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ÏÎÑÈËÊÈ
â ÓÊÐÀЇÍÓ! Стор.

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

Ми розмовляємо
вашою мовою

847-673-7595
847-532-5254
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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. 9
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КУПУЙТЕ КИЛИМИ
ЗІ ЗНИЖКОЮ

50-70%
RETAIL  PRICES
Отримуйте додатково
15% ЗНИЖКУ
на вибраний вами килим,
у разі пред’явлення цього оголошення

Сервіси: чистка, реставрація, відновлення та безкоштовна оцінка стануСервіси: чистка, реставрація, відновлення та безкоштовна оцінка стану

LUXURY  HANDMADE  RUGS
У бізнесі з 1979 року

Графік роботи:
Пн-Пт: 10:00 - 8:00
Сб: 10:00 - 6:00
Нд: 12:00 - 5:00

847-202-0600 23 S. Northwest Hwy.
Palatine, IL 60067www.rugport.com

КИЛИМИ  ЗНОВУ  УВІЙШЛИ В МОДУ
І ОПИНИЛИСЯ НА ПІКУ  СВОЄЇ  ПОПУЛЯРНОСТІ!
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Марина Олійник, 
Київ. 
Спеціально 
для «Час і Події»

До місцевих виборів в Україні 
лишається кілька днів. 

Країна трохи принишкла під 
коронавірусною хвилею, од-
нак голосувати таки піде. По-
при те, що вибори виглядають 
ніби й не дуже значними, ціна 
питання – досить серйозна.

У прифронтових населених пунк-
тах місцева влада вирішує майже все 
– однак і в інших районах важливість 
місцевої влади не варто недооціню-
вати. Особливо з врахуванням чин-
них планів «верховної влади» щодо 
землі. 

Он міністр розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України Ігор Петрашко нещодавно 
заявив, що об’єднані територіальні 
громади незабаром отримають у ко-
мунальну власність понад 2 млн га 
земель, із них майже 1 млн га вільних 
земель. Які такі вільні землі – наразі 
невідомо. Чи не взято їх років 10 тому 
в оренду на 50 років для дослідження 
польоту комарів? (Це, до речі, цілком 
реальне обґрунтування потреби у 
землі із документів 2009 року про виді-
лення в оренду на 49 років 16 гектарів 
земель на мальовничих берегах Дні-
пра у Канівському районі... За ціною 37 
гривень за гектар у рік. Потім на цих 
землях з’явилися будиночки дивакува-
тої архітектури, і як не танцювала 
біля тих будиночків Генпрокуратура, 
щоб повернути землю державі, так 
ніц і не витанцювала… Згодом вия-
вилося, що забудову здійснив проєкт 
«Славянской ассоциации онтопсихо-
логии», головний офіс якої – у Москві.)

Втім, передати ці землі громадам 
повинні в будь-якому випадку. Від-
повідний указ про передачу 2 млн га 
земель сільськогосподарського при-
значення з державної до комунальної 
власності 15 жовтня підписав прези-
дент України В. Зеленський.

Це відкриває перед новою місце-
вою владою величезні можливості – 
як і можливості для розвитку громад, 
так і можливості для розвитку влас-
ної кишені. Котрі з цих можливостей 
переважать – питання риторичне. 
Однак є надія на краще. Неймовір-
ний прорив найрізноманітніших пер-
сонажів у владу під брендом «Слуги 
Народу» на парламентських виборах 
надихнув багатьох цілком притомних 
людей на похід у політику на місцевих 
виборах. 

Але виникло питання: з якою пар-
тією?

Це дещо охолодило ентузіазм ба-
гатьох. Об’єднатися у волонтерський 
рух, створити майже «з нуля» армію 
без допомоги олігархів – це ми запро-
сто. А от створити з нуля партію без 
допомоги олігархів (та ще й таку, ко-
тра би після створення відмовилася 
від допомоги олігархів чи бодай ся-
кого-такого олігархічного даху) – це 
завдання наразі українським грома-
дянам не під силу.

Таким чином більшість притомних 
кандидатів у місцеву владу розбігли-
ся по чинних партіях більш-менш па-
тріотичного спектра.

Чемпіоном із розкладання яєць по 
різних корзинках стала родина із мі-
ста Суми, в якій батько йде кандида-
том в депутати облради від ВО «Бать-
ківщина», один син – кандидатом у 
депутати міськради від партії «ЄС», 
інший син – кандидатом у депутати 

міськради від партії «Слуга народу». 
Передвиборчі баталії політтехнологи 
різних партій протягом кількох міся-
ців доводили до такого градуса ки-
піння, що якщо ця родина вціліла і не 
пішла шляхом родини Бульби – то це 
вже свідчить про неабиякий дипло-
матичний талант і батька, і синів. Цих 
політиків можна відправляти на ди-
пломатичні перемовини найвищого 
рівня складності.

Бо наприкінці літа представники 
різних партій так жваво і бадьоро 
гризли одне одному горлянки у со-
цмережах, що, здавалося, кінець світу 
настане швидше, ніж місцеві вибори. 
Принаймні, створювалося враження, 
що опонентів вже зовсім не цікавить 

те, як вони будуть жити після виборів 
у одному світі з людьми, котрі нале-
жать до іншої партії.

Що цікаво: у сварки із цілком жва-
вим темпом підключалися ті кандида-
ти, котрі приєднувалися до своїх пар-
тій не те що без рожевих окулярів – а 
й з цілком усвідомленою метою ско-
ристатися «партійним паровозом». 
Мовляв, от хочу в політику, знаю, що 
треба робити на місцевому рівні, аби 
людям жилося ліпше, усвідомлюю всі 
кепські боки особистості лідера партії 
– але от за іншу патріотичну партію в 
моєму населеному пункті не проголо-
сують, тільки за цю.

Таким чином виходило, що партія 
запрошувала кандидата, аби скори-
статися його популярністю і підвищи-
ти свій рейтинг, а кандидат долучав-
ся до партії, бажаючи скористатися 
«проривною силою» тієї партії, і на-
віть знаючи, що цю свою «проривну 
силу» партія здобула не тільки чес-
ними методами, а й нечесними, іно-
ді – дуже нечесними. Мовляв, мені 
би тільки пройти у владу, а там я вже 
якось з цими нечесними моментами 
моєї партії розберуся.

Хоча, звісно, тут вже постає питан-
ня – хто з ким розбереться, новачкові 
сідати грати в наперстки з людьми, 
котрі в ці наперстки грають вже тре-
тій десяток років – справа дещо ризи-
кована. Однак багатьом кандидатам 
у місцеву владу здавалося, що такі 
ігри – набагато менш ризиковані, ніж 
спроби створити свою партію і роз-
крутити її. На створення партії та 
«розкручування» потрібні час, гро-
ші, натхнення і несамовита праця 
цілого колективу людей, одинакам 

такий фокус здійснити нереально. 
А тут – готова партія є, лишилося 
тільки після виборів вмовити її 
керівництво не залучати чесного 
кандидата до нечесних методів ро-
боти…

Чи спрацює така стратегія – буде-
мо бачити вже найближчим часом. 
Наразі ж можна сказати тільки те, 
що багато хто із чесних кандидатів 
на «прагматичний партійний шлюб з 
розрахунку» за тиждень-два так до-
лучалися до своєї партії, що кидалися 
на опонентів у соцмережах із неймо-
вірним молодечим запалом – навіть 
знаючи, що опоненти мають рацію, і 
навіть у тих випадках, коли опонента-
ми виявлялися їхні друзі.

Таке емоційне загострення зазви-
чай до добра не доводить, але добре 
те, що в стані емоційної напруги люди 
довго не живуть – до всього звика-
ють. Звикли і до спроб політтехно-
логів розвести виборця на політичні 
емоції.

Тож вже на початку жовтня навіть у 
київських двориках від бабусь на сві-
жопофарбованих подарованих кан-
дидатами лавках можна було почути: 
«Не варто сваритися за кандидата, ви-
бори пройдуть – тоді й побачимо, чия 
думка була правильна». Ймовірно, в 
суспільстві таки увімкнувся захисний 
механізм, котрий врятував від самоз-
нищення.

Але, попри всі ці сварки, крики 
і ґвалти, сміливо можна конста-
тувати однозначно позитивний 
момент: у місцеву владу зібрала-
ся доволі значна кількість чесних 
людей. Людей, котрі йдуть справді 
робити щось корисне, а не набивати 
дармовими грішми гаманці, кишені і 
трилітрові банки на стриху.

Звісно, як то водиться, частину цих 
людей, швидше за все, згодом підку-
плять, частину залякають – але части-
на найбільш впертих і непідкупних 
таки лишиться. От на них якраз і буде-
мо сподіватися. 

Звісно, якщо вистоять. Бо право 
розпоряджатися землею, котре от-
римають місцеві органи влади – то 
доволі серйозна річ. Навіть у дово-
лі мирному Львові у доволі мирний 
час – після Помаранчевої революції 
– могли за земельне питання запро-
сто в машину вибухівку кинути серед 
білого дня. А тут таку купу землі «на 
руки» видадуть…

Та й коло інших обов’язків місце-
вої влади теж доволі широке і має ба-
гато спокус.

Але є й позитивний момент: кон-
тролювати місцеву владу завше 
набагато легше, ніж владу, котра 
сидить собі десь там у Києві. Та й 
способи контролю є різні. Найради-
кальніший колись демонстрував на 
всю країну Сашко Музичко – із сум-
ним фіналом для самого Музичка, 
оскільки його методів роботи явно 
злякалася не тільки місцева влада, 
а й влада дещо вищого рівня. Однак 
політтехнологи перед виборами розі-
гріли країну до такого рівня кипіння, 
що методи Музичка можуть здатися 
багатьом цілком прийнятними – осо-
бливо якщо ще й врахувати кількість 
«вільної» зброї в країні.

З іншого боку, цивілізовані методи 
контролю за владою в Україні тільки 
зароджуються. І, для прикладу, та ж 
таки Неля Штепа чітко продемон-
струвала, що знахабнілому місцевому 
чиновнику ніц не зробить не тільки 
громада, а й ціла держава з усіма її 
можливостями.

Тож після виборів і в громади, і в 
новообраної влади буде купа можли-
востей для креативу. А ще точніше – і 
громаді, і владі доведеться крутитися, 
як білка в колесі, і докладати неймовір-
них зусиль, аби отримана громадами 
земля не пішла московським «центрам 
слов’янської психології» для дослі-
дження польоту комарів. І при цьому 
контролювати і патріотичних злодіїв, і 
непатріотичну п’яту колону, котру па-
тріотичні злодії виплекали, аби мати 
собі на виборах чим лякати народ. 

Втім, це якраз добра школа для по-
літика. Навчаться вирішувати в місце-
вому масштабі – можна буде вже і на 
більші масштаби зазіхати. 

А там навчаться і самоорганізову-
ватися – але не в олігархічні клани, як 
то було і досі є, а в соціальні структури, 
більш корисні для суспільства і краї-
ни загалом. Бо, що б нам не казали 
політтехнологи, об’єднуватися в 
політиці українці вміють. Оці наші 
олігархічні клани – то і є політич-
но-соціальні об’єднання, щоправда, 
з чітким корупційним слідом та інши-
ми атрибутами олігархії. І об’єднан-
ня ці навдивовижу живучі й міцні 
– і жодні дрібниці, на кшталт війни з 
Росією, Революції Гідності чи інших 
дрібних в очах олігарха речей ці об’єд-
нання не розіб’ють. Ба більше – за по-
треби представники цього об’єднання 
будуть одне одному на камери ледь 
не очі видирати, а після того спокійно 
пити собі «мирову». І таке те об’єднан-
ня міцне, що вже третій десяток років 
ніхто в країні з ними, цими об’єднани-
ми, дати ради не може. 

На місцеві вибори пішли різні кан-
дидати, зокрема – і чесні: серед них і 
волонтери, і ветерани, і просто хороші 
люди. Більшість партій, до яких вони 
долучаються, належать до об’єднання 
олігархів. Об’єднання міцного і друж-
ного, якому, на диво, бракує тільки од-
ного – стратегічної державної клепки 
в голові. Чи зможуть ці чесні роз’єдна-
ні люди протистояти об’єднаним олі-
гархам? Чи можуть вони виростити в 
себе оту стратегічну державну клепку? 
Оте стратегічне бачення ролі політи-
ка в державі та України у світі, котре 
робить людину державником, навіть 
якщо вона працює двірником…

Частину цих відповідей ми поба-
чимо незабаром – після виборів.

Тримаймо за них кулаки – за цих 
чесних, але роз’єднаних. Голосуймо 
за них, підтримуймо їх – і контролюй-
мо їх так, аби в них навіть думки не 
виникло про спокусу звернути з чес-
ного шляху. На них – вся наша надія. 

Місцеві вибори в Україні: 
низький старт на доріжці 
з ямами і комарами… 
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Продовження на стор. 6

Зліва направо: Михайло Р. Кос, Christopher Hyland, Богдан Ватраль. 
Фото з архіву Christopher Hyland

Christopher Hyland, New York. 
Спеціально для «Час і Події»

Для мене було честю познайо-
митись з українсько-амери-

канською громадою у 1992 році, 
коли я був заступником національ-
ного політичного директора пре-
зидентської кампанії Клінтона й 
дуже наполегливо працював, аби 
сприяти тому, щоб громада під-
тримала його кандидатуру. Звер-
нення Клінтона отримало відгук у 
багатьох українських американ-
ців, значна частина яких підтрима-
ла його на виборах. Але під час цієї 
кампанії я з усією повагою закли-
каю українсько-американське 
співтовариство підтримати й про-
голосувати за президента Трампа.

Усі американці хочуть дуже від-
повідально поставитись до цих пре-
зидентських виборів, серед них – 
видатні українські американці, котрі 
втекли від комунізму, або ж нащадки 
людей, які пережили комунізм і тота-
літаризм. Сьогодні ж зростає відчут-
тя того, що екстремістські сили очо-
люють Демократичну партію.

Українські американці з поколін-
ня в покоління розповідають про 

те, що ж відбувається, коли ідеоло-
ги приходять до влади, і як важко їх 
звідти витіснити. Працьовиті, слух-
няні та патріотичні, вони не можуть 
не хвилюватися через появу в Де-
мократичній партії дедалі сильнішої 
лівої ідеологічної групи, страшної 
сили, яка стримує керівництво пар-
тії, що виступає проти екстремістів, 
котрі тероризують переважно де-
мократичні міста на території усієї 
Америки.

Соціалістичні екстремісти в Де-
мократичній партії привласнили для 
своїх власних пропагандистських 
цілей зусилля із вшанування пам`яті 
Джорджа Флойда та рішучі протес-
ти на підтримку вимог змінити явно 
неефективні поліцейські протоко-
ли, що призвели до трагічної смерті 
Флойда та інших людей. 

І справа – не во Флойді, вони 
хочуть зламати саму систему, яка 
гарантує права, у яких було відмов-
лено Флойду; зокрема, вони хочуть 
розвалити Америку, її 
Конституцію, її Білль 
про права та еконо-
міку. Їхні вищі демо-
кратичні лідери чітко 
дали зрозуміти, що 
справді хочуть ска-
сувати конституційні 
права, серед яких – 
Перша поправка, пра-
во на свободу слова 
та Друга поправка – 
право носити зброю. 
Це – лише частина 
порушень Конститу-
ції. Звучить знайомо? 
Українські американці 
впізнають у цих кро-
ках політику Сталіна 
та Гітлера. Американці 

не повинні надавати цим екстремі-
стам додаткові можливості.

Зважаючи на мовчання керівни-
цтва Демократичної партії під час 
боротьби з тероризмом у наших 

містах, партія, вочевидь, мовчазно 
схвалюючи заворушення, залишила 
президенту Трампу можливість ста-
ти єдиним голосом тверезого глузду, 
оскільки він відверто виступив проти 
екстремізму. Хто б що не говорив про 
те, як президент Трамп висловлює 
свою думку або як він використовує 
Twitter, у нього немає іншого вибору, 
окрім як вголос безкомпромісно ви-
ступати проти цих зловмисних руй-
нівних сил. Пости президента Трампа 
відображають насамперед досягнен-
ня його власні – та досягнення аме-
риканського народу. Зокрема, 
економічний успіх адміністрації 
Трампа у до-коронавірусний 
час, загальну кількість робочих 
місць у всіх громадах, що пере-
бувала на найвищому рівні за останні 
десятиліття. Переговори президента 
Трампа стосовно NAFTA і оскарження 
помилкових односторонніх торгових 
угод із Китаєм свідчать про успіш-
ність його дій, і, зрештою, про те, на-

скільки успішно він діє в найкращих 
інтересах американців.

На світовому рівні Америку по-
важають, як ніколи раніше, оскільки 
президент Трамп наполягає на тому, 
аби члени НАТО платили належні 
внески; щоб Альянс підтримував ге-
ополітичний баланс в Азії; щоб наш 
південний кордон та основні іммі-
граційні процеси були організова-
ними та законними; щоб Мексика 
блокувала організований штурм 
нашого південного кордону; щоб 
комуністи трималися подалі від пів-
нічного сходу Північної Америки, а 
саме – Гренландії; щоб Північна Ко-
рея тримала себе в рамках; щоб аме-
риканські збройні сили поверталися 
додому з нескінченних, неефектив-
них воєн, які часто, хоч і не завжди, 
сприяють корупції; щоб були постій-
ні, результативні дії, які сприятимуть 
утвердженню миру на Близькому 
Сході; договори між ОАЕ та Ізраїлем, 
між Бахрейном та Ізраїлем – чудові 
приклади, навіть якщо вище сказане 
було неможливим; і щоб була зба-

лансованішою торгівля між США та 
їхніми торговими партнерами – Ки-
таєм, Канадою, Мексикою та Німеч-
чиною. І це – тільки частина його ба-
гатьох досягнень.

Президент Трамп, що є надзви-
чайно важливо для укра-
їнських американців, 
неодноразово демон-
стрував на ділі підтрим-
ку України. Не хочеться 
плутати конструктивні 
речі, зроблені президен-
том Трампом як для Аме-
рики, так і для України, з 
передвиборчим галасом, 
що стосується безпо-
середньої причетності 
сім’ї Байденів до укра-
їнських ділових питань, 
яка привертає увагу до 
практики непотизму, що 
заподіяла Україні шкоди 
і в багатьох районах по-
сіяла злидні через тяжкі 
економічні наслідки по-

стійної корупції, від котрої потерпає 
український народ. Підсумок: пре-
зидент Трамп підтримує на місцях 
військову присутність США в Україні; 
президент Трамп виділив декілька 
сотень мільйонів доларів військової 
допомоги Україні; президент Трамп 
підтримує чинний український уряд і 
неодноразово критикував Росію, яку 
очолює Володимир Путін.

Агресія Росії вздовж східного 
українського кордону та в Криму, 
що стала причиною тисяч смертей 
за останні роки, непокоять всіх, хто 
читає цю статтю.

Глобальна пропагандистська вій-
на вже атакує нас, західні демократії. 
Війна – це не лише броньовані тан-
ки та ракети, а, швидше, водночас і 
тероризм, протести, проникнення в 
університети та уряди й невблаганні 
хвороби, що постійно з’являються з 
одного і того ж місця, рік за роком, 
рік за роком.

Дуже сподіваємось на другий 
президентський термін Трампа, який 
дещо вільніший від постійних ірраці-
ональних вимог, що часто йдуть від 
сил в Америці, об’єднаних інозем-
ними інтересами. Віримо, що пре-
зидент зможе вирішити більшість із 
вищезазначених питань, настільки 
життєво важливих для України та ін-
ших народів цього регіону. 

Сприяючи підготовці до ґрун-
товної роботи, що стосується абсо-
лютно несподіваного ірландського 
мирного процесу, який призвів до 
підписання Белфастської угоди, я 
став свідком того, що мир можливий 
навіть серед споконвічних ворогів. 
Але тепер нас повинні турбувати 
мир і злагода в Америці, щоб вони 
стали дійсністю, особливо протягом 
останніх місяців, які викликають ве-
лике занепокоєння.

Оскільки безупинно відбуваєть-
ся зростання надзвичайно руйнів-
ного, радикального ідеологічного 
соціалістичного вогнища впливу в 
керівництві Демократичної партії, 
це змушує нас згадати історію. Такий 
екстремізм неодноразово призво-
див до катастрофи: згадайте Вене-

суелу та комуністичні режими, які 
десятиліттями пригноблювали 
Східну Європу, зокрема, й Украї-
ну. Ми повинні бути активнішими, 
ніж будь-коли досі, перешкоджа-

ючи появі цих небезпечних явищ.
Якщо цього не зроблять заці-

кавлені громадяни, це матиме фа-
тальні наслідки. Громадянам, які 
прагнуть не допустити повторення 
несправедливості, що неодноразо-
во розкривала безодню зла в ім’я 
ідеологічного соціалізму, потрібно 
попередити зростання сили цієї гру-
пи в Демократичній партії. Найкра-
щий спосіб зробити це – на вибор-
чих дільницях, постійно згадуючи 
історію, згадуючи кінцевий резуль-
тат того, що відбувається, коли ідео-
логи приходять до влади.

Трагічна історія з Голодомором 
в Україні сьогодні, як ніколи рані-
ше, звучить як попередження щодо 
імовірності масового знищення, яке 
може спричинити екстремістський 
ідеологічний соціалізм. Як запобіж-
ний захід, ми ніколи не повинні за-
бувати, що маленькі кроки можуть 
призвести до чергового Голодомо-

У 1992 році я підтримав Клінтона. 
У 2020 році я голосую за Трампа!

і б і і і

Демократичні лідери хочуть скасувати 
конституційні права, зокрема – Першу 
поправку, право на свободу слова та Другу 
поправку – право носити зброю

Ми досі перебуваємо у 
новій фазі холодної війни
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ру. Сьогодні процвітаюча Венесуела з 
найбільшими запасами нафти у світі не 
може прогодувати своїх громадян, а в 
1932 році житниця Європи – Україна – 
страждала від голоду. Обидві трагедії – 
справа рук радикальних соціалістів.

Ми всі зобов’язані виділити хвилин-
ку, аби ще раз розповісти своїм дітям, 
внукам і друзям про геноцид мільйонів 
українців під час Голодомору  1932-1933 
років, що був здійснений комуністами. 
Необхідно нагадати про доблесні зусил-
ля Rhea Clayman та інших, які намагалися 
розповісти правдиву історію світові. Але 
радянську пропаганду, глибоко вкоріне-
ну в Америці, як і інші сучасні комуніс-
тичні пропагандистські зусилля, підтри-
мав, з-поміж інших, журналіст NY Times 
Уолтер Дюранті, який виграв Пулітце-
рівську премію за підтримку сфабрико-
ваної брехні про радянських комуністів. 
NY Times заперечував Голодомор, весь 
час просуваючи тези радянської пропа-
гандистської машини, на той час дуже 
впливової в Америці. Через десятиліт-
тя, зіткнувшись із лавиною свідчень, NY 
Times спростувала вигадки Дюранті. 
Натомість у Нью-Йорку встановлено 
монумент пам’яті мільйонам загиблих 
українців: я впевнений, що й тепер бачив 
фотографію Дюранті, яку досі з гордістю 
демонстрували у Times, коли я нещодав-
но відвідував «Сіру леді» (газету NY Times 
– ред.). Це потрібно перевірити.

Визнання своєї провини редакцією 
Times не поверне мільйонів українців, 
які загинули від голоду. 

Але наскільки комуністична влада 
впливає на пропаганду сьогодні? Підоз-
рюю, що суттєво.

Невдовзі після того, коли російський 
радянський соціалізм спровокував Го-
лодомор, німецький нацистський наці-
онал-соціалізм розпочав процес систе-
матичного винищення євреїв, слов’ян, 
гомосексуалістів та інших людей зі всього 
світу під час Голокосту. І Голодомор, і Го-
локост стали попередником подальшої 
страти радянськими соціалістами понад 
мільйона жертв, серед яких – лідери опо-
зиції, заможні селяни, громадяни, анти-
комуністи, яких називали «злочинцями», 
і духовенство. Зрештою, у десятках країн 
загинули мільйони людей, у спробах фа-
натичного нелюдського диктаторського 
соціалістичного керівництва позбавити 
світ від права думати інакше, що мало 
чим відрізняється від вимоги нинішньої 
Демократичної партії усунути Першу по-
правку до Конституції США, а їхня спроба 

дозволити федеральному уряду заборо-
няти книги – абсолютно про те ж.

Нацистська, соціалістична та комуніс-
тична пропаганда приховували правду 
за допомогою громадян, які прагнули 
підтримати ідеологію, навіть виходячи 
зі звичайної людської порядності. У наш 
сучасний складний час ми повинні осте-
рігатися, щоб історія знову не повтори-
лася. Радикальні ідеологічні оперативні 
бойовики ні перед чим не зупиняться, 
щоб зруйнувати стабільність, зруйну-
вати економіку та заподіяти непоправ-
ної шкоди. Такі дії визначають саме їхнє 
буття. У глибині душі вони – анархісти, 
схильні до знищення.

Настільки поширені аспекти цієї фор-
ми екстремізму в Демократичній партії, 
що до цього помірковані, розсудливі 
лідери цієї партії змовчали у відповідь 
на нещодавні кричущі дії лідерів партії 
націонал-демократів та їхніх прислужни-
ків, які прагнуть підірвати спокій, процві-
тання та свободу нашої улюбленої краї-
ни. Серед них поширеною є атмосфера 
страху, яка вимагає жорсткого підпоряд-
кування.

Здається, немає сенсу відновлювати 
зв’язок із Демократичною партією. Поки 
працьовиті, слухняні та патріотично на-
лаштовані американці спали, у Демокра-
тичній партії з’явилася жахлива сила.

Ми не можемо дозволити собі безді-
яльність. Ціна питання – наша улюблена 

демократія. По-
гляньте на Венесу-
елу, і ви побачите 
майбутнє, яке під-
тримують ці руй-
нівні сили. Поглянь-
те на десятиліття 
страждань України. 
Погляньте на добре 
відому соціалістич-
ну комуністичну 
владу у світі, і ви 
побачите прези-
дента, що все життя 
арештовує лідерів 
опозиції, ув’язнює 
меншини у табо-
рах, позбавляє Гон-
конг демократії та 
погрожує сусідам, 
ведучи глобальну 
економічну та про-
пагандистську вій-
ну проти західної 
демократії, насам-
перед проти Сполу-
чених Штатів Аме-
рики та сильного 
президента Трампа.

Нашим майбут-
нім не повинна бути 
тиранія, яка поро-

джується хворою керованою космопо-
літичною американською елітою, часто 
віддаленою від реальності, погано осві-
ченою, коли йдеться про демократію та 
унікальність Америки в історії, оскільки 
знання історії вже не є тією академічною 
вимогою, яку підтримує дедалі жорсткі-
ший, руйнівний соціалізм, від котрого 
протягом останніх ста років мільйони 
людей втекли до свободи, яку гарантує 
демократія. Америка та демократія не 
повинні програти у серйозній тривалій 
війні, спричиненій новою бамбуковою 
завісою. Ми досі перебуваємо у новій 
фазі холодної війни. Голос за президента 
Трампа – це голос за Америку.

Пам’ятайте про Голодомор, пам’я-
тайте про наші важко здобуті американ-
ські свободи та дійте. Будь ласка, прого-
лосуйте за Трампа!

Автор: Christopher Hyland, 
Deputy National Political director кампанії 

Клінтона у 1992 р., почесний доктор Київського 
національного економічного університету та

 лауреат премії Saint Patrick – for Peace в Ірландії

У Техасі тисячі автомобілів 
вишикувалися у «Потяг Трампа»

Вже вдруге за останні 
три тижні тисячі людей 

вийшли на вулиці Лаббока, 
штат Техас, щоб висловити 
свою підтримку переобран-
ню президента Дональда 
Трампа на другий термін. 
Приблизно 5000 мотоциклів, 
автомобілів, пікапів і тягачів 
з причепами рухалися на 
автостраді Lubbock’s Loop 289.

У неділю прихильники Трам-
па зібралися в історичній будів-
лі Cook’s Garage у Лаббоку, щоб 
взяти участь у мітингу, який в 
кінцевому підсумку розтягнув-
ся майже на всю довжину авто-
стради, що оточує місто.

Очолював парад гігантський 
тягач із причепом, на якому ви-
сіли плакати на підтримку пре-
зидента Трампа та віце-прези-
дента Майка Пенса.

«Західні техасці люблять 

свого президента, – зауважи-
ла Кейлі Грінлі з Daily Caller. – Є 
мовчазна залякана більшість... 
Думаю, коли вони скажуть своє 
слово, я буду задоволена ре-
зультатами виборів».

Місцеві чиновники та кан-
дидати не прогавили шанс 
скористатися можливістю, аби 
звернутися до такого великого 
натовпу потенційних виборців.

Після закінчення мітингу ти-
сячі прихильників Трампа знову 
вирушили в дорогу, щоб проде-
монструвати підтримку штату 
Самотньої зірки в переобранні 
президента Трампа.  

Як повідомляє Breitbart 
Texas, у недільному заході взя-
ли участь вдвічі більше людей – 
у порівнянні з попереднім «По-
тягом Трампа», який відбувався 
у Лаббоку 27 вересня. У параді 
взяли участь близько 5000 ав-
томобілів і тисячі людей.

Пропав кандидат 
на посаду президента

Залишилося 13 днів до 
виборів – зараз найга-

рячіша пора президентських 
перегонів. Трамп прово-
дить кілька багатотисячних 
мітингів щодня – зокрема, 
у Вісконсині та Неваді, де 
він сподівається виграти.

