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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. 11
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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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Без якісних принципових 
політиків зійдуть наніц всі подвиги 
багатостраждального народу

АНАЛІТИКА

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

Для багатьох попередні ре-
зультати місцевих виборів 

в Україні стали несподіванкою, 
розчаруванням, чи й взагалі – 
холодним душем. Дуже холод-
ним. Хоча насправді мали би 
стати потужним поштовхом для 
початку активної підготовки до 
нових виборів – на всіх рівнях.

Перший сюрприз був – низька 
явка виборців. 36,8 – це не темпе-
ратура, це відсоток виборців, який 
дійшов до дільниць.

Соціологи кажуть, що щонай-
менше ще 20% були готові прийти 
на вибори – але не пішли за станом 
здоров’я. Цілком ймовірно, що ще 
десь зо 20% громадян мали стан 
здоров’я цілком задовільний, але 
прийти на дільницю із задовіль-
ним станом, а вийти з грипом – така 
перспектива мало кого приваблює. 
Кажуть, що дещо, скажімо так, дива-
кувате соцопитування з ініціативи 
президента України на виборчих 
дільницях було створене саме для 
того, щоб привабити виборців. Ну 
бо й справді, де ще можна було 
сказати президентові, що ти дума-
єш про корупціонерів, марихуану 
чи Будапештський меморандум. 
Є підозра, що багатьом виборцям 
хтілося би ще багато чого сказати 
президентові – і навіть ще й в того 
президента спитати. Однак графи в 
опитуванні «що би ви хотіли сказа-
ти президентові» не було – тож іні-
ціатива не спрацювала, виборці не 
піддалися на провокації і на діль-
ниці не прийшли. Принаймні, саме 
виборці «Слуги народу». 

На попередніх виборах до пар-
ламенту можна було завести не те 
що коня Калігули, а й навіть звичай-
нісіньку свиню – за умови, що тва-
рину буде пофарбовано у зелений 
колір і вписано до списків «Слуги 
народу». Але пояснювалося це не 
стільки ідіотизмом виборців чи по-
пулярністю актора Зеленського, 
скільки запитом країни на не за-
плямовані політикою обличчя із 
чесними намірами.

Цей запит обрані «не заплямова-
ні політикою обличчя» зруйнували 
вщент – і це чітко продемонстру-
вали місцеві вибори. І це навіть 
можна вважати цілком позитивною 
новиною. Інакше вона звучить так: 
виборець – не ідіот, він не купу-
ється на гарні слова чи красиву 
кіно-картинку, виборця цікав-
лять справи. Нема справ – нема 
виборців. Цілком ймовірно, що 
якби чинна партія влади, котра от-
римала на двох (!) попередніх ви-
борах колосальний ресурс довіри, 
взялася би за реальні реформи і 
зрушила нарешті з місця державу у 
бік розвитку – цілком можливо, що 
її виборець ризикнув би здоров’ям 
і таки прийшов на дільниці. Але – 
не склалося, і виборці, яких чомусь 
вважали не зовсім інтелектуальни-
ми фанатиками актора, взяли і про-
сто не прийшли.

Звісно, мода вважати виборців 
чинного складу ВР і президента 
вже згаданими фанатиками, не об-
тяженими інтелектом, не взялася з 
нізвідки. Її запровадив інший полі-
тик, котрий теж прийшов до влади 
на хвилі обіцянок і очікувань, теж 

змарнував свій кредит довіри, од-
нак причину попереднього програ-
шу протрактував неправильно. Пе-
тро Порошенко вважав що зробив 
усе для виграшу – залякав, вмовив 
чи усунув всіх конкурентів на пре-
зидентських виборах, пересварив 
патріотичні сили, довів градус по-
літичних пристрастей до найвищої 
точки кипіння… Одно слово, зро-
бив все, щоб виглядати єдиною (!) 
патріотичною альтернативою про-
російським силам.

Ба більше – залучив до лав сво-
єї сили багатьох патріотів, котрі 
багато чого могли розказати про 
його «патріотизм». Більше того, ба-
гато хто з цих патріотів мусів у Сір-

ка очей позичати – і розхвалювати 
свого нового «патрона».

І все дарма.
Виборець Петра Порошенка на 

виборчі дільниці теж не прийшов. 
Не повірив. Нема справ – нема ви-
борців.

Найдисциплінованішими, на 
жаль, виявилися переважно ви-
борці проросійських партій-клонів. 
ОПЗЖ Медведчука, «регіоналів-
ський» Опоблок, так само «регіона-
лівський» «Наш край» і так далі…

І, що сумно, відповідальними за 
розквіт цього «клоновано-
го тераріуму» є саме два 
вище згадані нами політи-
ки – Петро Порошенко та 
Володимир Зеленський. 

Перший мав можли-
вість відразу заборони-
ти проросійські партії з початком 
війни, а їхнє керівництво посадити 
за співпрацю з безпосереднім во-
рогом країни – але не зробив цьо-
го. Ймовірно, намагався в такий 
спосіб задобрити Путіна, а заразом 
–  і створити собі «фон» на виборах, 
мовляв, якщо не буде з кого обира-
ти, тільки я і регіонали – то оберуть 
мене. І прорахувався. 

Другий обіцяв «прийде весна – 
садити будемо», але теж не наважив-
ся кинути виклик проросійським 
олігархам. Хоча саме цього і чекали 
від нього його виборці. Однак – він 
не виправдав ні сподівань своїх 
виборців, ні побоювань своїх опо-
нентів, котрі всерйоз підозрювали 
Зеленського у намірі здати країну 
Путіну. Країну не здав, однак і з про-
російськими олігархами боротися і 
не намагався. І – прорахувався. 

Надзвичайно цікаво тепер чи-
тати, як прихильники Петра Поро-

шенка пояснюють, для прикладу, 
успіх Труханова в Одесі. Мовляв, 
так, він бандит, але бандит – проу-
країнський, тому що якщо в Одесу 
прийде Росія, то порти потраплять 
під санкції, і в Труханова «накриєть-
ся» бізнес. Тому, мовляв, перефра-
зовуючи фразу, котру приписують 
класикові, він хоч і сучий син, але 
наш сучий син.

Дивним чином ці прихильники 
чимало доклалися до того, аби від-
вадити від політики чесних людей, і 
залишити там суцільних «сучих си-
нів», «господарників», котрі так-сяк 
підтримують Україну тільки тому, 
що не хочуть, аби їхній бізнес потра-
пив під санкції.  Або ж, як у випадку 

з іншою зіркою умовної «партії на-
ших сучих синів», Геннадієм Керне-
сом, підтримують тому, що бояться  
погроз Коломойського більше, ніж 
російської кулі.

Підтримують суто як сировинну 
базу для свого бізнесу, і з радістю 
би підтримували Росію, але якось 
їм трохи боязно – з огляду на долю 
бізнесу донецького і луганського. 
Так і застрягли – ні там, ні там. Але 
– мають свій стабільний електорат. 
Нехай не 36 відсотків (бо з тих лю-
дей, котрі прийшли на місцеві вибо-

ри, значна частка таки голосувала 
за патріотичні сили)  – але відсотків 
15-20 набереться. 

І для решти 80% громадян це 
мало би бути не просто попереджу-
вальним дзвіночком – а грізним на-
батом.

Нема часу на те, щоб бавитися 
в ігри «хто краще обізве українців 
ідіотами, не здатними нормально 
проголосувати». Нема таких ідіотів 
ніде, окрім хіба що в ображених 
аріях політиків, котрі собі думали, 
що достатньо вдягнути вишиванку, 
кинути пару копійок культурній елі-
ті та фейсбучним лідерам, красиво 
поговорити на камери – і все, вибо-
рець у вас в кишені. Ні панове, так 
не буде. Виборець дивиться тільки 
на справи. І коло цих справ має бути 
широким.

За роки війни виборець поро-
зумнішав: він зрозумів, що для того, 
щоб бути патріотом, людині недо-

статньо пройти війну. Країна поба-
чила, що люди, котрі ризикували 
своїм життям на фронті, так само 
беруть хабарі, виписують собі по 
три квартири, прогинаються під ко-
рупційних лідерів.

Для тих 20% виборців, котрі таки 
йдуть на вибори, ці нові хабарники 
нічим не відрізняються від хабар-
ників старих, проросійських. А для 
окремого відсотка ці нові навіть 
гірші – бо своєю захланною пове-
дінкою ганьблять і пам’ять своїх 
загиблих побратимів, і саме звання 
патріота як таке. 

А от решта виборців тепер стали 
вибагливими. Їм потрібен не про-
сто балакучий патріот у вишиван-
ці з акторськими здібностями – а 
чесна професійна людина, котра не 
поступиться своїми принципами. І 
якщо такої людини не буде – вони 
або голосуватимуть ногами і емі-
грацією, або ж, оскільки емігрувати 
зараз тяжко, просто не прийдуть на 
вибори. 

Зацікавити політично таких лю-
дей може або велика халепа, або ж 
рух впертих патріотичних цілеспря-
мованих людей, котрі не залежати-
муть від олігархів. 

Велика халепа в нас ставалася 
вже два рази – на президентських 
виборах. Одна винесла на гребінь 
хвилі Порошенка, інша – Зелен-
ського. Більших халеп країна може 
не витримати, тож ліпше до цього 
не доводити.

В Україні є чимало чесних і па-
тріотичних людей – зокрема, серед 
ветеранів і волонтерів. Їм не тре-
ба доводити свій патріотизм – але 
їм доведеться доводити чесність 
і принциповість. І братися за по-
літику, не чекати, поки з неба нам 
спустять ідеальних янголів, котрі 
будуть робити за нас «брудну полі-
тичну роботу». Так, політика – тяжка 
річ, потребує і психологічної стійко-
сті, і принциповості, і залізних нер-
вів, і вміння організовувати команд-
ну роботу. Але в Україні є чимало 
людей, котрим всі ці речі притаман-
ні. 

Всі, крім однієї – крім розуміння 
того, наскільки важливою для кра-
їни є якісна робота політика. Без 
якісних принципових політиків 
зійдуть наніц всі подвиги багато-
страждального народу. І смерті 

Небесної Сотні, і тися-
чі загиблих на фронті, 
і мільйони розстріля-
них, закатованих, за-
мордованих голодом 
– все це дарма, все це 
занесе піском історії.

Для того, щоб всі ці жертви ви-
явилися недаремними, країна по-
винна викристалізувати політичну 
систему – політичну, не олігахіч-
но-бандитську. Викристалізувати 
систему взаємної політичної під-
тримки в патріотичних силах – а не 
систему тераріуму, де патріоти гри-
зуть одне одному горлянки, ігнору-
ючи п’яту колону і безпосереднього 
ворога. 

Десятиліттями радянська систе-
ма намагалася тримати патріотів у 
такому тераріумі – і зараз до цього 
неабияк докладається ФСБ та інші 
«нащадки» радянської каральної 
системи. 

Але то – їхня робота, їм за то Ро-
сія гроші платить.

Наша робота – працювати над 
тим, щоб в Україні таки виникла ця 
принципово нова політична сила. 
Наступні вибори, вважайте, вже на 
носі. Час братися до роботи. 

Місцеві вибори в Україні: 
низький фініш? Чи знову старт?
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Я чесно намага-
юся зберігати 

оптимізм з приводу 
виборів, до яких 
лишилося кілька 
днів. І чим далі, тим 
гірше у мене це ви-
ходить. Насправді 
найоптимальніший 
для мене і найздо-
ровіший для країни 
результат – це пере-
мога будь-якого з 
кандидатів fair and 
square. Landslide. З 
очевидною пере-
вагою. Щоб комар 
носа не підточив. 
Тоді все ОК. 

Як каже із непов-
торною інтонацією 
знаменитий телеве-
дучий Райан Сікрест: 
«America has voted!» 
І все. Або Трамп іде 
з Білого дому і, мож-
ливо, до кінця днів 
своїх зазнає різних 
правових переслі-

дувань, або він там зали-
шається, а його опонент 
повертається до себе у 
Делавер під невсипуще 
спостереження лікарів.

Але якось у це мало 
віриться. Все набагато 
ближче, ніж показують 
опитування. Боротьба у 
swing states вестиметься 
за кожен голос. І в цьому, 
як це не сумно, немає ні-
чого хорошого, особливо 
на фоні того, що величез-
на частина Америки голо-
сувала й голосує поштою.

В сфері електорально-
го права я – реліктовий 
динозавр. Я досі не можу 
зрозуміти, чому надання 
під час голосування по-
свідчення особи є, як із 
піною на вустах стверджу-
ють демократи, порушен-
ням прав виборця. Але це 
– добре, це – справа давня 
і практично вже повсюд-

на. Але новації... Візьмімо, 
до прикладу, Пенсильва-
нію. Цей штат, що дає 20 
голосів вибірників, що є 
перехідним ось уже ба-
гато років, штат, у якому 
Трамп сенсаційно виграв, 
хоча і з натяжкою, у 2016-
му, і зараз залишається 
одним із основних. І що ж 
відбувається там із пошто-
вим голосуванням?

Так от – безлад і відбу-

вається. І не просто без-
лад, а безлад дуже сумнів-
ний. Вже зараз виявлено 
майже чотириста тисяч 
(400 тис.!) відхилених бю-
летенів (нагадаємо, що 
перемога Трампа у 2016-
му році обчислювалася 
у Пенсильванії всього 44 
тисячами голосів). Як по-
яснювали це офіційні осо-
би? Вони повідомили, що 
«90% of the applications 
were duplicates due to 
confused voters signing up 
at multiple places and with 
diff erent groups». Та не-
вже? Насправді малень-
ке уточнення: виборці не 
були такі вже й «confused» 
– вони дублювали ЗАПИ-
ТИ на такі бюлетені. Хоча 
теоретично масова втрата 
пам’яті, мабуть, можлива, 
але повірити у це складно.

Дальше – ще більше. 
Принаймні, існували чіт-

кі положення про те, що 
голосування повинно за-
вершитися до 3 листопа-
да, і підписи на бюлетенях 
повинні збігатися з під-
писами на реєстраційній 
формі виборця. Знову ж 
таки, не знаю, як для вас, 
а для мене that makes a 
perfect sense. Але ж ні. 
Спочатку терміни голо-
сування змістили на 3 дні 
після закриття дільниць, 

сказавши при цьому, що 
бюлетені повинні бути 
postmarked не пізніше ніж 
2 листопада, останнім пе-
редвиборчим днем. Але 
і цього виявилося мало. 
Днями Пенсильванія зако-
нодавчо: (1) відмовилася 
перевіряти дату, коли бю-
летень postmarked. Тобто 
тепер цілком можливо, 
що виборець кандидата, 
який трохи програє, від-
править свій голос вже 4 
листопада. Якщо він буде 
отриманий протягом двох 
днів (а стільки у штаті ко-
респонденція в середньо-
му і «ходить») – все гаразд, 
його голос буде врахова-
ний. І вишенька на торті, 
(2): вирішено також, що 
НЕ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ, чи 
відповідає підпис на бю-
летені підпису на реєстра-
ційному документі. Браво. 
I rest my case.

Д е м о к р а т и ч н а 
громадськість, буду-
чи абсолютно впев-
неною у перемозі 
свого кандидата, 
дуже турбується про 
те, чи піде Трамп у 
випадку програшу. 
Піде, звичайно, піде. 
Якщо переконаєть-

ся, що проти нього не 
грали міченими карта-
ми та тузами, вшитими в 
рукави. Наразі ж усе, що 
відбувається, на жаль, під-
тверджує найгірші побою-
вання.

Автор: Alex Gabi
Джерело: ФБ-сторінка Alex 

Gabi (https://www.facebook.
com/alex.gaby.16503/

posts/10224795144253863) 

Вже зараз у Пенсильванії виявлено 
майже 400 000 скасованих 
бюлетенів. Нагадаємо, що перемогу 
Трампа у 2016-му році в цьому штаті 
дали всього 44 000 голосів

Результат останньої очної дуелі 
необхідно визнати вельми 
сприятливим... для Трампа

Байден «гладко» повто-
рював завчені зазда-

легідь гасла, але в іншому 
мав блідий вигляд. 

Я не збирався дивитися де-
бати, але чи то привид батька 
Трампа, чи то котячий крик під 
вікном підняв мене з ліжка рів-
но за п’ять хвилин до четвертої. 
Важко було не вважати це зна-
ком, і я спустився до телевізора.

На мій небезпристрасний 
погляд (грішний – люблю цього 
рудого всім серцем), Трамп здо-
був перемогу нокаутом – і опи-
тування «гарячими слідами» 
каналу FOX це підтверджує (по-
над 70% за президента). Втім, 
CNN, яка ненавидить Трампа 
приблизно так само пристрас-
но, як люблю його я, наводить 
прямо протилежний результат 
свого опитування.

