати фінансове питання. Витрати 
щедро окупляться в майбутньому. Будьте уважнішими у четвер і п’ятницю, 

особливо при здійсненні платежів в Інтернеті. У понеділок бу-
дуть вдалі дрібні покупки.
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Багато планів, пов’язаних із роботою, вдасться вті-
лити у життя. Ймовірні проблеми юридичного харак-
теру, хвилювання будуть безпідставними. Сприятли-
вий тиждень для нових знайомств і спроб влаштувати 
особисте життя. На горизонті з’являться і старі друзі. У 
них можуть бути і приховані мотиви.

Можливо, з’явиться необхідність поборотися з на-
бряками. Налагодьте питний режим, їжте менше солі, 
приймайте легке сечогінне. Набряки можуть бути 
симптомом серйозного захворювання. Пройдіть об-
стеження; особливу увагу приділіть стану серця і ни-
рок.

Романтичність у стосунках захоплює і надихає. Не 
приймайте серйозних рішень. Краще наразі зустріча-
тися, а не жити разом.

Дійте обдумано, уникайте метушні. Ваші зусилля 
окупляться сторицею, хоча доведеться пройти через 
терни. Кошти з’являться ближче до вихідних.

На роботі відбуваються важливі сприятливі для вас події, ви має-
те шанси відзначитися, отримати підвищення або знайти престиж-
ну роботу. Майте мужність зізнатися собі й керівництву в тому, що 
ви вмієте, а чого не вмієте, адже сподіватися на допомогу не дове-
деться. В середині тижня можете зіткнутися з інтригами колег або 
недоброзичливим ставленням інших.

Будьте акуратнішими з вогнем, парою і гарячою водою – імовір-
ні опіки, зокрема, досить серйозні. Уникайте контакту зі складними 
механізмами й не ремонтуйте електрику, якщо ви – не професіо-
нал.

Неділя – найвдаліша для побачень. Не давайте коханій людині 
приводу для ревнощів. Однак і старих друзів не забувайте.

Можливі великі витрати на дітей, намагайтеся не влазити у кре-
дити. У вівторок можливі фінансові надходження. Четвер – вдалий 
для переговорів і нарад. Не прагніть до миттєвого прибутку.

Тиждень буде нелегким. Суттєво підвищиться ваша спостереж-
ливість. У середу буде багато спілкування, знайомств, важливих 
зустрічей і листування. У четвер можливі спокуси та ілюзії. Знизьте 
навантаження на роботі до розумного мінімуму. Вихідні проведіть 
активно.

Цього тижня вам життєво необхідно якомога більше рухатися, 
краще на свіжому повітрі. Недостатня фізична активність буде нега-
тивно позначатися на здоров’ї.

Можливі розбіжності у стосунках. Не обманюйте кохану людину, 
це тільки внесе плутанину. Краще вже промовчати. Хоча вона може 
приревнувати вас і без причини, особливо в середу та суботу.

Скористайтеся своїми зв’язками, щоб здобути нові фінансові 
можливості, є шанс розширити бізнес або зайняти керівну посаду.

Жити вам буде радісно. Все задумане здійсниться, якщо 
чітко робитимете свою справу і йтимете до мети. Можете по-
кластися на кохану людину. Підтримайте її ідею, вона прине-
се позитивні зміни в життя для вас обох. Не бійтеся ризику-
вати. На вас чекає прибуток, успіх у кар’єрі і щастя у коханні.

Ви можете зіткнутися з уповільненням реакції через 
порушення сприйняття навколишньої дійсності. Імовірне 
зниження гостроти зору, слуху, нюху; може спостерігатися 
порушення координації рухів. Вам потрібно бути дуже обе-
режними. Не рекомендується підніматися на висоту, водити 
машину та займатися потенційно травмонебезпечними ви-
дами діяльності.

Намагайтеся бути уважнішими до свого обранця. Ви – іде-
альна пара. Важливо зберегти ці почуття.

У понеділок ймовірний довгоочікуваний прибуток. Зараз 
ви можете багато заробити. Ваш авторитет зростає, від клі-
єнтів немає відбою. Ви дуже популярні у професійній сфері.

Ви сповнені нових ідей і натхненно будуєте плани на майбутнє, 
не забудьте обговорити їх із близькими людьми. Середа та четвер – 
найспокійніші дні тижня. Суботу присвятіть вирішенню особистих про-
блем, інакше стосунки з протилежною статтю зійдуть нанівець. У неді-
лю не гнівайтесь через дрібниці. Вівторок небезпечний обманами та 
спокусами.

Присвятіть цей тиждень здоров’ю хребта. Виконуйте вправи, які 
зміцнюють м’язи спини, але спочатку проконсультуйтеся з лікарем. Ко-
рисним може бути і візит до мануального терапевта.

У понеділок ймовірне романтичне знайомство. Якщо воно відбу-
деться в дорозі, то фортуна посміхається вам. Після цього імовірний 
бурхливий роман.