Тим часом Байден скасував 
усі заплановані зустрічі з ви-
борцями. Він не буде з’являти-
ся на публіці цілих п’ять днів – з 
неділі до четверга, дня третіх 
дебатів.

Основна причина зникнен-
ня кандидата – безперервні ко-
рупційні скандали навколо його 
сина Хантера. Байден-старший 
вже просто втікає від тих ре-
портерів, які наважаться поста-
вити йому запитання про біз-
нес-схеми Хантера.

Замість Байдена кілька пе-
редвиборних заходів прове-
дуть його напарниця Камала 
Харріс, а також колишній пре-
зидент Барак Обама. Той має 
намір заїхати у Пенсильванію – 
штат, де він двічі перемагав на 
виборах, але який у 2016 прого-
лосував за Трампа.

Своєю чергою, сам Трамп 
тепер оголосив сімейство Бай-
денів найкорумпованішим в 
американській політиці – «кри-
мінальним синдикатом», який 

користується доступом до вла-
ди для особистого збагачення.

Ліберальна публіка весь 
тиждень робила ґвалту про 
«кампанії російської дезінфор-
мації». Тепер ця теза отримала 
перший сильний удар: дирек-
тор національних розвідок 
Джон Реткліф оголосив про те, 
що Росія ніяк не причетна до 
публікації документів Хантера.

Тому зрозуміле бажання 
Байдена сховатися від воро-
жого зовнішнього світу й пе-
ресидіти скандали. Точнісінь-
ко так само він чинив у квітні 
– на фоні звинувачень у зґвал-
туванні колишньої помічниці 
Тари Рід. Щоправда, зараз си-
туація трохи інша – адже спра-
ва відбувається у сам перед-
день виборів.

До того ж незабаром дебати, 
де Трамп точно наголошувати-
ме на скандалах Байдена. Веду-
ча навряд чи дозволить йому 
багато про це говорити: але й 
короткої ремарки буде достат-
ньо, щоб мільйони слабоін-
формованих виборців полізли 
шукати в Інтернет: що ж там з 
корупцією у Байдена?

Джерело: «Політика в Америці. 
Вибори-2020» (https://www.

facebook.com/usapoliticsonline/
posts/2435861623381798)
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Archbishop Borys Gudziak 
and Former Ambassador 

Bill Taylor featured at 
November 8 charity 
event for Ukrainian 
Catholic University 

The Ukrainian Catholic Education Foun-
dation (UCEF) and the Midwest Friends of 
UCU Committee announced last week 
that Metropolitan Archbishop Borys 
Gudziak will give the keynote address to 
this year’s charity program benefi ting the 
Ukrainian Catholic University. The event 
will be held on-line on Sunday, November 
8st, and is eхpected to draw hundreds of at-
tendees from across the United States. 

This year’s event will include special 
guest William Taylor, Ambassador of the 
United States to Ukraine (2006—2009, 
2019--2020). Ambassador Taylor is cur-
rently Vice President, Strategic Stability 
and Security at the U.S. Institute of Peace. 
Last year, he served as chargé d’aff aires at 
the U.S. embassy in Kyiv. He served as the 
U.S. ambassador to Ukraine from 2006 to 
2009.

“UCU is a Ukrainian success sto-
ry.  During my service in Ukraine, I came to 
know UCU well - and was truly impressed 
with the quality of its education and stu-
dents,” said Ambassador Taylor. “UCU’s fo-
cus on educational reform, service, ethics 
and leadership is having a real impact on 
building Ukraine’s civil society.” 

Musical Entertainment will be provided 
by Taras Chubay, a Ukrainian rock star and 
leader of rock band Plach Yeremii. 

The Ukrainian Catholic University was 
offi  cially launched in 2002 after the cor-
nerstone of its new campus was blessed 
by St. John Paul II during his Pontifi cal visit 
to Ukraine in 2001. Inspired by the vision of 
Metropolitan Andrei Sheptytsky and Patri-
arch Josyf Slipyj, UCU has been recognized 
as a leading force for educational reform 
and civil society, an advocate for integrity 
in scholarship and journalism and an in-
novative promoter of community service 
and cultural and spiritual ethics. Its stu-
dents and faculty were among the voices 
of conscience in the 2013-2014 Revolution 
of Dignity as well as the Orange Revolution 
of 2004. 

In September, Ukrainian Catholic Uni-
versity resumed in-person classes and 
welcomed its largest incoming class of 
438 women and men. For the third year 
in a row, UCU has attracted students with 
the highest average scores on national 
achievement tests (ZNO: “Zaochni narodni 
opytuvannia”), comparable to the Ameri-
can SATs. 

To register for the November 8th event 
or become a sponsor, please visit the UCEF 
website at www.ucef.org, or call the Foun-
dation’s Chicago offi  ce at (773)235-8462. 
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Продовження на стор. 10

Бум технологічних кон-
цернів збагатив розта-

шоване у Каліфорнії місто. 
Але багатство галузі висо-
ких технологій різко кон-
трастує з бідністю на вули-
цях. А зараз з міста йде й 
IT-еліта. Залишаються без-
хатьки та наркозалежні.

Джейсон Хілл нещодавно 
заглянув у свою стару квар-
тиру. Він не відчув туги через 
те, що з кінця серпня більше 
не живе у Сан-Франциско. 
Він думав про всі ті прикмети 
нового життя міста, за якими 
він точно не нудьгуватиме, – 
за наркодилерами на кожно-
му розі, які так безсоромно 
діють, що перехожі можуть 
бачити, як люди передають 
одне одному гроші та нарко-
тики. А ще – за слідами їхньої 
«роботи» Джейсон Хілол теж 
не нудьгуватиме. Всюди ва-
ляються шприци.

Додайте сюди фекалії на 
вулицях і неможливий запах 
клоаки. Якось Хілл побачив 
на тротуарі мертву люди-
ну, яка, вочевидь, померла 
від передозування. У цей 
момент на місце події саме 
прибув судмедексперт. Хілл 
так часто випадково зустрі-
чав наркоманів, що завдяки 
їм навчився користуватися 
нарканом – антидотом, що 
застосовується при передо-
зуванні героїном та іншими 
опіоїдами. Без наркана у на-
плічнику він більше не вихо-
див із дому.

Через коронавірус си-
туація ще погіршилася. 
Тротуари у старому ра-
йоні Тендерлойн у центрі 
Сан-Франциско, де і раніше 
збиралися безхатьки, пере-
творилися на справжні на-
метові табори. Атмосфера 
стала більш ворожою. Хіллу 
якось почали погрожувати 
на вулиці, він дедалі біль-
ше став боятися виходити 
з дому в темний час доби. 
«Спочатку з’являтися відчут-
тя, ніби це жахіття не закін-
читься», – розповідає Хілл. 
Він зауважив, що йому ос-
тогидло місто, яке 15 років 
було для нього домом. Рані-
ше була хоч примарна надія, 
що ситуація може змінитися 
до кращого. Зараз він живе 
у передмісті під назвою 
Окленд, на іншій стороні 
затоки Сан-Франциско. Там 
також є безхатьки та нар-
комани. Але у порівнянні із 
Сан-Франциско його нове 
місце проживання – це про-
сто ідилія. Він з’ясував, що 
він – не самотній у своєму 
рішенні: «У Сан-Франциско 
всюди я бачу вантажівки 
компаній із організації пере-
їздів». Це означає, що люди 
їдуть. Коли він востаннє був 
у своєму колишньому бу-
динку, чув, що виїхали ще 
десятеро сусідів.

Експеримент із 
толерантністю

Сан-Франциско – полі-
тична лабораторія. Тут із се-
редини 60-х років керують 
демократи. Вони проводять 

своєрідний експеримент: 
чи може політика практич-
но безмежної толерантно-
сті, соціальних гарантій, 
базового демократичного 
співробітництва та високих 
податків бути успішною. 
Проміжні результати вигля-
дають не надто багатообіця-
ючими – республіканці під 
час передвиборної кампанії 
з насолодою відзначають: 
Сан-Франциско стане загро-
зою для всієї Америки, якщо 
демократи знову отримають 
більшість. Демократки Ненсі 

Пелосі та Камала Харріс, які 
стануть найвпливовішими 
жінками у США в разі пе-
ремоги демократів, родом 
звідси.

Сан-Франциско завжди 
був відомий своєю магічною 
силою тяжіння. Свого часу 
сюди кинулися золотошу-
качі, які заполонили місто, 
потім – хіпі та високотехно-
логічні компанії. Але за 
красивими декораціями 
з величним мостом «Зо-
лоті ворота», горбистими 
вулицями й історичним 
канатним трамваєм, у ме-
гаполісі на Західному узбе-
режжі створюється дедалі 
сумніша картина. Багатство 
високотехнологічної галузі 
різко контрастує з бідністю 
на вулицях. У місті проживає 
від 8 до 10 тис. безхатьків, 
лише для деяких із них є спе-
ціальні центри. Напевно, в 
жодному іншому місті прір-
ва між бідними та багатими 
так не впадає у вічі. У той час, 
поки у хмарочосах у районі 
Пасифік-Хайтс засновники 
високотехнологічних ком-
паній насолоджуються пре-
красною панорамою, нар-
козалежні безхатьки ледь 
животіють на вулицях райо-
ну Тендерлойн.

ФРБ Нью-Йорка опублі-
кував у грудні рейтинг міст 
із високим рівнем нерів-

ності. Попереду у ньому – 
Сан-Франциско. Нерівність, 
як показав аналіз ФРБ, може 
бути наслідком економічної 
динаміки. Технічний прогрес 
і глобалізація з 80-х років 
збільшили у всій Америці 
різницю в заробітній платі, 
а урбанізація посилила цей 
тренд. Жодного іншого міста 
західного світу не зачепив 
настільки сильно цей тренд, 
як Сан-Франциско, розташо-
ваного на краю Кремнієвої 
долини. Приплив досвідче-
них технічних фахівців, які 

заробляють шалені гроші, 
зробив місто настільки до-
рогим, що воно стало прак-
тично недоступним для 
людей із середнім доходом. 
Середня вартість житлово-
го будинку, за даними ріел-
торського концерну Zillow, 
становить 1,45 млн доларів, 
що утричі більше, ніж у від-
даленому від моря Денвері, 

у штаті Колорадо. І це май-
же у шість разів більше, ніж 
середня вартість будинку в 
США.

Квартирне питання
Місцева політика – безси-

ла проти глобальних техно-
логічних трендів. Але у зви-
чайних містах доступність 
житла – мета амбітних по-
літиків. А в Сан-Франциско 
«добропорядні» жителі 
блокують розвиток будів-
ництва. Вони посилаються 
на місцеве будівельне пра-
во, яке у багатьох районах 
унеможливлює будівництво 
багатоквартирних будинків. 
А ще – на право громади 
брати участь у формуванні 

зовнішнього вигляду того чи 
іншого населеного пункту. 
Відповідно до цього, своїм 
правом люди, що живуть по-
руч, можуть перешкоджати 
реалізації нових проектів.

Ренді Шоу – дирек-
тор центру San Francisco’s 
Tenderloin Housing Clinic, 
що надає безхатькам житло, 
а також видавець і провід-
ний автор онлайн-журналу 
Beyondchron. Він також зара-
ховує себе до лівих, як і біль-
шість виборців у місті. Він 
вважає, що потреба у житлі 

може скоротитися тільки 
тоді, коли багаті райони мі-
ста, де майже кожна родина 
живе в окремому будинку, 
нарешті змусять відмовити-
ся від цих старих прав. Тобто, 
коли в місті буде дозволено 
будувати доступне житло. 
Тому що там перебуває май-
же 40 відсотків доступних 
для розвитку площ. Але всі 

спроби відкрити ці райо-
ни для будівництва будин-
ків на дві або кілька сімей 
вперлися в опір розгніваних 
старих жителів. Їхнє лобі не 
дає проектам розвиватися. 
Та й радикальні ліві, серед 
яких багато постарілих хіпі, 
блокують будівництво ба-
гатоквартирних будинків у 
своїх районах. «У їхніх садах 
– таблички з написом «Black 
Lives Matter», але вони не 
хочуть бачити чорношкірих 
людей серед своїх сусідів», 
– іронічно констатує Ренді 
Шоу. Насправді самі чорні 
натовпами залишають місто. 
Їхня частка у населенні з 90-х 
років скоротилася вдвічі, до 
п’яти відсотків. За двадцять 

років близько 50 тис. меш-
канців покинули нібито най-
більш соціально орієнтова-
не велике місто Америки.

Дуже лівий прокурор
Непохитна прогресив-

ність мешканців Сан-Фран-
циско позначилася у виборі 
Чези Будіна (Chesa Budin) 
на посаду головного проку-
рора міста. Його біологічні 
батьки, як пізніше і при-
йомні батьки, були членами 
терористичної організації 
Weathermen, яка організову-
вала атаки на урядові будівлі 
та поліцейські ділянки. Його 
батько досі сидить у в’язни-
ці – він перебував за кермом 
автомобіля терористів під 
час нападу в 1981 році, коли 
вони застрелили трьох осіб. 
Сам Будін у своїх роботах ви-
словлював симпатію до ре-
волюції у Венесуелі, працю-
вав перекладачем на уряд 
Уго Чавеса.

Передвиборчу бороть-
бу проти лівого окружного 
прокурора у 2019 році він 
виграв за допомогою ще 
лівішої передвиборчої про-
грами. Він пообіцяв не вести 
кримінальне переслідуван-
ня за дрібні злочини, від-
правляти у в’язницю менше 
людей, терпляче ставитися 
до нелегальної міграції, а 
також жорсткіше притяга-
ти поліцейських до відпо-
відальності за порушення. 
Дикі наметові табори, про-
ституція, походи у туалет на 
вулиці, блокада тротуарів 
– все це тепер офіційно тер-
плять у рамках толерант-
ності. В районі Тендерлойн 
ситуація – настільки дра-
матична, що недавно група 
жителів навіть подала позов 
проти міста. Ситуація у їх-
ньому районі – «порушення 
фундаментальних грома-
дянських прав» людей, які 
тут живуть і працюють, йш-
лося у зверненні.

Ренді Шоу з Tenderloin 
Housing Clinic не критикує 
Будіна за те, що той не ста-
вить під переслідування 
незначні злочини, пов’язані 

з крайньою потребою; це 
практикувалося і раніше. 
Але він звинувачує ново-
го прокурора у м’якшому 
ставленні до наркоторгівлі. 
Якось прокурор висловився 
проти затримань наркоди-
лерів, основна частина яких 
родом із Гондурасу. За його 
словами, вони самі – жертви 
торговців людьми та банди-
тів і повинні співпрацювати 
з поліцією. Виходить, про-
курор уважніше ставиться 
до проблем дилерів, ніж до 
проблем мешканців, які бо-
яться виходити на вулицю, 
каже Шоу. У 2019 року в місті 
понад 400 людей померло 

Падіння Сан-Франциско

Радикальні ліві блокують будівництво багатоквартирних 
будинків у своїх районах. У їхніх садах – таблички з 
написом «Black Lives Matter», але вони не хочуть бачити 
чорношкірих людей серед своїх сусідів
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Ми страхуємо:

Ваш агент

СТРАХУВАННЯ

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

Інспекція – це до грошей.
Народна мудрість

Традиція, як і краса, – це 
велика сила, і з цим не 

посперечаєшся, але най-
частіше традиція прихо-
вує від нас істинну суть 
речей... Справа  у тому, 
що всі ми страхуємо нашу 
оселю, де би ми не жили. 

А якщо хтось взяв на себе 
ризик цього не робити – 
зробіть це сьогодні (847-520-
7030).

Загальноприйнято, що 
цей страховий поліс страхує 
нас ТІЛЬКИ від всіляких ава-
рійних ситуацій...

А страхова компанія нас 
у цьому не переконує, зали-
шаючи в тіні повний спектр 
своїх послуг. Але не думай-
те, що компанії щось від нас 
приховують, зовсім ні. Але 
хто ж ці 20-30 сторінок 
страхового полісу читає? 
Тому наші знання про ньо-
го – досить поверхневі. 
У результаті ми не вико-
ристовуємо його на повну 
силу.

Крім того, ми не знаємо 
про вимоги до процесу 
відновлення пошкоджень, а 
це – дуже важливо.

Так ось, угода про стра-
хування базувалася на тому 

стані нашого житла, в якому 
воно перебувало на момент 
підписання контракту.

Чому це важливо зна-
ти? Тому що в результаті 
відновлювальних робіт, які 
страхова компанія зобов’я-
зується сплатити (за винят-
ком deductible), наше житло 
повинно бути відновлене 
до «вихідного стану». Тобто 
до того стану, в якому воно 
було на момент підписання 
контракту.

Наведемо реальні при-
клади:

1) Протікання на стелі або 
стіні...

2) Здуття паркету в ре-
зультаті потрапляння воло-
ги...

3) Тріщина на плитковому 
покритті...

4) Пошкодження зовніш-
ніх стін...

5) Пошкодження даху... і 
так далі.

Якщо щось із викладено-
го вище або щось подібне 
трапилося, ми звертаємося 
до страхової компанії, яка 

надсилає оцінювача для ін-
спекції. Через кілька днів 
ви отримуєте протокол із 
переліком робіт і сумою по-
криття, яку ви отримаєте від 
страхової компанії для ре-
монту.

Так от, при всій можли-
вій різноманітності пошко-
джень у всіх цих випадках 
є щось спільне. А спільне 

– те, що страхова компанія 
орієнтується на локальний 
ремонт, який відновлює кон-
кретне пошкодження, не 

враховуючи того, на скіль-
ки це задовольняє вимогу 
відновлення до вихідного 
стану.

А як зробити так, щоб 
страхова компанія строго 
виконувала свої зобов’язан-
ня?

Тут, крім бажання, потріб-
ні ще й знання, якими ми не 
володіємо.

Але це – не безви-
хідь. На щастя, є сектор 
послуг, який нам у цьо-
му допоможе. Допомо-
же нам аргументовано 
заперечувати точку 
зору страхової компа-
нії та її оцінювача.

Цей помічник – 
Private adjuster.

Цей сектор послуг – лі-
цензований на проведення 
оцінки стану нерухомості в 

усьому його спектрі, від під-
валу до даху... І, що особли-
во важливо, аргументація 
Private adjuster базується 
винятково на формулюван-
нях компенсації, викладених 
у конкретному страховому 
договорі.

Цей факт практично поз-
бавляє страховика можли-
вості оскаржувати висновки 
Private adjuster, його погляд 
на обсяг робіт і розміри ком-
пенсації.

Для інформації: практика 
показує, що в більшості ви-
падків у результаті залучен-
ня Private adjuster ми з вами 
отримуємо компенсацію 
від страхової компанії, яка в 
кілька разів перевищує по-
чаткову оцінку, проведену 
самою страховою компані-
єю.

Але цим не вичерпуєть-
ся потенціал послуг Private 
adjuster.

Додайте цей сервіс у своє 
портфоліо послуг і кори-
стуйтеся ним раз на рік.

Для початку запросіть 
Private adjuster для оцін-
ки стану вашого житла. І я 
припускаю, що наступний 
відновлювальний ремонт 
вам оплатить ваша страхова 
компанія.

Телефонуйте 847-520-7030, 
і Private adjuster 

перетелефонує вам 
протягом години

e-mail: mockbajr@gmail.com
www.drfgroup.net
З повагою – Йосип Розенберг

У результаті відновлювальних робіт, 
які страхова компанія зобов’язується 
сплатити, наше житло повинно бути 
відновлене до стану, в якому воно було 
на момент підписання контракту

Двосторонній рух

Фото Pixabay
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від передозування, що 
майже удвічі більше, 
ніж роком раніше. Цьо-
го року цифри будуть 
набагато вищі, хоча у 
багатьох з них є пре-
парат «наркан». Місто 
видає чисті шприци в 
обмін на використані, 
щоб наркозалежні не 
заразилися хвороба-
ми. Проте на вулиці, 
ігрові майданчики або 
в громадські туалети 
потрапляють близько 
двох мільйонів шпри-
ців на рік.

Через м’який клімат 
Сан-Франциско тради-
ційно вважається най-
комфортнішим містом 
для безхатьків. Але це 
– не єдина причина, 
чому їх тут так багато. 
Маріо Моганнам з еко-
номічного об’єднання 
San Francisco Council 
of District Merchants 
Association бачить у 
цьому і результат над-
мірної культури толе-
рантності. Сан-Фран-
циско – місто співчуття, 
«безпритульність» тут 
розцінюється не стіль-
ки як невдалий епізод, 
скільки як «стиль жит-
тя». А великі кошти, які 
спрямовуються на бо-
ротьбу з безпритуль-
ністю, не призводять 
до видимих результа-
тів. Після нового під-
вищення податків для 
великих компаній ще 
300 млн доларів будуть 
спрямовані у бюджет 
для допомоги безпри-
тульним – з тієї пер-
спективою, що місто 
стане ще привабли-
вішим для цієї групи. 
Моганнам вважає, що 
ця щедрість контра-
стує з тією строгістю, 
яка проявляється до 
місцевої економіки та 
компаній. «Місто ста-
вить перед нами високі 
стандарти, але неспро-
можне підтримувати 
вулиці у чистоті». Ор-
ганізація Моганнама 
презентує інтереси 
понад 40 тис. малих 
підприємств у місті, до 
прикладу, ресторанів, 
перукарень або м’яс-
них крамниць. Кілька 
тисяч із них з початку 
епідемії коронавірусу 
закрилися.

Дистанційна робота 
перетворює місто 
на привид

Пандемія загострює 
кризу безпритульних. 
Центральні райони 
міста стали схожі на 
привид. Офісні будівлі 
здебільшого пустують, 
ресторани та інші під-
приємства – закриті, 
або у них майже немає 
клієнтів. Дік Костоло, 
колишній голова ради 
директорів Twitter, не-
щодавно заявив, що 
Сан-Франциско за-

раз виглядає, немов 
«зомбі-апокаліпсис». 
Крім безпосередніх 
наслідків, є також по-
боювання, що коро-
накриза залишить 
після себе і довгостро-
кові наслідки. Концер-
ни (наприклад, Twitter 
і Facebook) повідомля-
ють, що хочуть дозво-
лити багатьом співро-
бітникам на постійній 
основі працювати дис-
танційно, далеко від 
Сан-Франциско. Якщо 
це стане поширеною 
тенденцією у галузі, 
під питанням опинить-
ся ідентичність регі-
ону. Сан-Франциско 
та район Кремнієвої 
долини, що межує 
з ним, вважаються 
«кластером», де скон-
центровані найбільш 
інноваційні мізки, які 
винаходять проривні 
речі.

«Кінець є реальним 
та історичним», – такі 
рядки недавно з’яви-
лися у місцевих ЗМІ 
про хвилю виїжджаю-
чих. Наскільки ситуація 
драматична, можна су-
дити за ринком неру-
хомості. В останні роки 
вартість оренди завж-
ди росла, в результаті 
чого Сан-Франциско 
стало з великим від-
ривом найдорожчим 
містом Америки. Але 
зараз тенденція стала 
зворотною. Середня 
вартість оренди дво-
кімнатної квартири, 
за даними агентства 
нерухомості Zumper, у 
серпні вперше за дов-
гий час знизилася до 
3000 доларів і навіть 
трохи менше. У мину-
лому році якийсь час 
оренда коштувала 
понад 3700 доларів. 
Зараз орендодавці ча-
сто залучають клієн-
тів, пропонуючи шість 
місяців безкоштовної 
оренди. Кількість бу-
динків і квартир, ви-
ставлених на продаж, 
за даними галузевого 
порталу Zillow, у по-
рівнянні з попереднім 
роком, зросла майже 
удвічі, натомість в ін-
ших американських 
мегаполісах спостері-
гається лише невелике 
зростання або навіть 
зниження. Ймовірно, 
це вказує на те, що ба-
гато хто хоче виїхати з 
Сан-Франциско.

Аналітик компа-
нії Zillow Джеф Такер 
каже, що пошукові 
запити на його порта-
лі свідчать про те, що 
деякі переїжджають 
далеко, наприклад, 
у Техас або Аризону. 
Інші хочуть залишити-
ся недалеко від міста, 
аби час від часу мати 
можливість їздити в 
офіс, навіть якщо їхній 
роботодавець робить 

наголос здебільшого 
на віддаленому режимі 
роботи.

Не поспішайте 
його ховати

Втім, «похорони» 
Сан-Фран циско досі 
щоразу були перед-
часними. Місто пе-
режило землетрус, і 
луснула технологічна 
бульбашка. Моганнам 
зберігає спокій, незва-
жаючи на всі пробле-
ми. Сан-Франциско 
завжди долало труд-
нощі, не дарма на його 
гербі зображено Фе-
нікс, який має здатність 
поставати з попелу. 
Зрештою, у міста – над-
то багато позитивних 
сторін, щоб воно втра-
тило свою привабли-
вість: «Я бував у всьому 
світі, але такого місця, 
як Сан-Франциско, 
більше немає».

І все ж таки, дея-
кі компанії зараз го-
туються до того, що 
у майбутньому їм не 
потрібно буде так ба-
гато площ у Сан-Фран-
циско, як зараз. Фо-
тохостинг-компанія 
Pinterest змушена була 
заплатити величезний 
штраф у сумі майже 
90 млн доларів, щоб 
розірвати угоду про 
оренду нового офіс-
ного центру. Twitter 
нещодавно виставив 
частину свого офісу на 
оренду. Це пов’язано, 
ймовірно, не тільки з 
коронакризою. Генди-
ректор компанії Джек 
Дорсі ще раніше гово-
рив, що він не хоче так 
сильно, як раніше, бути 
сконцентрованим на 
Сан-Франциско. Й інші 
компанії послаблю-
ють прихильність до 
міста. Коли виробник 
програмного забезпе-
чення Oracle оголосив 
про перенесення сво-
єї щорічної мега-кон-
ференції Open World 
у Лас-Вегас, обґрунту-
вання було не особли-
во втішним: осново-
положним чинником 
при прийнятті рішення 
були не тільки витрати, 
але і похмура картина 
на вулицях Сан-Фран-
циско.

Небо над Сан-Фран-
циско і «Золотими во-
ротами» – знову ясне, 
лісові пожежі припи-
нилися. Але в місті 
золотошукачів, хіпі та 
мільйонерів хай-тек-ін-
дустрії стає дедалі біль-
ше проблем.

Автор: Roland Lindner, 
Winand von Petersdorff

Джерело: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (https://

www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/san-franciscos-

niedergang-obdachlose-und-
drogendealer-16995728.html) 

Провідну авторку антиамери-
канського «Проекту 1619» The 

New York Times колега з її газети 
розкритикував за ревізіоністсь-
кий та неточний опис історії.

9 жовтня оглядач New York Times 
Брет Стівенс опублікував статтю об-
сягом понад 3000 слів, де описав 
грубі помилки «Проекту 1619». Його 
критика спонукала вчених із Націо-
нальної асоціації вчених закликати 
Раду Пулітцерівської премії відкли-
кати присудження премії автору 
проекту Ніколь Ханні-Джонс.

Стівенс пише, що, «незважаю-
чи на всі свої переваги, благу мету, 
інформаційний шум і отриману Пу-
літцерівську премію, «Проект 1619» 
зазнав невдачі».

В основі критичної статті Стівен-
са лежить головна теза проекту про 
перенесення дати «істинного засну-
вання» Америки на 1619 рік, коли 
перші африканські paби прибули на 
американську землю. Треба заува-
жити, що ще до прибуття колоністів 
індіанські племена століттями три-
мали paбів на континенті.

Через кілька місяців після опу-
блікування «Проекту 1619» NY 
Times потай відредагував його 
текст, вони саме і видалили місця, 
де йшлося про «істинне заснуван-
ня» і замінили їх на «момент почат-
ку [Америки]».

«Це були не другорядні моменти. 
Віддалені твердження є саме ядром 
концепції і цілі проекту перепису-
вання американської історії», – на-
писав Стівен.

За повідомленням Washin g ton 
Post, критика розлютила творця 
проекту, яка, як і треба було очіку-
вати, назвала справедливу критику 
pacизмом.

«Ніколь Ханна-Джонс була роз-
лючена й повідомила Кінгсбері та 
Стівенсу про це електронною пош-
тою перед публікацією. У той день, 
коли NAS закликало відкликати її 
Пулітцерівську премію, вона на-
писала у Твіттері, що спроби дис-

кредитувати її pоботу поставили її 
поруч з іншими темношкірими жін-
ками, які завжди зазнавали дискри-
мінації», – повідомляє The Post.

Ревізіоністський проект, який 
привернув до себе пильну увагу з 
моменту його публікації у минулому 
році, з тих пір користується повною 
редакційною підтримкою з боку га-
зети, незважаючи на те, що вчені та 
історики спростовують його основ-
ні твердження.

Після того, коли група провід-
них істориків протестували проти 
неправдивої інформації проекту 
Times, головний редактор журналу 
Джейк Сільверстайн відповів, що 
«історичне розуміння – не фіксова-
не». Іншими словами, газету Times 
не хвилює, що думають історики з 
багаторічним досвідом.