Трамп був спокійний, діло-
витий, сипав цифрами та факта-
ми, а також явно допік Сонному 
Джо корупційним скандалом, 
в який той ушелепався разом 
зі своїм синочком Хантером. 
Деякі панч-лайни просто заслу-
говують анналів (наприклад: 
«Джо, ти смокчеш брудні гроші, 
як пилосос»).

Байден «гладко» повторю-
вав завчені заздалегідь гасла, 
але в іншому мав блідий ви-
гляд, плутався у словах, й іноді 
йому справді було важко закін-
чити фразу. Не обійшлося і без 
«ляпів». Коли йшлося про Пів-
нічну Корею, і Трамп зауважив, 
що хороші особисті стосунки 
з лідером небезпечної своєю 
непередбачуваністю країни – 
перевага, а не недолік, Сонний 
Джо видав наступний «перл», 
вочевидь, не передбачений 
його радниками: «З Гітлером у 
нас теж були хороші відноси-
ни – перед тим, як він вторгся в 
Європу». Залишаючи осторонь 
резонне питання – як можна 
«вторгнутися» (invade) в Єв-
ропу, перебуваючи в самому 
її центрі, скажу лише, що на-
віть мені з мого самарійського 
дивана було чутно обурений 
стукіт кісток в усипальниці Ф. 
Д. Рузвельта. Справді, Байден 
так мимохідь, хоча і нехотячи, 
облив брудом одного з най-
популярніших президентів 
Америки, приписавши йому 
«хороші відносини з Гітлером». 
Не дивно, що Твіттер негайно 
вибухнув відповідними комен-
тарями.

Загалом, результат остан-

ньої очної дуелі необхідно ви-
знати вельми сприятливим. Чи 
це означає, що Трампу забез-
печена перемога і на ранок 4 
листопада? В жодному випадку. 
Не стану нагадувати настирли-
ві запевнення коментаторів і 
бандитів-пандитів із мас-медіа 
з приводу нібито «значної пе-
реваги» Байдена – ви і без мене 
чуєте їх сьогодні з будь-якого 
під’єднаного до ефіру при-
строю, зокрема, апарату штуч-
ного дихання. 

Ситуація залишається п’ят-
десят на п’ятдесят, і це не може 
не вселяти занепокоєння у сер-
ця тих, кому ненависні соціа-
лістичні «личинки» на кшталт 
Берні Сандерса та Олександрії 
Оказіо-Кортес, кого нудить від 
людожерських Клінтонів та іс-
ламістських Обам, хто не бажає 
цілувати чоботи чорних по-
громників.

Пенсильванія – ось головна 
проблема. Дивлячись на дина-
міку опитувань, я практично 
не сумніваюся, що Трамп «візь-
ме» Джорджію, Флориду, Огайо 
та Північну Кароліну, а також 
доповнить ці чотири критич-
но необхідних йому штати, що 
«вагаються», Аризоною або Ві-

сконсином (запасний варіант: 
Айовою + Невадою).

Але при всьому цьому без 
Пенсильванії йому ніяк. Пен-
сильванію треба брати, як то 
кажуть, кров із носа. Треба бра-
ти, але тамтешні опитування – 
наразі не надто втішні. Останнє 
опитування FOX досі вказує на 
п’ятивідсоткову перевагу Сон-
ного Джо. Навіть попри те, що 
частина прихильників Трампа (і 
республіканців взагалі) сором-
ляться заявляти про свої елек-
торальні переваги (у нинішній 
атмосфері лівого терору та за-
лякування ця сором’язливість 
ще зрозуміліша, ніж у 2016-му), 
розрив – дуже великий, щоб 
вселяти впевненість в остаточ-
ній перемозі Трампа.

Почекаємо результати опи-
тувань, які надійдуть через 2-3 
дні й відображатимуть не тіль-
ки підсумки минулих дебатів, 
а й корупційний скандал «пи-
лососної» сімейки Байденів. 
Якщо пенсильванські 5% так 
і не знизяться до 2-3%, то мій 
обережний оптимізм зміниться 
серйозними побоюваннями.

Автор: Aleks Tarn
Джерело: ФБ-сторінка Aleks Tarn 

(https://www.facebook.com/aleks.tarn.1/
posts/10221535769877971)

Результат прийдешніх 
виборів викликає дедалі 

більше побоювань
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У Чикаго за 
минулі вихідні 

від вогнепальної 
зброї загинуло 

6 осіб, поранено 
3-річну дівчинку

За повідомленнями поліції, протя-
гом минулих вихідних 6 людей загину-
ли, ще 17 було поранено під час пере-
стрілок у Чикаго, зокрема – і 3-річну 
дівчинку.

За даними поліції, дитина перебуває 
у Comers Childre’s Hospital у задовіль-
ному стані – у суботу її було поранено 
на South Side. Інцидент стався у 1300 
кварталі на E 89th Street, що у Calumet 
Heights, біля 15 год. Свідки на міс-
ці події розповіли поліції, що почули 
постріл, коли перебували всередині 
приміщення. На місці інциденту було 
виявлено зброю. Слідчі проводять роз-
слідування.

Тим часом мешканці Little Village 
через день після того, коли чиказький 
поліцейський вбив 25-річного Marc A. 
Nevarez, протестували проти, на їхню 
думку, незаконного застосування зброї 
поліцією.

В офісі медичного експерта округу 
Cook заявили, що чоловіка було вбито, 
коли чиказькі поліцейські відреагува-
ли на виклик про постріли у Southwest 
Side у п’ятницю вдень.

У поліції стверджують, що Nevarez 
був озброєний та підозрювався у пер-
шій перестрілці, на яку вони приїхали. 
Натомість протестувальники ствер-
джують, що застосування зброї поліці-
єю було не потрібне.

«Ми – знову тут, тому що 25-річного 
хлопця було вбито руками поліції, коли 
він тікав. Його вбили в спину. Він не ста-
новив небезпеки для громадськості», 
– заявила громадський активіст Maria 
Lara.

Влада заявила, що Nevarez вбили 
копи, які відреагували на попереджен-
ня про постріл у п’ятницю вдень після 
того, коли правоохоронні органи за-
стосували вогнепальну зброю поблизу 
West 24th Street і South Hamlin Avenue.

Поліцейські заявили, що, коли 
співробітники прибули, то побачили, 
як від’їжджає сірий Ford Focus. Водій 
транспортного засобу потрапив у ДТП, 
коли співробітники поліції намагалися 
зупинити машину. За словами слідчих, 
Nevarez був озброєний, тож, коли нама-
гався втекти, поліцейський його смер-
тельно поранив.

Проте протестувальники перекону-
ють, що поліцейські кажуть неправду. 

Із транспортного засобу тоді також 
втікали ще один чоловік і жінка. Чо-
ловіка взяли під варту, але, за повідо-
мленнями поліції, жінка досі перебуває 
на свободі. 

За даними поліції, з місця події по-
ліцейські вилучили дві одиниці вогне-
пальної зброї. Був знайдений револьвер 
на місці, де застрелили Neva rez, а на 
задньому сидінні автомобіля виявили 
напівавтомат. Чоловік, що отримав по-
ранення голови, перебуває у задовіль-
ному стані, стверджують чиновники.

Протестувальники закликають до 
того, щоби поліцію фінансувала грома-
да.

Наразі інцидент розслідує Civilian 
Offi  ce of Police Accountability, проте 
протестувальники вимагають, щоб цим 
займалася Civilian Police Accountability 
Council.

У департаменті поліції заявили, що 
усі поліцейські, причетні до інциденту, 
протягом 30 днів будуть виконувати 
звичайні адміністративні обов’язки.

Що там із вашингтонським болотом?
Трамп, ідучи на перші вибо-

ри, обіцяв переламати через 
коліно весь істеблішмент. Свої 
перевибори він проводить під 
тим же гаслом: я веду війну з 
політичним класом Вашингтона.

І за десять днів до виборів Трамп 
нарешті вирішив зробити перші 
кроки у цьому напрямку. Він під-
писав указ про позбавлення аме-
риканської бюрократії тих прав і 
привілеїв, котрі їм давно належать 
відповідно до їхніх посад.

Як відомо, чиновника в США 
дуже складно звільнити: його агре-
сивно захищають профспілки. І від-
сторонення його від роботи коштує 
бюджету сотні тисяч доларів ком-
пенсацій.

Тому багато американців праг-
нуть посісти хоча б невелику по-
саду в бюрократичному апараті. 
Адже там можна зовсім не працю-
вати й днями дивитися фільми для 
дорослих. І тебе ніхто не звільнить 
– це де-факто довічна синекура та 
гарантія безбідної старості з хоро-
шою пенсією.

Указ Трампа позбавляє чиновни-
ків захисту від звільнення і ставить 
їх на один рівень зі звичайними 
американцями. Тепер їх можна 
буде легко відправити у відставку – 
як і прийнято у приватному секторі.

Таке нововведення може стосу-
ватися сотень тисяч чиновників із 
загальної бюрократичної армії, що 
налічує 2 млн осіб. Для Трампа це – 
не тільки передвиборча риторика, 
але і розпочата справа, яку треба 
завершити у майбутньому. У разі 
успіху на виборах він зможе нареш-
ті почати масове чищення апарату 
уряду.

Тут Трамп, вочевидь, візьме 
приклад із плану Домініка Кам-
мінгса – радника Бориса Джонсо-
на, який прагне позбутися не під-

звітної нікому цивільної служби в 
Британії.

В Америці та ж проблема – не 
обрана ніким номенклатура вважає 
себе вищою за всіх, і готова саботу-
вати будь-які зусилля Трампа. Тепер 
на них чекає неприємна несподі-
ванка: перемога Трампа означати-
ме звільнення, скорочення і скасу-
вання бюрократії.

Саме така дебюрократизація 
політики й економіки і може стати 
головним досягненням правого по-
пулізму сучасності – до того ж, на 
обидвох частинах Атлантики.

А тим часом Тоні Бобулінскі, 
екс-партнер Байдена, дає свідчен-
ня про корупцію агентам ФБР. Із на-
даних їм документів випливає, що 
Байдени отримали щонайменше 
10 млн доларів у вигляді кредитів і 
«подарунків» від китайського бізне-
су.

Натомість китайцям дозволили 
купити одного з великих вироб-
ників комплектуючих подвійного 
призначення у Мічигані. Тепер їх 
використовують у китайських вій-
ськових гвинтокрилах. Байден вже 

починає просідати у Мічигані, де-
мократи можуть втратити і сенат-
ське крісло у цьому штаті.

Показовою є статистика зі збору 
коштів. Трампу частіше жертвують 
кошти небагаті американці – які за-
робляють до 50 чи 75 тис. доларів 
на рік. Натомість, Байдена активно 
підтримують забезпечений серед-
ній клас і багаті.

Зібрані мільйони штаб Байде-
на вкладає у телевізійну рекламу. 
У той же час кампанія Трампа ста-
вить нові рекорди польової робо-
ти: вона зібрала найбільшу в історії 
США армію волонтерів – 2,5 млн ак-
тивістів – і провела 150 млн контак-
тів із виборцями.

У 2016 році Клінтон робила 
основну ставку на телевізор – і в 
підсумку програла інтернету. Бай-
ден повторює її стратегію, але дуже 
відстає від Трампа за розмахом по-
льової роботи. Незабаром дізнає-
мося, чи дозволить така техноло-
гічна перевага Трампа забезпечити 
йому успіх.
Джерело: «Політика в Америці. Вибори-2020» 
(https://www.facebook.com/usapoliticsonline/)

Емі Коні Баррет у Верховному суді –
тріумф консерватизму

Сенат США офіційно затвердив Емі Коні Барретт 
на посаді нового судді Верховного суду. Присягу у неї 
приймав легендарний суддя Кларенс Томас.

Слухання за участю судді Барретт стартували рівно 
два тижні тому. Вони відбулися легко і швидко: Барретт 
виступила в ролі ефектного лектора, який пояснював 
сенаторам, як діє система права. В опитуваннях біль-
шість американців тепер підтримує її призначення.

Демократи всіляко намагалися вставити палиці в 
колеса голосуванню за Барретт. Вони влаштували бой-
кот останнього засідання юридичного комітету Сенату 
і замість цього провели мітинг протесту.

А потім демократи пішли на відчайдушний крок: по-
просили влаштувати таємні слухання для всього Сена-
ту. Останній раз таке відбувалося у 2005 році, коли там 
обговорювали військові злочини в Іраку.

Але республіканці спокійно завершили таємні слу-
хання і провели голосування. Лише одна республікан-
ка, Сюзанна Коллінз із Мена, не підтримала кандидату-
ру Барретт. Вона перебуває в уразливому становищі на 
майбутніх виборах і тому вирішила не ризикувати.

В іншій ситуації багато демократів теж би проголо-
сували за Барретт, якщо виборцям вона так подоба-
ється. Недарма відома демократка Даян Файнштайн 
активно хвалила слухання щодо Барретт. Але у самий 
переддень виборів демократи вже не могли собі доз-
волити змінити свою поведінку.

Зараз у Верховному суді сформувалася тверда кон-
сервативна більшість: п’ять правих суддів проти трьох 
лібералів і одного голосу судді, що вагається, — голови 
Джона Робертса.

Затвердження Барретт відбувається у відповідаль-
ний момент: адже незабаром почнеться довгий період 
судових баталій і заперечування виборів. Перед суддя-
ми, які перебувають тепер у повному складі, постане 
архіважливе завдання – визнати правильні підсумки 
виборів.

Але значення кандидатури Барретт переросте 
будь-які вибори – її майбутні рішення мають шанс ста-
ти фундаментальними для консервативного руху США 
та всього західного світу.

Джерело: «Політика в Америці. Вибори-2020» 
(https://www.facebook.com/usapoliticsonline/posts/

2442971812670779)
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Митрополит Борис 
Ґудзяк та колишній посол 

США в Україні Вільям 
Тейлор виступлять на 

благодійному заході  на 
підтримку УКУ 8 листопада

Українська Католицька Освітня Фунда-
ція та Комітет Приятелів Українського Като-
лицького Університету з Середнього Заходу 
Америки минулого тижня офіційно оголоси-
ли, що на віртуальній події на підтримку УКУ, 
яка відбудеться 8-го листопада, головним 
промовцем буде Високопреосвященний 
Митрополит Архиєпископ Борис Ґудзяк. 

Подія відбудеться в режимі онлайн у 
неділю, 8-го листопада, о першій годині за 
центральним часом (1pm CST), і у ній змо-
жуть взяти участь сотні учасників з різних 
штатів Америки.  Особливим гостем, який 
візьме участь у  цьому заході, буде Вільям 
Тейлор, 6-й надзвичайний і повноваж-
ний посол США в Україні. Він є відомим 
американським дипломатом і на даний час 
обіймає посаду виконавчого віце-прези-
дента Інституту миру США. Пан Тейлор був 
послом США в Україні від 2006 до 2009 року, 
а також тимчасовим повіреним у справах 
США в Україні від 2019 до травня 2020 року.

«УКУ - це українська історія успіху, - 
сказав пан посол. - Протягом моєї дипло-
матичної служби в Україні я дуже близько 
познайомився з УКУ і був справді вражений 
якістю освіти і студентів. Наголос універси-
тету на освітній реформі, служінні, етиці та 
лідерстві мають величезний вплив на роз-
будову українського суспільства».

У музичній частині програми виступить 
відомий співак і лідер гурту «Плач Єремії» 
Тарас Чубай. 

Український Католицький Університет 
був офіційно інавгурований у 2002 році, після 
того, коли папа Іван Павло ІІ освятив наріж-
ний камінь майбутнього університетського 
містечка під час свого пастирського візиту 
в Україну. Натхнений візією Митрополита 
Андрея Шептицького та Патріарха Йосифа 
Сліпого, цей вищий навчальний заклад є 
визнаним рушієм освітньої реформи та ліде-
ром формування громадського суспільства 
в Україні. УКУ захищає високі академічні та 
етичні стандарти в освіті та журналістиці, а та-
кож є інституцією, орієнтованою на соціальне 
служіння.  Студенти і професори УКУ були в 
аванґарді Революції Гідності 2013-14 років та 
Помаранчевої Революції 2004-05 років.

У вересні цього року Український Като-
лицький Університет розпочав новий на-
вчальний рік, прийнявши найбільшу кількість 
нових абітурієнтів за свою історію – 438. Третій 
рік поспіль університет приймає кращих сту-
дентів з найвищим середнім балом ЗНО (Зо-
внішнього Незалежного Оцінювання, подібно 
до американської системи тестування SAT). 