Фінансових надходжень не передбачається. На середу не плануйте 
важливих ділових зустрічей. Будьте уважні при складанні звітів.

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

Потрібні працівники для прибиран-
ня будинків, квартир та офісів. Хороша 
зар плата і приємна атмосфера роботи. 
Для додаткової інформації звертайтеся 
за номером:  773- 726- 7625

На роботу потрібні CNC та Quality 
Cont rol  спеціалісти. Досвід роботи 
не обов’яз ковий, проводимо тре нінг. 
847-673-6500 

В майстерню по ремонту траків потріб-
ні помічники-механіки. Будемо вчити, 
якщо немає досвіду. 224–814-8898
На локальні маршрути потрібен 
водій CDL. Паркінг в Addison, IL. 
847-222-3749
Робота! Потрібні працівники на де-
рев’яний фреймінг і внутрішні роботи. 
773 -969 -7777
Потрібен водій CDL на постійну робо-
ту за маршрутом  Іллінойс - Каліфор-
нія – Iллінойс. Новий трак, новий  рі-
фер.  Досвід  роботи  обов’язковий. 
$2 500 + в тиждень. 773-655-1732   
або   847-899-0799
На «full time» позицію потрібен до-
свідчений carpenter. Потрібно мати 
свій інструмент і транспорт. Телефо-
нуйте за номером  224 -628 -5371

На роботу запрошуються CDL водії на 
рейси Chicago, IL - Dallas,  TX.  60ц/миля. 
Hook and drop в Чикаго! Також потрі-
бен локальний водій $26/год. Термінал 
в Woodridge, IL. Bestcargolines@gmail.
com. 773 -387 - 4825

Компанії потрібен маляр. Поль-
ська мова - до розуміння. Мати авто. 
773 -396 -7713

Магазин Кухонних Шафок  запрошує 
на роботу  продавця. Необхідні: дос-
від роботи і знання програми 2020.  
773-969-7777

Різне
Математика (один на один  або  online). 
773 -459 -4092 

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

Нерухомість
Здається в рент кімната в Українській 
Околиці. 773 -415 -2056 

Квартира в рент в Ukrainian Village, Iowa 
& Washtenaw. 2 спальні, 1 ванна. Готова 
для  в’їзду. 847-800-9831 

Рент. Українська Околиця. Квартира - 
2 спальні, 1 ванна. Пральна машина та 
сушка - безкоштовно. 847 -800 -9831

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

Можна без досвіду роботи • Повний робочий день

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)

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

Диспетчери розмовляють польською, українською та російською
Телефонуйте 331-998-0611

Ми також наймаємо “Team drivers”  і водіїв з інших штатів, з 
можливістю паркувати вантажівки на вихідні ближче до дому.

- Нові, доглянуті вантажівки Volvo з механічною або 

автоматичною коробкою передач

- Є нові Freightliners Cascadia Glider, тому працюєте з паперовим 

бортовим журналом

- Абсолютно нові трейлери

Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

100%  Owner  Operator  Company!

Запрошуємо до співпраці 
Owner  Operators 
А також  водіїв  CDL

Для Owner operators:

• Оплата 88% gross 
• Доступна страховка
• Фантастичні знижки на пальне
• Надаємо безкоштовно адмін. підтримку: 
  підготовка IFTA, реєстрація, всеможливі  дозволи

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

Ми допоможемо придбати або взяти трак в лізинг, 
щоб Ви стали Owner Operator!

Для водіїв CDL:

• Оплата 60 ц/миля на старт
• Оплачуємо всі милі; 2800-3500 миль/тиждень
• Додаткові зупинки $75, оплачуємо detention та layover, 
  бонуси за чисті інспекції

SIGN IN

BONUS
$500

ASBK  LOGISTICS, INCASBK  LOGISTICS, INC

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 

EXPERIENCED
TECHNICIAN 
WANTED

Maintenance company looking for an experienced technician wanted for service jobs 
• Full-time 
• Competitive Hourly Pay depending on experience.
• Preferred age: group 20-45 yrs old, must have some English communication skills.
• Preferred Electrical Experience 2-3 yrs.
• Handyman skills helpful.
• Minor Plumbing skills helpful.
• Work 90% in retail industry.

If interested please email
service@spectra-electric.com

or call 773-456-5955 / 773-322-9107

MOVING Сompany, яка базується в Іллінойс,
запрошує на роботу:

-CDL Drivers class А & D 

-Foremen 

-Helpers

Телефонуйте Ігорю  917-250-7193 (Пн-Сб  з 10 ранку до 5 вечора)

 Досвід роботи - не менше 6 місяців

 Локальні і довгі дистанції

 Стабільна робота, високі заробітки!

 Нові траки!

РОБОТА!РОБОТА!
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Якщо Вам потрібна підтримка і допомога в роз'ясненні тонкощів 
імміграційного процесу, ми дамо відповідь, вислухаємо Вас, 
обговоримо Вашу особисту ситуацію, та спробуємо знайти 

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

ІММІГРАЦІЙНИЙ  АДВОКАТ
Ольга Наконечна 

 Кваліфікована допомога в імміграційних справах українською мовою. 