Через кілька місяців Times, на-
решті, випустила деякі виправлен-
ня, які роз’яснюють, що збереження 
paбства було основною мотивацією 
для деяких колоністів, а не для всіх 
колоністів, які прагнули до незалеж-
ності від Великобританії. Хоча це 
може здатися незначною зміною, 
насправді воно є значним за умови, 
що проект був широко впровадже-
ний у навчальну програму. Дітей 
стали вчити, що Сполучені Штати 
були створені з єдиною метою – 
пригноблювати, що є основним по-
стулатом критичної pacової теорії 
лівих.

Варто також відзначити, що це 
виправлення було зроблено до 
того, коли Пулітцерівський комітет 
присудив Ханні-Джонс престижну 
премію за есе, яке, за визнанням 
Times, було історично неточним.

Незважаючи на виправлення, 
неточності, розбіжності та критику 
проекту, Дін Баке, виконавчий ди-
ректор Times, не погоджується з ар-
гументами Стівенса.

Джерело: The Federalist 
(https://thefederalist.com/2020/10/16/1619-
project-founder-melts-down-at-criticism-of-her-

fake-history/) 

Засновницю «1619 Project»
 розкритикували за 

фальсифікацію історії
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Проект бюджету президента ради округу Cook: без 
збільшення податків, але зі скороченням робочих місць

Toni Preckwinkle, прези-
дент ради округу Cook, оп-
рилюднила проект бюджету 
на суму $6,9 млрд на 2021 
рік. За її словами, проект не 
передбачає збільшення по-
датків або зменшення жит-
тєво важливих послуг.

Через пандемію COVID-19 
округ недоотримує кошти з 
традиційних джерел. Саме 
тому запропонований бю-
джет передбачає скорочен-
ня 659 штатних посад, при 
цьому близько 300 з них – в 
офісі шерифа.

Таким чином влада на-
магається покрити дефіцит 
бюджету, який становитиме 
приблизно $400 млн, якщо, 
як стверджує Preckwinkle, 
запропоновані зміни не бу-
дуть затверджені.

«Не дивно, що прогноз, 
який стосується бюджету 
округу Cook, був настільки ж 
похмурим», – заявила Preck-
win k le. «Через економічні 
наслідки, спричинені панде-
мією та заворушеннями, ми 
зазнали втрати доходів на 
сотні мільйонів доларів і зітк-
нулися у 2020 році з еконо-
мічною катастрофою, яку ні-
защо не могли передбачити».

Серед інших нововве-
день – зміна послуг, що про-
понують у Provident Hospital.

Зокрема, пропонується 
перевести відділення невід-
кладної медичної допомоги 
у режим очікування та змен-
шити штатний розпис для 
відділення стаціонарного 
лікування.

Але у профспілці National 
Nurses United стверджують, 
що ці зміни, якщо їх запро-
вадити, ще більше посилять 
диспропорції в галузі охоро-
ни здоров’я, які відчувають 
громади, де мешкають мен-
шини, у Чикаго.

«Ми розуміємо, що наші 
комісари повинні збалан-

сувати бюджети, але це не 
повинно бути зроблено за 
рахунок бідних і малозабез-
печених», – вважає Joyce Ball 
із National Nurses United. «Це 
– ті люди, котрі потребують 
медичних послуг під час цієї 
пандемії».

«Мене шокує те, що вони, 
з одного боку, «розпинають-
ся» про те, що підтримують 
«Black Lives Matter. Ми дба-
ємо про охорону здоров’я. 
Ми хочемо надавати послу-
ги… – каже Dennis Kosuth 
із Nurses United. – З іншого 
боку, те, що вони насправді 
роблять, – це зменшення ви-
датків на медицину. Не розу-
мію, як може існувати такий 
розрив між тим, що вони го-
ворять, і тим, що роблять. Це 
– ганьба».

«Як і в багатьох інших 
місцях, вони наполегли-
во працюють над тим, аби 
зменшити безпосередню 
шкоду виборцям», – каже 
Paula Worthington із Неза-
лежної комісії з питань про-
гнозування доходів (Inde-
pendent Revenue Forecasting 
Commission). «Вони залучать 
частину своїх резервів».

Preckwinkle попередила, 
що округ не може дозволити 
собі повторення ситуації, у 
яку потрапив цьогоріч.

«Я не буду тут добирати 
делікатних слів: пандемія 
завдала округу Cook і його 
мешканцям катастрофічно-
го удару», – сказала вона. 
«Дозвольте мені заявити 
максимально чітко: поки ми 
живемо у цьому місці зав-
дяки добрим, мудрим і жор-
стким рішенням, прийнятим 
за останнє десятиліття, ок-
руг Cook не може поглинути 
ще одна фінансова криза у 
2021 році».

Громадські слухання 
щодо запропонованого бю-
джету мають відбутися 29 
жовтня, а голосування за 
бюджет – наприкінці наступ-
ного місяця.

Тим часом у Чикаго утво-
рився дефіцит бюджету на 
суму $1,2 млрд. У зв’язку з 
цим мер Чикаго Лорі Лай-
тфут пропонує збільшити 
податок на нерухомість на 
$94 млн, а також податок на 
бензин.

Як прогнозують експер-
ти, збільшення податку на 
нерухомість призведе до 
того, що власники будинків, 
які коштують $250 тис., до-
датково сплатять $56 подат-
ку.

«Ви ставите і без того 
виснажених платників по-
датків, громадян, людей, 

які докладають тяжких зу-
силь, щоб утримувати свої 
будинки та підтримати свій 
бізнес, у набагато складні-
ше становище», – зазначив 
Laurence Msall, президент 
Civic Federation.

Мер також планує підви-
щити податок на бензин на 3 
центи за галон.

За даними джерел, мер 
розглядає імовірність звіль-
нення близько 350 міських 
службовців. Очікується та-
кож, що вона запропонує 
ліквідувати 1000 вакантних 
посад.

Багато з них можуть сто-
суватися департаменту полі-
ції, у якому є 700 вакансій. Це 
ще більше може ускладнити 
взаємини з профспілкою, 
яка веде переговори про 
новий контракт для поліцей-
ських.

«Нас обурює те, що ви 
збираєтеся зменшити кіль-
кість вакансій у бюджеті 
департаменту поліції у цей 
дуже складний рік», – заявив 
John Catanzara, президент 
Fraternal Order of Police.

Мер Лайтфут каже, що 
Чикаго не може розрахо-
вувати на допомогу з боку 
Вашингтона, тож місто має 
«виправити цю ситуацію са-
мостійно».

«Бюджет, який пропонує 
мер, – це окремий міський 
бюджет Чикаго, де ми не по-
кладаємось на будь-яку іншу 
організацію чи сподіваємось 
на допомогу з боку Спринг-
філда або Вашингтона», – за-
явив Gilbert Villegas, олдер-
мен із 36-го району.

Починаючи з понеділка, 
відбудеться низка громад-
ських слухань.

Бюджет може бути пе-
реглянуто, за умови надхо-
дження федеральних коштів. 
Бюджет Чикаго має бути за-
тверджено до 31 грудня.

У Чикаго можуть повернутися до 3 етапу адаптивного карантину 
Мер Чикаго Лорі Лайтфут припусти-

ла, що, у зв’язку із різким збільшенням 
хворих на коронавірус, у Чикаго знову 
можуть повернутися до обмежень 3-го 
етапу карантину. Насамперед обме-
ження стосуватимуться бізнесу. Про це 
вона заявила під час пресконференції.

За словами Лайтфут, кількість нових 
випадків захворювання за останні два 
тижні зросла на 50%, із понад 500 нови-
ми випадками на день. 

На пресконференції також була при-
сутня комісар департаменту охорони 
здоров’я Чиказької міськради доктор 
Allison Arwady. 

«Дані цілком очевидні – зараз ми 
переживаємо другий сплеск пандемії 
COVID-19, тож я надзвичайно стурбо-
вана», – зауважила мер Лайтфут. «Зараз 
настав час подвоїти ті заходи, які, як ми 
знаємо, працюють, і об’єднатися ра-
зом, щоб ще раз вирівняти криву (яка 
відображає рівень збільшення хворих 
на коронавірус – ред.). Кожен пови-
нен зробити все, аби захистити себе 
та інших і допомогти нам подолати цю 
смертельну хворобу».

Обидві чиновниці закликали про-
довжувати використовувати покриття 

на обличчя та обмежувати участь у зі-
браннях.

«Я глибоко стурбована цими тен-
денціями, а також тим, що у нас є деяка 
втома від COVID, коли люди не дотриму-
ються вказівок департаменту охорони 
здоров’я. Цей вірус не цікавить, хто ви, 
він просто хоче поширюватися. І якщо 
ми дамо йому таку можливість, він це 
робитиме», – зазначила д-р Arwady. 
«Найбільше викликає занепокоєння 
той факт, що COVID-19 продовжує здійс-
нювати непропорційний вплив на чор-
ношкірих і латиноамериканців, а також 
на тих, хто має незадовільний стан здо-
ров’я. Але ми спостерігаємо зростання 
кількості випадків у всьому місті та се-
ред усіх рас і національностей, тож нам 
усім потрібно знову присвятити себе 
боротьбі з цією епідемією».

Як стверджує Arwady, незважаючи 
на побоювання заразитися вірусом від 
незнайомців, дві третини мешканців 
Чикаго, які захворіли на COVID-19, ін-
фікувалися від знайомих, а три з чоти-
рьох випадків передачі вірусу сталися 
вдома.

Вона наголосила, що на зібраннях, 
на яких присутні десять осіб, існує 

14% імовірності, що хтось із присутніх 
страждає на COVID-19.

Буквально кілька тижнів тому місто 
послабило обмеження на одночасну 
кількість присутність у барах і рестора-
нах. Лайтфут переконує, що теперішнє 
збільшення кількості хворих ніяк із цим 
не пов’язане. На її думку, основна при-
чина збільшення кількості хворих – у 
втомі від пандемії та соціального дис-
танціювання, через що люди почали 
більше контактувати з іншими людьми.

Підставою для переходу до 3-го ета-
пу карантину має бути відсоток осіб із 
позитивною реакцією на рівні 8%. Д-р 
Arwady зауважила, що міська влада не 
чекатиме досягнення цього відсотка, 
особливо якщо рівень госпіталізації 
продовжуватиме зростати.

Наразі відсоток осіб із позитивною 
реакцією у штаті становить майже 5%, а 
в Чикаго – 5,2%.

Нагадаємо, Chicago Public Schools 
оголосили про намір повернути у дру-
гому кварталі учнів молодшого віку та з 
особливими потребами у школи.

Чиказька профспілка вчителів роз-
критикувала намір CPS і назвала його 
ризикованим.

Протестувальники 
в Evanston 
вимагали у 

Northwestern 
University 
позбутися 

поліцейських
Акції протесту відбулися в по-

неділок у Northwestern University 
та біля кампусу, розташованого в 
північному передмісті Evanston.

На вихідних протестуваль-
ники також вимагали лікві-
дувати департамент поліції 
Northwestern University.

Протестувальникам відповів 
президент університету – про-
фесор Morton Schapiro. У своєму 
електронному листі він заявив, 
що керівництво університету не 
планує позбуватися NUPD.

«Ми, як представники уні-
верситету, визнаємо безліч 
несправедливостей, з якими 
стикаються чорношкірі та інші 
маргіналізовані групи. Ми також 
визнаємо, що система поліції та 
кримінального правосуддя у 
нашій країні занадто часто про-
тистоїть тим самим громадам», 
– написав Schapiro. І додав: 
«Ваше занепокоєння – вагоме 
та необхідне, і ми підтримуємо 
вас і, по суті, покладаємось на 
вашу активну взаємодію з нами, 
щоб зробити ваш університет 
та наше суспільство рівноправ-
ним та безпечним для всіх. Вод-
ночас, хоча університет має усі 
наміри продовжувати вдоско-
налювати NUPD, ми абсолютно 
не маємо наміру його ліквідову-
вати».

У Чикаго триває 
дострокове 

голосування
У понеділок відчинила две-

рі остання виборча дільниця у 
Чикаго, розташована на Union 
Station.

Тепер виборці можуть про-
голосувати у понад 50 виборчих 
дільницях округу Cook.

16 жовтня представники ви-
борчої комісії заявили, що в шта-
ті Іллінойс зібрано понад 256 тис. 
бюлетенів для дострокового го-
лосування, і це без бюлетенів, які 
виборці надіслали поштою.

Дані про дострокове голо-
сування б’ють рекорди на тери-
торії усієї країни. За даними U.S. 
Elections Project, загалом було 
подано понад 27 мільйонів бю-
летенів.

Неділя була останнім днем 
реєстрації в Інтернеті для голо-
сування в штаті Іллінойс.

Відповідно до даних Вибор-
чої комісії Іллінойсу, онлайн-за-
явки на реєстрацію виборців 
стали недоступними о 23:50 в 
неділю, 18 жовтня.

Представники виборчої комі-
сії штату також нагадують, що усі 
запити на голосування поштою 
«виборчі органи повинні отри-
мати до 29 жовтня».

Чиновники виборчої комісії 
також попередили, що доступ до 
сайту комісії може бути перерва-
но через безпрецедентну кіль-
кість запитів, тож просять ви-
борців реєструватися завчасно.
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Solution Financial Mortgage Company (NMLS ID 267469)

Розмовляємо українською, російською і польською мовами

nacevedo@solutionsfn.com

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

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

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

(NMLS ID 232240) 
An Illinois Residential 

Mortgage Licensee
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Настасія 
Марусик, 
Чикаго. 
Спеціально для 
«Час і Події».

Від редакції:
Ми вже розповідали 

нашим читачам про бла-
годійну онлайн-зустріч в 
Українському Інституті 
модерного мистецтва. 
Однак, на жаль, втома 
та боротьба з коронаві-
русом у лавах нашої ре-
дакції спричинили низку 
вкрай прикрих помилок 
у найважливіших місцях 
опису імпрези, підгото-
ваного нашою редакцією. 
Ми щиро перепрошуємо 
колектив УІММ, зокрема 
– президента установи 
Мотрю Мельник, а також 
представників багато-
річних спонсорів Інститу-
ту – пана Тараса Дрозда 
та пані Оресту Фединяк, 
однак найперше – наших 
читачів. На жаль, людина 
схильна до помилок, осо-
бливо – коли хвора і втом-
лена. Тож ми щиро пере-
прошуємо – і  пропонуємо 
ще раз згадати про цю чу-
дову подію у більш точно-
му варіанті! 

2020-й рік назавжди за-
пам’ятається кожному із 
нас як безпрецедентний 
відтинок часу в історії 
життя усіх країн світу. 
Пандемія COVID-2019 
спаралізувала усі сфери 
діяльності світового співто-
вариства. Особливий удар 
відчули мистецькі уста-
нови, які існують завдяки 
фінансовій підтримці при-
буткових організацій та по-
жертв окремих добродіїв. 

Кожен із нас змушений 
переходити на іншу, незвич-
ну платформу сьогодення 
– на віртуальне життя. Тож, 
життя продовжується і дик-
тує нові правила.

26 вересня 2020 року в 
Українському Інституті мо-

дерного мистецтва відбувся 
традиційний святковий бен-
кет зі збору коштів на розви-
ток та діяльність УІММ. Бен-
кет відбувся у незвичний для 
нас спосіб – у віртуальному 
режимі. В попередні роки 
люди з нетерпінням чека-
ли цього світського вечора, 
щоб поспілкуватися наживо 
з друзями у святковій атмос-
фері мистецтва та музики. 
Тому перед організаторами 
цьогорічної імпрези стоя-
ло нелегке завдання про-
ведення цього заходу, і це 
їм вдалося. Подія відбулася 
на високому професійному 
рівні, із залученням відомих 
митців Чикаго та України, які 
розважали віртуальну публі-
ку віртуальною концертною 
програмою.

Президент Українського 
Інституту модерного мисте-
цтва Мотря Мельник у своє-
му привітанні ласкаво за-
просила добродіїв УІММ до 
першого віртуального збору 
пожертвувань і подякувала 
за те, що приєдналися до 
цієї події в незвичний спосіб. 
Далі пані Мотря розповіла 
про історію розвитку та ста-
новлення Інституту. «УІММ 
– це розвиток, перехід від 
маленької вітрини до пре-
красних сучасних галерей. 
На сьогодні УІММ об’єднує 
мистецьку спільноту худож-
ників, науковців, освітян та 
професіоналів різних галу-
зей. Завдяки їхній діяльності 
наш мистецький заклад про-
цвітає впродовж 50-и років», 
- зазначила пані Мотря.

З вітальним словом ви-

ступила Голова ради ди-
ректорів УІММ Орися Кос-
сак-Кардосо.

Далі в програмі було 
продемонстровано цікавий 
фільм (автори – Мотря Мель-
ник і Тарас Небесний), який 
висвітлює численні аспекти 
життя і діяльності УІММ від 
початку заснування і до сьо-
годнішніх днів.

 Впродовж усієї програ-
ми вечора промовляли свої 
вітання численні друзі УІММ 
з Америки та України. Окса-
на Муха, відома популярна 
українська співачка та скри-
палька, заслужена артистка 
України, подарувала нам 
чудову пісню легендарно-
го Володимира Івасюка «Я 
піду в далекі гори». Співачка 
подякувала дирекції УІММ 
за допомогу благодійній 
організації Revived Soldiers 
Ukraine, надавши, свого 
часу, безкоштовно залу для 

проведення благодійного 
концерту для збору коштів 
на лікування та реабіліта-
цію поранених українських 
військових. Сергій Жадан, 
відомий український пись-
менник, публіцист, особи-
стість якого утотожнюють з 
правдивим голосом війни 
на Сході України, привітав 
УІММ своїм новим поетич-

ним твором. До речі, україн-
ці Чикаго вже мали можли-
вість цікавого спілкування з 
поетом. У квітні 2017 року в 
приміщенні УІММ відбулася 
творча зустріч з Сергієм Жа-
даном.

Сергій Коледов, Гене-
ральний консул України в 
Чикаго, привітав усіх учас-
ників віртуального дійства і 
дав високу оцінку діяльності 
УІММ: «Мені дуже приємно, 
що саме УІММ тут, на Серед-
ньому Заході, пропагує су-
часну українську культуру, 

мистецтво, музику... Через 
Український Інститут мо-
дерного мистецтва амери-
канці, а також представники 
української діаспори мають 
можливість познайомити-
ся із сучасною українською 
культурою». 

Прозвучало багато при-
вітань від американців та 
представників інших інтер-
національних спільнот. Зо-
крема, УІММ привітали давні 
друзі Інституту: Марія Папас 
(Maria Pappas) – головний 
скарбник округу Соок, Пітер 
Вега (Peter Vega) – виконав-
чий директор Чиказького 
культурного альянсу, Мірна 
Салазар (Myrna Salazar) – 
співзасновниця та виконав-
чий директор Чиказького 
латиноамериканського те-
атрального альянсу, Річард 
Овсіяний (Richard Owsiany) 
– президент Польського 
музею в Америці, Карлос 
Тортолеро (Carlos Tortolero) 
– президент Національного 
музею мексиканського мис-
тецтва, Вірлана Ткач (Virlana 
Tkach) – директор Yara Arts 
group, Біллі Оказіо (Billy 
Ocasio) – виконавчий дирек-
тор Національного музею 
пуерториканського мисте-
цтва та культури, Орберт Де-
віс (Orbert Davis) – диригент 
та художній керівник Чи-
казької джазової філармонії, 
Лінн Джордан (Lynne Jordan) 
– співачка, виконавиця. 

Щедрими подарунками 
привітали УІММ постійні ба-
гаторічні спонсори, завдяки 

Віртуальний благодійний вечір в Українському 
Інституті модерного мистецтва

Мотря Мельник - 
Президент УІММ

Марія Папас - головний скарбник 
округу Cook

Сергій Коледов - Генеральний консул 
України в Чикаго

Оксана Муха - заслужена артистка України

Адріана Кочман - 
куратор УІММ

Тарас Дрозд - голова Фундації 
“Спадщина”

Ореста Фединяк - голова Фундації 
“Самопоміч”

Продовження на стор. 15
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яким Інститут існує і розви-
вається впродовж 50-и ро-
ків, а саме  – Тарас Дрозд, 
голова Фундації «Спадщи-
на» Першого Федерально-
го Щадничого банку «Пев-
ність», та Ореста Фединяк, 
голова Фундації «Самопо-
міч» Українсько-Американ-
ської Федеральної Кредит-
ної Спілки «Самопоміч». 

Від імені опікунської 
ради Фундації «Спадщина» 
Тарас Дрозд виголосив най-
щиріші вітання Раді дирек-
торів УІММ, співробітникам 
та волонтерам, благодій-
никам та усім учасникам 
бенефіту. «Ми пишаємось 
тим, що є спонсором цьо-
го особливого вечора та 
чудової роботи, яку прово-
дить Інститут. Надіємось на 
швидке повернення до нор-
мального режиму підготов-
ки та святкування 50-річчя 
Інституту. Бажаємо всього 
найкращого президенту 
УІМА Мотрі Мельник та всій 
родині Українського Інсти-

туту модерного мистецтва», 
- сказав пан Тарас. 

Пані Ореста щиро приві-
тала дирекцію УІМА та його 
членів, а також зазначила, 
що Інститут надалі зали-
шиться важливою частиною 
культурного життя Україн-
ської околиці та міста Чика-
го: «Нині УІММ є провідною 
установою серед мистець-
ких галерей Чикаго і пре-
зентує українське мистецтво 
на позаукраїнській арені. Ві-
таємо ініціативу створення 
центру розвитку дитячого 
мистецтва, щоб наша мо-
лодь зростала у мистецькій 
атмосфері».

Адріана Кочман, куратор 
УІММ, розповіла про адапта-
цію Інституту до нового мис-
тецького життя і про нові 
майбутні виставкові проек-
ти. 

Мистецька частина вір-
туального вечора була пре-
зентована професійним 
музикантом, піаністом і 
композитором Леандро Ло-
пес Варади (Leandro Lopez 
Varady) та співаком- банду-
ристом Іваном Шміло.

Аргентинець Леандро Ло-
пес Варади виступав на бага-
тьох фестивалях по всьому 
світі. На сьогодні він є піані-
стом Чиказької джазової фі-
лармонії Орберта Девіса. 
Впродовж вечора звучали 
музичні твори у виконанні 
піаніста, зокрема – україн-
ські народні пісні, наповнені 
джазовими та латиноамери-
канськими ритмами. 

У виконанні віртуозного 
бандуриста Івана Шміло про-
звучали українські народні 
пісні, а також пісня на тему 
українсько-російської війни, 
що точиться роками на Схо-
ді України. Назва твору – «На 
східному фронті сьогодні 
без змін» (слова Олександра 
«Фоззі-бой» Сидоренка – по-
ета, драматурга, вокаліста 
гурту ТНМК, автор музичної 
частини твору – Іван Шміло).

На закінчення концертної 
програми прозвучала в’яза-
нка пісень у виконанні піа-
ніста Леандро Лопес Варади 

та бандуриста Івана Шміло, 
де музиканти поєднують 
свої таланти в мистецько-
му експерименті джазового 
фортепіано і старовинної 
української бандури. 

Від імені правління УІММ 
пані Мотря Мельник висло-

вила щиру подяку усім до-
брочинцям, грантодавцям та 
членам УІММ. «Ваша постійна 
та надійна підтримка вказує 
на ваше далекоглядне розу-
міння місії Інституту. Завдяки 
вашій підтримці ви даруєте 
нам життя та утримання для 
продовження нашої подо-
рожі. Ми вічно вдячні вам!» - 
сказала пані Мотря.

 Особлива подяка про-
звучала на адресу Фундації 
«Спадщина», Першого Щад-
ничого банку «Певність» та 
Фундації «Самопоміч», Укра-
їнсько-Американської Феде-

ральної Кредитової Спілки 
«Самопоміч» за їхній сьогод-
нішній щедрий даток та їхню 
постійну і давню фінансову 
підтримку. 

«Завдяки Вашій фінан-
совій підтримці та при-
хильності ми продовжуємо 

процвітати, організовуючи 
на високому рівні виставки 
сучасного мистецтва, пропа-
гуючи сучасну музику та кі-
нематографію» - каже Мотря 
Мельник, звертаючись до 
очільників обидвох фунда-
цій.

Окрім щедрих фінансо-
вих датків двох потужних 
фундацій, також УІММ отри-
мав датки щедрості великої 
кількості спонсорів вечора,  
добродіїв та членів УІММ.  
Було також додатково зібра-
но $2280 у віртуальному ре-
жимі.

 Над організацією заходу 
працювали:

Мотря Мельник, Софія 
Федащин, Уляна Дмитрів, 
Христина Вишницька, Олек-
сандра Сениця.

Редактор віртуального 
заходу – Тарас Небесний.

Іван Шміло (бандурист) та Леандро Лопес Варди (піаніст)

Сергій Жадан - 
письменник, публіцист



ЧАС І ПОДІЇ
#43 I 10.21.202016 ПОЛІТИКА

Продовження на стор. 18

Для України надзвичай-
но важливими є відно-

сини з Німеччиною — най-
більшою економікою в ЄС 
і дуже впливовим гравцем 
у європейській спільноті. 

І чи не найбільше спо-
дівань зупинити російську 
агресію Київ покладає саме 
на цю країну в «норманд-
ському» форматі, адже саме 
за участю канцлерки Анге-
ли Меркель у столиці Біло-
русі 12 лютого 2015 року 
відбулося підписання відо-
мих Мінських угод, спря-
мованих на припинення 
російської агресії на Дон-
басі. Водночас, між нашими 
країнами існує інше, досить 
болісне питання — це ви-
знання історичної відпові-
дальності Німеччини перед 
Україною за Другу світову 
війну, а також визнання Бун-
дестагом Голодомору гено-
цидом українського народу.

Розмову з послом Укра-
їни у Німеччині Андрієм 
Мельником, який дуже ак-
тивно працює в цій країні, 
практично щодня здійснює 
зустрічі з німецькими ліде-
рами на федеральному та 
земельному рівнях, а також 
постійно спілкується з впли-
вовими німецькими ЗМІ, 
розпочали з питання про 
перспективи проведення 
другого «нормандського» 
саміту в Берліні, у якому, су-
дячи з останньої розмови з 
канцлером Ангелою Мер-
кель, дуже зацікавлений 
президент України Володи-
мир Зеленський.

— Президент Володи-
мир Зеленський надзвичай-
но цінує щирий діалог, який 
вдалося встановити з кан-
цлером Ангелою Меркель. 
Нагадаю лише, що з момен-
ту інавгурації нами органі-
зовано 12 раундів телефон-
них переговорів 
лідерів обох дер-
жав. Адже не секрет, 
що саме Німеччина, 
у «нормандському» 
тандемі разом із 
Францією, відіграє 
ключову посеред-
ницьку роль задля припи-
нення російської агресії на 
сході та деокупації Донбасу. 
Берлінський саміт у «нор-
мандському форматі» (з 
участю президентів Фран-
ції, України, Росії та канцле-
ра Німеччини. — Ред.) має 
стати важливим кроком на 
шляху до миру. Приємно, 
що наші німецькі партнери 
позитивно налаштовані на 
проведення цієї зустрічі у 
верхах і докладають чима-
лих зусиль для цього. Саме 
у Берліні протягом останніх 

місяців відбулося декілька 
раундів надзвичайно на-
пружених багатогодинних 
переговорів на рівні дипло-
матичних радників, на яких 
офіційний Київ представ-
ляли керівник Офісу пре-
зидента Андрій Єрмак і ві-
це-прем’єр-міністр Олексій 
Резніков. Ідеться про чітке 
виконання домовленостей 
Паризького саміту. Переко-
наний, що, попри всі склад-
нощі, завдяки активній 
позиції президента Зелен-
ського та потужній підтрим-
ці з боку наших партнерів 
по Нормандії Україні таки 
вдасться досягти прориву в 
мирному процесі ще цього 
року.

— Як ви оцінюєте 
реакцію Німеччини на 
отруєння Навального і 
як це питання — замах 
на вбивство опозиційно-
го російського політика 
— впливає, по-перше, на 
відносини між Берліном 
і Москвою, по-друге, на 
модальності проведення 
очікуваного українською 
стороною «нормандсько-
го» саміту і по-третє, на 
позицію Меркель, німець-
кого політикуму щодо 
«Північного потоку-2»? 
Що, на вашу думку, в кон-
тексті згаданих питань, 
означає відмова Лаврова 
поїхати в Берлін?

— Незвично гостра ре-
акція офіційного Берліна на 
отруєння опозиціонера О. 
Навального — причому як з 
боку канцлера А. Меркель і 
глави МЗС Г. Мааса, так і всі-
єї політичної еліти ФРН, — а 
також неймовірний медій-
ний розголос навколо цьо-
го зухвалого замаху стали 
справжнім холодним душем 
для Кремля. І йдеться не 
лише про запровадження 
нових санкцій з боку ЄС про-
ти Росії. Німецькі експерти 

в один голос констатують 
втрату Берліном останніх 
ілюзій щодо існуючого кур-
су щодо Москви, прогнозу-
ючи кардинальний перег-
ляд німецько-російських 
відносин. Разом із тим мені 
такі оцінки видаються дещо 
перебільшеними. Я маю 
сумнів, що справа Наваль-
ного дійсно стане свого 
роду гейм-ченджером у по-
літиці Німеччини щодо РФ. 
Думаю, що німецька сто-
рона і надалі буде продов-
жувати обережний курс 

на пошук діалогу з Крем-
лем, попри всю токсич-
ність присмаку справи 
Навального. Тож навряд 
чи цей скандал негативно 
вплине на проведення на-
ступного Нормандського 
саміту в столиці ФРН. Те ж 
саме стосується і ставлення 
німців до «Північного пото-
ку-2» (NS2). Незважаючи на 
бурхливі політичні дебати 
про необхідність зупинки 
цього геополітичного про-
екту РФ або ж принаймні за-
провадження мораторію на 
його добудову, офіційний 
Берлін, на жаль, виявився 
не готовим «здати» NS2. 
Так само не знайшли відгуку 
мої заклики в інтерв’ю про-
відним німецьким ЗМІ, зо-
крема інформ-агенції DPA та 
ТВ-каналу ZDF, щодо запро-
вадження Берліном тримі-
сячного ембарго на імпорт 
нафти і газу з РФ. Саме ця 
неготовність до вжиття 
щодо Кремля сміливих бо-
лючих кроків є зайвим під-
твердженням тези про те, 
що, попри отриманий шок 
від нападу на Навального, 
статус-кво німецько-росій-
ських відносин буде збе-
режено. Це розчаровує і 
змушує нас більш тверезо 
прогнозувати ситуацію.