Щоб взяти участь у цій події або стати 
спонсором, будь ласка, відвідайте веб-сто-
рінку Української Католицької Освітньої 
Фундації www.ucef.org або зателефонуйте 
до головного офісу Фундації в Чикаго за но-
мером 773-235-8462.
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Мешканці Чикаго протестують: 
компанія, що займається переробкою брухту, 
переїжджає з «білого» в «кольоровий» район

Федерали дослід-
жують скаргу, яка 

стосується General 
Iron, компанії, що 
займається перероб-
кою брухту. Компанія 
планує переїхати з 
Lincoln Park, де мешка-
ють переважно білі, у 
Southeast Side, де про-
живають здебільшого 
латиноамериканці.

General Iron кілька 
разів критикували за за-
бруднення довкілля. Ак-
тивісти кажуть, що місто 
порушило федеральний 
закон, дозволивши ком-
панії переїхати.

Серед авторів скарги 

– People for Community 
Recovery, Southeast 
Environmental Task Force 
і Southeast Side Coalition 
to Ban Petcoke. Вказані 
організації скаржать-
ся насамперед на мера 
Лорі Лайтфут, олдерманів 
Susan Sadlowski-Garza та 
Brian Hopkins, а також на 
міську раду Чикаго.

«Щороку, коли ми 
очікуємо на боротьбу з 
екологічним расизмом 
у Чикаго, це – ще один 
рік, коли цілком реальні 
загрози для нашого здо-
ров’я можуть стати ще 
небезпечнішими», – за-
значила Peggy Salazar, 
директор Southeast 

Environmental Task Force. 
«Расистська політика вби-
ває наш район, роблячи 
його смітником для най-
брудніших і найнебезпеч-
ніших забруднювачів».

Мешканці закликали 
міську владу не надава-
ти дозволи General Iron 
та ввести мораторій на 
будь-яке нове промис-
лове будівництво у «гро-
мадах, де діє екологічна 
справедливість», поки 
не буде застосована 
нова політика захисту 
цих громад.

Департамент житло-
во-комунального госпо-
дарства планує розслі-
дувати ці скарги.

В окрузі Cook ввели нові обмеження 
через поширення коронавірусу

Обмеження стосуються регіо-
ну 10, а саме округу Cook, та 

регіону 4, що розташований у 
районі Metro East, біля St. Louis.

Чиновники департаменту охо-
рони здоров’я, зокрема, заборо-
нили обслуговування у приміщен-
ні ресторанів. Обслуговування за 
межами барів припиняється о 23 
годині, усі відвідувачі повинні си-
діти за столами зовні, не можна 
замовляти, сидіти або збиратись 
біля бару (барні стільці необхід-
но забрати); столи повинні бути 
на відстані 6 футів одне від одно-
го. Не можна стояти та збиратися 
у приміщенні або на відкритому 
повітрі, чекаючи, поки звільнить-
ся стіл, або виходячи; танцювати і 
стояти у приміщенні. Обов’язково 
запроваджується попереднє бро-
нювання місць у кафе. Заборонено 
проведення кількох вечірок за од-
ним столом. Схожі обмеження сто-
суються і ресторанів. Під заборону 
підпали і нічні клуби на колесах.

Чиновники також забороня-
ють зібрання до 25 осіб або коли 
кількість відвідувачів складає 25% 
від загальної місткості приміщен-
ня.

Ігрові зали та казино повинні 
зачинятися о 23 год. Їх також сто-
сується вже згадана заборона про 
25% та обмеження, накладені на 
заклади харчування.

Понад половина штату Іллі-
нойс зараз стикається з додатко-
вими обмеженнями у зв’язку із 
пандемією COVID-19. Губернатор 
Дж. Пріцкер заявив, що навіть у 
тих округах, на які наразі не на-
кладено обмеження, також  спо-
стерігається погана динаміка.

«Починаючи з середи, 6 із на-
ших 11 регіонів, розділених у рам-
ках Restore Illinois, працюватимуть 
відповідно до наших рекомен-
дацій щодо пом’якшення наслід-
ків пандемії», – заявив Пріцкер. 
«Здається, що очікується суттєве 
збільшення хворих на COVID, тож 
ми повинні підготуватися».

У регіоні 8, в який входять ок-
руги DuPage і Kane, спостеріга-
ється найвищий відсоток осіб із 
позитивною реакцією у районі 
Чикаго – 9,5%, у регіоні 7 (округи 
Will і Kankakee) – 9,3%, в окрузі 
Cook – 7,7%.

Наразі залишаються два райо-
ни Чикаго, на які ще не поширю-
ються додаткові обмеження, – це 
9 і 11. Регіон 11, який охоплює 
лише Чикаго, має відсоток осіб із 
позитивною реакцією 7,7%, а регі-
он 9, до якого входять округи Lake 
і McHenry, – 8,1%. 

За словами чиновників із де-
партаменту охорони здоров’я Іл-
лінойсу, семиденний відсоток осіб 
із позитивною реакцією з 19 до 
25 жовтня становив 6,3% – найви-
щий, починаючи із 2 червня.

Водночас спостерігається збіль-
шення кількості шпиталізацій, а та-
кож нових випадків захворювань 
на коронавірус. Станом на ніч 25 
жовтня 2638 людей були госпіта-
лізовані в Іллінойсі із зараженням 
на COVID-19, 589 осіб перебувають 
у реанімаційних відділеннях, 238 
– на апаратах штучної вентиляції 
легень.

«На території всього штату Іл-
лінойс зростають нові випадки 

захворювань, відсоток осіб із по-
зитивною реакцією, кількість гос-
піталізованих. Ми повинні змінити 
цю тенденцію», – заявив губерна-
тор Пріцкер.

«Якщо те, що ми бачимо сьо-
годні, не зміниться, ми припуска-
ємо, що цього року в Іллінойсі мо-
жуть загинути понад 11 тисяч осіб 
(від коронавірусу – ред.)», – заува-
жила д-р Ngozi Ezike, директор 
департаменту охорони здоров’я 
Іллінойсу.

За даними департаменту, в ок-
рузі Cook (регіон 10) вісім днів по-
спіль спостерігається збільшення 
відсотка осіб із позитивною ре-
акцією та сім днів – збільшення 
кількості госпіталізованих хворих. 
Саме це і стало причиною нових 
обмежень для підприємців. Обме-
ження не поширюються на місто 
Чикаго.

Хоча кількість ліжок у відділен-
нях інтенсивної терапії та апаратів 
штучної вентиляції легень наразі 
достатньо, Bala Hota, епідеміолог 
Rush University Medical Center, за-
явив, що ця небезпечна тенденція 
починається зі збільшення кілько-
сті відвідувань відділення невід-
кладної допомоги.

«Існує пауза – від того моменту, 
коли люди отримують позитивні 
результати тесту, і до збільшення 
кількості випадків, коли люди ста-
ють потенційно достатньо хвори-
ми, аби потребувати госпіталізації. 
Ця пауза може становити два тиж-
ні або й більше», – зазначив д-р 
Hota. «Тому думаю, що протягом 
наступного місяця буде найваж-
ливіший період, коли ми зможемо 
побачити, що відбувається з цими 
тенденціями та що відбувається 
загалом з рівнем шпиталізацій».

У Loyola University Medical 
Center у Maywood лише за останні 
два тижні кількість шпиталізацій 
зросла на 50%. Хоча багатьом па-
цієнтам потрібен додатковий ки-
сень, різкого зростання критично 
хворих не відбулося. Незважаю-
чи на це, медики стурбовані тим, 
якою ж буде наступна хвиля шпи-
талізацій.

«Зараз це переважно пацієн-
ти, які не потребують інтенсивної 
терапії, але у нас досі є деякі па-
цієнти, які дуже хворі», – каже д-р 
Kevin Smith, головний лікар Loyola 
University Medical Center.

Зростання кількості шпиталі-
зацій у цьому медичному центрі 
– це насамперед відображення 
збільшення відсотка осіб із пози-
тивною реакцією в окрузі Cook 
останні вісім днів поспіль.

«Ці цифри, кількість шпиталі-
зованих, відсоток осіб із позитив-
ною реакцією – це все змушує нас 
хвилюватися», – додав д-р Smith.

Медичні експерти у Loyola 
University Medical Center очікува-
ли на зменшення рівня захворю-
ваності на COVID, але думали, що 
це відбудеться пізніше, можливо, 
у листопаді. Проте зараз є імовір-
ність, що ми спостерігатимемо пік 
захворювання взимку, який буде 
вищим, ніж очікувалося раніше.

Як повідомляє департамент 
охорони здоров’я Іллінойсу, за-
гальна кількість випадків хворих 
на COVID-19 у штаті станом на 26 
жовтня становить 378 985 осіб, по-
мерли 9 522 людей.

Іллінойс виділяє гранти 
підприємцям, котрі потерпають 

від пандемії коронавірусу 
Гранти буде виділено у рамках дру-

гого етапу виділення допомоги під-
приємцям, бізнес яких постраждав від 
тимчасового закриття під час каранти-
ну та накладення обмежень.

Загальна сума грантів становить 
$220 млн. Першими кошти можуть от-
римати ті підприємці, які готуються до 
нових обмежень. Заявки від малого 
бізнесу прийматимуть в округах Will, 
Kankakee, Kane і DuPage.

«Ми намагаємося пришвидшити 
процес і виділення коштів безпосе-
редньо цим підприємствам», – заявив 
губернатор Дж. Пріцкер.

Губернатор наголосив на допомо-
зі малому бізнесу, що постраждав від 
суворого карантину, у DLV Printing in 
Chicago. Друкарня отримала грант 
під час першого етапу виділення 
коштів. Власниця друкарні Vernita 

Johnson запевнила, що виділені шта-
том кошти у розмірі $20 тис. дозво-
лили їй продовжувати вести бізнес, 
коли її клієнти скасовували замов-
лення.

«Ці кошти, мабуть, дозволять нам 
пережити зиму, і, сподіваємось, на-
ступного року ми повернемося», – до-
дала Johnson.

Водночас у компанії Spanos раді та-
кій допомозі від штату, але налаштова-
ні скептичніше.

«Це – звісно, допомога. На один 
місяць. Але це – не довгострокове рі-
шення», – кажуть у компанії.

Наразі у Spanos сподіваються по-
вернутися до доправлення їжі клієн-
там.

Заявку на грант можна подавати 
тут: http://dceocovid19resources.com/
for-businesses/aid-to-small-businesses/.
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Графік Роботи:
Пн-Пт: з 12 дня до 8 вечора

Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня

Скарбник округу Cook Марія 
Паппас оприлюднила безпре-

цедентне дослідження динаміки 
росту податків на нерухомість. Як 
свідчать результати дослідження, 
податкові рахунки мешканців 
округу фактично подвоїлися за 
останні 20 років. Через це ін-
декс вартості життя став майже 
втричі більшим. Про це йдеть-
ся у пресрелізі офісу Папас.

«Дослідження Папас» (The 
Pappas Study) – це копітка перевір-
ка податкових рахунків на 1,7 міль-
йона одиниць нерухомості округу 
Cook, яка свідчить про збільшення 
загальних податків за останні 20 ро-
ків і дозволяє платникам податків 
бачити збільшення рахунків за їхні 
будинки, підприємства та землю», – 
йдеться у пресрелізі.

Дослідження розміщене на 
Cookcountytreasurer.com і дозволяє 
власникам бачити, «як органи міс-
цевого самоврядування оподатко-
вували нерухомість, а люди сплачу-
вали податкові рахунки» протягом 
двох десятиліть, уточнила Папас.

«Цей інструмент сайту чітко на-
гадує платникам податків про те, 
що вони платять щороку останні 20 
років», – зауважила вона. «У розпал 
пандемії та рецесії органи місцево-
го самоврядування повинні зняти 
ногу з педалі газу й припинити під-
вищувати податки на нерухомість».

Хоча вартість життя за останні 20 
років зросла лише на 36%, згідно із 

результатами дослідження Папас:
• в усьому окрузі Cook сукупний 

рахунок усіх платників податку зріс 
на 99% - із $7,85 млрд до $15,58 
млрд;

• у Чикаго сукупний податок на 
житлову нерухомість зріс на 164% – 
з $1,33 млрд до $3,51 млрд;

• у Чикаго сукупний податок на 
комерційну нерухомість зріс на 
81% – з $1,92 млрд до $3,48 млрд;

• у передмісті округу Cook сукуп-
ний податок на житлову нерухо-
мість зріс на 116% – з $2,45 млрд до 
$5,29 млрд;

• у передмісті округу Cook сукуп-
ний податок на комерційну нерухо-
мість зріс на 53% – з $2,15 млрд до 
$3,30 млрд.

«Оскільки дослідження дозволяє 
побачити, що зробив уряд у мину-
лому, ми, можливо, зможемо окрес-
лити краще, менш витратне майбут-
нє», – додала Папас. «Уряд не може 
просто підвищувати податки та спо-
діватися на краще».

В окрузі Cook працює 2200 міс-
цевих державних установ – шкільні 
округи, парки, бібліотеки, служби 
охорони здоров’я та ін. Досліджен-

ня аналізує загальний податок на 
нерухомість, зібраний у 135 містах 
і селах округу цими 2200 агентства-
ми.

Щоб переглянути історію 
сплати податку на нерухомість 
за останні 20 років, відвідайте 
cookcountytreasurer.com і виконай-
те такі дії:

• виберіть фіолетове поле з напи-
сом «Огляд податку на вашу нерухо-
мість» (Your Property Tax Overview);

• введіть свою адресу або індекс 
нерухомості (PIN);

• виберіть вкладку ліворуч із на-
писом «20-річна історія податкових 
рахунків» (20-Year Tax Bill History);

• перегляньте інтерактивну кар-
ту, яка показує, як із 2001 року зро-
стали податки на нерухомість у ра-
йонах та передмістях Чикаго.

«Чи потрібно це було?» – запитує 
Папас. «Більше не можна ігнорувати 
це питання в умовах пандемії, при-
наймні, коли йдеться про власників 
будинків, які сплачують податки, і 
про місцевих чиновників, які їх під-
вищують».

20-річну історію податко-
вих рахунків вашої нерухомо-
сті можна знайти на https://
c o o k c o u n t y t r e a s u r e r . c o m /
setsearchparameters.aspx; до-
слідження Папас розміщено на 
https://www.cookcountytreasurer.
c o m / p d f s / t a x s t u d y /
thepappaspropertytaxstudy.pdf, ін-
терактивна карта районів Чикаго – 
https://www.google.com/maps/d/vie
wer?mid=1ED8dgYB9gg5Tyn0vrLi19
lT-6Pi9Lw5M&usp=sharing, а перед-
містя округу Cook – https://www.
google.com/maps/d/viewer?mid=1S
qKwktFJWIMsiys0o3wLcreKcqFysxbV
&usp=sharing.

Податки на нерухомість в окрузі Cook 
за останні 20 років зросли вдвічі
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Георгій Нарбут. Родинний силуетний портрет, 
а також  Вадим Модзалевський, 1919

Георгій Нарбут. Проект 
печатки Державного 
Секретарства, 1918. 

Колекція Національного 
художнього музею 

України

Георгій Нарбут. Літера ИІ із Абетки. 
1917. Колекція Національного 

художнього музею України
Георгій Нарбут. Фронтиспис журналу 

Мистецтво, №3, 1919. Колекція 
Харківського художнього музею

Георгій Нарбут.  Автопортрет зі св. 
Георгієм, 1917. Колекція Національного 

художнього музею України

Обкладинка книжки 
Мирослави Мудрак  The 

Imaginative World of Heorhii 
Narbut and the Making of the 

Ukrainian Brand. Дизайн Марії 
Норазян. РОДОВІД, 2020

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

7 листопада 2020 року в 
Українському Інституті мо-
дерного мистецтва(Чикаго) 
відбудеться мистецький 
захід, присвячений Георгію 
Нарбуту – українському 
художнику-ілюстрато-
ру, основоположнику 
українського брендингу, 
творча спадщина яко-
го стала справжньою 
школою і джерелом 
творчого натхнення для 
багатьох послідовників. 

«Нарбут ХХІ» - це спіль-
ний міжнародний проект 
київського видавництва «Ро-
довід» та Українського Інсти-
туту модерного мистецтва 
Чикаго. Головне завдання 
проекту – збереження та по-
ширення у світі культурної 
спадщини українського гра-
фічного мистецтва, зокрема 
– видання знищеного у 1933 

році збірника графічних тво-
рів Георгія Нарбута. 

Як заявила президент 
УІММ Мотря Мельник: 
«УІММ має за честь бути 
партнером у цьому проекті. 
Ми дізнаємось про засно-
вника українського 
графічного мисте-
цтва, українського 
патріота, який по-
кинув Санкт-Петер-
бург на висоті свого 
визнання і приїхав 
до Києва у 1917 році, 
щоб за допомогою 
мистецтва побудува-
ти бренд України як 
незалежної нації».