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

������!
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������!
��	
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Всі видиВсі види
дахів:дахів:
Всі види
дахів: 847
682
9145

 Добру ціну дамо вам,

Подзвоніть швиденько нам!

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 жінка похилого віку в Palantine 
шукає собі фізично сильну помічницю з 
проживанням, на 7 днів в тиждень, 220 

доларів в день. Потрібні гарна англійська, 
DL, машина і досвід.

Чоловік похилого віку  в Riverside 
шукає собі досвідчену помічницю з 

проживанням. 5-7 днів на тиждень, $175 
в день. Потрібні хороша англійська, DL та 

автомобіль.

Літня пара в Glenview шукає жінку по 
догляду на неповний робочий день, без 

проживання. 5-6 днів в тиждень, 4 години 
на день (9ам-1pm), $17.50 / год. Потрібні 

гарна англійська, DL, машина і досвід.

Дуже мила жінка похилого віку в 
Дірфілд шукає жінку по догляду за нею 

на вихідних. З проживанням, 3 дні (пт, 
сб, нд), $ 180 / день. Потрібна хороша 

англійська і досвід. DL не обов’язковий.

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

Оплата 60-65 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook

Нові траки Volvo 2017-2019
 Dry Van

Бонуси за хороші інспекції 
Гарантуємо не менше  3000 миль в тиждень 

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ

Забезпечимо AOBRD (Electronic Logbook)  
24/7 підтримка для ефективної роботи 

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

 Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни

•  Оплачуємо 90% від gross
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 Печінка працює 
інакше, ніж вважали

Жовч у людській печінці 
рухається інакше, ніж 

вважали досі. Замість текти у 
найменших каналах, рідина 
перебуває в стані спокою – 
вперше з’ясували вчені. Згід-
но з їхніми даними, частинки 
жовчі з цих маленьких печін-
кових канальців потрапляють 
до більших вивідних шляхів 
у результаті дифузії. Ці дані 
можуть допомогти краще ліку-
вати захворювання печінки.

Повсякдень із харчами, ліка-
ми та хімікатами люди вживають 
отруйні добавки, які печінка роз-
щеплює та виводить із кров’ю. 
Рештки цих шкідливих речовин 
виводять клітини печінки – через 
жовчну систему каналів: безліч 
жовчних канальців закінчуються 
більшими жовчними протоками, 
що об’єднуються в труби і відкри-
ваються у кишківник. Туди потра-
пляють і солі, які продукує жовч. 
Якщо система каналів нещільна, 
отруйна жовч просочується в 
тканини. Це може призвести до 
складних запалень.

Для лікування такого виду 
захворювань важливо розуміти, 
як рухається жовч. Але з наяв-
ними в медицині методами рух, 
зокрема у жовчовивідних кана-
лах, прослідкувати неможливо. 
З кінця 1950-х все ж вважали, що 
жовч у каналах тече. Тобто солі в 
жовчні канали мала б переноси-
ти осмотична вода з печінкових 
клітин, що відкриті лише в на-
прямі жовчних труб. Так мав би 
виникати потік. Але безпосеред-
ньо цей потік ще ніколи не вимі-
рювали.

Чи насправді жовч у каналах 
тече, перевірили вчені на чолі 
з Нахікетом Вартаком (Nachiket 
Vartak) з Технічного університету 
Дортмунда. Вони послуговува-
лися комплексними методами 
мікроскопії та математичних об-
рахунків, завдяки чому змог-
ли вловити та проаналізувати 
флуоресцентні сигнали в дуже 
маленьких ділянках тканини – 
зокрема, в жовчних каналах. Так 
ученим вдалося з’ясувати, як там 
рухаються молекули.

Виявилося, що в найменших 
каналах печінки взагалі немає 
вимірюваного потоку – всупе-
реч поширеній теорії. Натомість 

молекули жовчі завдяки дифузії 
потрапляють із канальців до біль-
ших вивідних шляхів. Тобто вони 
поширюються, як краплі чор-
нила в склянці з водою. Лише у 
великих протоках присутня вода, 
і виникає потік.

«Жовчні канальці можна уя-
вити струмком, що пов’язаний із 
річкою. Вода в струмку стоїть, а 
в річці – тече, – пояснив Вартак. – 
Якщо вилити чорнило в струмок, 
врешті-решт воно потрапить до 
річки. Але воно не тече туди, воно 
дифундує».

Цей результат учені підтверди-
ли ще одним незалежним мето-
дом. За допомогою інтравітальної 
мікроскопії вони зняли на плівку, 
що відбувається всередині неуш-
кодженої печінки, і спостерігали, 
як флуоресцентна діагностична 
речовина рухається в результа-
ті дифузії через жовчні канальці. 
Ця речовина стає видимою, коли 
її освітлюють енергетичним світ-
лом.