— Пане Андрію, ви, 
мабуть, знаєте про Від-
критий лист групи чиних 
і колишніх дипломатів, 
військових, розвідників та 
експертів, які присвяти-
ли свою кар’єру підтримці 
трансатлантичної безпе-
ки, із закликом зупинити 
«Північний потік-2». Чи 
вплине це на позицію ні-
мецького уряду?

— Ви знаєте, я боюся, 
що жодні відкриті листи не 
вплинуть на позицію Берлі-
на щодо «Північного пото-
ку-2». Чесно кажучи, я навіть 
не уявляю собі, катастрофа 

якого ще розмаху мала би 
статися для того, аби цей не-
безпечний для майбутнього 
Європи російський газовий 
проєкт раз і назавжди був 
похований на дні Балтій-
ського моря і став би свого 
роду пересторогою для на-
ївних ілюзій щодо справж-
ньої сутності Росії. Водночас 
тиск із боку експертних кіл і 
громадськості слід і надалі 
продовжувати.

— До речі, чи дійсно, 
на вашу думку, німецький 
уряд вів закулісні перегово-

ри з Вашингтоном, пропо-
нуючи США відмовитися 
від санкцій проти «Північ-
ного потоку-2» в обмін на 
фінансування Берліном 
будівництва портів для 
прийому американського 
скрапленого газу?

— Мені складно це ко-
ментувати, однак немає 
підстав не довіряти журна-
лістським розслідуванням 
поважної німецької газети 
Die Zeit, які були оприлюд-
нені кілька тижнів тому. 
Йдеться про лист віце-кан-
цлера, міністра фінансів О. 
Шольца (СДПН) на адресу 
його американського коле-
ги від 7 серпня цього року, 
в якому висловлювалася 
готовність федерального 
уряду збільшити фінансову 
підтримку для спорудження 
двох LNG-терміналів у містах 
Бруннсбюттель та Вільгель-
мсгафен до 1 млрд євро. 
При цьому, згідно з повідо-
мленнями німецьких ЗМІ, 
зокрема авторитетної газети 
Handelsblatt, на адресу Ва-
шингтона було висловлено 
зустрічне прохання припи-
нити блокування «Північно-
го потоку-2». Наскільки мені 
відомо, речник мінфіну ФРН 
відмовився коментувати цей 
репортаж, але й не спросту-
вав згадану інформацію. У 
ситуації, що склалася, оче-

видно, що лише 
санкції США мо-
жуть стати на 
заваді «Північ-
ному потоку-2». 
До речі, у цьому 
контексті, думаю, 
читачам цікаво 

дізнатися про те, що, згідно 
з оприлюдненими днями 
висновками наукової служ-
би Бундестагу, можливе екс-
територіальне застосування 
американською стороною 
санкцій проти «Північного 
потоку-2» не суперечило б 
міжнародному праву.

— Пане Андрію, ви ча-
сто даєте інтерв’ю ні-
мецьким ЗМІ, закликаючи 
німецький уряд зупинити 
будівництво «Північного 
потоку». Одним із прикла-
дів цього було інтерв’ю 

найтиражованішому ви-
данню Bild, у якому ви «за-
кликали ХДС «наважитися 
на цей мужній крок та спи-
сати у досьє #NordStream2. 
@CDU має обрати проєв-
ропейський шлях, а не йти 
на повідку тих, хто хоче 
побудувати газогін будь 
якою ціною».

Чи бачите ви вже ре-
акцію на це чи принаймні 
зміну ставлення до цього 
проєкту в урядових колах і 
серед громадськості, який 
сама Меркель називала чи-
сто комерційним?

— Ви маєте рацію. По-
чинаючи з вересня 2015 
р., коли було вперше ого-
лошено про домовленість 
щодо «Північного потоку-2», 
вітчизняна дипломатія не-
впинно била на сполох, на-
самперед через німецькі 
ЗМІ. А це — десятки моїх 
інтерв’ю для впливових 
мас-медіа ФРН з чіткою ар-
гументацією позиції України. 
І хоча ми значною мірою зу-
міли сенсибілізувати як по-
літичний істеблішмент, так і 
мобілізувати громадську та 
експертну думку, нам таки не 
вдалося досягти критичної 
маси для коригування пози-
ції офіційного Берліна щодо 
«Північного потоку-2». І це 
дуже прикро. Втім, у мене 
склалося особисте вражен-
ня, що більшість провідних 
німецьких політиків нині 
не під запис визнають, що 
рішення про будівництво 
цього газогону було хиб-
ним, занадто легковажним 
і завдало значної шкоди ні-
мецьким інтересам, насам-
перед у відносинах зі США, 
а також країнами Балтії та 
Східної Європи.

— Як, за вашими спо-
стереженнями, німецькі 
ЗМІ відображають ситу-
ацію на Донбасі, зокрема 
– російську агресію проти 
України? 

— Насправді німецькі 
мас-медіа є нашим важ-
ливим союзником у захи-
сті національних інтересів 
України. Саме у Берліні я 

Андрій Мельник: 

«Німецьке суспільство бачить в Україні 
повноцінну культурну націю – 
а не колишню російську колонію»

Фото надано 
Посольством України у ФРН

Офіційний Берлін, на жаль, виявився не готовим 
«здати» «Північний потік-2». Попри отриманий 
шок від нападу на Навального, статус-кво 
німецько-російських відносин буде збережено
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переконався в тому, що ЗМІ 
є дійсно повноцінною чет-
вертою гілкою влади і що 
ця хрестоматійна теза не є 
перебільшенням. Саме тому 
за всі роки дипломатичної 
праці у Німеччині не було 
такого дня, коли б я не спіл-
кувався з німецькими жур-
налістами — як у режимі 
бекграунд, так і у форматі ін-
терв’ю, яких вийшло далеко 
понад 500 із сукупним охо-
пленням близько 800 млн 
читачів/глядачів. Іншими 
словами, суто статистично 
кожен житель Німеччини 
мав би прочитати чи про-
слухати з добрий десяток 
коментарів посла України! 
Що ж стосується висвітлен-
ня у німецькій пресі ситуації 
навколо російської агресії, 
то доводиться констату-
вати, що увага до війни на 
Сході зменшується. 
І це не дивно, адже 
ця війна триває вже 
шостий рік поспіль, 
і, перефразовуючи 
класика, на східному 
фронті без змін. Це 
також пов’язано з тим, що 
весь рік домінуючою темою 
лишається пандемія коро-
навірусу. Втім, для мене як 
посла головне, що всі без 
винятку німецькі журналіс-
ти, які цікавляться темою 
України, чудово розуміють, 
що саме Росія є винуватцем 
розв’язаної Кремлем крива-
вої війни на Донбасі, котра 
призвела до 14 тисяч жертв. 
Так само не менш важливим 
є й те, що, окрім збройного 
конфлікту, ЗМІ ФРН все часті-
ше висвітлюють й інші теми, 
зокрема присвячені вітчиз-
няним реформам, а також 
українській культурі, історії, 
літературі. Позитивним під-
сумком останніх років мож-
на вважати те, що німецьке 
суспільство більше не роз-
глядає Україну як колишню 
російську колонію, а почи-
нає визнавати нас як повно-
цінну культурну націю, яка 
повертається в європейську 
сім’ю і має зайняти у ній своє 
достойне місце, зокрема як 
майбутній член Євросоюзу.

— Які уроки винесла Ні-
меччина у боротьбі проти 
коронавірусу, як цій країні 
вдалося досить швидко 
взяти під контроль пан-
демію, і чи відбувається 
обмін досвідом між наши-
ми країнами у цій сфері?

— Дійсно, порівняно з 
іншими європейськими кра-
їнами, федеральному уряду 
досі вдавалося найкраще 
утримувати ситуацію під 
контролем, хоча й тут остан-
нім часом кількість захворю-
вань почала зростати до 3-4 
тис. на день. Разом із тим, 
показники смертності вда-
лося суттєво знизити, насам-
перед – завдяки ефективній 
системі охорони здоров’я. 
Попри збільшення випадків 
CОVID-19, німецька влада 
всіма силами намагається 
уникнути нового локдауну. 
Щодо обмежувальних захо-
дів, то головним із них лиша-
ється обов’язковий маско-

вий режим у транспорті й 
закритих приміщеннях. Пан-
демія серйозно вплинула на 
бюджетну ситуацію, вперше 
за останні роки уряд ФРН 
у 2020 р. взяв на себе нові 
боргові зобов’язання у сумі 
218,5 млрд євро для подо-
лання наслідків коронавіру-
су (для порівняння, під час 
фінансової кризи 2010 р. 
обсяг боргів склав «лише» 
44 млрд євро). Звичайно, ми 
ініціативно започаткували 
інтенсивні контакти з Німеч-
чиною для тісної координа-
ції наших зусиль із боротьби 
з пандемією. Зокрема, нами 
організовано переговори 
міністрів охорони здоров’я 
обох країн — М. Степанова і 
Є. Шпана, насамперед щодо 
оперативного забезпечен-
ня України вакциною про-
ти коронавірусу. На наше 

звернення Німеччина пере-
дала вітчизняним шпиталям 
десятки апаратів штучного 
дихання. Саме у Німеччи-
ні, за сприяння нашого по-
сольства, досі здійснюються 
лабораторні дослідження 
розроблених вітчизняними 
компаніями медичних пре-
паратів проти CОVID-19, дея-
кі з них, до речі, вже показа-
ли обнадійливі результати.

— Пане Андрію, спосте-
рігаючи за вашими твіта-
ми, я бачу, що ви багато 
зустрічей проводите з ке-
рівництвом федеральних 
земель та бізнесменами. 
Чи вдалося вам завдяки 
цьому зацікавити німець-
кий бізнес у тому, щоб той 
інвестував в Україну?

— З одного боку, мені 
приємно, що також завдячу-
ючи й активним системним 
крокам дипмісії Німеччина є 
одним із найбільших інвесто-
рів в економіку України, по-
сідаючи четверту позицію із 
обсягом 1 млрд 843 млн дол. 
США (станом на 01.01.2020 
р.). При цьому понад 60 % 
німецьких капіталовкладень 
були інвестовані саме у про-
мислове виробництво. Наш 
товарообіг із ФРН сягнув 
торік 9,4 млрд дол. США (це 
майже одна п’ята сукупно-
го товарообігу України), зо-
крема, вітчизняний експорт 
зріс на 6% — до $3 млрд. З 
іншого боку, ми навряд чи 
можемо бути задоволені 
такими цифрами. Тож по-
при пандемію, яка суттєво 
обмежила бізнес-контак-
ти, ми намагаємося шукати 
креативні способи, щоб за-
охочувати німецькі фірми 
виходити на вітчизняний 
ринок. Так, разом із провід-
ними бізнес-асоціаціями ми 
започаткували серію відео-
конференцій для німецьких 
компаній за особистою учас-
тю прем’єр-міністра України 
Д. Шмигаля. Серед останніх 
історій успіху, до яких було 
причетне і наше посоль-

ство, можна згадати новий 
інвест-проєкт німецької 
компанії Leopold Kostal — це 
початок будівництва у липні 
цього року заводу з вироб-
ництва автомобільної елек-
троніки у Бориспільському 
районі (обсяг інвестицій — 
39 млн євро, буде створено 
900 робочих місць). Саме 
тому під час моїх робочих 
поїздок до федеральних зе-
мель Німеччини саме еконо-
мічна складова посідає пріо-
ритетне місце.

— Однією з важливих 
тем для нашої країни є ви-
знання у світі Голодомору 
як геноциду українського 
народу. Чи цей злочин Ра-
дянського режиму буде ви-
знано в Бундестазі?

— Насамперед, хотілося б 
подякувати пані Наталії Тка-
чук із Мюнхена, яка виступи-

ла ініціаторкою відповідної 
петиції до Бундестагу, а та-
кож усім небайдужим спів-
вітчизникам за її підтримку. 
У результаті вона зібрала 
73177 підписів, ставши пред-
метом розгляду німецьких 
парламентарів. 21 жовтня 
2019 р. Петиційний комітет 
розпочав слухання про ви-
знання Голодомору, які й 
досі тривають. Вже сама по 
собі ця подія має історичний 
характер, адже ця петиція 
дала нам унікальний привід 
донести правду про геноцид 
українців не лише до самих 
депутатів, а й до широкого 
німецького загалу. Я особи-
сто обійшов більшість впли-
вових членів Бундестагу, 
щоб переконати їх у важли-
вості визнання Голодомору 
вищим законодавчим орга-
ном. Крім того, було опублі-
ковано низку моїх статей 
у провідних ЗМІ ФРН (зо-
крема, в газетах Welt i FAZ) 
із чіткими аргументами на 
користь цього рішення. 
Серед головних контраргу-
ментів, які ми намагаємося 
розвінчувати: по-перше, це 
те, що буцімто Німеччина 
не мала стосунку до Голодо-
мору, а відтак Бундестаг і не 
повинен ухвалювати жодних 
рішень; по-друге, те, що го-
лод 1930-х рр. у СРСР заче-
пив не лише Україну, а й інші 
республіки; по-третє, що Ні-
меччина не хоче дратувати 
Росію, яка просуває культ 
Сталіна і рішуче виступає 
проти визнання Голодомору. 
Я буквально щодня наголо-
шую німецьким парламента-
рям, що це питання має для 
України фундаментальне 
значення, недвозначно да-
ючи зрозуміти, що відмова 
задовольнити нашу петицію 
матиме надзвичайно нега-
тивні наслідки для двосто-
ронніх відносин.

— А чи користується 
популярністю в Німеччи-
ні фільм «Гарет Джонс» 
(«Ціна правди»)?

— Прем’єра цього фільму 
пройшла саме у Берліні під 
час кінофестивалю «Берлі-
нале». Посольство викупило 
права на його демонстрацію 
на території Німеччини, і вже 
5 листопада запрошує всіх 
членів Бундестагу, німець-
ких журналістів і дипломатів 
на ексклюзивний показ цьо-
го фільму до берлінського 
кінотеатру Kulturbrauerei. 
Завдяки докладеним зусил-
лям продюсери, зрештою, 
ухвалили рішення вивести 
кінострічку «Гарет Джонс» у 
широкий кінопрокат у ФРН.

— І загалом, чи знають 
у Німеччині, що Гітлер ще 
в 1935 році визнав Голо-
домор? І як до цього став-
ляться там?

— Насправді ви торкну-
лися основоположного пи-
тання: чи знала Німеччина 

про масове винищен-
ня Сталіним україн-
ців у 1932 – 1933 рр. 
і якщо так, то чому ж 
нічого не вдіяла для 
запобіганню цього 
геноциду? По-перше, 

як свідчить аналіз архівів ні-
мецького МЗС, берлінська 
дипломатія була чудово по-
інформована про масштаби 
спричиненого радянським 
керівництвом штучного го-
лоду в Україні. Адже в цей 
час працювали німецькі 
консульства у Києві, Хар-
кові та Одесі, які регулярно 
доповідали в центр про ма-
сове вимирання українців 
внаслідок цілеспрямованої 
сталінської політики. Чому 
ж нічого не було зроблено, 
щоб допомогти залишеним 
напризволяще жителям 
України? Причин такої без-
діяльності з боку Берліна 
було декілька. По-перше, у 
1932-1933 рр. ще зберігався 
дух Рапальського догово-

ру, за яким СРСР вважався 
дружньою, ледь не союзною 
для Німеччини державою, 
тож критикувати дії Сталіна 
було не комільфо. По-друге, 
саме Німеччина була одним 
із найбільших імпортерів ві-
тчизняного зерна у 1930-х 
рр., яке насильно вилуча-
лося в українських селян, 
прирікаючи мільйони на 
неминучу смерть. По-третє, 
сам Гітлер використав факт 
Голодомору в Україні най-
підступнішим чином у своїх 
пропагандистських цілях, 
виступаючи проти марксиз-
му і звинувачуючи комуніс-
тичне керівництво в Москві 
у спричиненні масового го-
лоду в СРСР, а відтак вбиваю-
чи клин між його головними 
політичними опонентами — 
партіями соціал-демократів 
і комуністів. Таким чином, 
Гітлеру вдалося запобігти 
консолідації лівих сил, уне-
можлививши їхній спільний 
спротив у березні 1933 р. на-

ціонал-соціалістам, які дор-
валися до влади. По-четвер-
те, після захоплення України 
Третім рейхом у 1941 р., тоб-
то через якихось вісім років 
після трагедії Голодомору, 
Гітлер продовжив інстру-
менталізувати цей злочин 
Сталіна, цього разу для зару-
чення підтримкою з боку по-
страждалої української нації 
у боротьбі з більшовизмом. 
Тож не дивно, що тема Го-
лодомору стала токсичною 
для німецьких дослідників у 
повоєнний час. Ця тінь і досі, 
як більмо, затьмарює об’єк-
тивне вивчення геноциду та 
справжньої ролі Німеччини 
у 1932 – 1933 рр.

— А що ви скажете про 
таку відповідь німецького 
посла Анки Фельдгузен в 
інтерв’ю «Дню» на запи-
тання, чому Бундестаг не 
визнає Голодомор: «Моє 
міністерство юридично 
аргументує, що Голодо-
мор не може бути визнано 
геноцидом, бо Конвенція 
про геноцид була ухвалена 
після Голодомору і не має 
зворотної дії.»

— Це абсолютно форма-
лістичний, притягнутий за 
вуха аргумент. Тезі про те, 
що Конвенція ООН про за-
побігання злочину геноциду 
та покарання за нього 1948 
р. не має ретроактивної дії, 
можна протиставити хоча 
б той очевидний факт, що 
на сьогодні у Німеччині ні в 
кого чомусь не виникає сум-
нівів, що Голокост був саме 
геноцидом. Більше того, зов-
сім недавно, 2 червня 2016 
р., Бундестаг визнав масове 
винищення вірмен в Осман-
ській імперії у 1915 р. саме 
геноцидом. Під час тодішніх 
парламентських слухань 
було доречно вказано на 
те, що при вживанні термі-

ну «геноцид» ідеться не про 
«висунення звинувачень 
на юридичному рівні» й не 
про зелене світло для май-
бутніх позовів, адже парла-
мент не є судовим органом, 
а лише про демонстрацію 
реальних масштабів цього 
злочину сталінізму. Тому цей 
суто казуїстичний аргумент 
МЗС ФРН не витримує жод-
ної критики, особливо з мо-
ральної точки зору.

— Пане Андрію, в ін-
терв’ю німецьким ЗМІ ви 
постійно згадуєте про 
втрати України у Другій 
світовій війні й запропо-
нували створити пам’ят-
ник загиблим українцям. 
Як просувається реаліза-
ція цієї ідеї?

— Справді, чутливу для 
німецького суспільства тему 
про масові злочини нацистів 
на нашій землі та історичну 
відповідальність Німеччини 

Німецький уряд вів закулісні переговори з 
Вашингтоном, пропонуючи США відмовитися 
від санкцій проти «Північного потоку-2»

Більшість провідних німецьких 
політиків нині не під запис визнають, 
що рішення про будівництво цього 
газогону було хибним
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Саме Німеччина була одним із найбільших 
імпортерів того зерна, яке у 1930-х рр. 
насильно вилучалося в українських селян

перед Україною я порушив 
із кількох причин.

По-перше, щоб протиді-
яти московській пропаганді, 
яка цинічно приписує Росії 
монополію на всі радянські 
жертви Другої світової війни, 
вводить в оману німецьку 
громадську думку та — вмі-
ло граючи на струнках вини 
— вимагає для себе більш 
поблажливого ставлення 
офіційного Берліна, зокре-
ма, і для скасування санкцій 
ЄС.

По-друге, я постійно нага-
дую про щонайменше 8 млн 
українських жертв нацизму, 
включаючи 5 млн мирних 
мешканців, а також про 2,4 
млн українських рабів-ос-
тарбайтерів для того, аби 
заповнити велетенську про-
галину в історичній пам’я-
ті Німеччини. Адже досі у 
шкільних підручниках ви 
не знайдете жодного слова 
про цю величезну ціну, яку 
заплатив саме український 
народ. Тож спорудження 
у центрі Берліна меморіа-
лу мільйонам українських 
жертв має стати важливим 
кроком донесення до наших 
німецьких друзів забутої іс-
торичної правди та належ-
ного вшанування полеглих 
співвітчизників.

Приємно, що наші закли-
ки крок за кроком знаходять 
розуміння. Так, 9 жовтня ц.р. 
Бундестаг ухвалив історичне 
рішення про спорудження 
у німецькій столиці «Цен-
тру документації, просвіти і 
пам’яті жертв Другої світо-
вої війни і війни нацистів на 
винищення», яке ми всіля-
ко вітаємо. У рамках цього 
меморіального комплексу 
мають бути належно вшано-
вані всі без винятку жертви 
Третього рейху, зокрема – й 
8 млн українців. При цьому 
досі залишається відкритим 
питання щодо будівництва 
окремого пам’ятника поль-
ським жертвам. Відповідний 
проєкт резолюції парламент 
розглядатиме 30 жовтня 
цього року. В своєму листі 
до президента Бундестагу та 
інших 615 депутатів я висло-
вив сподівання, що стосовно 
жертв гітлеризму не будуть 
застосовуватися подвійні 
стандарти, не буде здійсню-
ватися їх пріоритезація 
чи ієрархізація, а самі 
жертви не поділяти-
муться на перший чи 
другий сорти. Такий під-
хід був би дуже небез-
печним. Відтак, у разі 
спорудження польського 
монумента, я заздалегідь по-
передив німецьких парла-
ментарів про те, що офіцій-
ний Київ так само залишає 
за собою право вимагати 
зведення окремого меморі-
алу також і мільйонам укра-
їнських жертв. Саме у такий 
спосіб будуть переведені у 
практичну площину дебати 
про утвердження історичної 
відповідальності Німеччини 
перед Україною за злочини 
нацизму.

— Яка доля Німецько-у-
країнської комісії істори-
ків, діяльність якої ви роз-
критикували наприкінці 
минулого року? Чи вдасть-
ся її реанімувати, щоб 
вона дійсно відігравала 
позитивну роль і щоб дала 
«імпульс, який спричинить 
розповсюдження інфор-
мації про Голодомор серед 
широких мас»?

— Це дуже гірке питання. 
На жаль, доводиться кон-
статувати спробу німецької 
сторони взяти під контроль 
та нейтралізувати вітчиз-
няну історичну науку під 
красивою обгорткою нібито 
спільної «комісії». Насправ-
ді українським науковцям 

у цьому форматі було від-
ведено неприглядну роль 
статистів. І це дуже боляче. 
Тож після тривалих диску-
сій і намагань офіційного 
Києва знайти хоч якесь по-
розуміння, спонукати Ні-
мецько-українську комісію 
істориків (DUHK) до дій. І 24 
вересня цього року україн-
ська сторона була змушена 
офіційно заявити про від-
кликання патронату МЗС 
над цією «комісією». Згадана 
інституція не розглядається 
нами як повноцінна двосто-
роння міждержавна комісія 
з питань взаємної історії, як 
це, зокрема, має місце у від-
носинах між Німеччиною та 
низкою східноєвропейських 
держав. З нашої точки зору, 
DUHK – це  суто німецька на-

укова асоціація істориків, до 
роботи якої — самою ж ні-
мецькою стороною — були 
адресно запрошені вибрані 
українські історики, на чолі 
з паном Грицаком, які пред-
ставляють не Україну, а ви-
ключно самі себе. На жаль, 
доводиться визнати, що ті 
великі сподівання, які на-
ївно свого часу покладала 
українська сторона на зга-
дану «комісію» у контексті 
реального поширення в Ні-
меччині знань про історію 

України, себе жодною мірою 
не виправдали. Більше того, 
«комісія», монополізувавши 
цю нішу, свідомо самоусуну-
лася із публічного дискурсу 
в ФРН щодо найбільш резо-
нансних сторінок спільної 
історії. Це особливо про-
явилося під час пленарного 
обговорення у травні 2017 р. 
в Бундестагу основополож-
ного питання утвердження 
історичної відповідальності 
Німеччини перед Україною 
за злочини нацистів, яке «ко-
місія» тихенько проігнору-
вала. Ще одним лакмусовим 
папірцем такої дивної по-
зиції стала й відмова DUHK 
від участі у парламентських 
дискусіях щодо визнання 

Бундестагом Голодомору 
1932—1933 рр. геноцидом 
українського народу на ос-
нові відповідної народної 
петиції, попри відповідні 
звернення до «комісії» з 
боку самих депутатів. Лише 
під шаленим тиском громад-
ськості «комісія» була виму-
шена організувати єдиний 
захід щодо цієї теми  — вебі-
нар 24 вересня цього року. Та 
й тут не обійшлося без про-
колів. Загалом, доводиться 
з гіркотою констатувати, що 
за п’ять років «комісією» так і 
не було підготовано і не було 
видано жодної публікації 
щодо спільних сторінок істо-
рії для ознайомлення широ-
кої німецької громадськості. 
Відтак, «комісія» остаточно 
втратила рештки довіри 

української сторони. У нас 
не склалося враження, що 
діяльність «комісії» відпо-
відає національним інтере-
сам України, радше навпаки. 
Саме це й стало останньою 
краплею терпіння, спричи-
нивши відкликання патро-
нату МЗС України. Натомість 
ми ініціювали перед офі-
ційним Берліном ідею ство-
рення, на виключно пари-
тетних засадах, повноцінної 
Міжурядової українсько-ні-
мецької комісії з історичних 

питань для дійсно систем-
ного та об’єктивного дослі-
дження спільних сторінок 
історії. Крім того, ми маємо 
намір переосмислити існу-
ючі інструменти підтримки 
історичних студій в самій 
Україні. Що ж стосується «ко-
місії», то українська сторона, 
хоча й дистанціюється від 
цієї інституції, утім бажає їй 
всіляких успіхів. Паралельно 
хотілося б відкинути висмок-
тані з пальця звинувачення з 
боку німецького співголови 
«комісії» пана Шульце Вессе-
ля у нібито втручанні Києва 
у свободу академічної дум-
ки. Це повний абсурд. Для 
мене — як і для всіх україн-
ців, які пережили Революцію 

Гідності, — саме свобода є 
найвищою цінністю, включа-
ючи і свободу слова та нау-
кову свободу. Тому не варто 
плутати грішне з праведним, 
шукаючи надумані виправ-
дання для провалу «комісії».

— До речі, як реалі-
зується у Берліні ідея 
створення Українського 
інституту, на який покла-
далися великі сподівання в 
просуванні іміджу України 
в Німеччині? 

Я гадаю, було б варто 
спрямувати це питання на-
самперед до керівництва 
Українського інституту. По-
сольство очікує на обнадій-
ливе рішення про створен-
ня у Берліні його філіалу і 
готове всіляко допомагати у 
його практичній реалізації. 

На жаль, наскільки мені 
відомо, наразі на зава-
ді стоять саме фінансові 
чинники, відтак Україн-
ський інститут змушений 
працювати зі свого цен-
трального офісу в Києві, 

дистанційно супроводжуючі 
низку проектів за кордоном. 
Разом із тим, я перекона-
ний, що лише фізична при-
сутність нашого Інституту 
в Берліні стане важливим 
сигналом для німецьких 
партнерів про те, що Украї-
на готова інвестувати у свій 
бренд як велика європей-
ська культурна нація. Хо-
четься вірити, що у бюджеті 
на 2021-й і наступні роки 
вдасться істотно збільшити 
видатки на цю надважливу 

інституцію для більш ефек-
тивного просування націо-
нальних інтересів України в 
Німеччині, зокрема і за кор-
доном загалом.

— Німеччина допома-
гає лікувати наших пора-
нених бійців. Але чому там 
не йдуть далі у військовій 
та військово-технічній 
співпраці, як французи і 
британці, які, відповідно, 
готові спільно випускати 
патрульні й ракетні кате-
ри?

— За роки російської 
агресії жодна країна світу 
не надала Україні більшої 
допомоги у медичній сфе-
рі, ніж Німеччина. Ми над-
звичайно цінуємо цей жест 
солідарності. Загалом 152 
наші поранені герої були 
евакуйовані Люфтваффе на 
лікування до шпиталів Бун-
десверу. Цей проект коштує 
не один десяток мільйонів 
євро. До речі, останню групу 
із 13 військових ми урочи-
сто зустріли у берлінському 
аеропорту 6 жовтня цього 
року. Крім того, федераль-
ний уряд під конкретне за-
мовлення наших військо-
вих госпіталів закупив торік 
надсучасне медичне облад-
нання на суму 1,5 млн євро. 
Цього року очікується по-
двоєння фінансування на ці 
потреби до 3 млн євро.