В програмі вечора 
будуть виступи кура-
тора проекту Ми-
рослави Мудрак та 
видавця Лідії Лихач, 
котра представить у 
США книгу пані Му-
драк. Також відбу-
деться показ фільму 
Надії Парфан під наз-
вою «Brand Makers» 
(«Брендарі»). У фільмі 
відображено вплив 
Георгія Нарбута на ху-

дожників минулих поколінь 
та нинішніх бренд-виробни-

ків в Україні.
На жаль, через 

проблеми, пов’я-
зані з пандемією 
«Covid-19», про-
грама не включа-
тиме експозицію, 
заплановану для 
цієї події. Презен-
тація відбудеться 
в два етапи, з об-
меженою кількі-
стю учасників та 
дотриманням ка-
рантинних вимог. 

Однак, для всіх 
охочих програма 
буде доступна у 
віртуальному ре-
жимі.  Пропагу-
вання мистецької 
спадщини Геор-
гія Нарбута буде 
проводитись в 
американських 
ЗМІ, в мистецькій 

пресі та серед мистецької 
спільноти.  

Георгій Нарбут (1886-
1920) – український худож-
ник-ілюстратор, автор пер-
ших українських державних 
знаків (банкнот, поштових 

марок), автор проекту 
Державного Герба та 
Печатки Української 
держави, автор банк-
нот української грив-
ни доби Української 
Народної Республіки 
(УНР).

Народився у 1886 
році на хуторі Нар-
бутівка, біля Глухова 
(нині Сумська область 
України), в багатодітній 
родині дрібного служ-
бовця.  Ще з дитинства 
Георгій створював ви-
тинанки в народному 
стилі.  Під час навчання 
в Глухівській гімназії 
захопився темою ілю-
страції книг та гераль-
дикою, переписував 
тексти стародавніми 
шрифтами, копіював 
гравюри німецької Бі-
блії.

В двадцятирічному віці, 
разом з братом Володими-
ром ( в майбутньому відо-
мим поетом), переїжджає до 
Санкт-Петербурга.  В цьому 
ж році обидва вступають до 
Імперського Санкт-Петер-
бургського університету.

За роки перебування в 
Санкт-Петербурзі Гри-
горій Нарбут здобув 
високе визнання, зо-
крема у 1915 році був 
призначений службов-
цем департаменту ге-
ральдії при гербовому 
відділенні Сенату.

У 1917 році худож-
ник переїжджає до 
Києва, стає професо-
ром графіки, а згодом 
і ректором новоство-
реної Української Ака-
демії Мистецтв.  Саме 
в цей час було створе-
но Українську Народ-
ну Республіку (УНР) та 
проголошено її неза-
лежність від Російської 
імперії. В академії Нар-
бут спілкується з відо-
мими представниками 
української інтеліген-
ції, зокрема – з істори-
ками та громадськими 

політичними діячами Ми-
хайлом Грушевським і Дми-
тром Антоновичем, худож-
никами Василем та Федором 
Кричевськими, Михайлом 
Бойчуком та іншими.

За своє коротке життя 
Григорій Нарбут збагатив 
світ українського мистецтва, 
залишивши в ньому для на-
щадків яскравий слід.  За 
життя він був визнаний од-
ним з найвидатніших графі-
ків сучасності.

Український культурний 
фонд (UCF) виділив гранд 
київському видавництву 
«Родовід» на видання двох 
книг, створення фільму та 
різних рекламних акцій в 
Україні і за її межами, приу-

рочених до 100-річчя з дня 
смерті Георгія Нарбута.

Видавництво «Родовід» 
опублікувало шикарну ко-
льорову україномовну моно-
графію на 408 сторінках під 
назвою «НАРБУТ» та англо-
мовне дослідження Мирос-
лави Мудрак «The Imaginative 
World of Heorhii Narbut and 
the Making of a Ukrainian 
Brand».  Монографія є рекон-
струкцією книги текстів та 
графічних творів художника, 
знищеної у 1933 році. 

Лідія Лихач, дирек-
торка видавництва 
«Родовід», в одному з 
інтерв’ю в українських 
ЗМІ розповіла про заро-
дження цього проекту: 
«Спочатку задумувалася 
класична пара – вистав-
ка в Інституті в Чикаго 
«Художній світ Георгія 
Нарбута і творення брен-
ду» і каталог виставки. 
Коли зрозуміли, що ви-
ставка може бути лише 
онлайн, вирішили, що 
відтворювати реальну 
експозицію у віртуально-
му просторі немає сенсу, 
адже виставка будується 
на взаємодії з творами 

мистецтва, це приватне спіл-
кування з мистцем, пізнання, 
відчуття. А коли я звернула-
ся до Надії Парфан з про-
ханням зробити онлайн-ви-
ставку, вона, як кожна 
амбітна режисерка, побачи-
ла це по-своєму. Тож дослі-
дження Мудрак і онлайн-ви-
ставка доповнюють одне 
одного, а не дублюють. Вихо-
дить ще краще, бо в каталозі 

ми маємо академічний 
дискурс, а Надія по-
казує сучасних диза-
йнерів, які так чи інак-
ше знають творчість 
Нарбута, його школу, 
і дистанційно вчать-
ся у Нарбута, показує, 
що Україна – це краї-
на брендарів, показує 
естетичну тяглість.  
Світовий успіх «Banda 
Agency», яка в 2018 
році створила новий 
брендинг України, ви-
знаний в світі, відзна-
чений міжнародними 
призами, це потужне 
продовження справи 
Нарбута через 100 ро-
ків. Для цих 100 років 
Нарбут – найголовні-
ший брендар. 

Нарбут не такий іс-
торичний, як Бутович 
чи Михайло Жук. Нар-

бут - як вічний дух, він живий. 
Від того, що він ввібрав дуже 
багато зі старого мистецтва, 
старих книг і перемодерні-
зував його на свій лад, він 
створив нову, модерну мову 
на основі старого мистецтва. 
І тепер у молоді, мені зда-
ється, є також запит на своє, 
класне і  модне, є бажання 
продовжувати традицію». 

Обидві книги доступ-
ні за передплатою: https://
rodovid.net/category/books.

«Нарбут ХХІ» 
міжнародний  проект видавництва 

«Родовід» (Київ) та Українського Інституту 
модерного мистецтва (Чикаго)
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ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ, ПРО ІНШІ ЛОКАЦІЇ АГЕНТІВ ТЕЛЕФОНУЙТЕ 1-630-774-2136 

Biomed 2
4548 N. Harlem Ave.

Harwood Heights, IL 60706
847-566-6676

Continental USA 2
2207 W. Chicago Ave.

Chicago, IL 60622
773-489-9770

Excel Insurance
5150 W. Belmont Ave., #4

Chicago, IL 60641

AL&AL 
400 W. Dundee Rd.

Buffalo Grove, IL 60089
847-793-1000

Biovita Natural, Inc
955 W. 75th St.

Naperville, IL 60565
630-730-7740

Eurus Deli
22 W. 535 Butterfield Rd.

Glen Ellyn, IL 60137

Biomed
360 Townline Rd.

Mundelein, IL 60089

Kalyna Corp.
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Шановний пане/ пані:
Я пишу вам як американський 

громадянин, зареєстрований для 
голосування в 11-му окрузі Конгре-
су штату Нью-Джерсі. Я адвокат у 
відставці.  Ця справа стосується про-
фесійного колеги Сергія Винника з 
Російської Федерації. Перебіг подій 
викликає не тільки особисте занепо-
коєння, а також становить великий 
інтерес для світової української та 
української американської спільно-
ти. 

Справа, яка почала розробляти-
ся з початку 2019 року проти пана 
Винника російським урядом, схоже, 
повторює добре відому і трагічну 
справу Сергія Магнітського. Як відо-
мо, справа проти пана Магнітського 
передбачала кричуще зловживання 
правами людини і призвела до його 
несвоєчасної смерті. Сполучені Шта-
ти прийняли два закони його імені, 
один для діяльності російського 
уряду в межах своїх кордонів, а ін-
ший для його діяльності в усьому 
світі.  

Майже двадцять років пан Вин-
ник очолював українську етнічну 
некомерційну культурну і освітню 
організацію в Омській області (мі-
сто Омськ), Росія. Зовсім нещодав-
но, а саме – з листопада 2018 року 
він представляє українську етнічну 
спільноту Росії та країн Центральної 
і Західної Азії при Світовому конгресі 
українців (СКУ), глобальній коорди-
нуючій організації української куль-
тури та освіти з членством у шістде-
сяти країнах світу, включно зі США. 
Фактично конвенція цієї організації 
відбулася в 1967 році в Нью-Йорку. 
Я був президентом цієї організації 
з 1998 по 2008 рік, і, як такий, я зна-

йомий з характером її роботи. Ця 
структура також є неурядовою ор-
ганізацією в Організації Об’єднаних 
Націй з 2003 року.  Я був її представ-
ником в ООН до 2012 року. 

Влітку 2019 року, а саме 11 липня, 
діяльність СКУ була визнана Гене-
ральною прокуратурою (генераль-
ним прокурором) РФ і Мін’юстом РФ  
небажаною на території Росії. СКУ 
подав позов до російського суду в 
Москві про те, щоби скасувати цю 
ухвалу. Сергій Винник як адвокат 
погодився представляти СКУ в судо-
вому провадженні, яке було офіцій-
но подано 15 жовтня 2019 року. Не 
випадково вже на наступний день 
російський уряд подав кримінальне 
провадження проти пана Винника 
за сфабриковані спецслужбами осо-
бисті фінансові недоречності. 

Не випадково кримінальне про-
вадження проти пана Винника по-
чалося відразу за провадженням 
справи СКУ. Крім того, численні дії 
російського уряду служили для того 
щоби перешкодити пану Виннику в 

Відкритий лист
До:

Президент Сполучених Штатів Америки
Державний секретар

Спікер палати
Лідер сенатської більшості

Сенатор Боб Менендес
Сенатор Корі Букер

Конгресвумен Мікі Шеррілл
представленню СКУ в московському 
суді, зокрема, таке кричуще втру-
чання, як перешкоджання його ви-
їзду з міста Омськ, де він проживає, 
для поїздки в Москву. Щонайменше 
два рази пан Винник був зупинений 
місцевою поліцією в аеропорту. В 
результаті панові Виннику довелося 
скористатися відео-участю у судово-
му засіданні.

22 липня 2020 року апеляція 
московського суду ухвалила рішен-
ня проти СКУ. У серпні 2020 року 
російський суд ліквідував Омську 
українську культурну організацію, 
яку пан Винник очолював майже 
двадцять років – до 2018 року. При-
родно, результатом став розпуск. 
Після цього, у вересні,  проти пана 
Винника було висунуто адміністра-
тивне провадження за те, що він 
виконував обов’язки адвоката СКУ у 
Московському суді. Я підозрюю, що 
адміністративні звинувачення за те, 
що людина захищає у ролі адвоката 
у суді є нечуваним у цивілізованому 
демократичному світі. Тим не менш, 

суд наклав адміністративний штраф 
проти пана Винника за його пред-
ставництво.  

Російський уряд продовжує кри-
мінальне переслідування проти 
пана Винника за сфабриковану спец-
службами фінансову неналежність, 
і на цей час справа залишається 
відкритою. Очевидно, це політична 
справа, яка порушує основні права 
людини, що заслуговує на міжнарод-
ну увагу.

Я прошу вашого втручання. Будь 
ласка, озвучте своє занепокоєння 
на рівні президента Росії, що спра-
ва Світового конгресу українців та 
Сергія Винника вам відома і що ви 
будете діяти відповідно до міжна-
родного права на боці правосуддя, 
яке включатиме введення додатко-
вих санкцій та таких інших засобів 
правового захисту, які вважаються 
необхідними проти Російської Феде-
рації та її керівництва. Я не перебіль-
шую, коли порівнюю цю справу зі 
справою Магнітського, і наголошую, 
що аналогічною жертвою російсько-
го грубого зловживання правами 
людини і меншин може стати Сергій 
Винник.  Прошу розібратися з цим 
доцільно, щоб запобігти подальшим 
зловживанням і виправити ці кричу-
щі помилки, перш ніж буде завдано 
більш серйозної шкоди. 

З повагою,
Аскольд С. Лозинський,

26 жовтня 2020 р.

Цей переклад з англомовних 
листів, адресованих індивідуаль-
но, подано тут для інформації  як 
екземпляр для розсилки керівни-
кам інших держав світу

30 вересня 2020 р. Луган-
щину охопила руйнівна 
пожежа. Вогонь спалахнув 
у трьох районах вздовж 
зони розмежування, і 
розповсюджувався з 
блискавичною силою 
через сильні пориви 
вітру. За даними 5 каналу, 
«окупанти влаштовують 
диверсії в «сірих зонах», 
непідконтрольних ЗСУ, 
нові осередки вогню 
виникають внаслідок 
обстрілів з боку Росії 
«запальними кулями» або 
спеціяльними ракетами». 

Пожежа поширилась на 
13 тис. гектарів і наробила 
великого лиха. Горіли цілі 
села, і вогонь знищив понад 
300 будинків та біля 180 осіб 
опинилися в лікарнях. Люди 
втратили все, що здобували 
нелегкою працею все жит-
тя. Найбільше постраждали 
села Сиротине,  Вороново  

і Смолянинове.  Держава 
компенсує людям шкоду, але 
не в повністю.

До канцелярії Філії 
Злученого Українського 

Американського Допомо-
гового Комітету в Києві на-
дійшло звернення з села 
Сиротине. 15 людей похи-
лого віку залишилися без 

відповідних лі-
ків. В школу, де 
навчається 100 
дітей, потріб-
но бойлер. На 
жаль, минуло-
го року ці діти 
також були без 
гарячої води. 
Багато людей 
будуть жити в 
господарських 
п р и с т р о й к а х , 
і їм потрібні газові пічки. 
Людям теж потрібен госпо-
дарський інвентар: лопати 
— землю копати, лопати 
— шуфлі,  возики, граблі, 
відра, робочі рукавиці. Та-
кож  для дітей у Воронові і 

Сиротині просять постіль, 
шкільне приладдя — зоши-
ти, книжки, «Кобзарі» для 
кожного класу, засоби де-
зінфекції та зимові череви-
ки для дітей. Цього літа діти 
в Смолянинові були вклю-
чені в програму взуття для 
потребуючих дітей, яку ЗУ-
АДК перепровадив замість 
літних таборів, які не могли 
відбутися через COVID-19. 

Директорка канцелярії 
ЗУАДК-у в Києві пише «У ве-
ликій надії звертаємось до 
жертводавців ЗУАДК-у про 
допомогу погорільцям Лу-
ганщини, і бажаємо, щоб Бог 
за Ваші щирі пожертви сто-
рицею нагородив Вас і Ваші 
родини міцним здоров‘ям і 
різними благодатями».

Звертаємося до Вас про 
допомогу погорільцям Луган-
щини. Чеки просимо випи-
сувати на: UUARC - “Luhansk 
forest fi res”,  1206 Cottman Ave, 
Philadelphia, PA 19111. 

Дякуємо.

Звернення Злученого Українського Американського Допомогового Комітету

Пожежі на Луганщині

Фото: Cvatove.city
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Нещодавно 18-річний 
чеченський біженець 

стяв голову французько-
му вчителеві. Той, бачте, 
образив його релігійні 
почуття – показав на 
уроці про свободу слова 
карикатури на пророка 
Мухаммада, які свого часу 
самі спричинились до 
теракту з боку таких само 
«ніжних та чутливих».

Для французів ситуація 
– очевидна: дикун-зайда 
«віддячив» за гостинність 
та співчуття до знедолених 
тим, що здійснив замах на 
базову, фундаментальну цін-
ність французького суспіль-
ства – свободу думки та сло-
ва. Все – сумно, але просто й 
однозначно. Десятки тисяч 
французів вийшли на пло-
щі, щоб нагадати – у їхнього 
суспільства є свої цінності, 
які нація готова захищати, і 
свобода висловлювання ду-
мок – серед головних, почи-
наючи, щонайменше, з часів 
їхньої Великої Революції.

Тим часом в Україні під-
нялась хвиля обурення міс-
цевою спробою накинути 
намордника на свободу сло-
ва – ганебним рішенням Дар-
ницького суду про заборону 
називати вбивцю Василя Сту-
са його вбивцею. Поки що цей 
протест не вихлюпнувся на 
площі, але книжку розкупили 
за лічені години, аж доводить-
ся додруковувати наклад, сту-
денти читають вірші замордо-
ваного Поета на сходах перед 
судилищем, а радикали зірва-
ли зустріч вбивці із виборця-
ми під гаслом «Стус прийде за 
тобою!». Здавалося б, здорова 
частина нашого суспільства 
так само реагує на замах про-
ти свободи слова, як і францу-
зи, зайвий раз демонструючи, 
що, попри століття Орди, ми 
таки лишилися європейцями.