Експерти зауважують, що від-
мінність між потоком та дифузі-
єю релевантна у пошуку кращих 
стратегій лікування печінкових 
хвороб, зокрема, при жировій 
хворобі печінки. Досі виходили з 
того, що за патогенних звуженнях 
каналів потік у них зупиняється. 
В результаті цього виникає тиск, 
що пошкоджує тканину печінки. 
Медикаменти, що зменшують 
гіпотетичний потік, мали б тео-
ретично знижувати тиск. Проте 
отримані зараз результати засвід-
чують: тут потрібен інший підхід. 
«Важливіше було б зосередитися 
на молекулярних механізмах, які 
призводять до того, що жовчови-
відні шляхи стають нещільними, в 
результаті чого виникають хворо-
би», – сказав Вартак.

Цю тезу підтримує його коле-
га Як Генґстлер (Jan Hengstler): 
«Наші свідчення стимулюють на-
укові дебати у сфері дослідження 
печінки, що мають узгодити тео-
рію та результати нових спосте-
режень».

Автор: Anna Bolten/ NPO
Hepatology 2020; doi: 10.1002/hep.31422.

Зреферувала С. К., ZBRUC 
(https://zbruc.eu/node/99696)

Джерело: SCINEXX (https://www.scinexx.de/
news/medizin/die-leber-funktioniert-anders-

als-gedacht/)

Y-хромосома – не вимре
Чоловічу статеву хромосому вва-

жають справжнім реліктом – в 
довгостроковій перспективі вона 
приречена зникнути. Чи ні? Зараз 
вчені навели аргументи на користь 
того, що без цієї маленької Y-хромо-
соми неможливо буде обійтися: у ній 
розташовані гени, без яких мейоз – 
поділ клітин – не працює. І важливо, 
що контрольний процес налашто-
ваний у такий спосіб, що ці гени не 
можуть перейти до інших хромосом.

Y-хромосоми чоловіків, порівняно з 
жіночими Х-хромосомами, радше неве-
ликі: в процесі еволюції вони втратили 
майже 90 % своєї спадкової інформа-
ції. Y-хромосоми завбільшки з третину 
жіночого відповідника і містять п’яту 
частину його генів. Проте Y-хромосома 
відіграє визначальну роль, наділяючи 
чоловіків їхніми статевими ознаками. 
Крім того, у ній містяться ще деякі важ-
ливі контрольні гени.

Але як далеко може зайти зменшен-
ня Y-хромосоми? Згідно з популярною 
теорією, «чоловіча хромосома» може 
вимерти вже через кілька мільйонів 
років. «Y-хромосома зараз виконує 
важливі функції для статевого вира-
ження та продукування сперми, – пояс-
нив Пол Вотерс (Paul Waters) з Універси-
тету Нового Південного Уельсу у Сіднеї. 
– Але якщо ці гени перенести деінде, їм 
настане кінець».

Зображення:  vchal/ iStock

Таке перенесення генів з чоловічої 
статевої хромосоми до решти хромо-
сом відбувається впродовж останніх 
165 мільйонів років. Варто зазначити, 
що ця втрата генів впродовж останніх 
мільйонів років сильно уповільнила-
ся, але дослідження доводять, що темп 
генетичного переходу й у минулому 
часто коливався і подекуди протікав 
стрибками. Тож постає питання, чи 
Y-хромосома приречена на смерть?

Аргумент всупереч цього надали 

Вотерс і його колега Аврора Руіз-Гер-
рера (Aurora Ruiz-Herrera) з Барселон-
ського університету. Вони пояснили, 
що Y-хромосома може бути тісно пов’я-
зана з фундаментальними процесами 
клітинної біології – клітинним поділом 
мейозом. При цьому зазвичай подвій-
ний набір хромосом в організмі ділить-
ся надвоє, щоб створити статеві кліти-
ни – сперматозоїди та яйцеклітину.

«Згідно з нашою гіпотезою, Y-хро-
мосома не може зникнути, оскільки є 
носієм гена, визначального для успіш-
ного перебігу мейозу», – сказав Вотерс. 
Цей ZFY-ген відповідає за те, що обидві 
статеві хромосоми в певний момент 
мейозу деактивовуються. Якщо це не 
відбувається, їхні генетичні продук-
ти заважають клітинному поділу, і це 
призводять до смерті клітин. «Те, що 
Y-хромосома керує таким мейозним 
деактивуванням, відомо вже роками», 
– пояснила Руіз-Геррера.  

Але вирішальним є те, що деакти-
вування статевих хромосом не може 
тривати надто довго. Ціла тонко зба-
лансована система мейозу працює 
тільки тому, що, зупинивши Y-хромосо-
му, Zfy-гени самі себе вимикають. Якщо 
вони залишаються активними, клітини 
також гинуть, як це продемонстрували 
дослідження на мишах зі зміненими 
гени.