Що ж до ВТС із Німеччи-
ною, то це доволі болюче 
питання. Мені дуже прикро, 
що, попри усі зусилля по-
сольства, така співпраця з 
Берліном поки обмежується 
кількома незначними про-
єктами у сфері модернізації 
вітчизняного ВМФ. І це при 
тому, що ФРН входить до 
ТОП-5 найбільших експорте-
рів озброєння у світі — після 
США, РФ, Франції та КНР. У 
2019 р. урядом було видано 
дозволів на експорт зброї на 
8 млрд євро.

З одного боку, така не-
задовільна ситуація дійсно 
криється у дуже обмежу-
вальній політиці Берліна 
щодо військових постачань 
до країн, на території яких 
тривають збройні конфлік-
ти. Відтак, порушені міні-
стром оборони А. Тараном 
під час переговорів у Бер-
ліні у червні цього року зі 
своєю німецькою візаві А. 
Крамп-Карренбауер пропо-
зиції у сфері ВТС не знайшли 
підтримки через, на жаль, 
негативну позицію саме МЗС 
ФРН. І це дуже розчаровує, 
адже йдеться про виключно 
оборонну, а не наступальну 
зброю.

З другого боку, попри 
таку обережну позицію Бер-
ліна, я переконаний, що ми 
все ж маємо величезні пер-
спективи у сфері ВТС, по-
сольство вкотре внесло на 
розгляд Києва низку дуже 
конкретних ідей, як зрушити 
цю справу з мертвої точки. В 
інтересах обох сторін. 

Автор: Микола Сірук
Джерело: «День» (https://day.kyiv.
ua/uk/article/den-planety-intervyu/

pro-istorychnu-vidpovidalnist) 
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18 років навчального досвіду
Диплом Estelle – гарантія 
якості для рекламодавців!

Оголошується набір за 
спеціальністю КОСМЕТОЛОГ!

• Навчаємо створенню
власної косметичної лінії

• Включений курс по Laser 
Technician Certifi cation

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

Ранкові, вечірні класи
 і заняття в вихідні дні

Допомагаємо 
працевлаштуватися 

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

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

Програма навчання 
включає:

SKIN CARE 
THERAPIST

Додаткова інформація:
847-329-9174

Безкоштовні консультації по телефону 
і з допомогою системи Zoom

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

jsager@jsassociates.info

$2.59

  

$0.85

773-600-2727773-600-2727
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Графік Роботи:
Пн-Пт: з 12 дня до 8 вечора

Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня
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Нові виклики, які з’яви-
лися цього року у світі 

взагалі та на ринку праці 
зокрема, мали змінити 
акценти в HR-стратегіях 
компаній. Ми вирішили 
дослідити, які ж зміни 
в цьому контексті від-
булись у 2020 році: що 
продовжує бути акту-
альним для бізнесу, а що 
відійшло на другий план. 
Навчити, втримати 
та мотивувати 

Незважаючи на радикаль-
ні зміни у бізнесі та ринку 
праці, як і минулого року, 
найпріоритетнішим напря-
мом HR-стратегії компаній 
залишилось навчання та роз-
виток співробітників. Ком-
панії активно працюють над 
розвитком як вузькопрофіль-
них навичок працівників, так 
і управлінських талантів. Такі 
висновки можна зробити з 
кейс-конференції Премії «HR-
бренд Україна», яка відбулась 
1 жовтня 2020 року.

Незмінним залишилось і 
друге місце у ТОПі актуальних 
HR-стратегій, яке посідає втри-
мання співробітників і моти-
вація. А от якщо на третьому 
місці минулого 2019 року 
було підвищення лояльності й 
довіри до компанії серед спів-
робітників, то цього року цю 
позицію зайняло підвищення 
залученості та мотивації, опе-
ративна реакція на зміни. 

Більш значущим стала для 
компаній і побудова та/або 
трансформація корпоратив-
ної культури. Власне, події 
2020 року відчутно актуалізу-
вали потребу у спільних цін-
ностях, цілях, переконаннях, 
які розділяє кожен працівник 
компанії. Вони – та основа, 
яка дозволяла підтримувати 
високий рівень ефективності 
та продуктивності у найстре-
совіші періоди. 

Дещо піднялась у рейтингу 
HR-пріоритетів і оптимізація 
підбору персоналу. А от такі 
напрями, як підвищення ло-
яльності й довіри до компанії 
серед співробітників та адап-
тація організаційної структури 
під реалії бізнесу, дещо посла-
били свої позиції, порівняно з 
минулорічною ситуацією. 

Світові тренди vs 
українські реалії 

Наприкінці травня 2020 
року спеціалісти Gartner, про-
відної світової дослідницької 
і консалтингової компанії у 
сфері інформаційних техно-
логій, назвали тренди, які, на 
їхню думку, слід враховувати 
керівникам HR під час і після 
пандемії. Ми дослідили, на-
скільки ці тренди актуальні 
для українських компаній. 

З переліку Gartner найчас-
тіше учасники дослідження, 
проведеного серед користу-
вачів-роботодавців порталу 
grc.ua, згадували щораз біль-
ший перехід на віддалену ро-
боту. Про актуальність цього 
тренда згадала абсолютна 
більшість (54%) респондентів.

Третина респондентів за-
явила, що вважає насущними 
для себе тренди зростання 
участі роботодавця в житті 
своїх співробітників (розши-
рення психологічної підтрим-
ки та медичного страхування, 
надання фінансової підтрим-
ки під час і після пандемії) та 
надання більш різноманіт-
ного, адаптивного і гнучкого 
шляху кар’єрного зростання, 
що допомагає співробітни-
кам отримувати крос-функ-
ціональні знання та навички 
(по 33%).

Трохи менше третини 
(30%) вважають, що для їх-
ньої компанії на часі питан-
ня навчання співробітників 
критично важливим нави-
чкам і посадовим обов’яз-
кам. 

Відчутно менше респон-
денти згадували про такі 
тренди:

 Розширення збору да-
них (як спосіб контролювати 
співробітників в умовах від-
даленої роботи) - 18%;

 Зміщення акценту з 
ефек тивності на стійкість - 
14%;

 Перехід на контрактний 
найм та аутсорс - 8%;

 Зростаюча організацій-
на складність - 8%.

Ще 8% опитаних сказа-
ли, що жоден з перелічених 
трендів для них неактуаль-
ний. 

Нагадаємо, що, на думку 
спеціалістів Gartner, організа-
ції можуть виділитися серед 
конкурентів під час пандемії 
COVID-19, якщо будуть вра-
ховувати тенденції, які можна 
поділити на три категорії: при-
скорення трендів, нові аспек-
ти, які раніше не враховува-
лися в плануванні подальшої 
роботи, і ефект маятника, тоб-
то тимчасове короткостроко-
ве реагування.

«Важливо, щоб керівни-
ки бізнесу розуміли вели-
комасштабні зрушення, які 
змінюють і сам процес робо-
ти, і ведення бізнесу, - пише 
в прес-релізі Брайан Кроп 
(Brian Kropp), керівник дослі-
дження HR-практики Gartner. 
- Вони мають застосувати ці 
знання до своєї конкретної 
організації, відповідно зміню-
ючи стратегію». 

Джерело: Grc.ua (https://grc.ua) 

Як у 2020 році змінились напрями HR-стратегії

АНАЛІТИКА

Аскольд С. 
Лозинський, 
Нью-Йорк

Такі матеріальні факти є 
не суперечливими: по-

ета Василя Стуса заареш-
тували вдруге в 1980 році. 
Його справа була доведена 
до судового розгляду в 
тому ж році. Радянський 
суд призначив радянсько-
го адвоката Віктора Мед-
ведчука захищати його. 

Стус зустрівся з Медвед-
чуком і відмовився від його 
послуг. Тим не менш, суд на-
полягав на захисті Медвед-
чука іноді навіть за відсут-
ності Стуса. На захист свого 
клієнта Медведчук визнав 
усі звинувачення, але попро-
сив помилування на підставі 
продуктивної роботи Стуса 
як працівника фабрики в пе-
ріод між його арештами. Стус 
помер у в’язниці у вересні 
1985 року. У 2019 році україн-
сько-грузинський журналіст 
Вахтанг Кіпіані, що спеціалі-
зується на історії, опубліку-
вав книгу під назвою «Справа 
Василя Стуса Збірник доку-
ментів з архівів колишнього 
КДБ УСРР», в якій писав про 
роль Медведчука у справі. 
Медведчук, горезвісний олі-

гарх, бізнесмен, медіамагнат 
і політик, пов’язаний сімей-
ними зв’язками і нахабним 
доступом до російського 
президента Володимира Пу-
тіна, подав цивільний позов, 
щоб припинити публікацію. 
19 жовтня 2020 року Дар-
ницький районний суд міста 
Києва виніс рішення по суті 
для Медведчука, наказав ви-
далити шість згадок про Мед-
ведчука в темі книги і припи-
нити продаж і поширення 
публікації. 

Зокрема, суд визнав недо-
стовірними та такими, що по-
рушують особисті немайнові 
права Медведчука, кілька 
фраз з книги:

- на сторінці 661 – “є фак-
том, що наданого, підтриму-
ваного держбезпекою, адво-
ката звали Віктор Медведчук”,

- на сторінці 664 – “Мед-
ведчук на суді визнав, що всі 
злочини, нібито вчинені його 
підзахисним, заслуговують 
на покарання”,

- на сторінці 664 – “він фак-
тично підтримав звинувачен-
ня. Навіщо прокурори, коли є 
такі безвідмовні адвокати”,

- на сторінці 7 – “розпинав 
поета призначений держа-
вою адвокат Медведчук”,

- на сторінці 663 – “шістка 
комуністичної системи адво-
кат Медведчук”,

- на сторінці 664 – “злочин 
перед поетом юрист Медвед-
чук здійснив ще і тим, що не 
повідомив родині про поча-
ток розгляду справи”.

Таке рішення не було б 
винесено з усією вірогідні-
стю американським судом з 
двох причин: по-перше, тому 
що правда є захистом від 
будь-якого наклепницького 
цивільного позову і по-дру-
ге, тому що в цьому випадку, 
оскільки Віктор Медведчук є 

дуже публічною особою, на-
віть спотворення проти ньо-
го повинні були би включати 
елемент злоби з боку Кіпіані, 
щоб вони були покарані. 

У Сполучених Штатах ми, 
як правило, зловживаємо 
публічними особами досить 
часто без наслідків і, можли-
во, заслужено. Однак у Євро-
пі репутація публічної особи 

вважається майже священ-
ною, і визначення того, що 
є наклепницьким, повинно 
знаходити баланс між сво-
бодою слова та захистом 
репутації публічних осіб. У 
будь-якому випадку, певні 
засоби захисту, доступні в 
судах США, також доступ-
ні, як правило, і в європей-
ських судах. Українські за-
кони про наклеп зазвичай 
відповідають європейським. 
Обґрунтування чи правда, 

справедливий коментар, 
який пояснюється як чесні 
дії з боку передбачуваного 
наклепника і, нарешті, при-
вілей, який не стосується цієї 
справи, але стосується заяв, 
зроблених у парламенті, суді 
тощо, вважаються захистом 
у процесі наклепу .

Здається, коментарі Кіпі-
ані мали б бути підкріплені 

правдою, і, згідно з європей-
ським законодавством, тягар 
доведення істини лежить на 
Кіпіані.

Оскільки його книга ба-
зується на документах ра-
дянських архівів, це може 
бути проблематично. З од-
ного боку, цілком імовірно, 
що єдиним матеріальним 
очевидцем судового про-
вадження є Віктор Медвед-
чук, який, ймовірно, подасть 
зовсім іншу версію істини. 
Звичайно, він не буде звину-
вачувати себе. З іншого боку, 
найвища іронія тут полягає в 
тому, що Медведчук буде не-
пристойно відокремлювати-
ся від радянських докумен-
тів, як він уже не раз натякав. 
Цілком закономірно, навіть 
якщо неправдиво.

І тому дуже часто погані 
люди залишаються безкарни-
ми, включно зі збереженням 
репутації, хоч між чесними 
людьми це мабуть запізно 
для Медведчука. І так само ча-
сто добрих людей звинувачу-
ють і навіть карають штрафом 
тому, що вони просто гово-
рять правду чи говорять про 
неї. Буде подана апеляція, але 
ця справа далеко не відкрита 
і закрита. Надія виникає вічно, 
але справедливість часто стає 
жертвою того, що ми знаємо 
як юриспруденція.

Українська юриспруденція та справедливість: 
справа Медведчука проти Кіпіані
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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 
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Щоб клієнт отримав 
тільки найякісні-

ший товар, його випро-
бування Вадим Бойко 
довіряє досвідченому і 
професійному експерту: 
своїй маленькій донечці.

А вже після її ретель-
ної експертизи, зважаючи 
на побажання та виявлені 
в процесі гри недоліки, 
яскраві й корисні іграш-
ки надходять у «масове» 
виробництво. Вадим май-
струє бізіборди — панелі 
з різноманітними при-
ладами, дерев’яну карту 
України, яку можна збира-
ти, як пазл, та інші іграш-
ки для розвитку дрібної 
моторики в дітей. Чоловік 
стверджує, що кожну мо-
дель розробляє під по-
треби конкретного малю-
ка, зважаючи на вік, стать 
і вподобання юного до-
слідника. «Хоч я і виховую 
трьох дітей, але ніколи не 
міг подумати, що колись 
займатимуся обладнан-
ням для дитячого розвит-
ку! Проте, якщо чесно, до 
2013 року я взагалі не міг 
уявити більшості змін, які 
відбулися зі мною та сві-
том довкола», — зізнаєть-
ся чоловік, який разом із 
двома однокласниками 
створив невеличку май-
стерню в Овручі, що на 
Житомирщині. Створив 
майже одразу після по-
вернення з війни.

На Донбасі Вадим Бой-
ко був майже шість 
років. Навряд чи він 
братиме участь у попу-
лярних нині дискусіях 
на кшталт хто найсмі-
ливіший воїн або коли 
воювати буле важче 
чи легше — до війська він 
пішов добровольцем уліт-
ку 2014 року, а демобілі-
зувався в березні 2020-го. 
«Доти я не був великим 
патріотом, а просто зви-
чайною людиною. Але в 
моїй голові не вкладалось, 
як узагалі таке можливе: 
скористатися важким для 
країни моментом, щоб за-
хопити її території! Тому 
те, як це було зроблено і 
як російська пропаганда 
все подавала, розбудило в 
мені лють і бажання захи-
щати справедливість», — 
згадує Вадим.

Але насправді це ба-
жання захищати справед-
ливість не з’явилось у Ва-
дима на порожньому місці. 
До 2013 року він був офі-

цером міліції, працював 
у карному розшуку. А 
під час Майдану написав 
рапорт на звільнення й 
пішов, фактично, у неві-
домість: «Бо зрозумів, що 
не можу працювати в тому 
оточенні. Це стосувалося 
не лише політики, а біль-
ше менталітету й ціннос-
тей. На початку 2014 року 
я вже був вільний. Далі 
події розвивалися стрім-
ко, ставало зрозуміло, що 
почалася війна, тому я по-
дався в добровольці». Уже 
2 липня він пішов до найві-
домішого тоді батальйону 
«Донбас». Але батальйон 
був уже повністю укомп-
лектований і місця для 
колишнього офіцера не 
знайшлося. Поруч на полі-
гоні тоді формували новий 
батальйон, який планува-
ли назвати «Крим». Добро-
вольців було достатньо, 
але через бюрократичні 
нюанси його не вдалося 
сформувати. «Так я по-
трапив до батальйону 
«Золоті ворота», але мене 
виявилося проблематич-
но оформити, бо я колиш-
ній офіцер міліції, який 
нещодавно звільнився, 
а термін, за який можна 
знов вступати на службу, 
іще не минув. Тому коли 
я перейшов до «Азова», 
то навіть не вказував у 
автобіографії свого офі-
церського звання. І почав 
службу з молодшого лей-
тенанта», — розповідає 
Вадим Бойко.

За його словами, тоді 
саме відбувалася так зва-
на широкинська операція, 
людей бракувало, тому 
оформлювали швидко й 
автобіографії особливо не 
вивчали. А згодом Вадим 
отримав підвищення, хоча 
за шість років служби так 
і не встиг повернути своє 
попереднє звання. Проте 
в його парадигмі ціннос-

тей це не має жодного зна-
чення. 

«Фактично, в активних 
бойових діях я був із люто-
го 2015 року. Найважчою 
для мене виявилася не 
сама війна, а ставлення до 
неї в мирному середови-
щі. Чесно скажу: найважче 
було у відпустці. Ми базу-
валися безпосередньо в 
зоні АТО, то війна була по-
стійно, вона не закінчува-
лася й на ротації, — згадує 
Вадим. — Натомість повер-
татися в мирне життя на-
віть на короткий час було 
важко. Ті ідеали та принци-
пи, які були там однознач-
ними і єдино можливими, 
тут виявилися мінусом і 
тягарем. Важко бачити, як 
хтось їздить у мирні міста 

на Донбас, щоб отримати 
«корочку» УБД й водночас 
вважає тебе дурнем». Самі 
ж військові будні для Вади-
ма не видавалися важки-
ми. Мовляв, добровольці 
знають, куди йдуть, та й 
узагалі серед азовців не 
знайти тих, хто скиглитиме 
чи скаржитиметься. «У нас 
усі дуже мотивовані, там 
немає випадкових людей. 
Коли всі тримаються ра-
зом і налаштовані оптимі-
стично, то ця хвиля не дає 
впасти у відчай», — упев-
нений Вадим.

Мотиви повернутися 
додому після шести років 
війни зрозумілі: діти ви-
ростали без батька, а дру-
жина втомилася тягти все 
самотужки. Вадим зізна-
ється: якоїсь миті зрозумів, 
що зробив максимум із 
того, що міг. 

«Свою роль на цьому 
етапі вважаю заверше-
ною. Далі, під час цього 
незрозумілого перемир’я, 
служба вже не може да-
вати того задоволення від 
виконаної корисної робо-
ти. Але я не тільки залиша-
юсь у резерві першої лінії, 
у мене навіть наплічник 
зібраний. Якщо почнеться 
щось на кшталт 2014 року, 
буду там, де треба. А поки 
що намагаюся перепочити 
й відновити сили», — твер-
до каже військовий.

Але вдома, навіть під 
час відновлення сил, треба 
чимось займатися. «Якось 
дружина показала ці шту-
ки і сказала: поглянь, на-
шій доньці таке треба. А що 
їх там робити, коли руки на 
місці! Тому такий бізнес 
вийшов випадково, бо 
після служби у війську я 
планував займатися геть 
іншою справою. Проте 
чи може бути щось більш 
мирне за дитячі іграш-
ки?», — сміється Вадим. 
Розповідає, як із друзями 

купили фрезерні станки з 
програмним управлінням 
і думали, як навчатися на 
них працювати. Тоді він і 
запропонував робити ди-
тячі бізіборди — але такі, 
щоб їх можна було розпіз-
нати серед мільйонів. «На-
справді їх виготовляє бага-
то хто, але мені здається, 
що навіть самі виробники 
не завжди можуть відріз-
нити свої вироби від ін-
ших. Бо вони працюють за 
певними схемами, часто 
на одному бізіборді розта-
шовані, наприклад, тільки 
застібки або шестерні.

А ми хочемо макси-
мально зацікавити малю-
ків яскравими кольорами, 
тому кожен екземпляр 
розмальовуємо вісьмома 

різними відтінками. Звіс-
но, використовуємо тільки 
безпечні для дітей фарби. 
Слідкую за безпечністю 
всіх елементів, і в цьому 
донька справді допомагає. 
Також вона нам на влас-
ному прикладі вказує, як 
зручно розташувати пев-
ний елемент, чим легше 
користуватися ближче до 
підлоги, а що краще роз-
містити вище. Це різнома-
нітні застібки, дзвіночки, 
шнурівки, шестерні, ли-
пучки, годинники, кален-
дарі й інші цікаві для дітей 
деталі».

Зараз Вадим із друзями 
зацікавився створенням 
обладнання для навчання 
дітей із особливими по-
требами. Зрозумів, що на 
ринку дуже мало пропози-
цій такої продукції, а наяв-
на доволі дорога. Каже, що 
зараз спробує створити 
кілька зразків, і якщо вони 
матимуть попит, а клієнти 
підтвердять корисність, 
можливо, започаткує 
масштабніше виробни-
цтво після отримання 
потрібної ліцензії. «Знаю, 
що зараз пропонують різ-
номанітні грантові пропо-
зиції для ветеранського 
бізнесу. Але зазвичай вони 
обмежені за регіонами. 
Чомусь у Житомирській 
області, мабуть, не нара-
хували великої кількості 
ветеранів, яким допомога 
не була б зайвою. Хоча нас 
тут багато! Але нещодав-
но побачив пропозицію 
цікавого курсу, на якому 
навчатимуть створювати 
рекламну сторінку для біз-
несу. Думаю, це потрібна 
функція, тому планую до-
лучитися до проєкту», — 
розповідає Вадим.

Хоча Вадим зізнається, 
що зараз продуктивніше 
працюють «живі зв’язки»: 
коли хтось бачить, із яким 
захватом діти бавляться 

таким обладнан-
ням, не потрібна 
реклама й особливі 
рекомендації. Свої 
вироби він розси-
лає по всій країні, 
і замовлення під-

тягуються «ланцюжком». 
«Хоча минулого тижня ми 
з напарниками майже не 
спали: один онлайн-мага-
зин замовив цілу партію 
типових бізібордів. Ми 
такі робили тільки для них, 
тому щоб встигнути, пра-
цювали в кілька змін», — 
наче скаржиться майстер, 
але насправді він задово-
лений і пишається своєю 
справою. Бо все, від служ-
би на війні до виготовлен-
ня дитячих іграшок, звик 
робити якісно й на совість. 

Автор: Єлизавета Гончарова
Джерело: «Український Тиждень» 

(https://tyzhden.ua/
Society/248267), 

матеріал друкованого 
видання № 40 (672) 

З окопу в іграшковий цех

Хоч я і виховую трьох дітей, але ніколи 
не міг подумати, що колись займатимуся 
обладнанням для дитячого розвитку! 

Завод «Палада» 
уклав контракт 

з Міноборони на 
23,5 мільйона

Про це у Фейсбуці повідомив го-
лова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«На виконання доручення Пре-
зидента України Володимира Зе-
ленського, укладено державний 
контракт між Міністерством обо-
рони України та Херсонським дер-
жавним заводом «Палада» на суму 
23,5 мільйона гривень», – йдеться у 
повідомленні.

Згідно з документом, завод має 
побудувати та поставити плавучий 
причал для потреб ВМС ЗС України.

Як зазначив Гусєв, питання під-
писання державного контракту 
порушив під час своєї поїздки у 
серпні на Херсонщину президент 
Володимир Зеленський.

Херсонський державний завод 
«Палада» розташований на Каран-
тинному острові поблизу херсон-
ських портів – морського й річко-
вого. Завод має державну форму 
власності – органом управління є 
державний концерн «Укроборон-
пром». Підприємство будує різні 
за призначенням доки – від моно-
літних залізобетонних вантажопід-
йомністю 400 т до композитних до-
ків вантажопідйомністю понад 30 
тис. тонн, чимало з яких є унікаль-
ними. У квітні 2014 році на заводі 
було створено новий підрозділ – 
проєктно-конструкторське бюро 
«Палада».

У державному оборонному за-
мовленні на 2020 рік передбачені 
кошти на закупівлю плавучого при-
чалу для ВМС ЗСУ.

Австрія 
спростила 

доступ на ринок 
праці фахівцям 
з-поза меж ЄС
Австрія спростила процедуру 

отримання дозволу на роботу в 
країні для висококваліфікованих 
працівників із держав, що не нале-
жать до Євросоюзу.

Як передає кореспондент Укрін-
форму, відповідне рішення ухвали-
ла Національна рада (нижня палата 
парламенту) Австрії.

Згідно зі змінами до закону про 
перебування та проживання, від 
висококваліфікованих фахівців із 
країн, що не входять до складу ЄС, 
більше не вимагатиметься підтвер-
дження наявного місця проживан-
ня в Австрії (договір про оренду, 
право власності на житло тощо) 
при подачі документів на отриман-
ня дозволу на роботу.

Крім того, зміни передбачають 
скорочення процедури надання 
дозволу до 90 днів, можливість по-
давати документи з території Ав-
стрії, а також перехід протягом двох 
років на «червоно-біло-червону 
картку плюс», яка надає власнику 
вільний доступ до ринку праці.

Як заявили у владній Австрій-
ській народній партії, усунення 
цих бюрократичних перешкод має 
сприяти приїзду до країни кваліфі-
кованих працівників і зміцненню 
економіки.
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Продовження на стор. 27

Аналізуючи події україн-
ських визвольних зма-

гань, необхідно зважати 
не лише на протистояння з 
Москвою, а й на внутрішні 
українські чинники, які 
використовували на свою 
користь більшовики.

«Неусвідомлений 
соціалізм» народних низів

100 років тому револю-
ція відбувалася у складних 
воєнних умовах. По-пер-
ше, тривала Перша світова, 
збройні сили країн-учас-
ниць активно втручалися в 
події на Сході Європи (зо-
крема, і в повоєнний період). 
По-друге, в опанованій 
більшовиками Росії спалах-
нула громадянська війна. 
Причому протистояння між 
російськими силами – чер-
воноармійцями та білогвар-
дійцями – тривало й на 
українських землях. По-тре-
тє, точилися міжнаціональні 
війни, спричинені прагнен-
ням лєнінського Раднарко-
му відновити імперію в її по-
передніх кордонах. До таких 
війн треба зарахувати втор-
гнення червоногвардійців 
на територію України взим-
ку 1917-1918 років і чер-
воноармійців на початку й 
наприкінці 1919-го. Напри-
кінці 1920-го в Україні зосе-
редилася мільйонна армія 
червоної Росії, присутність 
якої унеможливила подаль-
шу боротьбу за демократію 
та незалежність.

Світова війна, що три-
вала з 1914 року, визначи-
ла характер і рушійні сили 
революції 1917-го. Соці-
альні відносини в країні 
були загострені, людське 
життя – знецінене.

До того ж, війна вперше 
перестала бути протисто-
янням професійних армій і 
вдерлася в життя кожної лю-
дини. Але дослідники нерід-
ко забувають про головну її 
особливість: доти роз’єдна-
не умовами сільськогоспо-
дарського виробництва 
селянство вперше стало 
організованою силою. Ца-
ризм мобілізував в армію 
мільйони селян, об’єднав 
їх у військових підрозділах, 
дав їм зброю і навчив нею 
користуватися, після чого 
змусив гинути на полі бою, 
відстоюючи чужі для них ін-
тереси. Жахіття кріпацтва 
ще не зникло з їхньої родин-
ної пам’яті, вони поралися 
на клаптиках землі, зусібіч 
оточених поміщицькими ла-
тифундіями. Тож не дивно, 
що в такій ситуації з’явилося 
гасло зрівняльного поділу 
орних земель. За селянами, 
які бажали знищити поміщи-
ків як клас, робітники стали 
висловлюватися за переда-
чу підприємств, на яких пра-
цювали, у власність трудо-
вих колективів.

Розповідь про револю-
цію іноді починають із про-
гнозу, зробленого колишнім 
міністром внутрішніх справ 
Російської імперії Пєтром 
Дурново. У записці, адресо-

ваній цареві за півроку до 
війни, цей чиновник попе-
реджав, що майбутня війна 
з Німеччиною буде небез-
печною саме через те, що 
може спричинити соціальні 
збурення. Народні низи, під-
креслював Дурново, «спові-
дують принципи неусвідом-
леного соціалізму», і в разі 
воєнних невдач «соціальна 
революція в найбільш над-
мірних її виявах у нас неми-
нуча… Росія буде втягнута 
в безпросвітну анархію, на-
слідки якої навіть не можна 
собі уявити». Спричинених 
війною соціальних катакліз-
мів очікував і Владімір Лє-
нін, але не з жахом, а з вели-
ким ентузіазмом. У листі до 
Максіма Ґорького, написа-
ному на початку 1913-го, він 
наголошував: «Війна Австрії 
з Росією була б дуже корис-
ною для революції (у всій 
Східній Європі) річчю, але 
малоймовірно, щоб Франц 
Йозеф і Ніколаша зробили 
нам цю приємність».

«Свідомий» соціалізм 
європейських соціал-
демократів

Напередодні європей-
ських революцій 1848-1849 
років Карл Маркс і Фрідріх 
Енґельс опублікували про-
грамний документ під наз-
вою «Маніфест Комуністич-
ної партії». Головна ідея цієї 
брошури, якій судилося до-
вге життя, вкладалася в одне 
речення: «Комуністи можуть 
висловити свою теорію од-
ним положенням: знищення 
приватної власності». А го-
ловне гасло комуністів фор-
мулювалося двома словами: 
«експропріація експропріа-
торів».

Розвиваючи в наступні 
роки свою доктрину, Маркс 
розбив комунізм на дві фази 
за ознакою розподілу ма-
теріальних благ: соціалізм 
із розподілом «за працею» 
та комунізм із розподілом 
«за потребами». Розподіл 

за потребами був цілкови-
тою утопією, але не менш 
утопічним видавався Марк-
сів комуно-соціалізм. Осно-
воположники марксизму 
даремно розраховували, що 
націоналізація власності ка-
піталістів приведе до появи 
загальнонародної власно-
сті, а перемога пролетар-
ської революції – до заміни 
держави, яка «засинатиме», 
ефемерною диктатурою 
пролетаріату. Самі собою на-
роди, так само, як і класи, не 
мали внутрішньої структу-
ри з відповідною ієрархією, 
яка дала б змогу оперувати 
власністю або керувати кра-
їною. Такі функції були при-
таманні тільки спільнотам з 
ієрархічною структурою, у 
цьому випадку – державам і 
партіям.