Але тим часом в україн-
ському секторі Мережі з’я-
вились абсолютно «скрєпні» 
коментарі щодо вбивства у 
Парижі. На перший погляд, 
цілком адекватні українці, 
частина з яких навіть бере 
участь у тій самій кампанії 
на захист історичної правди 
щодо нашого Поета, чомусь 
виступають адвокатами 
вбивці французького вчите-
ля.

Більшість із них не на-
смілюється прямо сказати, 
що вбивця – молодець, і рі-

зати голови тим, хто тобі не 
подобається, – нормально. 
Вони роблять формальні 
обмовки щодо «вбивати не-
добре», але далі починають 
просторікувати про те, що 
«так само недобре» показу-
вати картинки, які, бачте, об-
ражають чиї-небудь почут-
тя. Дехто договорюється до 
того, що «вони обидва були 
екстремістами» – вчитель із 
картинками та кат із ножем. 
При цьому вживаються сло-
ва «етика, мораль, повага до 
інших людей» тощо – і їхнім 
порушником вважається 
саме вчитель.

На перший погляд, такі 
тексти навіть можуть 
викликати розуміння – 
ну дійсно, от нащо він 
ті картинки показував? 
Не показав би – всі були 
б живі й здорові, жили 
б довго та щасливо… 
Не міг же не знати, що ко-
мусь ці карикатури можуть 
здаватись образливими…

Це – та сама логіка, за 
якою ми з вами самі винні 
в агресії Росії. Дійсно – от 
не виходили б ми на всякі 
там Майдани, терпіли мовч-
ки Януковича, і був би досі 
Крим нашим, і в Донбасі б ні-
хто не стріляв і не загинув, та 
й Небесна Сотня досі жила б 
собі… Це все – правда, тіль-
ки от це вже була б не Укра-
їна, а ми були б не громадя-
нами, а покірним стадом на 
кшталт підданих «Великого 
Путіна».

Абсолютно так само Ва-
силь Стус міг би не писати 
своїх віршів, не поширюва-
ти самвидав, бути лояльним 
рабом УРСР, оспівувати ко-
муністичну партію – і жив би, 
можливо, і досі, отримував 
би пенсію почесного члена 
Спілки письменників і гоно-
рари за тексти. Тільки от це 
був би не Стус, а в кращому 
разі який-небудь Павличко. 
Так само колись Шевченко 
був «сам винний» у своєму 
засланні – ніхто ж не змушу-
вав його писати вірші, які не 
подобались московському 
государю.

Урівнювання ката та жер-
тви й виправдання злочи-
ну поведінкою жертви – це 
класична тактика захисту 
вбивць і негідників, від ба-
нальних ґвалтівників («А 

чого вона коротку спідни-
цю одягнула?!») до Путіна 
та Медвечука. РФ напала на 
нас, бо ми тут Майдан вла-
штували, Медвечук досі вва-
жає, що Стус сидів «по заслу-
зі» (хоч це було зовсім не так, 
навіть за законами СРСР), Гіт-
лер влаштував Голокост, бо 
євреї були надто багатими й 
викликали заздрість «арій-
ців», малолітній злочинець 
втяв голову вчителеві, бо той 
показав «не ті» картинки. Все 
це – одне і те саме Зло, і будь-
яке виправдання «ніжних 
почуттів» убивці – виправ-
дання Зла, та дозвіл будь-ко-
му вбивати всіх, чиї погляди 

чи обличчя не подобаються 
й «ображають».

Якщо у Франції не можна 
показувати карикатури на 
пророка, бо це, бачте, обра-
жає емігрантів-мусульман, 
чому тоді так само не забо-
ронити карикатури на Папу, 
якого поважають чимало 
автохтонів? А ще є Будда, 
Шарль де Голь, Наполеон, 
зірки кіно та естради – у всіх 
них знайдеться свій «фан-
клуб», членів якого «глибоко 
ранить» будь-яка критика 
їхніх кумирів. Біблійна за-
повідь про несотворення 
кумира, мабуть, є однією 
із найбільш порушуваних. 
Хтось молиться в бік каме-
ню Кааби, хтось – на ікону в 
золотому обрамленні, хтось 
– на нацистську свастику, 
хтось – на портрет Сталіна 
та прапор СРСР – то що, за-
боронимо все, що може за-
чепити чиї-небудь почуття? 
Тобто взагалі все, що містить 
сумніви, критику, гірку прав-
ду?

Цю картинку значно 
краще за мене багато років 
тому змалював Рей Бредбе-
рі у «451 за Фаренгейтом»: 
«Спершу вони заборонили 
«Маленького чорного Сам-
бу», бо він ображав чорних. 
Потім вони заборонили 
«Хижу дядька Тома», бо вона 
дратувала білих…» Якщо 
пригадуєте, закінчилось 
тотальною забороною кни-

годруку та спаленням біблі-
отек – втілена мрія Гітлера, 
Медвечука та паризького 
різуна…

На додаток, у цієї історії є 
географічний вимір. Кожне 
суспільство пройшло свій 
шлях, і має свої здобуті на 
цьому шляху цінності, які є 
базовими на даний історич-
ний період, і за які готові 
вмирати кращі представни-
ки нації. Європа не завжди 
була осердям свободи дум-
ки та слова, але йшла до цьо-
го століттями, століттями бо-
ротьби та кривавих жертв. 
Європа перехворіла інкві-
зицією, Бастилією, пуритан-

ською цензурою, цензурою 
гестапо та локальних версій 
КГБ – і прийшла до того, що 
саме свобода думки та пра-
во на її висловлення є фун-
даментом сучасної західної 
цивілізації. Прийшла через 
французьку Велику Револю-
цію, дві світові війни та без-
ліч інших жахіть і катаклізмів. 
На жаль, цей шлях пройде-
ний поки що далеко не всім 
людством, і на планеті безліч 
місць, де свобода наразі не 
є визнаною цінністю, нато-
мість переважають «глибокі 
почуття» тієї чи іншої групи 
людей. В кожному випадку 
лише якоїсь однієї групи 
людей – тобто коли йдеть-
ся про примат «глибоких 
почуттів» над свободою 
слова, чомусь завжди «всі 
тварини – рівні, але ок-
ремі тварини – рівніші за 
інших» (с). Зокрема, існує 
ціла низка країн, де вищою 
цінністю є «глибокі почуття» 
прихильників ісламу: Іран, 
Саудівська Аравія, кадирів-
ська Чечня… Ніхто не жене 
людей із «ніжними почуття-
ми» до Франції та інших кра-
їн Європи, «зіпсованих» грі-
ховними свободами, ніхто 
не тримає їх там насильно. 
Валіза – вокзал – додому чи 
в країни шаріату – або ж при-
йняття тих норм і цінностей, 
які притаманні країні, до якої 
тебе принесло. Нав’язувати 
ж чужому суспільству свої 

цінності та вимагати змінити 
місцеві базові налаштування 
заради твоїх почуттів – нази-
вається окупацією.

Я не хвилююсь за Францію 
та французів – вони зуміють 
захистити свої права, свобо-
ди та цінності, й самі вирішу-
ватимуть, які картинки мож-
на малювати та показувати. А 
тим, хто туди «понаїхав», до-
ведеться або приймати пра-
вила гостинної країни, або 
забиратися до рідних барха-
нів і верблюдів.

Мене турбує Україна, 
яка, здається, ще до кінця 
не пройшла шлях, вже по-
доланий західноєвропей-
ськими націями. Рішення 
Дарницького суду обурює, 
дратує, але, здається, не 

несе реальної загрози. 
Ні, не тому, що не мог-
ло б бути небезпечним, 
але тому, що суспіль-
ство вже показало своє 
ставлення до цього 
суду та цього рішення, 

і шансів на його реальне ви-
конання, а, отже, на створен-
ня небезпечного прецеден-
ту, здається, не більше, ніж 
на тріумфальне повернення 
Януковича «в блакитному 
гелікоптері». Натомість дис-
кусія про те, чи не розділяє 
зарізаний вчитель провину 
разом із своїм катом, вида-
ється мені набагато небез-
печнішою, бо зачіпає і, на 
перший погляд, здорових та 
адекватних людей. Виявля-
ється, частині з нас ще бра-
кує історичного досвіду, щоб 
зрозуміти – перемога Зла 
починається з того, що межу 
між Добром та Злом розми-
вають подібними сумнівами. 
«Нема правих і винних, бо 
винні потроху всі» – типо-
ва пропаганда агресора та 
злочинця, від якої пів кроку 
до «зустрітись посередині», і 
ще півкроку до «ну так жер-
тва сама винна». Сподіваюсь, 
ми не пройдемо ці пів кроку 
ні стосовно агресії з Північ-
ного Сходу, ні стосовно вну-
трішньої агресії різномастих 
«скрєпишей» та «рєвнітєлєй 
тонких ображених почуттів» 
проти свободи думки та сло-
ва. Хто має сумніви – просто 
подумайте, як би на паризь-
ку трагедію подивився засу-
джений Стус.

Автор: Євген Дикий
Джерело: ФБ-сторінка Євгена Дикого 

(https://www.facebook.com/evgen.
dykyj/posts/10158788032368808)

То що, заборонимо все, що може зачепити 
чиї-небудь почуття? Тобто взагалі все, що 
містить сумніви, критику, гірку правду?

Je suis Стус

Вбивство учителя: суд у Франції визнав правомірним закриття мечеті
У Франції визнано правомірним 

рішення про закриття мечеті у де-
партаменті Сена-Сен-Дені, що по-
близу Парижа, з якої через соцме-
режі проводилася кампанія проти 
вчителя коледжу, вбитого іслам-
ським радикалом.

Про це повідомляє Franceinfo з 
посиланням на рішення адміністра-
тивної судової інстанції, передає ко-
респондент Укрінформу.

Суд, зокрема, не виявив у діях 
місцевої влади, яка ухвалила рішен-
ня про закриття мечеті, ознак пору-
шення основоположних свобод.

Скандал навколо релігійної уста-
нови виник, коли на її акаунті у соці-

альній мережі було розміщено відео 
з місця вбивства вчителя коледжу, 
якому ісламіст відтяв голову.

Тоді з вимогою закрити мечеть 
виступив міністр внутрішніх справ 
Франції.

Найбільша у регіоні мечеть Пан-
тен закрита з 21 жовтня на шість мі-
сяців.

Тим часом у центрі Парижа у не-
ділю тисячі людей вийшли на де-
монстрацію, щоб вшанувати пам’ять 
убитого вчителя.  Як передає Укрін-
форм, про це повідомляє DW.

Демонстранти на площі Республі-
ки тримали в руках плакати з напи-
сами: «Ні тоталітаризму думки» і «Я 

– вчитель», висловлюючи солідар-
ність і вшановуючи пам’ять загибло-
го вчителя Семуеля Паті.

Участь у демонстрації взяли 
прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс 
і мер Парижа Анн Ідальго.

Схожі акції з вшанування пам’яті 
вбитого вчителя відбулися і в інших 
містах Франції – Ліоні, Тулузі, Нанті, 
Марселі, Ліллі та Бордо.

16 жовтня у передмісті Пари-
жа було жорстоко вбито 47-річно-
го Самюеля Паті, який працював 
учителем історії та географії у ко-
леджі в передмісті Парижа Кон-
флан-Сент-Онорін. Раніше, під час 
уроку, присвяченого свободі слова, 

він показував учням опубліковані 
сатиричним виданням Charlie Hebdo 
карикатури на пророка Мухаммеда.

Свідки стверджують, що напад-
ник, озброєний кухонним ножем, під 
час атаки вигукував «Аллах акбар!». 
За даними слідства, підозрюваний 
злочинець, якого застрелили непо-
далік від місця злочину, – 18-річний 
чеченець, який народився у Москві.

За словами глави антитерорис-
тичної прокуратури Жан-Франсуа 
Рікара, Абдулах А. у березні 2020 
року отримав 10-річний дозвіл на 
проживання у Франції як біженець. 
Про його радикальні погляди поліції 
не було відомо.
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Йосип 
Розенберг, 
Чикаго. 
Спеціально для 
«Час і Події» 

У житті не буває репе-
тицій, кожного дня – 

Прем’єра. Її не можна пере-
грати заново, а це означає, 
що своє життя треба нама-
гатися робити максималь-
но комфортним сьогодні. 
Головним інструментом 
для цього є сімейний бюд-
жет, який і розставить ваші 
короткотермінові та дов-
готермінові цілі за їхньою 
реальною важливістю.

Спробуймо сфор-
мулювати «джентль -
менський набір» цих 
цілей.

Отже, це: страхові 
поліси, нерухомість, 
пенсія, навчання дітей, біз-
нес, підвищення кваліфікації 
і т. п. Цей простий набір цілей 
нас усіх об’єднує. Щоправда, 
на цьому ж наша спільність 
і закінчується. Коли треба 
буде розставляти пріори-
тети, кожна сім’я піде своїм 
шляхом. Але перш ніж ми 
рушимо далі, хочу порадити 
зробити позначку «на по-
лях», що наші плани з часом 
не тільки можуть, а й повин-
ні змінюватися.

Наступний момент, на 
який я рекомендую зважа-
ти, це – інвестиційна «вага» 
кожної статті нашого бю-
джету. Наприклад, при вкла-

денні у пенсійні плани роз-
раховуйте на 5-6% річного 
прибутку. Інвестиції у бізнес 
принесуть вам 25% і більше 
річних. Вкладення в освіту 
дітей і здоров’я – безцінні... 
і так далі. Така картина не 
залишає можливості для ви-
бору, він – очевидний: вкла-
дення повинні працювати 
сьогодні. У той же час прак-
тика показує, що з часом 

статті витрат змінюються, а 
це дозволяє перерозподі-
лити інвестиційні потоки. 
До прикладу, діти підросли 

і закінчили навчання – ви-
вільнилися кошти, які йшли 
на оплату навчання. Ваш 
бізнес або ваша професій-
на позиція досягли стелі 
або близькі до цього. Отже, 
кошти, які скеровувалися на 
їхній розвиток, можуть бути 
значно зменшені або пов-
ністю вивільняться і будуть 
готові працювати в іншому 
напрямку. Так наші плани 

коригуються часом, вашим 
досвідом і вашим здоро-
вим глуздом. Але все це я 
рекомендую робити «під 

наглядом» фахівця, тому що 
Second opinion ще нікому і 
ніколи не завадила.

Той же здоровий глузд 
підкаже вам пріоритетний 
напрямок інвестицій: спо-
чатку – забезпечення опе-
ративних, короткотерміно-
вих сьогоднішніх потреб і 
лише потім – глобальних, 
довготермінових, пенсійних, 
завтрашніх. Ваші фінансо-

ві ситуації можуть із часом 
змінюватися, отже, можуть 
змінюватися обсяги і цілі 
вкладень. Саме тому треба 

регулярно переглядати стан 
своїх планів. У будь-якому 
випадку – переглядати всі 
плани на кошти, що залиша-
ються у вашому бюджеті піс-
ля витрат на фінансування 
планів завтрашніх, пенсій-
них. При цьому треба знати, 
що, формуючи довготермі-
нові плани, такі, як пенсійні, 
Whole Life Insurance, R/E і т. 
п., треба заздалегідь озна-
йомитися з умовами доступу 
хоча б до частини вкладених 
коштів без ліквідації кон-
кретного довготермінового 
плану. На жаль, специфіка 
цих планів така, що можливі 
ситуації, коли доступ до на-
копичених коштів настільки 
обмежений, що додаткові 
вкладення у цей план стають 
недоцільними.

На закінчення – короткий 
підсумок: ваш успіх Сьогодні 
– це запорука успішного Зав-
тра як для вас самих, так і для 
ваших близьких. Сміливо 
розраховуйте на мої знання 
і досвід у цьому питанні.

Телефонуйте 847-520-7030, 
і Private adjuster 

перетелефонує вам 
протягом години

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

Найкращий пенсійний план – 
це бути успішним сьогодні

Фото: Pixabay

Здоровий глузд підкаже 
вам пріоритетний 
напрямок інвестицій
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«Північний потік-2» 
на штучному диханні

Наскільки реальними є шанси зупинити добудову російського газогону?
Французька преса 

багато та охоче пише 
про колізії довкола газо-
гону «Північний потік-2». 

«У Європі ніхто, крім 
Німеччини, не був ярим 
прихильником цього га-
зогону, – пише часопис 
Alternatives Économiques. 
– Залишається дізнатися, 
чи Анґела Меркель знай-
де в собі сили на жорстку 
позицію щодо трубопро-
воду. Для Німеччини 
зректися проєкту — це 
означає погодитися на 
нові американські санкції. 
Проте поки що залиша-
ється незрозумілим, чи 
буде ухвалено другу хви-
лю санкцій до завершен-
ня президентських вибо-
рів у США, навіть якщо до 
«Північного потоку-2» во-
роже ставляться обидва 
кандидати». 