«Ці гени регулюють самих себе – 
вони, так би мовити, суддя, присяжний 
і кат водночас», – сказала Руіз-Геррера. 
Це означає: лише коли ген залишається 
на одній зі статевих хромосом, він може 
виконувати функцію правильно. Якщо 
натомість ген перекласти на «нормаль-
ну хромосому», «самовимикання» не 
відбувається, і клітина вмирає.

На думку Вотерса та Руіз-Геррери, ця 
складна система захистила Y-хромосому 
від вимирання. «Існує сильний еволю-
ційний тиск для збереження Y-хромосо-
ми», – констатують вчені. Адже єдиною 
іншою альтернативою було б перенести 
ZFY-гени на Х-хромосому – але досі такі 
переходи в еволюції траплялися лише 
як винятки. «Y-хромосоми ссавців вва-
жають символом чоловіка, – сказала 
Руіз-Геррера. – Тож чоловіки можуть не 
переживати – Y не зникне».

Автор: Nadja Podbregar
Зреферувала С.К., ZBRUC 

(https://zbruc.eu/node/99638)
Джерело: SCINEXX (https://www.scinexx.de/news/

biowissen/y-chromosom-stirbt-doch-nicht-aus/)

Жовчні протоки у миші. Зображення: Vartak/ IfADo 

ЄС через наближення сезонних 
хвороб створює медичні резерви

Запаси медичного обладнання, з ог-
ляду на наближення періоду сезонних 
хвороб, створюються ще у чотирьох єв-
ропейських країнах: Данія, Греція, Угор-
щина і Швеція приєднуються до Німеччи-
ни і Румунії, де такі резерви вже створені.

Про це у вівторок під час пресконфе-
ренції у Брюсселі заявив єврокомісар з 
питань кризового менеджменту Янез 
Ленарчич (Janez Lenarčič), повідомляє 
кореспондент Укрінформу.

«З наближенням зими та зростанням 
випадків коронавірусу у Європі, критич-
но важливо, що ми продовжуємо ство-
рювати резерви, зокрема, професійних 
захисних масок, що призначені до вико-
ристання за першим запитом - для медич-
ного персоналу, для цивільного захисту та 
поліції. З огляду на це, я радий повідомити, 
що Данія, Греція, Угорщина і Швеція при-
єдналися до Німеччини і Румунії, та стали 
приймаючими країнами для медичних 
резервів rescEU (програма ЄС із цивільно-
го захисту – ред.)», - сказав єврокомісар.

За його словами, ці резерви ство-
рюються за фінансової підтримки Єв-

ропейської Комісії. Таким чином, у 
згаданих шести європейських країнах 
будуть зберігатися загальноєвропей-
ські медичні запаси, які розподіляти-
муться по усьому ЄС у випадку потреби 
в часи надзвичайних ситуацій у сфері 
охорони здоров’я, або за фактом пе-
ревантаження національних медичних 
спроможностей та установ.

Ці резерви будуть постійно попов-
нюватися і оновлюватися, включати-
муть як елементи захисного одягу, так 
і медичні прилади, наприклад, апарати 
для штучної вентиляції легень.

Янез Ленарчич зауважив, що ЄС 
зробив висновки із ситуації з нестачею 
медичного обладнання та захисного 
одягу під час спалаху коронавірусу на 
початку року, тож Єврокомісія поча-
ла роботу із створення запасів такого 
життєво важливого обладнання ще у 
березні. Завдяки цим резервам понад 
520 000 одиниць захисних масок FFP2 
та FFP3 вже були доставлені в Італію, Іс-
панію, Хорватію, Литву, а також у Північ-
ну Македонію, Чорногорію і в Сербію.



ЧАС І ПОДІЇ
#39 I 09.23.2020 37РЕКЛАМА

Як перестати звинувачувати себе у всьому
Розірвати замкнене коло 

самозвинувачення і 
критики – позитивний 
крок на шляху до того, щоб 
полюбити себе та до вста-
новлення здоровіших сто-
сунків. Але як це зробити?

Звинувачувати себе у 
всьому – це поведінка, яка за-
звичай формується у дитин-
стві, коли батьки не можуть 
взяти на себе відповідаль-
ність за свої власні вчинки й 
покладають надмірну відпо-
відальність на плечі своїх ді-
тей, змушуючи їх повірити у 
свою вину.

Розірвати замкнене коло 
самозвинувачення і критики 
– позитивний крок на шляху 
до того, щоб полюбити себе і 
до встановлення здоровіших 
стосунків.

Як це зробити? Як пере-
стати звинувачувати себе у 
всьому?

1. Відповідайте за свої 
вчинки

Ваші дії і слова залежать 
від вас. Не має значення, що 
роблять інші або наскільки 
погано чинять інші.

Не можна використовува-
ти дії інших людей як привід 
для неправильних вчинків 
або ухилення від відповідаль-
ності за свій власний вибір.

Якщо ви збираєтеся щось 
зробити або сказати, то ви 
відповідаєте за свої дії і сло-

ва. Треба пишатися своїми 
вчинками. Якщо пишатися ні-
чим, тоді не робіть так.