Правлячі кола європей-
ських країн своєчасно зро-
зуміли, яку небезпеку ста-
новить «привид комунізму», 
і намагалися реформами 
усунути його. Своєю чер-
гою, послідовники Маркса 
відмовилися вважати кінце-
вою метою своєї боротьби 
комуністичну революцію. 
Опинившись у парламентах, 
вони оцінили демократію, 
яка давала змогу на законо-
давчому рівні поліпшувати 
умови праці робітників і під-
тримувати слабозахищені 
верстви суспільства. Жодна 
впливова політична сила не 
оголосила себе комуністич-
ною, щоб не підкреслювати 
своєї негайної готовності до 
революційних дій. Соціаліс-
ти, у середовищі яких поши-
рювався марксизм, назвали 
себе соціал-демократами, 
щоб продемонструвати 
відданість демократії та со-
ціальним реформам. Вони 
переконувалися, що краще 
рухатися в бік узгодження 
протилежних інтересів пра-
ці й капіталу, ніж тримати 
курс на знищення капіталу 
– рівноправного з робочою 
силою агента виробничого 
процесу.

Народження 
«держави-комуни»

Коли російські марксисти 
об’єдналися в нелегальну 
партію, вони теж назвали 
себе соціал-демократами, 
маючи перед очима західно-
європейський взірець. Од-
нак уже в 1903-му на з’їзді, 
який проголосив утворен-
ня Російської соціал-демо-
кратичної робітничої партії 
(РСДРП), стався розкол: одні 
пішли за Лєніним, інші – за 
Львом Мартовим. Прибіч-
ники першого (більшовики) 
закликали до комуністич-
ної революції, а прибічники 
другого (меншовики) надали 
перевагу соціальним рефор-
мам. Однак головну роль у 
подіях 1917 року відігравали 
не політичні партії, а ради 
солдатських і робітничих 
депутатів, тобто органи ре-
волюційної самоорганізації 
народних низів, які сповіду-
вали принципи «неусвідом-
леного соціалізму».

Ніколай  ІІ втратив ґрунт 
під ногами, коли за його 
відречення висловилися го-
ловнокомандувачі фронтів, 
позиція яких визначалася 
настроєм у військах. Влада 
перейшла до Тимчасового 
уряду, де основну роль віді-
гравали кадети, але контро-
лювала його Петроградська 
рада робітничих і солдат-
ських депутатів. Основним 
завданням уряду вважалася 
організація загальних, рів-
них, таємних і прямих ви-
борів до Установчих зборів. 
Тому, повернувшись з емі-
грації до Петрограда у квіт-
ні 1917 року, Лєнін висунув 
у «Квітневих тезах» гасло 
«Вся влада – радам!». Його 
не бентежило, що вплив у 
радах мали соціалісти-ре-
волюціонери (есери) та 
меншовики. Основу більшо-
вицької програми дій стано-
вила вимога революційного 
марксизму – «експропріація 
експропріаторів». І саме та-
кою була вимога народних 

низів. А тому рано чи пізно 
ради мусили наповнитися 
більшовиками.

Зберігаючи організацій-
ну відокремленість своєї 
партії від рад (за одночас-
ного наповнення остан-
ніх більшовиками), Лєнін 
планував створити, згідно 
з формулюванням у «Квіт-
невих тезах», «державу-ко-
муну» з двома владними 
вертикалями: партійною з 
повноваженнями диктатури 
під облудною назвою «дик-
татура пролетаріату» і ра-
дянською, з управлінськи-
ми функціями. Водночас він 
поставив перед більшови-
ками завдання переймену-
вати партію із соціал-демо-
кратичної на комуністичну 
й ухвалити нову, суто ко-
муністичну програму. І вже 
у квітні 1917 року привид 
комуністичної революції 
завис над Росією. На відмі-
ну від Марксових утопічних 
абстракцій, пов’язаних з 
«експропріацією експро-
пріаторів», Лєнін збирався 
здійснити комуністичні пе-
ретворення за допомогою 
«держави-комуни», об’єдна-
ної з його партією в одну по-
літичну силу. Таке завдання 
аж ніяк не було утопічним: 
спроектований більшови-
ками суспільно-політичний 
лад мав забезпечити їхнім 
вождям політичну та еконо-
мічну диктатуру.

Після повалення само-
державства минали місяці, 
але популярність більшо-
виків у народних низах зро-
стала надто повільно. Гасло 
«експропріації експропріа-
торів» відповідало вимогам 
низів, але було незрозуміло, 
до кого мусила потрапити 
експропрійована власність. 
Вожді більшовиків пропагу-
вали створення радянських 
господарств (радгоспів) на 
базі поміщицьких маєтків і 
підпорядкованих «держа-
ві-комуні» сільськогоспо-
дарських комун. Натомість 
селяни вимагали зрівняль-
но поділити орну землю 
між тими, хто на ній працює. 
«Чорний переділ» створю-
вав на селі мільйони нових 
приватних власників, тобто 
віддаляв більшовиків від не-
гайного втілення комуно-со-
ціалізму. Оскільки лєнінській 
партії треба було оволодіти 
солдатськими радами, вона 
тимчасово поступилася 
програмними вимогами (як 
виявилося, аж до 1930 року, 
відколи почалася суцільна 
колективізація сільсько-
го господарства) і в серп-
ні 1917-го висунула гасло 
«Землю – селянам!».

Простіше було залучи-
ти на свій бік робітників. 
Гасло «Фабрики – робітни-
кам!» звучало однаково і 
для «держави-комуни», яка 
від імені робітничого класу 
привласнювала через на-
ціоналізацію наявні засоби 
виробництва, і для робітни-
чих колективів, які бажали 
приватизувати свої підпри-
ємства, не переймаючись 

Диктатура експропріаторів
Чому більшовикам вдавалось експортувати 

в Україну не лише свою політику, а й ідеологію
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комуністичною ідеєю. Біль-
шовицькі пропагандисти 
не підкреслювали різни-
ці, але після утвердження 
більшовицької влади Лєнін 
роз’яснив, що приватизація 
підприємств трудовими ко-
лективами є небезпечним 
анархо-синдикалізмом.

Від серпня 1914 року 
вожді більшовиків вимагали 
перетворити війну імперіа-
лістичну на війну громадян-
ську, бо розуміли, що спо-
діватися на здобуття влади 
можна тільки в умовах війни. 
Перспектива громадянської 
війни їх не лякала, але вихо-
дити з таким гаслом у маси 
було б необачно. Тому у ве-
ресні 1917-го вони взяли на 
озброєння народну вимогу 
негайно припинити війну. 
Зміна гасел позитивно по-
значилася на популярності 
більшовиків і допомогла їм 
здобути владу в листопаді 
1917-го, щоправда, у ре-
зультаті збройного повстан-
ня. Вибори до Установчих 
зборів відбулися, однак за 
список більшовиків віддало 
голоси менш як 25% електо-
рату (в Україні – лише 10%). У 
січні 1918-го Лєнін розігнав 
Установчі збори – наступні 
вільні вибори відбудуться 
лише через 72 роки, у берез-
ні 1989-го.

Коли ж народна револю-
ція, що почалася з повален-
ня самодержавства, пере-
росла в комуністичну? Щоб 
обґрунтувати ідеологічно 
прийнятну відповідь, вожді 

більшовиків поділили Росій-
ську революцію 1917 року на 
дві: Лютневу буржуазно-де-
мократичну та Жовтневу 
соціалістичну. Жовтневому 
(за новим стилем листопа-
довому) перевороту вони 
дали урочисту назву «Вели-
ка Жовтнева соціалістична 
революція». Стверджувало-
ся, що з цього моменту ста-
ла можливою реалізація ідеї 
«світлого майбутнього» – ко-
мунізму. Однак насправді 
до комуністичних перетво-
рень більшовики взялися з 
весни 1918-го, тобто після 
розгону Установчих зборів, 
винищення політичних су-
перників у радах терміново 
створеними органами дер-
жавної безпеки й укладення 
Брестського миру з Німеччи-
ною.

Поглинання УНР 
«державою-комуною»

Українська революція, 
що проголосила демокра-
тичну народну республіку, 
за основними закономір-
ностями мало відрізнялася 
від революції російської, 
адже на той момент Україна 
перебувала у складі імпе-
рії 263 роки. Але різниця у 
становищі селян усе ж таки 
існувала, що позначилося 
меншою поширеністю на-
строїв «неусвідомленого со-
ціалізму» серед солдатських 
депутатів. У розпорядженні 
українських селян, так само, 
як російських у Сибіру та 

на Північному Кавказі, було 
більше орних земель. До 
того ж вони не знали об-
щинних порядків, які обплу-
тували село пережитками 
кріпацьких відносин. Укра-
їнські селяни зазвичай не 
мали тієї озлобленості, що 
штовхала до неприйняття 
інституту приватної влас-
ності, грабунку та насил-
ля, хоча й серед них було 
чимало люмпенізованих 
маргіналів. Тому більшо-
викам не вдавалося так 
успішно маніпулювали 
ними, використовуючи 
гасло «експропріації екс-
пропріаторів».

Лєнін на конгресі Комін-
терну в липні 1921-го ви-
знав: «У Сибіру та Україні 
контрреволюція могла тим-
часово перемагати, тому що 
буржуазія там мала за собою 
селянство, тому що селяни 
були проти нас».

Загальноросійські по-
літичні партії, які цілком 
вільно діяли й на наших 
теренах, відрізнялися від 
українських тільки ставлен-
ням до національного пи-
тання. Тому на політичній 
сцені конкурували між со-
бою українські та російські 
соціалісти-революціонери, 
українські та російські со-
ціал-демократи, українські 
соціалісти-федералісти та 
російські кадети. Завдяки 
гнучкій лєнінській такти-
ці більшовики ні з ким не 
конкурували, коли заходи-
ла мова про національне 

питання. Борці за землю та 
волю в Україні до певного 
часу не ставилися до них 
як до ворогів, адже лєнін-
ська «держава-комуна» з 
двома владними вертика-
лями зберігала максималь-
ний ступінь централізації 
країни, проте допускала її 
існування навіть у вигляді 
конгломерату незалежних 
республік.

Чи варто переоцінювати 
прихильність рядових се-
лян, рад солдатських депу-
татів та селянських повстан-
ських загонів до соціальних 
гасел більшовизму? У джере-
лах нерідко згадується сим-
патія селян до більшовиків 
і водночас люта ненависть 
до комуністів. По суті, вони 
виявляли прихильність до 
власних гасел, узурпованих 
більшовиками. Тому влітку 
1919-го, коли вожді РКП 
(б) розпочали «революцію 
згори» в українському селі 
з насадженням радгоспів і 
комун, обурене селянство 
повернуло зброю проти 
радянської влади, й Укра-
їною заволоділи білогвар-
дійці. Вихідці з українського 
села в царській армії ак-
тивно підтримали ідеї авто-
номії та незалежності сво-
єї Батьківщини. Коли ж ця 
армія розвалилася, лідери 
УНР виявилися беззахисни-
ми перед більшовицькими 
бойовиками-червоногвар-
дійцями. Вони й надалі не 
спромоглися протистояти 
Червоній армії, численність 

якої постійно зростала й під 
захистом якої розбудовува-
лася радянська державність, 
цілком підпорядкована дик-
татурі вождів РКП (б).

Радянська форма дер-
жавності насаджувалася на 
наших теренах силовими за-
собами, але не на порожньо-
му місці. Більшовики в під-
російській Україні були не 
тільки зовнішньою, а й міс-
цевою політичною силою. Як 
і в центральних російських 
регіонах, вони використову-
вали настрої «неусвідомле-
ного соціалізму» народних 
низів для насадження місце-
вих структур «держави-ко-
муни». Багаторічна боротьба 
УНР за виживання закінчи-
лася поразкою. Але вона – і 
тільки вона! – покликала 
до життя українську радян-
ську республіку. Бо без цієї 
боротьби неминуче був би 
реалізований інший варіант 
організації радянської влади 
в Україні – механічне злиття 
з Росією.

Сьогодні ми маємо зовсім 
іншу історичну ситуацію, але 
треба все ж таки пам’ятати: 
ворог діє не тільки на лінії 
розмежування, а й усереди-
ні країни. Щоб розібратися 
в теперішній гібридній вій-
ні, необхідно розібратись у 
війні, що точилася 100 років 
тому.

Автор: Станіслав Кульчицький
Джерело: «Український Тиждень» 

(https://tyzhden.ua/History/241965), 
матеріал друкованого 
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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



ЧАС І ПОДІЇ
#43 I 10.21.202028 ДУХОВНІСТЬ

Продовження на стор. 29

Цьогоріч відзначаємо 
155-річницю від уро-

дин Андрея Шептицького. 
Забракне епітетів, аби 
вповні окреслити його 
постать, і значення його 
духовної спадщини є про-
сто неоціненне. А почасти, 
на жаль, таки й належно 
не оцінене. Користаючи 
з нагоди ювілею, громад-
ські організації, релігій-
ні громади, освітянські 
середовища намагаються 
скоротити відстань, що 
утворилася поміж ми-
трополитом Андреєм та 
посполитими людьми. 

Так, Центр Шептицького 
Українського католицького 
університету ще наприкін-
ці серпня розпочав масш-
табний проєкт «Бієнале 
Шептицький/Sheptytsky 
Bien nale» за підтримки Укра-
їнського культурного фонду. 
Мета – модернізувати по-
стать митрополита Андрея 
Шептицького та привернути 
увагу креативних середо-
вищ до його ідей. В контек-
сті бієнале вже зараз 
є прочитано низку пу-
блічних лекції. Першу 
таку лекцію виголосив 
проректор УКУ, давній 
друг нашого видан-
ня – вельмишановний 
пан Мирослав Маринович. 
Отже, просимо вашої уваги.

Для початку хотів би, щоб 
ми задалися запитанням: «А 
чи можна взагалі окреслити 
митрополита Андрея Шеп-
тицького одним словом?». 
Він був церковний ієрарх, 
митрополит, його також 
називали етнархом, тобто 
провідником бездержавно-
го народу. Не було тоді пре-
зидента в Галичині, не було 
й інших осіб, відповідаль-
них за народ. Отже, він був 
фактично відповідальний за 
розвиток українців в Галичи-
ні.

Але у самого Шептицько-
го можна знайти характерну 
фразу: «Сповняючи обов’яз-
ки любові до ближнього, 
приставав я з моїми вірни-
ми у справедливих на ціо-
нальних прагненнях, робля-
чи себе всім для всіх, щоб їх 
спасти; обороняв я їх також 
перед несправедливостя-
ми». Кожен богослов, кожен 
місіонер вловить слова «ро-
блячи себе всім для всіх», 
бо це слова апостола Павла. 
Улюблені слова, визначальні 
слова для кожного місіоне-
ра, тому що для того, щоби 
прислужитися якомусь на-
родові, треба полюбити йо-
го і «в нього увійти», треба 
стати «всім для всіх» у цьому 
народі. Так що моїм вибором 
для окреслення митропо-
лита Андрея Шептицького є 

слово «місіонер».
Разом з тим, він опи-

нився, за своїм походжен-
ням, у дуже цікавій ситуації, 
тому що це поєднання двох 
родин – давнього україн-
ського роду графів Шеп-
тицьких і польського роду 
Александра Фредро, при-
наймні Александер Фредро 
– це відомий польський дра-
матург.

Отож, Шептицький по 
матері з польського роду, 
по батькові – з українсько-
го роду. Він вибрав україн-
ський шлях життя, але він 
сам писав: «Я знаю доклад-
но, що мене чекає, – поляки 
вважатимуть мене за укра-
їнця, а українці будуть мене 
трактувати як поляка, та дар-
ма! Господь Бог кличе, треба 
йти!»

Отже, він пішов як місі-
онер служити українцям. 
Ледь не перша проблема, 
з якою він мав справу, – це 
складне економічне стано-
вище українців в тодішній 
Австро-Угорщині, тому що 
українці були найбіднішою 

соціальною та етнічною 
групою. Як її підняти еконо-
мічно, як захистити від екс-
плуатації з боку капіталу, як 
правило, не українського? 
Вирішити це питання треба 
було, бо цілковито зубожі-
лим людям важко говорити 
про проблеми духовності.

Які були пропозиції щодо 
вирішення цієї проблеми у 
той час, в якому жив Шеп-
тицький?

Найпопулярнішою була 
пропозиція більшовиків. 
Тодішня соціалістична ідея 
твердила, що треба зни-
щити буржуазію як клас – і 
це типова «нульова сума», 
типовий «win-lose». «Или 
смерть капиталу, или смерть 
под пятой капитала» – ось 
так це звучало в російській 
транскрипції, тобто знищен-
ня тих, хто вважався твоїм 
кривдником.

Але Шептицький не міг 
прийняти таку версію, тому 
що для нього авторитетом 
було Євангеліє, а Євангеліє 
говорить, що «Любіть воро-
гів ваших і моліться за тих, 
що гонять вас» (Мт. 5, 43-44). 
Отже, логіка Шептицького 
була суто християнською і 
не приймала логіки більшо-
вицької.

Крім того, 1891 року з’я-
вилася перша соціальна 
енцикліка римських пап, а 
саме: енцикліка Папи Лева 
XIII «Rerum Novarum» («Нові 

речі») , в якій вперше Като-
лицька церква розвернула-
ся до проблем робітників, 
проблем простого трудо-
вого народу. Шептицький, з 
усього видно, був захопле-
ний цією енциклікою, і че-
рез кілька років, 1904 року, 
він написав своє послання 
«О квестії соціальній», де 
виклав програму дій духо-
венства відповідно до цієї 
енцикліки, яку він поклав в 
основу свого бачення. Однак 
передусім треба розуміти, 

що Шептицький як богослов 
бачив усі проблеми, в тому 
числі й соціальні, саме в бо-
гословській перспективі.

Для прикладу, Шептиць-
кий пише: «Спільна молитва, 
мої милі браття, має більшу 
силу, ніж молитва кожного 
зокрема. Не лише тому, що 
тут один за одного молить-
ся, один одному випрошує 
ласки з неба, а ще й тому, що 
Ісус Христос обіцяв особли-
вішим способом бути з тими, 
хто об’єднується в Його іме-
ні». Так само в нього є дуже 
характерна фраза: «А ще 
більше Він [Христос] є поміж 
тими, що спільними силами 
працюють для добра ближ-
нього». Отже, це і є бого-
словський ключ до розумін-
ня всіх інших рекомендацій 

Шептицького. Ті, котрі спіль-
ними силами працюють для 
добра ближнього, отриму-
ють благодать, а від благо-
даті Господньої йде додана 
вартість. Отже, узгоджена, 
здружена дія приносить 
додану вартість, джерелом 
якої є Христос.

Але коли ми говоримо 
такі слова, як «здружена 

дія», «спільними зусилля-
ми», то все це для нашого 
секулярного вуха звучить 
дуже знайомо, бо ми впі-
знаємо в цьому так звану 
логіку «позитивної суми», 
тобто принцип «win-win», 
який і дає додану вартість. 
Коли від співпраці виграють 
усі, коли немає переможців 
і переможених, результат є 
більшим від суми доданків. 
Ось чому я кажу, що в цьому 
випадку йдеться про додану 
вартість, – гравці, співпра-

цюючи, отримують біль-
ше, ніж вони отримали б 
поодинці. Це вигідніше, 
ніж витрачати енергію 
на взаємопоборення. Це 
сказано іншими слова-
ми, але про те саме, що 

і в Шептицького: якщо ви 
співпрацюєте, то отриму-
єте Божу благодать і зро-
стаєте у різних розуміннях 
– і матеріально, і духовно; 
якщо ж ви ворогуєте, то 
утворюється чорна діра, в 
яку всмоктується вся ваша 
енергія, все багатство. Від 
цього занепадає і суспіль-
ство загалом.

Зрозуміло, що для митро-
полита Андрея Шептицько-
го основою справедливого 
ладу є Божий Закон. Я піді-
брав кілька цитат, які гарно 
відтворюють його логіку.

Мені дуже подобається 
це його вміння переконати 
людей: «Шукаєте сили еконо-
мічної без моральності, без 
Закону Божого. Неможли-
вим є економічне буття без 

моральності, бо неможли-
вим є без суспільного ладу, 
а ладу суспільного нема, 
де немає рівноваги прав і 
обов’язків. А цієї рівноваги 
нема, де немає етики». І далі 
крок за кроком він вибудо-
вує свою аргументацію: «Так 
само неможливим є еконо-
мічне буття, оперте на етиці, 
яку розуміють як приватну 

справу кожного зосібна…». 
«Моральність потрібна для 
дотримання суспільного 
ладу… мусить бути Законом 
Божим».

А тепер на хвилинку за-
зирнімо у наш час: ми, зви-
чайно ж, хочемо економіч-
ного достатку, але не хочемо 
моральності, не хочемо на-
віть думати про моральність.

Соціалісти говорили 
про класову боротьбу, яка 
є буцімто рушієм усякого 
прогресу. Що маємо у Шеп-
тицького? У його посланні 
«О квестії соціальній» чита-
ємо: «Два стани – убогий і 
багатший [тобто робітни-
ки і буржуазія], не є одне 
одному зі своєї природи 
ворожими. Хибним є твер-
дження, що сама природа 
штовхає їх до завзятої вічної 
боротьби. Капітал і праця 
не перебувають у сутніс-
ній і природній супереч-
ності, боротьба між ними 
випадкова – не обов’язко-
ва. Капітал не обійдеться 
без праці, а праці потрібен 
капітал. Зі згоди і єдності, 
як у кожній справі, так і тут, 
випливають порядок і краса; 
незгода і боротьба прино-
сять загальне змішання, без-
лад і занепад».

Пізнаєте ту саму логіку, ту 
саму думку? Далі:

«[Церква] усмиряє й усу-
ває братовбивчу боротьбу 
суспільних верств. Вона про-
голошує доктрини, яким під 
силу ті крайнощі вирівняти». 
І наступне дуже лаконічно, 

але по-філософськи дуже 
правильно: «Віддати кожно-
му те, що йому належиться, 
кожне його право пошану-
вати – це підстава всякого 
ладу, до якого веде наука 
Церкви».

У Шептицького можна 
знайти ще кілька цитат, які 

і і і і

Андрей Шептицький: 
християнські розв’язки 
одвічних проблем

«Любіть усі своє, свого тримайтеся і про 
своє дбайте, але стережіться ненависті, бо 
ненависть – це почуття нехристиянське»

Капітал і праця не перебувають у сутнісній і природній 
суперечності, боротьба між ними випадкова – не 
обов’язкова. Капітал не обійдеться без праці, а праці 
потрібен капітал
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дуже добре «лягають» на 
нинішній секулярний спосіб 
мислення.

Наприклад, кожен, хто 
трошки читає західну літе-
ратуру, знає таке поняття, як 
«affi  rmative actions», тобто 
надання комусь переваж-
них прав. Але для Церкви 
це дуже знане поняття, тому 
що від часів Христа ми ма-
ємо одну і ту саму логіку: 
Церква стоїть на боці бідних. 
Вибір на користь бідних – це 
вибір Церкви. Відповідно, 
Шептицький говорить, що 
«кожній суспільній верстві 
– багатшим та убогішим – 
належиться від нас поміч і 
підпора для осягнення спра-
ведливих жадань; убогішим, 
однак, з огляду на важче їхнє 
становище і на більшу їхню 
потребу, належиться від нас 
особливіша опіка і поміч».

Далі в нього є одна цита-
та, яка заслуговує на особли-
ву увагу. Тут є дві частини:

«В ім’я Христової любові 
пригадуємо багатшим їхні 
обов’язки, в ім’я тієї любові 
захищаємо права убогих».

Тут все в порядку, кожен 
соціаліст погодиться з цим 
висновком. Але далі:

«З тієї ж любові не за-
криваємо перед убогими 
їхні обов’язки і шануємо 
права багатших».

А тут уже є проблема для 
соціаліста. Які це обов’язки 
бідних? Які це права багатих? 
Нема! Багатих треба знищу-
вати. Отже, як бачите, вміти 
пошанувати кожне право є 
наукою Церкви. Мало того, 
Шептицький навіть остері-
гає бідних перед їхніми по-
милками: 

«В міру зростання по-
треб і бажань убогих 
верств мусимо чимраз 
усильніше остерігати їх пе-
ред заздрістю й пожадан-
ням чужого добра і перед 
ненавистю, яка хоч і прояв-
ляється у якій завгодно фор-
мі, завжди є підривом всякої 
релігійності і всякої мораль-
ності».

А тепер згадайте собі об-
ставини й риторику торіч-
них президентських і парла-
ментських виборів. Як часто 
звучали у нас квазісоціаліс-
тичні гасла, як вільно гуляла 
в людських душах ненависть 
до тих, хто володіє майном і 
є багатшим?

Для Шептицького цілком 
очевидною була заповідь 
бути милосердними, тобто 
давати милостиню:

«Будьте ощадними, але не 
скупими! Ви,  багаті, пам’я-
тайте, що дóбра, які по-
сідаєте, маєте від Бога, а 
Бог наказав вам давати 
милостиню».

А далі йде надзвичай-
но цікава фраза:

«В годину смерті з ці-
лого майна залишиться 
вам лиш те, що ви дали убо-
гому».

Так-от, ви, мабуть, знаєте 
такий вислів,  що свого на-
житого майна на той світ не 
забереш? Неправда, забе-
реш, є такий банк, і цей банк 
– це убогий. Все те, що ви від-

дасте бідному, ви отримаєте 
потім на небі. Це дивовижна 
фраза! Точне відображення 
того Христового принципу 
милосердя, за яке потім лю-
дина отримує належне до-
бро на небі.

Далі, ми маємо сьогодні 
в Україні велику проблему 
патерналізму, і на це знову 
знаходимо лік у митрополи-
та Шептицького:

«Помагайте убогому не 

лиш з дня на день, а як мо-
жете, так поможіть, щоб 
він міг вийти з біди та сто-
яти на своїх власних ногах. 
Давайте убогому здатність 
до заробітку – научіть 
його, покажіть йому,  як би 
він сам міг свою долю по-
правити».

І друга цитата:
«Виробляйте у молоді 

самостійність, індивіду-
альність, учіть їх розрахо-
вувати більше на себе, ніж 
на інших, не оглядатися на 
поміч уряду і [свого] краю, 
а власною ініціативою до-
роблятися самостійного 
буття».

Всі ви, напевно, знаєте 
відому притчу про те, що 
краще: дати склянку води 
чи показати шлях до озе-
ра? Звичайно ж, треба дати 
склянку води, щоб спраг-
лий напився, але при цьому 
треба також показати шлях 
до озера, щоб людина сама 
могла себе забезпечити.

На основі таких момен-
тів з економічної етики 
Шептицький зорганізовує 
священників для очолення 
економічної акції в Галичині. 
Вона передбачала важли-
вий ланцюжок етапів, як це 
можна реконструювати. Що 
важливо для митрополита 
Андрея? Кожну справу він 
розпочинає з перевихован-
ня усього народу – це про-
сто основа для нього. Він по-
чинає з того, чим ми навіть 
не закінчуємо: з духовного 

вишколу людей. Ми просто 
ігноруємо це завдання, а він 
починає саме з нього.

Наступним етапом є орга-
нізація промотора реформ. 
На той час це були священ-
ники, бо село так було ви-
будуване, що вони були 

головним вістрям реформ. 
Звичайно, сьогодні ми має-
мо інші обставини, однак все 
одно нам слід знайти промо-
торів реформ.

Третій етап –  просвіта на-
віть найнижчих прошарків 
населення. «Просвіта» в Га-
личині була надзвичайно по-
тужною організацією в той 
час. Тому через книжечки, 
посібники, хати-читальні на-
род піднімався у своєму роз-

витку, здобував нові знання, 
як організовувати своє гос-
подарство й задовольняти 
інші потреби.

Четвертий етап – широка 
кампанія самофінансуван-
ня. Отже, яка була головна 
думка за цим всім? Не йти 
до якихось олігархів за гро-
шима, а зібрати хай навіть 
невеличкі датки від селян і 
утворити банк, і Церква ви-
ступала гарантом його чес-
ності.

Так з’явилися гроші для 
фінансування ще одного ета-
пу, а саме: самоорганізації у 
сфері виробництва і торгів-
лі – кооперативного руху. 
Буквально через 5-10 років 
українці Галичини створили 
надзвичайно потужні орга-

нізації. Такі кооперативи, як 
«Маслосоюз», були відомі 
навіть в Голландії, не те що 
по всій Польщі. За словами 
дослідника Зиновія Свере-
ди, «завдяки діяльності 
Шептицького Галичина 
стає своєрідною коопе-
ративною республікою. У 
кооперативах були задіяні 
84% усіх парохій та громад, 
тобто 1,42 млн вірних… 
Економічна модель Шеп-
тицького була унікальна 
для свого часу – це був чи 
то капіталізм з людським 
обличчям, чи то християн-
ський соціалізм з визнанням 
приватної власності. Митро-
полит ніби нівелював класо-
вий конфлікт, закликаючи до 
порозуміння бізнес та най-
маний персонал».