Експертне середо-
вище жваво обговорює 
перспективи остаточно-
го закриття проєкту, що 
завершений на 90%, або 
— його можливої зупин-
ки, до кращих для Росії 
часів. Журнал Alternatives 
Économiques каже про 
«нову холодну енерге-
тичну війну», що вже 
розпочалася та набирає 
обертів. «Сьогодні Росія 
постачає половину газу, 
який споживає Німеччи-

на, але Меркель більше 
не захищає «Північний 
потік-2» з колишньою за-
тятістю, –  пише щоденний 
часопис La Croix. –  Якщо 
Берлін погодиться відмо-
витися від запуску нової 
гілки газогону з Росії, це 
ознаменує великі геополі-
тичні зміни та новий етап 
у боротьбі Москви та Ва-
шингтону за європейські 
енергетичні ринки». 

Схоже, отруєння На-
вального стало якщо не 
останньою краплею, від 
якої європейцям міг би, 
нарешті, урватися тер-
пець, то принаймні — ос-
таннім суворим попере-
дженням Кремлю. «Чи 
виживе газогін після отру-
єння Навального? –  за-
мислюється популярний 
часопис Le Figaro. –  Спра-
ва Навального спричи-
нила ефект електрошоку 
– після Грузії, Криму, кі-
бератак та геополітичних 
провокацій Кремля на 
Близькому Сході». Ізабель 
Ласер, колишня корес-
пондентка цієї газети в 
Москві, цитує Марка-Ан-
туана Ейл-Маззега, дирек-

тора Центру енергетики 
та клімату при Інституті 
міжнародних відносин 
(IFRI): «Від початку війни 
в Україні в 2014 році Росія 
мала безліч нагод зробити 
той чи інший жест до при-
мирення, але вона не ско-
ристалася ними. Чому? Бо 
«Північний потік-2» не має 
для Росії стратегічного 
значення. Ціль була інша: 
посварити європейців та 
посіяти ворожнечу у тран-
сатлантичному альянсі. 
Цієї мети було досягнуто».

Тривалий час Анґела 
Меркель захищала кон-
цепт збільшення взаємо-
залежності з Москвою, 
сподіваючись у такий спо-
сіб, як пише Le Figaro, «ста-
білізувати Росію та нор-
малізувати її політичний 
режим». Понад рік тому 
схожу стратегію спробу-
вав запровадити Емма-
нюель Макрон, здивував-
ши світ формулою «Від 
Лісабона до Владивосто-
ка». Слід розуміти, отру-
єння Навального дещо 
протверезило обох впли-
вових політичних лідерів 
ЄС, і не тільки їх. Європей-
ці активно заговорили про 
можливість повної відмо-

ви від запуску «Північного 
потоку-2». «Навіть якщо 
нові санкції, нещодавно 
ухвалені Євросоюзом, 
напряму газогону не сто-
сувалися, справа Наваль-
ного, спільно з польським 

штрафом, можуть остаточ-
но поховати дороговартіс-
ний проєкт, – повідомляє 
RFI. – Через американські 
санкції з проєкту вже вий-
шов швейцарський учас-
ник Allseas. На відміну від 
Газпрому, інші учасники 
концерну ще не подавали 
апеляцію на рішення поль-
ського суду про штраф на 
суму понад €6 млрд, але 
для них це може бути при-
водом, щоб вийти з кон-
церну. Вони втратять мі-
льярд євро, але ризик від 
американських санкцій ще 
вищий». 

Новий контекст ство-
рює для опонентів від-
верто політичного ро-
сійського проєкту нові 
можливості. Чи вдасться 
їм, у перспективі нових 
американських санкцій, 
повністю зупинити або бо-
дай відтермінувати повно-
цінний запуск «Північного 
потоку-2»? 

«Росія ще не отримала 
достатнього «покарання» 
за отруєння Навального, 
тому санкції проти газого-
ну можуть стати частиною 
списку таких «покарань», 
– вважає український 
енергетичний експерт 
Олена Павленко, голова 
аналітичного центру DiXi 
Group. – Якщо раніше ЄС 
категорично негативно 
сприймав американські 
санкції, то після отруєн-

ня, схоже, категоричною 
залишається лише Німеч-
чина. Решта країн можуть 
переглянути своє рішен-
ня. Крім того, зберігаєть-
ся публічний тиск ймо-
вірності санкцій — заяви 

політиків та експертів як у 
США, так і в ЄС. У випадку 
накладання санкцій неві-
домо чи буде газопровід 
добудований — адже за-
раз не видно, звідки Росія 
могла би брати ресурси 
для цього». 

Французька преса 
констатує, що в самій Ні-
меччині більше немає 
згоди щодо необхідності 
замінити атомну енер-
гію та вугілля виключно 
додатковими партіями 
російського газу. Журнал 
Alternatives Économiques 
розповідає: «Двоє з пре-
тендентів на наступниц-
тво Меркель закликали 
відмовитися від проєк-
ту. Зокрема — це голова 
комітету із закордонних 
справ у Бундестазі Нор-
берт Реттґен. «Ми повинні 
відповісти єдиною мовою, 
яку розуміє Путін, – мовою 
продажу газу», – заявив 
він. Німецькі «Зелені» та-
кож взяли аргумент на 
озброєння, наголошуючи 
на кліматичній шкоді». 

Вітер несподівано за-
дмухав в українські віт-
рила. Аби лиш вітчизняна 
дипломатія зуміла вправ-
но скористатись момен-
том та нагадати світу укра-
їнські заперечення щодо 
«Північного потоку-2». Це 
— той рідкісний випадок, 
коли наш голос може ста-
ти останньою краплею, 

що переведе кількість 
контраргументів у катего-
рію якості.

Автор: Алла Лазарева
Джерело: «Українськй Тиждень» 

(https://tyzhden.ua/World/248854)

Журнал Alternatives Economiques 
каже про «нову холодну 
енергетичну війну»

Справа Навального спричинила ефект електрошоку 
–  після Грузії, Криму, кібератак та геополітичних 
провокацій Кремля на Близькому Сході

Агресія РФ і 
пандемія: Туск 

назвав найбільші 
виклики для 
ЄС та України

Про це експрезидент Європей-
ської ради, чинний голова Євро-
пейської народної партії Дональд 
Туск заявив під час спеціального 
Київського безпекового фору-
му, який відбувався частково в 
онлайн-режимі, повідомляє ко-
респондент Укрінфому.

«Серед багатьох полів бою, де 
єдність найнеобхідніша, є два над-
звичайно важливі фронти: по-пер-
ше, наша спільна позиція проти 
російської агресії та наша солідар-
ність в умовах пандемії COVID-19», 
– підкреслив Туск.

Він назвав ці дві загрози «не-
сподіваними, підступними, які 
не мають правил і спричиняють 
смерть тисяч людей».

Туск нагадав про пакет підтрим-
ки ЄС для України щодо боротьби 
з COVID-19 та макрофінансову до-
помогу у розмірі 1,2 млрд євро, що 
«виходить далеко за рамки того, 
що надав будь-який інший парт-
нер».

Голова ЄНП також застеріг 
українських політиків від вибор-
чих сварок, оскільки внутрішні 
суперечки є найкращим подарун-
ком для третьої сторони. «Ви, як 
ніхто, знаєте, кого я маю на увазі», 
– підкреслив він.

Експрезидент Євроради наго-
лосив, що треті сили намагаються 
порушити солідарність між Брюс-
селем і Києвом, а різкий конфлікт 
усередині країни «може стати 
саме таким приводом».

«Тож сперечайтеся в міру і ли-
шайтеся єдиними у найважливі-
ших для України питаннях», – за-
кликав Туск.

На його переконання, у демо-
кратичній країні політичні опо-
ненти не повинні бути заклятими 
ворогами, адже у разі внутрішньої 
боротьби «до смерті» країна стане 
легкою мішенню як для Росії, так і 
для коронавірусу.

Голова ЄНП наголосив, що не-
обхідно зберегти єдність україн-
ців перед найважливішими ви-
кликами: російською агресією, 
європейськими перспективами 
для країни, внутрішніми реформа-
ми та пандемією.

Туск також закликав українців 
докладати ще більше зусиль у ре-
формуванні країни.
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Продовження на стор. 20

Бувають у житті мо-
менти, коли виникає 

нестримне бажання вим-
кнути смартфон і надовго 
відкласти його вбік. А бу-
ває так, що коли виходиш 
із дому й забуваєш його 
взяти з собою, то потім не 
знаходиш собі місця, бо 
чекаєш на важливу інфор-
мацію. Іще років 20 тому 
такі реакції на наявність 
чи відсутність певної речі 
здавалися б дивними. 
Проте зараз вони — норма 
життя мільйонів людей. 

Маленький ґаджет увій-
шов у наше життя так глибо-
ко, що часто почав зроста-
тися з особистістю. 

Смартфон — це не про-
сто річ, а головний символ 
діджиталізації сучасного 
світу. Ми живемо в епоху 
інформації. Вона об’єднує 
чи роз’єднує людей, схиляє 
до дій, дає змогу заробити 
й навіть стати мільйонером 
у підлітковому віці та впли-
ває на нас багатьма іншими 
способами. Сьогодення без 
неї немислиме. Однак світ 
багатогранний. І, як свід-
чить практика, жодна з його 
граней, до яких, безумовно, 
належить інформація, не 
може повністю визначати 
функціонування інших. Тому 
потенціал інформатизації 
має свої межі.

Довга дорога 
до цифри

Безсумнівно, діджита-
лізація — глобальна мега-
тенденція. Вона присутня в 
нашому житті не перший рік 
і триватиме ще бозна-скіль-
ки. На шляху свого розвитку 
вона докорінно змінює ба-
гато процесів і явищ. Зав-
дяки їй програмісти стали 
привілейованою кастою ба-
гатих людей, бо обмежена 
пропускна здатність універ-
ситетів не може повністю 
задовільнити попит на тих, 
хто запроваджує інформа-
тизацію в повсякденне жит-
тя. Завдяки їй в економічній 
науці міцно закріпилися такі 
поняття, як стартапи, біз-
нес-інкубатори, акселера-
тори, бізнес-ангели й багато 
інших.

Діджиталізація породила 
власну економіку — систе-
му, що стала неодмінним 
атрибутом нашої реально-
сті, а також своїх автори-
тетів, свої капітали та про-
відні країни (як-от Ізраїль), 
які вчасно розпізнали 
тенденцію й зуміли опи-
нитися на вершечку її 
хвилі. Цей глобальний 
тренд зумовив більші чи 
менші зміни у способі 
виробництва майже в усіх 
галузях, що були до його 
появи, і робить це досі. Усе 
це неможливо не помітити 
чи ігнорувати. Інформати-
зація — своєрідний много-
гранний і багаторівневий 
мегапроєкт масштабом 
трильйони людиногодин. 
Поки робота над ним не за-
кінчиться, усі пов’язані наз-

вані й неназвані процеси та 
явища триватимуть.

Це стратегічне бачення. 
Але в ньому є певні обме-
ження. По-перше, уже зга-
дана кількість програмістів. 
Їхня постійно висока зарп-
лата прямо вказує на те, що 
таких спеціалістів на ринку 
бракує. Коли так, то цифро-
візація не може просувати-
ся швидше, ніж це дає змогу 
зробити кількість рук і голів, 
які її просувають і викону-
ють необхідну роботу. Тому 
реалізація мегапроєкту за-
тягнеться, а її темпи будуть 
обмеженими.

По-друге, людська здат-
ність приймати нові тех-
нології лімітована. Усі ми 
родом із дитинства. Поки 
що на Землі переважає кіль-
кість людей, які в дитинстві 
не знали смартфонів та ін-
ших елементів діджиталіза-
ції. Хтось із них адаптувався 
до нової реальності, а хтось 
ні. Тому старші люди — зде-
більш досить невідповідна 
категорія населення для 
поширення цифровізації, 
невдалий ринок збуту для 
цифрових продуктів. На-
віть якби хтось придумав 
геніальне цифрове рішен-
ня для якоїсь зі значних 
проблем пенсіонерів (на-
приклад високого артері-
ального тиску), то минув би 
не один десяток років, щоб 
відповідний продукт став 
масовим, бо цільова ауди-
торія просто не вміє вико-
ристовувати такі прилади.

По-третє, капітал як об-
межений ресурс також 
стримує темпи поширен-
ня цифровізації. Багаті кра-
їни мають надмір капіталу, 
тож при нинішніх, близьких 

до нуля відсоткових ставках 
вони можуть спрямовувати 
його на проєкти з мінімаль-
ною рентабельністю, втілю-
вати в життя найбезглуздіші 
витвори уяви програміста. 
Тому в них спектр різних 
цифрових рішень неймо-
вірно широкий. Натомість 
у бідних країн усе інакше. 
Для багатьох їхніх мешкан-

ців купити смартфон — це 
проблема, а про планшет, 
ноутбук чи здобуття ІТ-о-
світи взагалі не йдеться. Ка-
піталу в них гостро бракує 
— і це зумовлює реалізацію 
лише найпріоритетніших 
цифрових технологій. Тож у 
такі суспільства цифровіза-
ція проникатиме точково й 
поступово. Спливатиме час, 
і цифровий розрив між ба-
гатими та бідними країнами 
тільки зростатиме. І, можли-
во, невдовзі мешканці роз-
винутих країн подорожу-
ватимуть кудись углиб Індії 
чи Ефіопії, щоб, як у музеї, 
спостерігати за доцифро-
вим укладом життя, зразків 
якого в їхній країні вже дав-
но не буде.

Отже, через об’єктив-
ні причини діджиталізація 
не зможе однаково швид-

ко і глибоко проникнути в 
усі соціальні, економічні й 
національні прошарки на-
селення Землі. Буде певна 
нерівність, яка, імовірно, із 
часом лише накопичувати-
меться. Зрештою, завжди 
будуть люди, яким первісні 
форми життя в лоні приро-
ди видаватимуться ближчи-
ми, ніж усі переваги цифро-
вого світу. Тож так само, як 
останні кількадесят років 
було чимало тих, хто обхо-
дився без радіо, телевізора 
чи автомобіля, у майбутньо-
му будуть ті, хто уникатиме 
цифрового світу. Вони фор-
муватимуть екзистенційні 

острівки первобутності, 
куди, можливо, інформацій-
ні технології не проникнуть 
ніколи.

Тактичний поворот
2020 рік трішки підкоре-

гував описане стратегічне 
бачення. Пандемія корона-
вірусної хвороби й запро-
вадження карантину в бага-

тьох країнах дещо змінили 
ракурс, із якого світ дивить-
ся на розвиток діджиталіза-
ції. Чимало світових мисли-
телів заговорили про те, що 
цифровізація — майбутнє 
людства, ба навіть шлях до 
подолання глобальних про-
блем на кшталт COVID-19. 
Вони вважають, що через 
пандемію темпи інформа-
тизації помітно зростуть і 
це призведе до своєрідно-
го цифрового стрибка люд-
ства, унаслідок якого «циф-
ра» проникне в усі сфери 
людської реальності. Звіс-
но, у чомусь вони праві. Але 
така точка зору сформована 
під впливом пандемійної 
невизначеності й каран-
тинної самоізоляції. Вона 
не бере до уваги кількох 
обмежень, про які не варто 
забувати.

Справді, коронакри-
за створила чи підсилила 
низку потреб людини, на-
приклад у доправленні їжі 
й медикаментів, відеозв’яз-
ку чи онлайн-навчанні. Це 
створило чи розширило 
певні ніші в економіці. Туди 
почав припливати капітал, 
який захотів на цьому за-
робити. Наприклад, ринок 
програм для проведення 
веб-конференцій (Zoom, 
Webex тощо) значно зріс і 
став більш конкурентним, 
що зумовило покращення 
якості відповідних послуг. 
Але чи означає це, що за-
значені програми назавжди 
стануть неодмінною части-
ною нашого життя, бо всю 
роботу, яку тільки можна, 
переведуть у дистанційний 
формат? Ні. Ось аргумент: 
нещодавно з’явилося по-
відомлення, що менеджер 
певної компанії зобов’язав 
усіх своїх підлеглих, які пра-
цюють дистанційно, трима-
ти ввімкненими веб-камери 
впродовж усього робочо-
го дня, щоб контролювати, 
чи перебуває працівник на 
робочому місці. Звідси ви-
сновок, що діджиталізація 
поки що не здатна розв’я-

зати проблеми корпоратив-
ної мотивації. Тож, радше 
за все, у тих сферах, де не 
можна платити за виконан-
ня проєкту і встановлювати 
дедлайни, людство рано чи 
пізно повернеться до робо-
ти в офісах і на виробничих 
майданчиках. Тоді потреба 
в масовому відеозв’язку 
відпаде, тож у цій сфері дід-
житалізація, так би мовити, 
відступить назад.