Такий підхід дозволяє лег-
ше зрозуміти, коли ви несете 
відповідальність, а коли – 
ні.

Ви можете поглянути на 
ситуацію і запитати себе: «Я 
за це відповідальний? Які 
були мої дії і роль у цьому? 
Чи вчинив я неправильно? 
Чи сказав щось не те?»

2. Пом’якшуйте само-
критику словами любові та 
підтримки

Людина, яка звинува-
чує себе, зазвичай найсу-
воріший критик.

Голос всередині вас 
заявляє, що, звичайно ж, 
ви – винні! Його необхідно 
заглушити й витіснити до-
брими думками.

Ви робите все, що у 
ваших силах. Ніхто не іде-
альний. Ніхто не застрахо-
ваний від помилок. Най-
краще продумані плани 
можуть зірватися через 
абсолютно несподівані об-
ставини. Стосунки можуть 
не скластися. На роботі все 
може піти не так.

Все це – нормально. Це 
і є життя. Іноді ваші слова 
і вчинки НЕ будуть дуже до-
брими та приємними. Мож-
ливо, у вас був поганий день, 
або вас хтось розгнівав. Таке 
буває.

Ви можете бути людиною, 
нехай і не ідеальною.

3. Уникайте засуджувати й 
надмірно критикувати інших 
людей

Коли людина думає про 
себе погано, цілком ймовір-
но, що вона також строго су-
дить й інших людей.

Вміння пробачати інших 

може допомогти пом’якшити 
ваше вимогливе ставлення 
до себе.

Якщо ви почнете бачити 
й приймати недоліки інших, 

то зможете навчитися ба-
чити й приймати недоліки 
у собі.

Засудження інших – на-
дійний спосіб зіпсувати 
власне щастя і благополуч-
чя. Не витрачайте час, кри-
тикуючи або гніваючись на 
інших, використовуйте цей 
час для того, щоб поліпши-
ти себе та своє життя.

Люди, які строго судять 
інших, зазвичай думають, 
що інші люди судять їх так 
само строго. Вам треба 
навчитися розуміти, що 
більшість людей насправ-
ді стурбовані тільки своїм 
життям.

4. З негативного досвіду 
можна зробити висновки

Самозвинувачення і са-
мокритика часто лише по-
гіршують негативний дос-
від, який є у всіх нас.

Цей негативний досвід 
перестає мати глибокий і 
тривалий вплив, якщо ви 
можете переосмислити 
його як щось нейтральне 
або навіть позитивне.

Це – ще не поразка, якщо 
ви зможете зробити висно-
вки і чогось навчитися.

Набивати гулі – це боляче? 
Розриви стосунків – жахливі? 

Чому у нього виходить, а у 
вас – ні?

Все це теж може бути 
правдою, але реальність така, 
що мало кому вдається будь-
що відразу. І досить часто 
чийсь успіх приходить лише 
після цілої низки провалів.

Негативний досвід втра-
чає свою гостроту, коли ви 
знаєте, що отримаєте з нього 
трохи життєвої мудрості, аби 
домогтися загального успіху 
в своєму житті.

5. Зверніться за додатко-
вою допомогою

Люди, які надмірно звину-
вачують себе, швидше за все, 
пережили у житті події, які 
сприяли цьому, – з ними по-
гано поводилися у дитинстві, 
вони пережили психологічну 
травму або домашнє насиль-
ство.

Це не означає, що ці події 
повинні незворотнім чином 
вплинути на ваше життя. Це 
означає, що вам, можливо, 
доведеться зважати на цей 
негатив, коли ви шукатимете 
шляхи зцілення.

Ви можете зцілюватися, 
змінюватися і вдосконалю-
ватися далі, якщо дозволите 
собі.

Не соромтеся звертатися 
за професійною психологіч-
ною допомогою, якщо вияви-
те, що вам важко позбутися 
надмірної самокритики.

Джерело: MIXSTUFF

За задумом Родена, 
скульптура «Мислитель» 

символізує Данте. Справді, 
роздуми іноді можуть змусити 
людину пройти сім кіл пекла, 
однак не варто забувати і про 

сім сфер раю 

Фото: Wikipedia
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Тренер, селекція і багато роботи
Все, що потрібно знати про сенсаційний 

успіх українського клубу «Колос»
Футбольний клуб «Колос» із 

Ковалівки переміг грець-
кий «Аріс» і дістався наступно-
го раунду кваліфікації Ліги Єв-
ропи. Команда з восьмирічною 
історією у перший же рік пере-
бування в українській прем’єр-
лізі пробилася до Ліги Європи.

«Колос» із маленького села 
Ковалівка, що на Київщині, засну-
вав місцевий бізнесмен Андрій 
Засуха в 2012-му році. За цей ко-
роткий термін команді вдалося 
перейти від аматорів до профі, 
«запалити» в другій та першій лі-
гах, вийти в УПЛ і кваліфікуватися 
до єврокубків. Як їм це вдалося?