Отже, зробімо тепер ви-
сновки до питання, з яко-
го ми почали: «Як піднести 
економічний рівень наро-
ду?» Я вже говорив про те, 
що нинішня модель укра-
їнських урядів – це взяти в 
Міжнародного валютного 
фонду гроші і, так би мовити, 
пустити їх на «соціалку», щоб 
люди не бунтували і могли 
вижити. Але це неправиль-
ний шлях. Я не є великий 
економіст, але, наскільки я 
зрозумів дискусію щодо від-
криття ринку землі, схиляли-
ся в нас більше до швидких 
грошей: взяти їх в олігархів, 
іноземного капіталу, віддати 
землю в руки великих кам-
паній, але, як на мене, все це 
на шкоду малим фермерам. 

Шептицький, я думаю, діяв 
би навпаки. Він би розгорнув 
широку кампанію підтримки 
малих фермерів, з тим, щоби 
вони доробилися й утвори-
ли великі кампанії. Україна 
має в цьому плані великий 
потенціал, який треба тільки 
розкрити.

Ще одне завдання для 
митрополита було в наці-

ональній сфері. Українці в 
давній Австро-Угорщині 
– найбезправніша етнічна 
група, позбавлена права на 
самовизначення. До того ж, 
польська й українська кон-
цепції державності жорстко 
конкурували одна з одною.

Як допомогти українцям 
набути власної суб’єктності? 
Без вирішення цього пи-
тання так само дуже важко 
піднести духовність народу. 
Шептицький формулює пе-
редумову суб’єктності наро-
ду:

«Такою могутньою та за-
певнюючою щастя всім гро-
мадянам організацією може 
бути Батьківщина тільки 
тоді, коли не буде цілістю, 
зложеною штучно з різних і 
різнородних частин, а подіб-
ним до моноліту організмом, 
себто тілом, оживленим од-
ним духом, що з внутрішньої 
життєвої сили розвивається, 
доповнює внутрішні браки і 
з природи є здоровим, силь-
ним, свідомим своїх цілей не 
тільки матеріяльним, а й мо-
ральним тілом».

Зверніть увагу на важли-
ве закінчення: «…є не тільки 
матеріальним, а й мораль-
ним тілом».

Знову і знову ми повер-
таємося до того, що якщо ви 
хочете добробуту, щасливої 
долі, то треба набути й мо-
ральної суб’єктності.

Якою, за Шептицьким, 
є передумова успішної та 
сильної держави?

«А коли йдеться про те, 
щоб якийсь народ зайняв 
в історії передове, почес-
не становище і для людства 
створив нові світлі та великі 
дороги, то це може дати одна 
лишень культура, коли буде 
оперта на здорових і силь-
них моральних основах. Без 
неї будуть марнуватися най-
кращі засоби багатств і дарів 
природи…»

Тут слово «культура» 
вжите, я думаю, у сенсі цін-
нісної платформи. Якщо на-
род живе за правильними 
моральними законами, пра-
вильними етичними прин-
ципами, тоді, власне, і збері-
гаються ті всі дари природи і 
багатства.

А якою в той час була ло-
гіка опонентів Церкви? Логі-
ка ненависті. Усім нам відо-
ма давня формула Максима 
Горького: «Не вміючи нена-
видіти – неможливо щиро 
любити».

Готуючи лекцію, я знай-
шов ще формулу Анатолія 
Луначарського, так само ві-
домого більшовика, і вона 
мене просто вразила: «Хри-
стиянська любов є перешко-
дою для поширення нашої 
революції. Геть із любов’ю 
до ближнього! Те, чого ми 
потребуємо, – це ненависть. 
Ми мусимо навчитися нена-
висти, бо тільки тоді ми змо-
жемо здобувати світ!»

Мушу сказати, що це була 
логіка того часу. Так думали 
не тільки більшовики – вся 
Європа тоді жила апологією 

Ті, котрі спільними силами працюють 
для добра ближнього, отримують 
благодать, а від благодаті Господньої 
йде додана вартість 
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Коли від співпраці виграють усі, коли 
немає переможців і переможених, 
результат є більшим, ніж сума доданків

ненависті. Жили нею, зви-
чайно, й українські націона-
лісти, записавши у своєму 
Декалогові восьмим пунк-
том: «Ненавистю і безогляд-
ною боротьбою приймати-
меш ворогів Твоєї Нації». Це 
та сама логіка ненависті.

Що пропонує Шептиць-
кий?

«Любіть усі своє, свого 
тримайтеся і про своє дбай-
те, але стережіться ненави-
сті, бо ненависть – це почут-
тя нехристиянське».

Фактично знов ми вихо-
димо на логіку «win-win», 
або «позитивної суми».

Я справді намагався 
знайти бодай одну якусь 
цитату, де б Шептицький ви-
правдовував ненависть. І не 
знайшов ніде: він засуджує 
її завжди. Втім, митрополит 
визнає ненависть лише в од-
ному випадку, коли йдеться 
про гріх – людина має нена-
видіти гріх, який у ній самій. 
Але це дещо інша ненависть.

Позицію митрополита 
Андрея можна проілюстру-
вати кількома цитатами:

«Чи то ненависть класова, 
чи народна, чи прикрита ви-
глядом ревності й патріотиз-
му, чи умотивована справж-
німи або уявними кривдами, 
завжди і кожна ненависть 
є нехристиянською, завж-
ди відводить від Бога і від 
правди, завжди є справж-
нім злом і нещастям, завжди 
більше шкодить тому, хто 
ненавидить, хоч і несвідомо, 
ніж тому, кого ненавидять… 
Християнська любов навіть 
тоді, коли обороняє перед 
реальною кривдою ворога, 
не може перестати бути лю-
бов’ю, не може зближатися, 
ані стати подібною до нена-
висті».

«Християнин може і по-
винен бути патріотом, але 
його патріотизм не може 
бути ненавистю, ані не сміє 
накладати обов’язків, супро-
тивних вірі».

«Християнство зобов’я-
зане любити батьківщину і 
дбати про добро свого на-
роду, тільки одного йому не 
можна. Не можна йому, на-
віть під прикриттям патріо-
тизму, ненавидіти, а ще біль-
ше – кривдити іншого».

У відомому зверненні 
Шептицького після прого-
лошення Української держа-
ви 30 червня 1941 р. є одна 
фраза, коли він вітає німець-
ку «армію-визволительку». 
Саме ця фраза перебирає на 
себе всю увагу читачів. Фак-
тично після цього не зверта-
ють уваги на інші цитати, які 
там є. А там є справді щось 
дуже важливе:

«Від уряду, ним [Яросла-
вом Стецьком] покликаного 
до життя, очікуємо мудро-
го, справедливого проводу 
громадян, який задоволь-
нив би потреби і добро всіх 
замешкуючих наш Край 
громадян, без огляду на те, 
до якого віросповідання, 
народності й суспільної вер-
стви [вони] належать».

В іншому місці він, звер-
таючись до монахів неукра-
їнського походження, так 
само говорив:

 «Ви усі кістю з костей і 
кров’ю з крові народу Захід-
ної України. Між вами були 
люди й іншої національності, 
які, одначе, з таким пожер-
твуванням працювали для 
нашого народу, що стали у 
повному значенні того сло-
ва нашими найближчими і 
найдорожчими співробітни-
ками у винограднику Хри-
стовому».

У нас навіть сьогодні 
можна почути дискусії: 
правильним є поняття 
«політичної нації» чи 
ні. А вона, як бачимо, 
виписана Шептиць-
ким у час війни, коли 
нації повстали одна на 
одну, коли, здавалося, 
увесь світ збожеволів.

Крім того, Шептицький 
є, здається, чи не найпо-
тужнішою постаттю в історії 
України, яка підняла питання 
внутрішньонаціональної во-
рожнечі між різними група-
ми українців.

Тут його слово стає над-
звичайно промовистим:

 «Найбільшою небезпе-
кою є внутрішні роздори, 
взаємне поборювання й 
отаманщина, яка випливає 
з роздорів і вже так сильно 

спричинилася до руїни й 
упадку усіх наших надій при 
першій нашій пробі побуду-
вати Українську Державу… 
Є в душі Українця глибока й 
сильна воля мати свою дер-
жаву, – та, попри ту волю, 
знайдеться, може, однаково 
сильна і глибока воля, щоб 
та держава була обов’язко-
во такою, якою хоче її мати 
партія, чи кліка, чи група, 
чи навіть одна особа. Бо як 
же пояснити те фатальне 
ділення між собою, ті спо-
ри, роздори, сварні, ту пар-
тійність, яка нищить кожну 
національну справу?! Як 
пояснити психіку таких чис-
ленних гарячих патріотів, 
праця яких має визначний 
руїнний характер?!»

Мушу признатися, що 
вчора мене «розфренди-
ли» близько десяти людей 
на Фейсбуці. Чому? Тому що 
я їм говорив про те, що не 
можна так жорстко воро-
гувати одне з одним, що це 
наша біда сьогодні в Україні, 
що нам потрібно шукати по-

розуміння і бути державним 
народом. На жаль, ми знач-
но швидше шукаємо воро-
га між собою і ворогуємо з 
ним більше, ніж з нашим 
справжнім ворогом.

Ще однією цитатою Шеп-
тицький дає діагноз цій хво-
робі:

«Але не без великого 
страху доводиться нам са-
мих себе спитати, чи не 
страждає організм нашого 
народу – якщо наш нарід 
можна організмом назва-
ти – на якусь моральну ге-
мофілію, яка спричинює те, 
що кожна найменша рана є 

неначе невиліковною. Чому 
кожне непорозуміння між 
українцями, яке, як здається, 
можна було б легко усунути, 
переходить так часто у хро-
нічний стан антагонізмів, 
спорів, яким нема кінця?! А 
з обох сторін [при цьому] 
може бути найліпша воля і 
патріотизм, що виглядає на 
справжню любов до Батьків-
щини».

Хтось може спитати: «А чи 
Шептицький взагалі бачив 
реальне життя, чи він розу-

мів, наскільки жорсткими є 
ці зіткнення між різними на-
родами, групами і т. д? Може, 
він сидів у келії і не розумів 
того всього?». Що ж, я піді-
брав дві цитати, які говорять 
про те, що насправді цей чо-
ловік був мудрим етнархом 
і державником… Отже, чи 
кожен компроміс із ворогом 
є правильним? Може, треба 
забути про якісь стримуючі 
фактори і просто завжди йти 
на порозуміння, не звертаю-
чи ні на що увагу. Цитую:

 «Бо кожний розуміє, що 
мир, який не рахувався б 
із потребами народів і при 
якому народи вважали б 
себе скривдженими і ними 
б у дійсності були, не був би 
ніяким миром, а радше при-
чиною нових чимраз гірших 
ускладнень і взаємних нена-
вистей, які мусили б довести 
до нових воєн».

Мені б дуже хотілося, щоб 
ці слова прочитали творці 
Мінських угод, тому що вони 
пропонують нам ці угоди 
як умови миру. Насправді ж 

вони є умовами перемир’я, 
тобто зупинки кривавого 
зіткнення, але до гаранту-
вання справедливого миру 
тут далеко.

Друга цитата стосується 
справедливої оборони (її 
Шептицький написав після 
Першої світової війни):

 «По страшній добі, в якій 
усі майже держави світу 
наказували і вчили людей 
убивати, не диво, що та на-
ука принесла сумні плоди. 
Справді, учасники війни, 
себто не провідники, а жов-
ніри, ведені до бою, могли, 
може, всюди думати, що вій-

на по їхньому боці справед-
лива, себто є дозволеною 
обороною власного краю, 
власних родин і власних хат. 
Коли так думали і коли йшли 
в бій, жертвуючи своє моло-
де життя для оборони бать-
ківщини і своїх найближчих, 
умираючи в боях, ставали 
подібними до св[ятих] муче-
ників, що життя віддавали 
для віри».

Тобто у Шептицького по-
няття справедливої війни 
таки було.

У митрополита можна 
знайти також вислови, над 
якими я особисто ще розду-
мую. Отак легко їх прийняти 
не можу, моя грішна натура 
ще борикається з тим. Ось, 
для прикладу, така фраза:

«Бо нема сильнішої зброї 
на супротивника, як справ-
жня любов і щира праця для 
його добра!»

Це, звичайно, повністю 
відповідає християнському 
вченню, але як же нам важ-
ко сприйняти цю тезу, коли, 
наприклад, ми думаємо сьо-
годні про наш військовий 
конфлікт з Росією! У Біблії, в 
Псалмах, є також дуже ціка-
ва фраза, яку нелегко при-
йме наш сучасник: «Я бо не 
покладавсь на лука мого, і 
не спас мене меч мій; але ти 
врятував нас від наших во-
рогів і засоромив ненавис-
ників наших» (Пс. 44:7).

Де я все таки можу цю 
фразу зрозуміти і визнати 
Шептицькому рацію – так це 
в тому, що духовна постава 
народу є необхідною пере-
думовою його перемоги. Із 
кволим духом навіть найсу-
часніша зброя буде малое-
фективною.

Як говорив Шептицький, 
«час воєнний утруднює лю-
дині керуватися вказівками 
тверезого, ясного розуму, 
освіченого вірою». А звідси 
випливає феномен, який є 
надзвичайно небезпечний 
сьогодні: коли занепадає 
віра, а отже, і цінності, тоді 
з’являється явище, яке сьо-
годні має назву постправда, 
або засилля фейків. Це при-
зводить до того, що люди пе-
рестають розрізняти правду 
й облуду, добро і зло. Вияв-
ляється, це саме було також 

і в час Шептицького. І ось які 
його ради нам важливо за-
своїти сьогодні:

 «Як для окремих осіб, так 
і для народів найбільшим 
нещастям в цім світі є змішу-
вання понять добра і зла».

«Чи ж це не якесь дивне 
божевілля – не розрізняти 
поняття правди і неправди, 
добра і зла, світла й темряви, 
культу Бога і культу демона 
та закону Божого і закону 
бандитів?»

Ясна річ, усе це випливає 
з євангельської формули: 
«Ніхто не може двом панам 
служити: бо або одного зне-

навидить, а другого буде 
любити, або триматиметь-
ся одного, а того знехтує. 
Не можете Богові служити 
– і мамоні» (Мт. 6:24).

Звучить все прекрасно. 
Але чому тоді ми не може-

мо розрізняти правду і не-
правду? Бо постає питання: а 
що є істина? Втім, кожен бо-
гослов поправить мене і ска-
же: «Ні, не що є істина, а хто 
є істина, бо в християнстві 
істиною є Слово воплочене 
– Христос». Що ж, я готовий 
прийняти цю формулу, вона 
є правильною. Але пробле-
ма в тім, що самі християни 
свідчать про цю істину не-
достатньо добре, тому що 
в нас є різні конфесійні ба-
чення Христа і, відповідно, 
ми дуже часто ворогуємо, 
кажучи про істинного Бога, 
не вміючи вийти на формулу 
миру, формулу любові.

Ще більші проблеми у нас 
з тим, що ми вважаємо злом, 
бо дуже часто ми вважаємо 
злом те, що ним не є, і дуже 
часто вважаємо добром те, 
що насправді є злом.

Тому в цій ситуації, коли 
так важко вийти на якийсь 
правильний шлях, дуже по-
мічною для нас буде чи не 
найголовніша заповідь ми-
трополита Андрея: «Пам’я-
тайте, що ніколи, [нічого] ко-
рисного для свого народу не 
осягнете через супротивну 
Божому законові поведін-
ку».

І на завершення – щось 
оптимістичне. Я знайшов 
у Шептицького фразу, яка 
сповнила мене великою на-
дією:

«Не тільки у глибокому 
середньовіччі, але й, найі-
мовірніше, також у майбут-
ньому український Київ віді-
граватиме для цілої Західної 
Європи велику – можливо, 
вирішальну – роль».

Це було сказано тоді, 
коли про український Київ 
ще мови не було. Ще Укра-
їна не була незалежною, а 
він уже бачив, якою великою 
може бути її роль у світі.

Отже, дякую вам за ува-
гу. Дай, Боже, щоб наші уми 
і серця сповнилися цими 
ідеями Шептицького і щоб 
ми справді зробили україн-
ський Київ і всю Україну важ-
ливою землею для всього 
світу. Хай щастить!

Автор: Мирослав Маринович
Джерело: «Збруч» 

(https://zbruc.eu/node/100791) 
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У Львівський центр 
легеневого здоров’я 

госпіталізують людей з 
найважчими пневмонія-
ми й іншими легеневими 
захворюваннями. Уже на 
місці з’ясовують, якого 
походження ураження 
легень (не завжди ла-
бораторні дослідження 
підтверджують ковід). Усі 
пацієнти тут — киснево-
залежні. Навантаження на 
медичний персонал коло-
сальне, на витривалість, 
як зауважує генеральний 
директор Центру легене-
вого здоров’я Любомир 
Рак. А обіцяних грошей 
держава так і не виплати-
ла, пояснюючи незрозумі-
лими коефіцієнтами…

— Кожен медичний за-
клад уклав угоду з НСЗУ 
(Національна служба здо-
ров’я України) стосовно 
грошових виплат. Вам 
виплатили усі обіцяні дер-
жавою гроші?

— Ні. За кількістю команд 
медиків нам мали виплати-
ти 6 млн 100 тис. гривень, 
обрахувавши якісь коефіці-
єнти, які мені особисто нез-
розумілі, — каже Любомир 
Рак. — Але нам виплатили 
за липень лише 3 млн 200 
тис. гривень. За серпень — 
3 млн 700 тис. гривень.

— Ваша лікарня визна-
чена як опорний медич-
ний заклад для лікування 
ковідних пневмоній, а це 
– найважчі пацієнти у 
цій пандемії… Скільки 
у Центрі зараз хворих 
із ковідом?

— У нас перебува-
ють хворі з пневмонія-
ми, які часто є усклад-
неннями ковіду. На місці у 
лікарні ми визначаємо, ко-
відні це пневмонії чи іншого 
походження. Бачимо часом, 
що клінічно — ковідні пнев-
монії, але ПЛР цього не під-

тверджує. Таких є 30% від 
усіх пацієнтів. Це не тільки 
наша, а й світова статисти-
ка. Усі бачать, що ковід, але 
аналіз ПЛР — негативний… 
Зараз маємо 180 хворих на 
170 ліжках. Лікарня пере-
повнена. У реанімації — 13 
пацієнтів, шестеро з яких на 
апаратах ШВЛ. Тих коштів, 
які нам проплатили, виста-
чає рівно на доплати до за-
робітної плати медикам — 
до 300%. Ми їх виплачуємо з 
квітня. У п’ятницю отримали 

кошти і здійснили доплати 
за серпень.

— Медики працюють із 
підвищеним навантажен-

ням – порівняно зі звич-
ним ритмом роботи?

— Дуже підвищене на-
вантаження! Хто у це не ві-
рить, запрошую до нас у лі-
карню волонтерами. Видам 

усі засоби захисту, костюми, 
респіратори, рукавиці… За-
прошую попрацювати во-
лонтером у будь-якому 
відділенні — на вибір. 

Принаймні походити хоча б 
чотири години у захисному 
костюмі і засобах захисту. 
Тоді стає зрозуміліше, чи 

варто на вулицях і в гро-
мадських місцях одягати 
маску… А медсестра нашої 
лікарні на день має п’ятде-
сятьом пацієнтам тричі зро-
бити ін’єкції, крапельниці 

поставити. Це фізично дуже 
важко. Люди працюють на 
витривалість. Усі виснажені. 

Пацієнти, які у нас лежать на 
лікуванні, потребують кис-
ню. Усі кисневозалежні… 
Пропоную подивитися тим, 

хто не вірить, що ко-
ронавірус існує.

— Медики ка-
жуть, після перене-
сеного ковіду є небез-
печні наслідки…

— Насамперед ура-
ження судин. Ми це бачимо, 
знаємо. Не тільки легеневі 
ураження. Ковід уражає інші 
органи й системи організму. 
Але, повірте, ми не можемо 
відстежувати людей, які ви-
писалися з лікарні і перебу-
вають вдома. Займаємося 
лише стаціонарним лікуван-
ням. На місцях повинні від-
стежувати здоров’я людей 
сімейні лікарі.

— Медикаментів вам 
вистачає для лікування 
людей?

— Ні, медикаментів бра-
кує! За нашими розрахун-
ками, тільки на ліки нам 
потрібно 10−12 мільйонів 
на місяць. А нам дають 3 
млн 200 тис. на все про все. 
Коли виплачуємо доплати 
медичному персоналу, 200 
тисяч залишаються на все 
решта. А тільки на кисень 
щомісяця у нас йде до пів 
мільйона гривень! Потрібні 
ще лабораторні реактиви, 

дезінфікувальні засоби і все, 
що стосується засобів захи-
сту медичного персоналу. 

Апаратів ШВЛ і кисневих то-
чок, яких у нас 150, вистачає. 
Але бракує коштів для того, 
щоб ми закупили медика-
менти і забезпечили наших 
пацієнтів необхідними лі-
ками. Люди у нашій лікарні 
лікуються безкоштовно, за 
послуги медичному персо-
налу пацієнти не платять — 
за укол, за якісь процедури 
чи маніпуляції лікарські. 
Але за медикаменти змуше-
ні платити самі. Забезпечує-
мо наших пацієнтів у розра-
хунку 80/20. 80% ліків — за 
рахунок пацієнтів, 20% - за 
наш рахунок.

— У середньому скільки 
грошей потрібно людині 
на один день лікування, на 
медикаменти зокрема?

— У середньому на день 
— 2−2,5 тисячі гривень. 
Курс лікування (у кращому 
випадку) — 10−14 днів.

— Зараз осінь. У Льво-
ві постійні дощі, це наш 
клімат… Матимемо Іс-
панію, Італію у Львові чи 
«пронесе», як думаєте?

— Прогнози — невдячна 
річ. Бачу, що у нас за останні 
два тижні зросла кількість 
пацієнтів, до того ж, важких. 
Це не пов’язано з погодою. 
Радше з розслабленістю… 
Народ вважає, що все вже 
закінчилося і нічого нема. 
Поки у кожного у родині чи 
серед близьких не буде важ-
ких випадків, доти народ не 
віритиме у те, що треба бути 
максимально обережними. 
Ковід є, він спричиняє важ-
кі патології і наслідки! Тих, 
хто не вірить, — запрошую 
волонтерити. Усе можна по-
бачити на власні очі.

Фото Центру легеневого здоров’я
Автор: Ірина Кушинська

Джерело: «Високий Замок» 
(https://wz.lviv.ua/

interview/421797-u-30protsent-
khvorykh-iz-pnevmoniiamy-analiz-

plr-nehatyvnyi-khocha-klinichno-tse-
kovidna-pnevmoniia) 

Любомир Рак:

«У 30% хворих із пневмоніями 
аналіз ПЛР – негативний. Хоча 
клінічно це – ковідна пневмонія»

Хто не вірить у ковід, запрошую до нас у 
лікарню волонтерами. Видам усі засоби 
захисту, костюми, респіратори, рукавиці… 

Походіть хоча б чотири години у 
захисному костюмі і засобах захисту 
– і зрозумієте, чи варто на вулицях і в 
громадських місцях одягати маску…
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На початку тижня є ризик, що ваші плани не збігатимуться із планами 
керівництва. Можливо, час змінити роботу. У середу не втручайтеся в чужі 
справи. В суботу можна накупити багато непотрібного. У неділю знайдіть час 
для відпочинку.

Вам вдасться зробити крок на шляху до формування корисних звичок і 
позбавлення від шкідливих. Продемонструйте силу волі. Повернення назад 
– зараз малоймовірне.

На початку тижня можлива тимчасова самотність у зв’язку з від’їздом або 
зайнятістю, вашою або вашої коханої людини. Друзі допоможуть відчути 
себе впевненіше. Найвдаліші дні для побачень – четвер і неділя.

Фінансові ресурси можуть дещо виснажитися. Можливо, надійде цікава 
ділова пропозиція. Будьте уважнішими з банківськими картами, щоб ними 
не скористалися шахраї.
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На початку тижня є ризик що ваші плани не збігатимуться із планами

ОВ
ЕН

На початку тижня вас можуть завантажити понаднормовою 
роботою. Це сприятливо позначиться на вашому фінансово-
му становищі. У п’ятницю стежте за тим, що говорите, і будь-
те обережні при спілкуванні з колегами. У неділю вас можуть 
надихнути приємні новини, що стосуються сім’ї. У вівторок не 
поспішайте і не демонструйте ініціативу: ваші задуми можуть 
вважати ненадійними й навіть авантюрними. 

Подбайте про поліпшення кровообігу. Проводьте більше 
часу на свіжому повітрі. Дуже важливе правильне харчуван-
ня – додайте у раціон яблука, моркву, волоські горіхи. Корисні 
помірні фізичні навантаження. Привчіть себе робити зарядку 
вранці.

Розуміння і підтримка коханої людини дозволять оптимі-
стично дивитися у завтрашній день. Присвятіть більше часу 
одне одному, організуйте романтичну вечерю.

До середи не починайте нові справи. Зараз не варто екс-
периментувати. У другій половині тижня ймовірні фінансові 
надходження.

Час звернути пильну увагу на сферу особистого 
життя. Розширте коло спілкування. На роботі ви пори-
нете у круговерть справ. Вам вдасться отримати цінну 
інформацію і укласти вигідний контракт. Четвер може 
бути найнапруженішим днем тижня. У суботу дове-
деться вирішувати побутові проблеми.

Вам буде не вистачатиме енергії. Більше відпочи-
вайте, в ідеалі – візьміть відпустку, проведіть її тихо. 
Чергуйте періоди активності та розслаблення, займай-
теся справами потроху. Серед ваших колег і близьких 
є люди, готові вас «підстрахувати».

Зайва скромність може відібрати у вас шанс позна-
йомитися з дуже цікавою людиною у середу або п’ят-
ницю. Забудьте про комплекси, але не варто сором’яз-
ливо натягувати замість них маску. Будьте самими 
собою під час побачення.

На вас можуть очікувати нескінченні наради, теле-
фонні переговори та паперові справи. Перша полови-
на тижня – напружений період для вашого гаманця. 
Не підірвіть бюджет великими витратами. Фінансових 
надходжень не передбачається.

Ситуація може вимагати від вас більшої активності, тоді є шанс 
досягти успіху як в особистих справах, так і в бізнесі. У середу будь-
те максимально чесні з друзями та членами сім’ї. У п’ятницю ви 
зможете показати себе перед керівництвом і підвищити авторитет. 
До кінця тижня ваші інтереси будуть спрямовані у бік творчості.

Якщо перед вами стоїть проблема зайвої ваги – тиждень підхо-
дить для її вирішення. Результати вашої діяльності будуть настільки 
обнадійливими, що ви продовжите працювати над собою. Довго-
тривалий ефект дадуть плавні зміни.

Не робіть поспішних висновків. Не переплутайте кохання із зако-
ханістю. У суботу – вдалі побачення.

Є ймовірність знайти нове, можливо, короткочасне, джерело дохо-
ду. Ваш авторитет зросте. Суб’єкти підприємницької діяльності можуть 
зіткнутися із раптовими змінами у кадровому складі свого бізнесу.

Цей тиждень порадує новими можливостями. Більше активності та 
творчої ініціативи на роботі. Забудьте про те, що таке лінь і втома. Саме 
зараз вийде реалізувати багато ваших задумів. У суботу вибирайтеся у 
гості. Особливо тішитиме спілкування з дітьми.

Зараз ви можете збагатитися розумінням того, що для вас є 
алергеном або небажаним продуктом.

На початку тижня ви будете особливо привабливі для про-
тилежної статі і, при бажанні, підкорите неприступні «фортеці». 
Якщо у вас вже є пара, приділіть більше уваги коханій людині. 
Чим гармонійніші ваші стосунки, тим більше шансів на успіх 
в різних сферах життя у вас обох.

Ваше творче життя вирує і приносить прибуток. Вам за-
пропонують цікаві та вигідні проекти. У вівторок або сере-
ду імовірні фінансові надходження.

Якщо будете зібрані, то зможете зробити стрибок у кар’єрі. У по-
неділок або вівторок ймовірні відповідальні переговори та набуття 
нових ділових партнерів. Свого можете досягнути тільки власними 
зусиллями. Не сподівайтеся на помічників і спонсорів. Вони – не 
безкорисливі.

Ваша шкіра буде особливо чутлива до факторів зовнішнього се-
редовища. Особливо подбайте про захист обличчя і рук від неспри-
ятливих явищ.

Не бійтеся своїх емоцій, але і не мучте зайвими ревнощами коха-
ну людину. Необачно сказані слова можуть поранити вашого парт-
нера.

Необхідно розумне ставлення до грошей. Намагайтеся ретель-
но та вчасно виконувати всі завдання керівництва.

ГОРОСКОП
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Ви – спокійні, у вас хороший настрій. Насолоджуйтесь життям, приємни-
ми знайомствами, спілкуванням. Якщо це – не про вас, значить, ви занадто 
багато працюєте. Не забувайте про домашні справи. Більше часу приділяйте 
дітям. У вихідні поїздка до рідних або невелика подорож збагатить вражен-
нями й підніме настрій.

Зараз ви схильні до утворення набряків. Постежте, скільки рідини ви 
вживаєте. Можливо, варто скоригувати питний режим. Пробуйте полоскати 
рот водою, коли відчуєте спрагу. Було б непогано на якийсь час відмовитися 
від солі.