Коронакриза виявила 
ще один принципово важ-
ливий момент. У нинішніх 
умовах кожен солідний 
бізнес повинен мати щось 
на кшталт департаменту 
інформатизації. Для мага-
зинів, ресторанів і готелів 
інтернет-версія їхнього біз-
несу — це must have. Інак-
ше карантин просто вимкне 
їх із економічного колообігу 
й фактично поставить на 
межу банкрутства. Коли всі 
бізнеси одночасно впер-
ше зіткнулися з цією про-
блемою, то великої біди не 
було, бо всі не можуть збан-
крутувати, та й чимало дер-
жав узяли на себе частину 
тягаря. Але якщо така ситу-
ація повториться, то ті, хто 
не зробив висновків із ка-
рантину-2020, не виживуть, 
а їхнє місце на ринку пося-
дуть здатні вчитися і зміню-
ватися. Можливо, ми входи-
мо в епоху несприятливих 
природних (кліматичних, 
екологічних, біологічних) 
процесів. І ніхто не може 
бути певним, скільки разів 
ще повториться локдаун на 
кшталт цьогорічного. Дале-
коглядний бізнес має бути 

готовим до будь-яких сце-
наріїв розвитку подій. А це 
означає, що йому слід бути 
присутнім в інтернеті й бути 
підкованим у цифрових рі-
шеннях. Звідси випливає ще 
одна проблема. Тільки ве-
ликий бізнес може мати до-
статньо ресурсів на цифро-
візацію, принаймні для того, 
щоб платити зарплату по-
стійному штату програміс-
тів. Натомість малому біз-
несу це не по кишені. Тому 
він страждатиме від кожної 
ситуації, яка потребує пере-
ведення діяльності в циф-
ровий вимір. Можливо, це 
призводитиме до зростання 
економічної прірви між ма-
лим і великим бізнесом — 
такої великої, як між тими, 
хто обробляє поле кіньми й 
технікою «John Deere» із су-
путниковою навігацією. За 
таких умов становище кор-
порацій утверджуватиметь-
ся дедалі більше з відповід-
ними наслідками.

До початку пандемії у 
світі віртуальна і традиційна 
економіки жили окремими 
життями, які мало перети-
налися. Тепер вони, імовір-

Діджиталізація економіки. 
Неповне покриття

Цифровий розрив між багатими та 
бідними країнами тільки зростатиме

Сьогодні кожен солідний бізнес повинен мати свій 
департамент інформатизації. Для магазинів, ресторанів 
і готелів інтернет-версія їхнього бізнесу – це must have
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но, будуть змушені зрости-
ся, щоб утворити певний 
організаційний гібрид, що 
буде значно стійкішим у ни-
нішній реальності. Бізнеси, 
які бачили певні можли-
вості в діджиталізації, але 
не використовували їх за 
відсутності гострої необхід-
ності, тепер, імовірно, пе-
ремкнуться саме на такий 
напрям розвитку. Прикла-
дом може стати банківська 
система. Певний час тому 
з’явилося повідомлення 
про відкриття першого у 
світі повністю безлюдного 
відділення банку в одній 
із багатих країн Перської 
затоки. Це один напрям 
цифрової трансформації 
сектору. Натомість в Афри-
ці розквітає інтернет-бан-
кінг, який фактично помі-
стив банківські відділення 
у смартфон. Очевидно, він 
значно стійкіший до пан-
демії та карантину, ніж тра-
диційні банки, якими ми їх 
уявляємо, хоча найстрім-
кіше розвивається саме в 
бідних країнах, найменш 
готових до пандемії. В Укра-
їні традиційний банкінг 
розвивався паралельно з 
цифровою версією. Але за-
раз він переживає непро-
сті часи, як і вся економіка, 
натомість інтернет-банкінг 
отримав новий поштовх 
до розвитку, підтриманий 
навіть регулятором, НБУ, 
який нещодавно дозволив 
відкривати банківський ра-
хунок із цифровим паспор-
том.

Суто коронавірусний 
феномен — стрімкий роз-
виток онлайн-освіти, зокре-
ма різноманітних освітніх 
платформ. Теоретично ця 
тенденція може зберегти-
ся й тоді, коли людство по-
долає проблему коронаві-
русної хвороби. Але знову 
виникає питання мотивації. 
Хто змусить дітей користу-
ватися цифровими освітні-
ми продуктами? Зазвичай 
у їхньому віці особистої 
мотивації бракує, тож поки 
батьки перебувають десь 
там на роботі, діти вдома 
воліють радше бити байди-
ки, аніж навчатися. Навіть 
викладачі університетів, 
які змушені читати лекції 
онлайн, нарікають на те, що 
їхні студенти, яким серйоз-
ність більше пасує за віком, 
аніж малим дітям, присутні 
на відеолекціях лише як 
темне беззвучне віконце 
в комп’ютері, що не гаран-
тує їхньої присутності, не 
кажучи вже про засвоєння 
матеріалу. Поки ці пробле-
ми не розв’язано, не можна 
стверджувати, що «цифра» 
окупує систему освіти. Вод-
ночас, можливо, з часом 
освітні онлайн-платфор-
ми подолають цю та інші 
проблеми, які пандемія й 
карантин дуже добре під-
світили. Може, вони ство-
рюватимуть свої курси у 
форматі ігор, на які при-
ємно витрачати час? Якщо 
ні, то діти повернуться до 
школи, а онлайн-освіта піде 

в нішу як продукт для тих, 
кому не бракує мотивації.

Територія недоторканності
Утім, є чимало галузей, 

у які цифровізація матиме 
обмежений доступ. Вона 
незамінна там, де проце-
си можна стандартизувати 
й оцифрувати. Але там, де 
треба творити й імпровізу-
вати, її можливості наразі 
обмежені. Про це давно 
говорять різні мислителі. 
Так, штучний інтелект не 
стоїть на місці: нині він уже 
вміє навіть писати невелич-
кі статті про певні товари 
й послуги. Але поки що до 
шедеврів геніїв літератури 
чи живопису йому далеко. 
Є чимало дизайнерських 
програмних пакетів для 
архітекторів, які вам роз-
рахують різні показники 
й виміри будівлі, але поки 
що ніхто не замінить архі-
тектора, який творить ар-
хітектурні шедеври. Звідси 
випливатиме ще один ви-
сновок. Розвиток діджита-
лізації, інтернету речей і 
всього іншого може витіс-
нити людину з професій, що 
піддаються автоматизації. І 
тоді в людини буде вибір: 
розвивати своє творче 
начало, необхідне для 
роботи там, де комп’ютер 
безсилий, або деградува-
ти до рівня неандерталь-
ця, животіючи на базовий 
дохід від держави. Що 
вибере людство? Судячи з 
кількості користувачів ін-
стаграму й тіктока, принци-
повий вибір уже зроблено.

Також цифровізація не 
замінить спілкування. Так, 
зараз виникає багато мемів 
на тему того, як представ-
ники покоління Z ходять 
на побачення й там сидять 
потуплені у свої смартфо-
ни. Але, імовірно, це не 
перманентна тенденція, бо 
людина потребує живого 
спілкування. Можливо, не 
кожна й не впродовж усьо-
го життя, проте така потре-
ба наявна. На ній базується 
бізнес у багатьох галузях. 
Зокрема, чимало жінок і 
чоловіків ходять у салони 
краси не тільки щоб під-
стригтися чи пофарбувати 
волосся, а й за хорошим 
настроєм, ключовим еле-
ментом якого є приємне 
спілкування з перукарем, 
який у найкращому разі ще 
й виконує функцію психо-
лога, сповідальника, лікаря 
й учителя. Чимало сучасних 
кафе й ресторанів прода-
ють не просто їжу й напої, 
а хороші враження — про 
це вони так і кажуть у своїх 
рекламних кампаніях. Тут 
діджиталізація безсила, тут 
вона — лише інструмент 
переведення меню в елек-
тронний варіант, щоб не 
поширювати коронавірус-
ної зарази. 

Автор: Любомир Шавалюк
Джерело: «Український 

Тиждень» (https://tyzhden.ua/
Economics/248700), матеріал 

друкованого видання № 42 (674)

Антикорупційний суд 
відновив слідство у 
справі Роттердам+

Відповідне рішення було ухвалене під час 
засідання 27 жовтня, повідомила Укрінфор-
му прессекретар суду Олеся Чемерис.

«Вищий антикорупційний суд задоволь-
нив скаргу і відновив слідство у справі Рот-
тердам+», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше прокурор САП Віталій 
Пономаренко ухвалив рішення про закрит-
тя справи Роттердам+, оскільки експерти-
за Служби безпеки встановила відсутність 
збитків.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило 

ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще 
п’ятьом особам, причетним до запрова-
дження так званої формули Роттердам+, 
підозру у вчиненні дій, в результаті яких 
споживачам електроенергії завдано 18,87 
млрд гривень збитків.
Зокрема, йдеться про ексголову Націо-

нальної комісії, що здійснює регулювання 
у сфері енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП); чинного директора ДП «Оператор 
ринку» (на момент запровадження Роттер-
дам+ – член НКРЕКП); начальника відділу 
НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; за-
ступника комерційного директора однієї з 
приватних компаній групи – основного опе-
ратора ринку теплогенерації України; дирек-
тора департаменту однієї з компаній зазна-
ченої групи.

Україна отримала право експортувати 
насіння зернових до ЄС

Україну внесено до переліку країн, які 
можуть експортувати насіння кукурудзи 
та зернових до країн Європейського Со-
юзу. 

Про це написав заступник міністра роз-
витку економіки, торгівлі та сільського 
господарства, торговий представник Украї-
ни Тарас Качка у Фейсбуці.

«Українське насіння зернових культур в 
ЄС – mission accomplished. Сьогодні в Офі-
ційному віснику надруковано рішення Єв-
ропарламенту та Ради про еквівалентність 
насіння зернових культур, вироблених в 

Україні. Через 20 днів рішення набирає чин-
ності», – написав Качка.

Він зазначив, що таким чином ще одна 
складова українського аграрного ринку ін-
тегрована до ЄС.

Європейський парламент 7 жовтня 2020 
року визнав українську систему сертифікації 
насіння еквівалентною до вимог ЄС. Таким 
чином українське насіння, що виробляється 
на території України, як вітчизняної селекції, 
так і селекції іноземних насіннєвих компаній, 
отримало доступ на ринок Європейського 
Союзу.

З 2015 року українці інвестували у сонячні 
панелі близько 19 мільярдів

Кількість українських сімей, які пере-
йшли на сонячну електроенергію, в III квар-
талі цього року збільшилася майже на 2 тис.

Таким чином, стати незалежними й 
енергозберігаючими вирішили вже понад 
27,62 тис. домогосподарств, повідомила 
прес-служба Держенергоефективності. За-
гальна ж потужність сонячних електростан-
цій (СЕС) приватних домогосподарств скла-
ла 712 МВт, з яких у III кварталі 2020-го було 
введено 53 МВт (+ 8%).

«За нашими оцінками, починаючи з 
2015 року, домогосподарства інвестували 
у сонячні панелі близько €560 млн (майже 
18,8 млрд грн за сьогоднішнім курсом НБУ, 
– ред.). Це – внесок у власну енергонеза-
лежність й автономність, а також в розвиток 
масштабного українського ринку послуг та 
обладнання в «зеленій» енергетиці», – від-
значив в. о. голови Держенергоефектив-
ності Костянтин Гура.

За словами заступника голови Держе-
нергоефективності Юрія Шафаренка, завдя-
ки СЕС домогосподарства не тільки економ-
лять на комунальних послугах, а й змінюють 
поведінку на енергоефективну. Адже вони 
розуміють, що кожен збережений, невико-
ристаний кВт електроенергії дозволяє по-
вертати вкладені інвестиції.

Найбільша металургійна компанія Південної 
Кореї почала закупівлі зерна в Україні

Posco International Corp., торгова одини-
ця, що спеціалізується на зерновому бізне-
сі південнокорейського сталеливарного 
конгломерату Posco, імпортувала минуло-
го тижня: 68 000 тонн фуражної пшениці з 
України в партнерстві з найбільшим в кра-
їні імпортером кормового зерна Nonghyup 
Feed.

Про це повідомляє metallurgprom.org.
Із загальної кількості 41 тисячу тонн було 

імпортовано через Український зерновий 
термінал, побудований торговою компа-
нією у вересні минулого року в Україні. Це 
– перший імпорт фуражного зерна із закор-
донного зернового терміналу корейської 
компанії.

Корея використовує 3,43 мільйона тонн 
пшениці щороку, але її виробництво пше-
ниці становить менше ніж 20 000 тонн, що 
менше 1 відсотка від потреби.

Голова металургійної компанії Posco 
Чой Чон Ву виступив з ініціативою щодо 

розвитку продовольчого бізнесу в рамках 
100 проектів реформування групи в 2018 
році. У вересні минулого року в рамках цієї 
ініціативи було збудовано зерновий тер-
мінал на Україні потужністю 2,5 мільйона 
тонн.

«В умовах зростаючої нестабільності 
на світовому ринку зерна компанія прагне 
перетворити харчовий бізнес у наступний 
двигун росту й створити стабільну систему 
закупівель продуктів харчування для забез-
печення продовольчої безпеки країни», – 
сказав Джу Сі-бо, президент і генеральний 
директор Posco International.

Зіткнувшись із серйозними проблема-
ми у забезпеченні достатньої кількості 
харчів та зерна в умовах протекціоніст-
ських обмежень, спричинених пандемією, 
і збоїв у логістиці, 22 країни, зокрема, й 
деякі з найбільших у світі країн-продавців 
рису, частково або повністю припинили 
свій експорт.
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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

Ми страхуємо:

Ваш агент

СТРАХУВАННЯ
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Що розповіли фігуран-
ти справи Гандзюк 

про імовірну причет-
ність до злочину голови 
Херсонської облради. 

Одна з найбільш резо-
нансних справ про напади 
на громадських активістів 
нарешті опинилася в суді. 
Йдеться про напад та вбив-
ство херсонської активісти 
та чиновниці Катерини Ган-
дзюк. З кінця серпня цьо-
го року в скоєному злочині 
розбирається Дніпровський 
районний суд Києва. І, попри 
карантинні обмеження, там 
відбулося кілька доволі ціка-
вих засідань.

Напад на Гандзюк стався 
31 липня 2018 року в Херсоні. 
Активістку облили літром сір-
чаної кислоти біля під’їзду бу-
динку, в якому вона мешкала. 
Жінка отримала опіки майже 
40% тіла й опинилася в лікар-
ні. Згодом її перевели до Киє-
ва. За справу взялася місцева 
поліція, яка, як наголошують 
друзі загиблої, тривалий час 
зволікала зі слідством. На-
приклад, довго не могла ви-
значити, чим саме облили 
Катерину, не допитала всіх 
свідків, не бачила ознак за-
мовності в злочині. Ба більше: 
через дії херсонських право-
охоронців за ґратами могла 
опинитися невинна людина. 
Як відомо, у серпні 2018-го 
поліція затримала «підозрю-
ваного» — ним виявився Ми-
кола Новіков. Він не визнавав 
причетності до злочину, втім, 
усе одно потрапив до слід-
чого ізолятора. Як виявилося 
згодом, слідчі навіть не нама-
галися перевірити алібі за-
триманого, тож цим довелося 
займатися журналістам: вони 
розшукали кількох свідків, 
які підтвердили, що Новіков 
31 липня відпочивав на морі 
й просто не міг перебувати 
в Херсоні. Чоловіка врешті 
звільнили. Замість нього до 
СІЗО потрапили реальні на-
падники: Сергій Торбін (як 
установило слідство, він ор-
ганізував розбійну групу), 
Володимир Васянович (яко-
му, за словами батька Ганд-
зюк, Катерина свого часу 
збирала гроші на про-
тез), Микита Грабчук (за 
версією слідства, безпо-
середньо скоїв напад), 
Віктор Горбунов (за словами 
слідства, купував кислоту) та 
В’ячеслав Вишневський (ра-
зом із Васяновичем стежив за 
Катериною перед нападом). 
Усі п’ятеро – учасники війни 
на Донбасі.