Симбіоз виваженого тренера 
та збалансованого колективу

Головний тренер «Колосу» 
Руслан Костишин працює з ко-
мандою із самого її заснування. 
Навіть він не розраховував на 
такий стрімкий успіх. «Звичайно, 
не думав, що «Колос» у дебютно-
му сезоні УПЛ вийде в єврокуб-
ки. Я ж не ідіот, щоб так думати. 
Думав, спокійно собі будемо гра-
ти, посядемо місце так восьме. 
Головним було показувати хоро-
шу гру», – сказав коуч «Колосу».

У своєму дебютному сезо-
ні ковалівці посіли шосте міс-
це та пробилися в Лігу Євро-
пи. За підсумками чемпіонату 
вони здобули 32 пункти та мали 
від’ємну різницю забитих і про-
пущених м’ячів (-26). Важко ви-
ділити когось з колективу. Най-
кращий бомбардир команди 
Володимир Лисенко мав в активі 
шість забитих м’ячів. Таємниця 
успіху «Колоса» криється в єдно-
сті всіх гравців.

Двигунами клубу протягом 
сезону були півзахисники Денис 
Костишин (три голи у 22-х мат-
чах УПЛ), Євгеній Смирний (п’ять 
голів у 25-и матчах УПЛ) та фор-
вард Володимир Лисенко. Двоє 
перших – вихованці академії 
київського «Динамо», Смирний 
досі належить киянам.

Ще одним лідером команди 
був ісландець Арні Вільхьямс-
сон. 5+1  за системою «гол+пас» 
у п’ятнадцяти матчах. Через сі-
мейні обставини гравець «ви-
рушив у безоплатну відпустку», 

як зазначив президент «Колоса» 
Андрій Засуха.

Грамотна робота на 
трансферному ринку та 
початок нового сезону

«Колос» провів плідну роботу 
на трансферному ринку. Коман-
ду поповнила низка новачків. 
Серед них виділяються нападни-
ки: молодий талант академії «Ди-
намо» Євген Ісаєнко та легенда 
УПЛ Євген Селезньов. Команда 
змушена буде боротися на два 
фронти (якщо проб’ється в гру-
повий етап Ліги Європи), тому 
дуже потребувала в підсиленні.

17 вересня команда перегра-
ла грецький «Аріс» у гостях (2:1) 
та пробилася до наступного ра-
унду кваліфікації Ліги Європи. За 
ковалівців відзначилися Євген 
Новак і Денис Антюх.

У новому сезоні УПЛ команда 
грає домашні матчі на реконстру-
йованому стадіоні в Ковалівці. 
Президент клубу Андрій Засуха 
заявив, що «реконструкція кош-
тувала близько 160 мільйонів 
гривень». Перший матч сезону 
20/21 проти «Шахтаря» команда 
програла (1:3), а потім здобула 
дві поспіль перемоги над «Льво-
вом» та «Арісом». Команда підси-
лилася, реконструювала домаш-
ню арену та готова дивувати нас 
цього сезону.

Нові реалії українського 
футболу

У зв’язку із фактичним зник-
ненням таких клубів, як «Ме-
таліст», «Карпати», «Металург» 
та інших, команди з периферії 
голосно заявляють про себе.  
Скромні клуби з провінції до-

сягають успіху. Головні 
чинники цього явища – 
наявність досвідченого 
тренера (Костишин із «Ко-
лоса», Рябоконь із «Дес-
ни»), вдала селекція та ме-
неджмент клубів (Засуха 
в «Колосі», Козловський у 
«Руху», Поворознюк в «Ін-
гульці»). Це не є чимось 
добрим, або поганим, це – 
просто реальність, в якій 
ми живемо.

Фото зі сайту ФК «Колос»
Автор: Віталій Ткачук, Київ

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

sports/3102537-trener-selekcia-i-
bagato-roboti.html)

Світоліна повернулася 
до ТОП-5 рейтингу WTA

WTA опублікувала новій рейтинг кращих те-
нісисток планети.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, зав-
дяки виходу до чвертьфіналу турніру категорії 
Premier 5 у Римі, піднялася у світовій класифіка-
ції на одну сходинку і посідає 5 місце.

Поліпшила свої позиції і Даяна Ястремська, 
яка перебуває на 28-у рядку (+1 позиція).

Катерина Козлова опустилася на 88-й рядок 
(-2), Катаріна Завацька, Марта Костюк та Леся 
Цуренко зберегли свої позиції - відповідно 112-
ту, 119-ту та 137-у.

Ангеліна Калініна посідає 153-тє місце (-1), а 
Дарина Снігур - 220-те (-1).

У парній класифікації сестри Кіченок опу-
стилися на два рядки: Людмила йде 42-ю, а На-
дія - 46-ю.

Першою в одиночному рейтингу Жіночої те-
нісної асоціації є австралійка Ешлі Барті.

Жіноча збірна 
України з футболу 

розгромила Грецію 
Національна жіноча збірна України з футбо-

лу здобула впевнену перемогу над командою 
Греції в матчі кваліфікації чемпіонату Європи 
2022 року.