Ви – на вершині успіху, таємничі, привабливі. Не заплутайтеся у шану-
вальниках (-цях). Не намагайтеся вести подвійну гру. Вибирати все ж дове-
деться. Покладіться на інтуїцію.

Ймовірні скорочення на роботі або врізання зарплати. Стримайте ви-
трати й не вплутуйтеся в авантюрні історії.
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На легкий успіх розраховувати не доводиться, при-
готуйтеся до буденної роботи. У четвер вас можуть 
оцінити й підвищити на посаді. Може виникнути си-
туація, коли доведеться відповідати не тільки за себе, 
але і за інших. Ні з ким себе не порівнюйте. У вівторок 
не призначайте ділові зустрічі – велика ймовірність 
обману. 

Оберігайте нервову систему від зайвих переван-
тажень. Особливо це стосується п’ятниці. З четверга 
почніть профілактичні процедури для нирок. Вихідні 
присвятіть культурному відпочинку.

Ваша оригінальність і яскравість може насторожи-
ти кохану людину й викликати у неї ревнощі. У п’ятни-
цю побудьте на самоті, розберіться з почуттями і, на-
решті, виправте свої помилки у стосунках.

Фінансове становище стабілізується. На роботі по-
старайтеся знайти компроміс. У середу і п’ятницю не 
носіть із собою великі суми.

Може додатися паперової роботи. П’ятниця – вдала для ремон-
ту та покупок, пов’язаних із побутовими питаннями. У суботу не 
приймайте необдумані рішення. Зустріньтеся з друзями. У понеді-
лок і вівторок буде багато зустрічей і телефонних дзвінків. Ви може-
те стати посередником у важливій справі.

Цей тиждень присвятіть відновленню сил. Вам необхідний від-
починок – у тиші та спокої. Уникайте стресів. Відмовтеся від га-
ласливих заходів. Ідеальний варіант – взяти  відпустку. Якщо це 
неможливо – максимально знизьте навантаження та інтенсивність 
спілкування.

Завантаженість на роботі залишає мало часу на кохану людину. 
Це може підштовхнути її на вчинок, який зачепить ваше самолюб-
ство. У суботу ви проведете удвох чудовий день, й образи розчи-
няться без сліду.

Не залазьте у борги й не користуйтеся занадто активно кредит-
ною карткою. Творчий підхід до роботи буде винагороджено, але 
стримайте амбіції.

Складіть план дій і орієнтуйтеся за ним, інакше потонете у спра-
вах. У понеділок не базікайте про особисте й не видавайте чужих 
таємниць. У п’ятницю доведіть розпочату справу до кінця, це варте 
витрачених зусиль. Наприкінці тижня відчуєте підвищення життє-
вого тонусу, а невеликі затримки у справах залишаться в минулому. 
Приділіть увагу сім’ї, дітям і батькам.

Ваш організм стане джерелом найважливішої інформації – лише 
навчіться вловлювати й розшифровувати сигнали. Зараз – ідеаль-
ний момент для тренування. Налаштуйтеся на найголовнішу для 
вас людину – самого себе.

Схоже, ви перебуваєте на роздоріжжі. Перш, ніж прийняти ос-
таточне рішення, доведеться детально проаналізувати особисте 
життя. Є ймовірність повернення невирішених проблем у ваші сто-
сунки.

У середу та четвер небажано займатися питаннями, пов’язаними 
з нерухомістю. У п’ятницю можете отримати вигідну ділову пропо-
зицію. У понеділок або вівторок ймовірні фінансові надходження.

На вас чекає успіх і додатковий прибуток. Вдалими будуть 
вкладення в акції, валюту та гра на біржі. Особисте життя на-
дихатиме, присвятіть йому максимум часу. Чим більше ви по-
даруєте турботи коханій людині, тим більше отримаєте у від-
повідь. Це надихне вас на успіхи в усіх сферах життя. Станьте 
ближчими, почніть жити разом, зробіть або прийміть пропо-
зицію руки та серця.

Швидше за все, ви переживатимете пік активності. У вас 
буде багато сил, і, при бажанні, ви зможете використати їх на 
благо своїх справи та здоров’я. Головне – не переборщити й 
дотримуватися правил безпеки.

Навіть якщо вам здається, що кохання – не головне, життя 
доведе, що це – не так. Ви будете мати гостру потребу у коха-
ній людині. Саме разом вам буде добре.

Щоб почувати себе комфортно, потрібні гроші. І вони у 
вас будуть. Ви зараз – на піку професійної форми, потрібні й 
дуже популярні.

Ваші честолюбні плани починають реалізовуватися, тільки повірте у 
свої сили. Але перш, ніж погодитися на привабливу пропозицію, дайте 
«зелене світло» логіці. Ваша працездатність може творити чудеса. Тіль-
ки не вважайте, що всі інші – ледачі невдахи. Постарайтеся справити 
приємне враження у компанії.

Присвятіть тиждень здоров’ю волосся. Категорично не рекомендо-
вані заходи, пов’язані з термічним або хімічним впливом. Пошукайте 
якісні косметичні засоби для догляду.

Не вимагайте від коханої людини все й відразу. Середа, четвер і су-
бота – вдалі для романтичних побачень. У неділю не дозволяйте безпід-
ставним чуткам посварити вас.

Не прагніть до швидкого збагачення. Бажано не відмовлятися від 
роботи, яку вам запропонують у п’ятницю.

ГОРОСКОП
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Робота, удача і 
підтримка трибун: 

як ми перемогли Іспанію
Підопічні Андрія 

Шевченка перер-
вали програшну серію 
і здобули історичну пе-
ремогу над іспанцями.  

Збірна України перегра-
ла Іспанію на НСК «Олім-
пійський» з рахунком 1:0 в 
групі Ліги націй. Заповнений 
на 20% стадіон та мільйони 
глядачів стали свідками фут-
больного свята. Тож як збір-
на України здивувала весь 
світ і чому вболівальники 
– невід’ємна частина футбо-
лу…

Перший тайм під 
акомпанемент зітхання

Хоч головний тренер 
збірної України гучних заяв 
не робив, вболівальники 
готувалися до свята. За де-
сять хвилин до матчу стаді-
он був заповнений вщент 
(ну, це в нинішніх умовах). Зі 
стартовим свистком хвиля 
несамовитої підтримки вбо-
лівальників накрила наших 
збірників з головою.

Жоден з присутніх на 
трибуні не замовкав ні на 
мить. Згуртовані вболіваль-
ники викрикували фірмові 
гасла. Перший тайм потонув 
в цигарках (курити на стаді-

оні заборонено) та постій-
них зітханнях. Стільці для 
сидіння були лише аксесу-
аром – більшість присутніх 
дивилася матч стоячи.

Перший тайм минув в 
окопах для України. Єдине, 
що можна було протистави-
ти іспанцям в атаці – фонове 
«Україна» від вболівальни-
ків. Перший і єдиний момент 
нашої збірної – кутовий і ку-
ций удар в бік воріт Де Хеа. 
Навіть така спроба забити 
стала вибуховою сумішшю 
для вболівальників.

Повернення 
вболівальників: деталі

В цьому матчі, як і в кож-
ному, вистачало місця для 
дискусій. Вболівальники 
з обуренням сприймали 
будь-яке рішення польсько-
го арбітра проти України. 
Після кожного зіткнення, 

прислухавшись, можна було 
розібрати жваву культурну 
й не дуже дискусію глядачів 
між собою. Хтось тим часом 
розмахував пивом і поливав 
оточуючих, хтось лаяв арбіт-
ра, хтось просто напруже-
но споглядав. Байдужих не 
було.

Диктор по стадіону по-
стійно нагадувала про не-
обхідність носити маски, не 
наближатися до сусідніх си-
дінь. Ці заклики лунали до 
всіх, але не долітали до вух 
до українських вболіваль-
ників. Завдання безпеки, на 
жаль, більшість з них прова-
лила. Неспокійно було й 
в ложі преси. Журналісти, 

паралельно з живим пе-
реглядом, увімкнули теле-
трансляцію і роздивлялися 
спірні моменти.

В другому таймі наша 
команда заграла нахабніше 
в спортивному плані і отри-
мала результат. Один з пер-
ших моментів став резуль-
тативним. Циганков після 
блискучого пасу Ярмоленка 
відкрив рахунок. Градус під-
тримки фанів не спадав ні на 
йоту, і лише підсилювався 
до фінального свистка.

Ті, котрі сумнівалися в 
настільки позитивному ре-
зультаті, почали буквально 
молитися. Вболівальники 
просто не бачили очевид-
них тактичних фолів з боку 
наших гравців. Кожен до-
водив арбітру, що тримати 
суперника за футболку – це 
нормально. З 85-ї по 90-ту 
хвилину почалося справжнє 
безумство. Здавалося, ти не 
можеш почути навіть свій 
голос. Фінальний свисток. 
Україна - Іспанія – 1:0.

«Попри вдалий резуль-
тат, наші амбіції в Лізі націй 
не змінилися.  Наразі ми не 
можемо конкурувати з най-
кращими збірними світу. У 
нас посередній чемпіонат, 
але у кожного футболіста є 
величезне серце і величез-
не бажання грати за збірну 
України», - зазначив Андрій 
Шевченко.

«Після матчу я підійшов 
до Бущана в роздягальні, 
поплескав його по плечу і 
сказав, що він нарешті від-
працював «на нуль» за на-
ціональну команду. Георгій 
зіграв фантастично. Найго-

ловніше, що ми отримали 
– це конкуренція в збірній. 
Хто буде краще готуватися, 
той і гратиме, такий у нас 
закон», - прокоментував гру 
найкращого гравця матчу 
– воротаря Георгія Бущана 
коуч українців.

Автор: Віталій Ткачук, Київ
Джерело: «Укрінформ»

 (https://www.ukrinform.ua/
rubric-sports/3117234-robota-udaca-

i-pidtrimka-tribun-ak-mi-peremogli-
ispaniu.html)

УХЛ: «Кременчук» вперше 
став чемпіоном України

В українській хокейній 
лізі (УХЛ) завершився плей-
офф. У сьомому  фінальному 
матчі «Кременчук» обіграв на 
своєму льоду «Донбас» 3:2 і 
виграв серію 4:3, повідомляє 
Укрінформ.

Основний час вирішаль-
ного матчу завершився вні-
чию 2:2. За «Донбас» шайби 
закидали Буценко та Бирю-
ков. У складі господарів від-
значились Серанов і Дубінін. 

Доля чемпіонства виріши-
лась в овертаймі. На 7-й хви-
лині Кисельов реалізував 
більшість і приніс «Кремен-
чуку» перемогу 3:2.

«Кременчук» виграв се-
рію 4:3 і вперше в історії став 
чемпіоном України.

У півфіналах плей-офф 
УХЛ «Кременчук» виграв се-
рію у «Білого Барса» (Біла 
Церква) – 4:0, а «Донбас» обі-
грав «Дніпро» (Херсон) – 4:2.

УЄФА розглядає варіанти 
розширення Ліги чемпіонів 

до 36 команд – ЗМІ
Союз європейських фут-

больних асоціацій (УЄФА) 
може змінити формат прове-
дення групового турніру Ліги 
чемпіонів із сезону-2024/25.

За інформацією The 
Telegraph, розглядається два 
варіанти розширення. Відпо-
відно до першого, 36 клубів 
будуть розподілені на шість 
груп, кожна команда зіграє 
п’ять матчів вдома та на ви-
їзді.

Другий варіант передба-
чає, що кожна команда зіграє 

з десятьма суперниками, які 
підбиратимуться на основі 
системи посіву. Повідомля-
ється, що другий варіант має 
більшу підтримку, оскільки 
він дасть можливість збіль-
шити кількість топ-ігор на 
груповому етапі, а це зробить 
Лігу чемпіонів привабли-
вішою для телебачення.

Остаточне рішення може 
бути прийнято у 2021 році.

Наразі в Лізі чемпіонів ви-
ступають 32 команди, які ді-
ляться на вісім груп.

Клуби НБА втратили через 
пандемію 694 мільйони доларів
30 клубів північноамери-

канської Національної бас-
кетбольної асоціації (НБА) в 
сумі втратили близько 694 
мільйонів доларів в резуль-
таті 258 скасованих матчів 
регулярного чемпіонату піс-
ля зупинки сезону в середи-
ні березня через пандемію 
COVID-19.

Як повідомляє The Athletic, 
найбільші збитки зазнали 

«Лос-Анджелес Лейкерс». 
Переможці сезону-2019/20 
були змушені скасувати 10 
домашніх матчів, через що 
недоотримали 52,7 мільйона 
доларів прибутку.

Друге місце за збитками по-
сів «Нью-Йорк Нікс» (45 млн), 
третє – «Голден Стейт Воррі-
орс» (42,5 млн). Менше за всіх 
постраждав «Мемфіс Гріззліс», 
який втратив 10,4 млн.

Йовичевич став найкращим 
тренером 6 туру чемпіонату 

України з футболу
Хорватського футболь-

ного наставника клубу «Дні-
про-1» Ігоря Йовичевича наз-
вали найкращим тренером 
6-го туру УПЛ.

Так вирішило Всеукраїн-
ське об’єднання тренерів із 
футболу, передає Укрінформ.

«Підопічні Йовичевича 
завдали поразки чернігів-

ській «Десні» (2:0), здобувши 
першу перемогу в чемпіонаті 
під керівництвом нового на-
ставника. У «Дніпрі-1» нала-
годжується організація від-
бору та пресингу, проведено 
ефективні заходи з цементу-
вання середини поля», – за-
значається у повідомленні. 

Турнірне становище в УПЛ 
після 6-ти турів: «Динамо» – 14 
очок (6 ігор), «Ворскла» – 14 
(6), «Шахтар» – 12 (6), «Колос» 
– 10 (6), «Маріуполь» – 10 (6), 
«Олімпік» – 9 (6), «Десна» – 9 (6), 
«Олександрія» – 9 (6), «Зоря» 
– 6 (6), «Дніпро-1» – 5 (6), «Ін-
гулець» – 4 (6), «Минай» – 4 (5), 
«Рух» – 2 (5), «Львів» – 1 (5).

Фото з сайту УХЛ
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Робота
Потрібна жінка для роботи в російській 
сім’ї. 847-329-0202 

У компанію потрібні жінки для приби-
рання будинків в Чикаго. 708 -979 -1990

В майстерню по ремонту траків потріб-
ні помічники-механіки. Будемо вчити, 
якщо немає досвіду. 224–814-8898

Компанія  GMT, що базується в Чика-
го, шукає професійного, мотивовано-
го  електрика  на другу зміну. Відмін-
на заробітна плата і пільги. Кандидати 
повинні мати досвід роботи не мен-
ше 5 років. Будь ласка, надсилайте ре-
зюме та вимоги до заробітної плати на 
MitchB@gmt-inc.com або телефонуйте  
847- 366 - 1186
Потрібен механік в Truck Repair Shop, 
бажано з досвідом роботи. Майстерня 
знаходиться в Cicero IL. Більше інфор-
мації за телефоном: 630 - 923 - 0106
Велика тракова компанія в Elgin, IL (Best 
Way Logistics) - запрошує на роботу во-
діїв CDL. Довгі дистанції - 60 ц/миля. Ло-
кальни - $26/год. Напрямки East/South/
Midwest. На території паркінгу є май-
стерня. Вимагається досвід  шість міся-
ців і більше, чистий рекорд. 631-988-
4758  або  513-328-3689

На «full time» позицію потрібен до-
свідчений carpenter. Потрібно мати 
свій інструмент і транспорт. Телефо-
нуйте за номером  224 -628 -5371

Компанія «Alpha Trans Services « запро-
шує на роботу водіїв для перевозки 
машин по США в закритих трейлерах. 
Заробіток $1500-$2500 в тиждень. Гро-
шовий бонус для водіїв з досвідом. На-
вчаємо водіїв без досвіду.  Нові траки і 
трейлера. Не потрібно права CDL.  331-
308-4981 або 773-875-9705
Робота! Потрібен водій  CDL  клас 
А. Зарплата $2200 - 2500 в тиждень. 
773-600-5114 
На локальні маршрути потрібен 
водій CDL. Паркінг в Addison, IL. 
847-222-3749

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 оренду. Palatine. Відремон-
тована,  дві спальні. У чистому і тихому 
6-ти квартирному будинку. Новий кар-
пет, підлоги і плитка. Ніяких домашніх 
тварин. Центральне опалення та вода 
включені. Ви платите тільки електрику. 
Рент $1000/мiсяц. 312 -909 -0506

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)

embroidery  & monogram machine

ЗАМОВЛЕННЯ  ОГОЛОШЕНЬ В РУБРИЦІ 
"CLASSIFIED"  ГАЗЕТІ  "ЧАС І ПОДІЇ"

Ціна одного слова
жирним шрифтом
Розмір Бізнес Картка

50 ц
75 ц
$20/за

випуск

Виписуйте чеки на "Mediator, Inc"

Для замовлення оголошення
телефонуйте: 773 - 697 - 3922

РОБОТА!

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

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!

Потрібна  пара  на  роботу  в  пральні 
Непоганий  заробіток, пристойні  умови 

Штат  Colorado, Kremmling  
Надаємо безкоштовно житло

1-970-389-3472

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 

Запрошуємо власників траків (Dry Van, Flatbed).

На роботу потрібні
ВОДІЇ CDL

586-344-6882 (укр.)

630-600-7827 (engl. /polish)

Хороші умови праці  
та  заробітна плата

Наша компанія може стати 
спонсором для тих, хто вже 
проживає в США і хоче 
легалізувати свій статус 
і отримати грінкарту
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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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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

847-322-4019 / 847-307-5230

Office Assistant/Customer Service. 
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Get the 
Classic Toyota

Advantage

Vehicle images used for illustration purposes only. *Lease incl 10K mi/yr. at 15¢ per mile over. Lessee resp for excess wear & maint. Prices plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. On approved credit through TFS. 2020 RAV4 & 2020 Highlander offers incl. $500 TFS Lease Subvention Cash (2020 Camry offer incl. $700) 
provided by Toyota. Cannot be combined with other offers. ^0% APR Financing up to 60 mos. available on select 2020 Camry & 2020 RAV4 models. 60 monthly payments of $16.67 for each $1,000 financed. 0.9% APR Financing up to 60 mos. available on select 2020 Highlander & 2021 Corolla models. 60 monthly payments 
of $17.05 for each $1,000 financed. Price plus $300 doc fee & MV fees. May not be combined with other offers. All lease & finance offers require Tier 1+ customers through TFS. On approved credit. †Up to $3,500 cash back on select 2020 Supra models. Cash back provided by Toyota & available on select 2019-2020 
Toyota vehicles in stock. Price plus $300 doc fee & MV fees. Cannot be combined with other offers. Incentives are subject to change. See dealer for complete details. Dealer not responsible for any omissions/typos. Offer ends 11/2/20.

515 N. Green Bay Road, Waukegan, IL
847-696-8806 • ClassicDirectToyota.com

Mowimi Po Polsku • Se Habla Español • Full service body shop • FREE estimates

DECIDE YOUR TERMS. SAVE TIME. SAVE MONEY. 

DEC

FINANCE NOW >

CONFIGURE LEASE >

$189/MO.

$289/MO.

SHOP NOW

$1,500

Lease
For

OR

0%
up to 60 Mos.^

APR
Financing

$3,500
Customer Cash†

UP TO

*Per Mo. 
36 Mos.

Model#: 1864, MSRP: $23,479. $179/mo. for 36 mos. $1,899 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $6,444/$14,792.

New 2021 Toyota

Corolla
$179

Customer Cash†

0.9% 
APR Financing 
up to 60 mos.^

Lease
For

*Per Mo. 
36 Mos.

Model#: 2532, MSRP: $26,054, $219/mo. for 36 mos. $2,899 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $7,884/$13,809. 

New 2020 Toyota

Camry
$219

$2,000Customer Cash†

OR 0% 
APR Financing 
up to 60 mos.^

*Per Mo. 
36 Mos.

New 2020 Toyota

Highlander

os. Custo

Lease
For

Model#: 4430, MSRP $27,339, $259/mo. for 36 mos. $2,699 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $9,324/$17,497. 

New 2020 Toyota

RAV4
$259

$2,000Customer Cash†

OR 0% 
APR Financing 
up to 60 mos.^

OR

Lease
For

*Per Mo. 
36 Mos.

Model#: 6937, MSRP $37,638, $309/mo. for 36 mos. $3,299 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $11,124/$24,088. 

$309
$1,750 Customer Cash†

0.9% 
APR Financing 
up to 60 mos.^

New 2021 Toyota

AVESAVE M
SHOP 

New 20200 Toyota

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 70 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

з багаторічним  досвідом роботи та  з високо кваліфікованими працівниками 

Запрошує до співпраці водіїв з правами CDL категорії A
• Водіїв ТЕАМ та Solo в напрямках Штатів Південної і Північної Каліфорнії, 
  Орегон, Вашингтон, а також Флориди
• Водіїв для MIDWEST напрямків (радіус 300-700 миль)
• Водіїв для локальних перевезень у денну та нічну зміни 

Ми забезпечуємо:
• Проїздами по платних дорогах і станціях зважування (I-Pass, PrePass)
• Паливними картками
• Сервісом і Технічною підтримкою
  (офіс, склад , майстерня , вага, паркінг для вантажних і легкових автомобілів - 
  все знаходиться  на одній території)

• Тягачами  і  причіпами в хорошому надійному стані
• Підтримкою досвідчених диспетчерів - 24/7 і по вихідних  

Ми гарантуємо:
• Професійну і відповідальну робочу обстановку 
• Дружню позитивну атмосферу 
• Індивідуальний підхід і увагу до всіх працівників
• Щотижневу оплату відразу на рахунок (direct deposit )
Розмовляємо українською, польською, англійською і російською мовами 

Наші вимоги:
• Діючі професійні права  (CDL class A)
• Водієві повинно бути як найменше 23 роки
• Досвід роботи від 2 років
• Мати чистий рекорд

Транспортна Kомпанія
LIV TRANSPORTATION, Inc

Щоб отримати більше інформації 
телефонуйте

847-443-5051

A)
23 роки

CLASSIFIED – ОГОЛОШЕННЯ
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Український стартап презентував 
«електробайк-важковаговик»

Український стартап Delfast пре-
зентував трьохколісний електрич-
ний велосипед Trike із невеликим 
причепом для перевезення ванта-
жів.

Про це повідомляє портал New 
Atlas.

Максимальна швидкість зав-
дяки електричному 750-ватному 
двигуну становить 34 км за годину, 
а запас ходу без підзарядки розпо-

чинається від щонайменше 70 км, і 
може сягати 110 км.

Зазначається, що велосипед 
зможе перевозити до 300 кг ванта-
жу.

Вартість одного екземпляра 
Trike становить 3 799 доларів США.

До слова, нещодавно Delfast 
презентував новий електричний 
гірський велосипед Cross Dirt, що 
розганяється до 80 км/год.

Renault презентував концепт електрокара 
із двигуном на 217 «коней»

Французький автовиробник 
пре зентував прототип електрично-
го хетчбека Megane eVision. 

Про це повідомляє портал New 
Atlas.

В автомобілі встановлено елек-
тричний двигун із потужністю 217 
кінських сил. До сотні кілометрів на 

годину електрокар може розігнати-
ся за майже вісім секунд. Наразі не-
відомі ані запас ходу без підзаряд-
ки, ані стартова ціна майбутнього 
електричного автомобіля.

У самій компанії зазначили, що 
виробництво Mеgane eVision роз-
почнеться вже наступного року.

Lexus відмовиться від трьох 
непопулярних моделей

Про це повідомляє Automotive 
News із посиланням на представ-
ника марки. Йдеться про хетчбек 
CT, седан IS і купе RC. Завершення 
їхнього «життєвого» циклу доз-
волить виробнику скерувати всі 
сили та засоби на розширення 
кросоверного сегмента. Винятком 
стануть іміджеві RC F і LS, а також 
седан ES, що добре зарекоменду-
вали себе.

За підсумками продажів, у пе-
ріод із січня до серпня 2020 року 
лідером у Європі став кросовер UX. 
Його обрало понад 10 тисяч покуп-
ців. У трійку лідерів також потра-

пили NX (7739 одиниць) і RX (3474 
одиниці). Такі показники тільки де-
монструють правильність намірів 
Lexus.

У зв’язку з цим із ринку Європи 
«піде» хетчбек СТ, його за цей пе-
ріод вибрало всього 2344 покупці. 
Цей показник – на 35% менший, ніж 
за аналогічний період 2019 року. 
Така ж доля чекає на седан IS. Його 
продажі впали вдвічі й склали 1101 
авто, купе RC – 422.

При цьому флагманське спорт-
купе RC F залишиться у лінійці, як і 
седан LS, хоча їхні продажі – значно 
нижчі.

Bentley презентував люксовий 
седан із двигуном на 542 «коня»

Новий люксовий седан 2021 
Bentley Flying Spur має 4-літровий 
двигун V8 із потужністю 542 к. с. 
Крутний момент становить 568 Нм.

Про це повідомляє портал Car 
Buzz.

Седан розганяється з нуля до 96 
км/год за всього 4 секунди, а його 
максимальна швидкість не переви-
щує 319 км за годину.

Клієнти зможуть обрати між мо-

делями, які розраховані на чоти-
рьох або п’ятьох пасажирів. Також 
усередині люксового авто встанов-
лено сенсорний дисплей.

Зазначається, що постачання 
2021 Bentley Flying Spur розпоч-
нуться у Великій Британії та Європі 
вже в цьому році, а у США – з на-
ступного року.

Ціна одного автомобіля – від 196 
тисяч доларів США.

PSA відмовиться 
від Peugeot 108 і Citroen C1

PSA Group завершує серійне 
виробництво невеликих міських 
автомобілів Peugeot 108 і Citroen 
C1 та продає Toyota свою частку у 
спільному підприємстві в Чехії, де 
французькі сіті-кари збирають на 
одній лінії з Toyota Aygo. Про це по-
відомило агентство Reuters з поси-
ланням на джерела, знайомі з ситу-
ацією в PSA Group.

За інформацією одного з інсай-
дерів, французька група залишає не 
тільки завод в Чехії, але і А-сегмент 
в цілому. Однією з причин такого рі-
шення стало посилення екологічних 
норм, для відповідності яким вироб-
никам доводиться встановлювати 
на автомобілі з ДВЗ дорогі системи 
фільтрації вихлопних газів. Це збіль-
шує вартість деяких автомобілів 
A-сегмента до рівня, при якому їхнє 
виробництво стає невигідним.

Крім того, за даними IHS Markit, 
протягом останніх десяти років 
інтерес до компактних моделей 
знижується. У 2010 році на сітікари 
припадало 10,9% ринку, тоді як у 
2019 році – 7,4%. При цьому частка 
В-сегмента збереглася на рівні 30%.

У PSA Group відмовилися ко-
ментувати майбутнє Peugeot 108 
і Citroen C1. У компанії зазначили, 
що розглядають, які моделі групи 
більше відповідають очікуванням 
клієнтів у сегменті A та європей-
ським цільовим показникам вики-
дів вуглецю.

Ще однією причиною скоро-
чення А-сегмента стало створення 
альянсу з Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) – Stellantis. Угоду про повне 
злиття у рівних частках PSA Group і 
Fiat Chrysler Automobiles підписали 

у грудні 2019 року. Як повідомля-
ється, FCA не планує відмовлятися 
від своїх компактних моделей Fiat 
500 і Panda, які є бестселерами в 
своєму класі у Європі. В обох вже 
є гібридні версії, а Fiat 500 доступ-
ний і з повністю електричним сило-
вим пристроєм. А от у Peugeot 108 
і Citroen C1 ні гібридних, ні елек-
тричних версій немає.

Альянс із FCA відкриє францу-
зам доступ до гібридних та елек-
тричних технологій для компак-
тних автомобілів, що дозволить 
суттєво скоротити витрати на їхню 
розробку. Раніше PSA вже розгля-
дала можливість електрифікації ав-
томобілів сегмента A, але відмови-
лася від цього плану, побоюючись 
не виправдати витрати.

За інформацією анонімного 
джерела, вивчається кілька аль-

тернатив А-моделям, зокрема, де-
шевші електромобілі у стилі нового 
Citroën AMI та бюджетні моделі се-
гмента B. Після злиття з FCA фран-
цузька група має намір зберегти 
технологічне лідерство у сегменті 
B, у якому присутня такими попу-
лярними моделями як Peugeot 208 
і Opel Corsa. Генеральний директор 
PSA Карлос Таварес, який очолить 
альянс Stellantis, неодноразово за-
являв, що не бачить необхідності 
відмовлятися від будь-яких брендів 
після злиття.

Раніше концерн FCA вже пові-
домляв своїм постачальникам, що 
наступні три автомобіля B-сегмен-
та будуть засновані на модульній 
платформі CMP PSA, виробництво 
якої налагодять всередині компанії 
за ліцензією.

Фото: carbuzz.com
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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% 7272
ON ALL NEW 2020 TOYOTAS IN STOCK*NEW APR FINANCING M O N T H S *

- 
F

O
R

 -

Plus tax, title, license and 300.00 doc fee. While supplies last. Subject to credit approval.  *0%APR financing for 72 months on ALL NEW 2020 IN STOCK 
Toyota models. A down payment may be required. $13.89 per $1,000 financed. Terms varied by model. $15,000 maximum amount financed at 0%. This 
is a buydown rate and it may effect your final purchase price. All applicable rebates assigned to the dealership.  **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. Expires10/31/20.
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® F e d e r a l  C r e d i t  U n i o n

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
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