Зустріч, що пройшла в Києві на стадіоні «Обо-
лонь-Арена», завершилася з рахунком 4: 0 на ко-
ристь «синьо-жовтих», повідомляє Укрінформ.

Перемогу збірній України принесли дубль 
Ніколь Козлової, яка відзначилася на 58-й і 71-й 
хвилинах, і голи Дарини Кравець (88) і Дарини 
Апанащенко (90+5).

Наступними суперницями українок стануть 
представниці Ірландії. Матч відбудеться 23 ве-
ресня в Києві.

Турнірна таблиця відбіркової групи I: Німеч-
чина - 18 очок (після 6-ти ігор), Ірландія - 13 (6), 
Україна - 6 (5), Греція - 4 (5), Чорногорія - 0 (6).

Букмекери дали прогноз 
на матчі «Десни» та 

«Колоса» в Лізі Європи
У четвер, 24-го вересня, футболісти «Десни» 

та ковалівського «Колоса» зіграють у гостях по-
єдинки 3-го раунду відбору Ліги Європи УЄФА, 
відповідно, проти німецького «Вольсбурга» і 
хорватської «Рієки».

Букмекери вважають фаворитами цих про-
тистоянь суперників українських клубів, пере-
дає Укрінформ.

Авторитетна букмекерська контора William 
Hill приймає ставки на перемогу «Вольфсбур-
га» над «Десною» з коефіцієнтом 1,12, на нічию 
- 7,00, на виграш чернігівців, які стартують в єв-
рокубках, - 15,00.

Зустріч у Вольфсбурку на стадіоні 
«Фольксваген Арена» обслуговуватимуть судді 
з Бельгії на чолі з Лоуренсом Віссером.

Що стосується матчу «Колоса» проти «Рієки», 
William Hill оцінює перемогу господарів поля - 
хорватів коефіцієнтом 1,78, нічию - 3,10, успіх 
української команди - 4,60.

На грі працюватимуть рефері з Португалії, 
головний арбітр - Тьягу Мартінш.

Додамо, що протистояння плей-офф відбо-
ру Ліги Європи складаються з одного матчу. У 
випадку нічиєї в основний час проводяться два 
додаткові тайми, а за  необхідністю - серія пе-
нальті. Переможці поєдинків вийдуть до плей-
офф відбору Ліги Європи.

Фото: УкрінформФото: Укрінформ
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TOYOTAARLINGTON.COM
A+

ONE OF THE 
WORLD’S LARGEST
TOYOTA DEALERSHIPS

2095 North Rand Rd. Palatine, IL 60074 (ON THE CORNER OF HICKS & RAND ROAD)

ARLINGTON
Palatine, IL PHONE: 855-996-7697

ALEX 
DUBINSKY

Sales 
Associate

OLGA 
RUSICOVA

Sales 
Associate

Розмовляємо вашою мовою

U S E D1.91.9%%7272
on Certified Pre-Owned TOYOTA

SELECT MODELS**

PLUS 2-year MAINTENANCE INCLUDED

0%0% 6060
O N  N E W  S E L E C T  2 0 2 0  M O D E L SNEW APR FINANCING MONTHS *

- 
F

O
R

 -

2020 Toyota Corolla LE, 2020 Toyota Camry LE, 
2020 Toyota Avalon XLE, 2020 Toyota Supra, 

2020 Toyota Prius Hatchback, 
2020 Toyota RAV4

Plus tax, title, license and 300.00 doc fee. While supplies last. Subject to credit approval.  0% APR financing for 60 months with $0 down payment required. 
$16.67 per $1000 financed. On select  new 2020 models. Not all customers will qualify. See dealer for details. **1.9% APR financing for 72 months with $0 down 
payment required equals $14.71 per $1000 financed. Down payment or money due may vary at time of purchase. This is a buydown rate. While supplies last. See 
dealer for details. Subject to credit approval. Select models. Expires 9/30/20.

2020 Toyota Avalon
2020
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FOR SUPERSAVERS CLUB MEMBERS UNDER 18, QUALIFYING PERIOD ENDS  JANUARY 19, 2021. Selfreliance Super Savers Club is for new and existing members ages under 18. Ask for your free enrollment to be entered in seasonal 

must be active members in good standing and they and their guardians must agree to have winner’s name and likeness used for Selfreliance promotional purposes. Only one prize per member during this promotional period (gift card, 

opening balances and other requirements.

Federally insured by NCUA
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Акція триває від 1 вересня до 19 січня 2021р.

Для дітей
молодших
18 років

26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091

11838 Jos. Campau, Hamtramck, MI 48212

586-757-1980

313-366-0055

248-487-0330 

2332 W. Chicago Ave., Chicago IL 60622, 773-328-7500

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106

558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306

973-373-7839

201-795-4061

973-887-2776

773-589-0077

847-359-5911

630-307-0079

5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656

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

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

SELFRELIANCE.COM
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