Однак після цього слід-
ство фактично зупинилося 
на кілька місяців. Уже після 
смерті Катерини, 4 листопа-
да, було затримано помічни-
ка одного з народних депута-
тів. Перед цим активісти руху 
«Хто замовив Катю Гандзюк?» 
(його створили друзі та роди-
чі загиблої) прямо заявили: 
до організації вбивства може 
бути причетний Ігор Павлов-
ський. Певний час слідство 
навіть вважало його орга-
нізатором злочину. Вже на 
початку 2019 року батько за-

гиблої називає прізвища ймо-
вірних замовників нападу: 
голова Херсонської облради 
Владислав Мангер («Батьків-
щина»), голова Херсонської 
облдержадміністрації Андрій 
Гордєєв (БПП) і його заступ-
ник Євген Рищук (БПП). У суді, 
щоправда, опиняється лише 
Мангер. У лютому 2019-го 
його навіть відправляють до 
Лук’янівського СІЗО, проте 
він доволі швидко звідти ви-
ходить. І заявляє, що Ганд-
зюк активно спілкувалася зі 
Службою безпеки України, а 
організувати її вбивство ні-
бито міг генерал СБУ Данило 
Доценко. Тим часом нападни-
ки пішли на угоду зі слідством 
й отримали незначні термі-
ни покарання. На таку саму 

угоду погоджується й Пав-
ловський. Проте результатів 
співпраці із правоохоронця-
ми не видно, розслідування 
зупиняється майже на рік. 
Справу Павловського слухає 
Приморський райсуд Одеси, 
однак чоловік на засідання 
з’являється рідко.

Ще однією ключовою фігу-
рою в цій історії стає Олексій 
Левін. Слідство підозрює, що 
саме він отримав замовлення, 
знайшов виконавців й органі-
зував напад на жінку. Затрима-
ти одразу його не встигають 
— чоловік тікає з України. До 
рук правоохоронців він по-

трапляє за рік у Болгарії — в 
січні 2020-го. В цей самий час 
на Херсонщині відбувається 
низка гучних обшуків, пов’я-
заних із діяльністю злочин-
ного угруповання, до якого 
слідство вважає причетним 
уже згаданого Павловсько-
го. Йшлося про залякування 
людей, побиття і знищення 
майна. Фактично, мова була 
про систематичну діяльність 
кримінального угруповання. 
Поки тривали слідчі дії, пра-
воохоронці заявили, що по-
путно змогли розкрити кілька 
розбійних нападів. Ігор Пав-
ловський знову опиняється 
в СІЗО, Левіна ж екстрадують 
до України. Слідство зрушує з 
мертвої точки.

Загалом, за версією слід-
чих, схема злочину була та-

кою: Мангер на ґрунті «особи-
стої неприязні, яка виникла 
через діяльність Гандзюк у 
протидії вирубкам лісів під 
прикриттям штучних підпа-
лів» вирішує звернутися до 
Павловського й Левіна, щоб 
вони організували напад на 
Катерину. Для цього отри-
мують певну суму грошей. 
Своєю чергою, Левін і Пав-
ловський знаходять Сергія 
Торбіна, який організовує 
групу безпосередніх напад-
ників. Водночас журналісти 
програми «Схеми» встано-
вили, що десь за тиждень до 
того, коли Гандзюк облили 
кислотою, довірена особа 
Мангера Андрій Мурашкін 
здає в оренду Левіну за до-
волі символічну суму базу 

відпочинку на березі Чорно-
го моря в місті Лазурному. 
Дніпровський районний суд 
Києва починає розглядати 
цю справу по суті напри-
кінці серпня цього року. На 
лаві підсудних опиняються 
двоє — Владислав Мангер та 
Олексій Левін. По суті, вони – 
єдині фігуранти розслідуван-
ня, які досі не отримали своїх 
вироків. Очікувано, обидва 
заперечували свою провину.

Варто пояснити, що одним 
із доказів причетності очіль-
ника Херсонської облради 
до злочину були згадки про 
«Миколайовича» від самих 

нападників. Мовляв, він за-
мовив напад на Гандзюк. Ад-
вокати Мангера ж наполяга-
ли, що згадок «по-батькові» 
замало для встановлення 
вини. І так тривало до жовтня. 
Поки під час одного із судо-
вих засідань в Приморському 
райсуді Павловський урешті 
дав свідчення і на Мангера, 
і на Левіна. Чоловік заявив, 
що неодноразово спілкував-
ся з Олексієм Левіним, який 
регулярно згадував, що саме 
«Миколайович» замовив на-
пад на Катерину. А сам Левін 
шукав його виконавців.

«Саме Левін замовив Тор-
біну Катерину на прохання 
Мангера», — цитувало слова 
Павловського УНІАН 1 жовт-
ня. Також Павловський додав, 
що під час однієї з розмов із 

Левіним, у липні 2018-го, йому 
й стало відомо, що згадува-
ний «Миколайович» — це і 
є Владислав Мангер. Згодом 
відбулася зустріч Мангера, 
Левіна й Павловського, під 
час якої, за спогадами остан-
нього, голова облради Хер-
сонщини нібито сказав, що 
Гандзюк «усіх дістала» і що «їй 
пора закрити рота».

Окрім того, Павловський 
вибачився за неправдиві 
свідчення, які він давав рані-
ше. Чоловік пояснив, що і він, 
і його донька отримували по-
грози від Мангера. Врешті, 16 
жовтня чоловіка засудили до 
двох років позбавлення волі 
з іспитовим терміном один 
рік за приховування злочину. 
Проте Павловський досі не на 

свободі, оскільки фігурує в ін-
шому розслідуванні — щодо 
діяльності злочинного угру-
повання  на території Херсон-
щини. Тож він досі в СІЗО.

Між засіданнями в При-
морському районному суді 
Одеси відбулося два дово-
лі цікаві судові засідання в 
Києві. 8–9 жовтня Дніпров-
ський райсуд слухав пока-
зання чотирьох свідків у цій 
справі. Одним із них був уже 
згаданий Павловський. Він 
розповів, як після затриман-
ня Новікова (невинуватого 
в скоєнні злочину) до нього 
прибіг схвильований Левін, 

оскільки вирішив, що за-
тримали Торбіна (органі-
затора нападу).

«Павловський розпо-
вів, що Левін хотів знайти 

Торбіну адвоката. На запи-
тання «навіщо» відповів, що 
Гандзюк облили кислотою. І 
додав, що «це ми з Миколайо-
вичем замовили Гандзюк Тор-
біну». Коли ж з’ясувалося, що 
затримали непричетну до на-
паду людину, Левін дуже про-
сив не розповідати Мангеру, 
що він «злив» замовників. 
Також Павловський сказав, 
що Левін не лише Мангера 
називав по-батькові. Це було 
видно навіть у суді: він Пав-
ловського постійно називав 
«Владіміровічєм», — розпо-
віла в коментарі «Тижню» 
адвокат сім’ї Гандзюк Євгенія 
Закревська.

Вона також додала, що зі 
свідчень Павловського ви-
пливало: Мангер та Левін, ра-
зом з іншими, обговорювали 

необхідність облити Катерину 
«сечею, фекаліями або чимось 
подібним». Цю ж інформацію 
підтверджував і підозрюва-
ний у справі про злочинну 
організацію в Херсоні Павло 
Пилипенко. Тобто факт роз-
мови (чи розмов), під час яких 
обговорювали напад на Кате-
рину, був. Він же під час свід-
чень у Дніпровському райсуді 
розповів, що в липні 2018-го 
Левін нібито висував Торбіну 
претензії, оскільки «люди гро-
ші дали, а де робота, Микола-
йович лютує». 

Окрім того, під час засі-
дань з’ясувалося, що й сам 
Пилипенко отримував по-
грози від Мангера: щойно 
він повернувся зі слідчого 
експерименту, на якому да-
вав показання проти голови 
Херсонської облради, йому 
передали «вітання». Тож чо-
ловіка довелося переводити 
до іншого ізолятора.

Не менш цікавими ви-
явилися свідчення й самих 
нападників. Наприклад, Ва-
сянович розповідав, що вже 
після затримання першої 
групи виконавців злочину 
Торбін шукав гроші або ма-
шину, щоб разом утекти. А по 
допомогу він звертався ніби-
то до Павловського, йому ж і 
розповіли про те, що відбув-
ся напад на Гандзюк. Окрім 
того, чоловік зміг пригадати 
день, коли Торбін зробив їм 
пропозицію напасти на Кате-
рину, —  «день, коли до місь-
кради приїжджав Білецький» 
(13 липня 2018-го - ред.). Тоді 
в міськраді їм показали Ганд-
зюк, чоловіки мали відстежи-
ти її рух до самого дому.

«Загалом за два дні встигли 
допитати чотирьох важливих 
свідків у справі з обвинува-
чення – Мангера й Левіна. Це 
Павловський, Васянович, Пи-
липенко й Брага (херсонський 
бізнесмен, який нібито кон-
тролював вирубку Олешків-
ського лісу й був присутній під 
час зустрічей, на яких обго-
ворювали напад на Гандзюк. 
— Ред.). Вони дали важливі 
показання. Також під час ми-
нулого засідання Мангеру й 
Левіну продовжили запобіжні 
заходи: вони ще на два місяці 
залишаються під вартою», — 
розповіла Закревська.

Наразі ж засідання по 
справі тривають. Можна очі-
кувати, що згодом на загал 
покажуть й інші докази, які 
можуть підтверджувати сло-
ва батька Гандзюк про при-
четність до злочину керів-
ництва Херсонської області, 
зокрема Владислава Манге-
ра. Суспільству ж варто уваж-
но стежити за цією справою. 
Щонайменше заради того, 
аби уникнути спроб затягти 
судовий процес. Урешті, нині 
ми маємо цілком реальні 
шанси бодай частково отри-
мати відповідь на питання, 
яке стояло всі ці два роки: 
«Хто замовив Катерину Ганд-
зюк?».

Автор: Станіслав Козлюк 
Джерело: «Український Тиждень» 

(https://tyzhden.ua/Society/248921) 
Матеріал друкованого 

видання № 43 (675) 

Свідки проти Мангера

Нападники  пішли на угоду зі слідством й 
отримали незначні терміни покарання
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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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Тарас Кубійович

Тарас Степанович Кубійович народився 
24 жовтня 1970 року у селі Вільхівці, Горо-
денківського району, Івано-Франківської 
області.

Вихованням Тараса займалися мама, ба-
буся та тітка, і саме вони з дитинства форму-
вали характер чоловіка. Їхні розповіді про 
визвольну боротьбу українського народу, а 
також книжки українських авторів про ва-
тажків визвольного руху (особливо у захід-
ній частині України) призвели до того, що Та-
рас Степанович увібрав у себе справжній, не 
показовий, патріотизм, тверді переконання 
та мужність, що міцно опанували його дум-
ками та вчинками.

Навчання Тарас розпочав у Вільхівській 
восьмирічній школі, а з 1985 до 1987 року 
навчався у Чернелицькій середній школі. В 
обох навчальних закладах він залишив після 
себе дуже теплі спогади – що серед вчителів, 
що серед друзів. Його любили за допитли-
вість, простоту у спілкуванні, ввічливість і 
товариськість. Любив читати та займався ба-
гатьма видами спорту. Після закінчення Чер-
нелицької школи вступив до Чернівецького 
залізничного училища, у якому отримав фах 
помічника машиніста тепловоза.

Тарас Степанович був дуже простою та 
доброзичливою людиною, яка не була здат-
на довго тримати в собі на когось образу. У 
нього було дуже багато друзів, яких об’єд-
нувала любов до України і для яких однією з 
найсвятіших речей у житті було відчуття по-
братимства. Попри те, що народився Тарас 
за часів СРСР, він ненавидів його та все, що 
було із ним пов’язане, навіть у школі впер-
то відмовлявся вивчити слова радянського 
гімну. Також він дуже любив свою родину, 
про яку міг розповідати годинами.

Після проходження строкової служби 
чоловік працював у Чернівцях. Там зустрів 
своє кохання та одружився, з’явилася до-
нечка, яка для Тараса була найбільшим ща-
стям. Наразі вона перебуває у Німеччині. З 
дружиною Тарас розлучився ще до початку 
війни в Україні.

Його шкільна вчителька Марія Павліков-
ська після загибелі Тараса розмістила у ме-
режі Фейсбук цей пронизливий допис-спо-
гад про нього:

«Сьогодні Україна втратила ще одного 
свого героя, мама – сина, рідні – брата, а до-
нечка – тата. Дуже добре знала цього хлопця. 
Це – мій учень із Вільхівців Тарас Кубійович. 
Пам’ятаю його, коли він ще був у четвертому 
класі. Гарненький білявий хлопчик, завжди 

дуже акуратний. Жили ми по сусідству, тому 
Тарас часто приходив до мене просто пого-
ворити, грався з моїми дітьми.

Був дуже балакучим, з усіма умів завести 
цікаву розмову. Мені завжди було цікаво го-
ворити з ним.

Минули роки. Тарас виріс, отримав осві-
ту, відслужив у армії, одружився.

А потім почалася війна. Він пішов захища-
ти Україну у перші ж місяці. Воював, отримав 
поранення, знову повернувся до бойових 
побратимів.

Минулого літа приїздив до мене. Ті два 
дні, коли Тарас був у мене, минули, як дві 
години. Згадували про спільних знайомих, 
про рідних і друзів. Потім сказав, що хоче 
вернутися до війська. Я не могла його у цьо-
му ні підтримати, ні заперечити, бо це мав 
бути тільки його вибір. З фронту телефону-
вав мені. Але це були дуже короткі розмови, 
просто ця добра дитина знаходила хвилин-
ку, аби запевнити мене, що у нього усе до-
бре. Останній дзвінок був чотири дні тому. 
А сьогодні зателефонувала сестра Руслана, 
щоб сповістити мені цю страшну новину. 
Просила нікому не говорити, бо не хотіла, 
щоб мама довідалася про це проти ночі. Що-
правда, журналісти виявилися жвавішими: у 
газеті «Край» уже є повідомлення, бо як це 
їм першість втрачати? Краще вже людяність.

Я щиро співчуваю мамі Христині, бо бачи-
ла, як важко вона працювала, щоб поставити 
на ноги трьох дітей, бо чоловіка рідні діти не 
цікавили. Сестрі Руслані та братові Іванові, 
бо знаю, що вони усі дуже любили одне од-
ного. Най Бог дасть усім вам сили та витрим-
ки пережити це тяжке горе. Пам’ятайте про 
Вашу маму, допомагайте їй і підтримуйте у 
всьому.

Шкода, Тарасе, що у цьому житті ми уже 
не побачимось. Ти залишив по собі добру 
пам’ять, як люблячий син, що завжди допо-
магав мамі, ласкавий брат, який дбав про 
Івана та Руслану, вірний і щирий друг. Хай 
буде легкою тобі земля, яку ти скропив сво-
єю кров’ю задля того, щоб ми не втратили 
нашу незалежність. Знаю, що Бог прийме 
тебе у своє Світле Царство, де нема ні болю, 
ні сліз, ні скорботи. Спочивай з Богом, мій 
добрий хлопчику». 

Тарас пішов на фронт добровольцем у 
2015 році, у вересні вже брав участь в АТО, 
був поранений. Після лікування повернувся 
до побратимів. Відслуживши три роки, він 
повернувся додому. Але дуже багато з тих, 
хто був на війні, не можуть всидіти вдома, так 
трапилося і з Тарасом Степановичем. У травні 
цього року він підписав новий контракт.

Молодший сержант, механік-водій 14-ї 
окремої механізованої бригади.

Загинув 6 вересня, близько 17:00, в ра-
йоні села Причепилівка, Новоайдарського 
району, Луганської області, через смертель-
не кульове поранення, завдане, ймовірно, 
снайпером найманців РФ.

Поховали Героя 9 вересня у рідному селі. 
У нього залишилися мати, брат, сестра та 
донька.

Вони пішли у вересні…
Втомилася від російсько-української війни Європа, світ… Незважаючи на це, 

там, на Донеччині, щодня у шанцях і бліндажах бережуть нашу з вами волю 
українські воїни. Після порівняно мирного серпня розпочався вересень, окропле-
ний кров’ю наших захисників. Бо війна. Бо ворог не відступить. Бо поруч – побра-
тими. А вдома – матері, батьки, дружини, діти. Ті, заради кого стоять наші вої на 
донбаській землі. Ті, заради кого вони загинули. Ті, хто оплакуватиме їх вічно…

Костянтин Оверко
Костянтин Ігорович 

Овер ко (позивний «Князь») 
народився 3 серпня 1982 
року у Запоріжжі.

1995 року Костянтин за-
кінчив Запорізький бага-
топрофільний ліцей №62, 
після чого вступив до вищого 
професійного училища №2, 
у якому здобув фах «авто-
кранівник 4 розряду». П’ять 
років він також присвятив 
навчанню у музичній школі 
за класом «фортепіано». Піс-
ля закінчення училища чо-
ловік почав працювати. Не 
лякаючись роботи, він встиг 
спробувати себе у багатьох 
компаніях: займався приват-
ною охороною VIP-персон та 
у супроводженні іноземців, 
був начальником зміни охо-
рони (ТОВ Карат-Південь, 
«Лідер-Бокс», приватне під-
приємство «Анкорд»), бри-
гадиром монтажної групи 
висотників (ТОВ Карбон), 
лебідником 2 розряду (За-
порізький порт). У 2012 році 
він брав участь у змаганнях 
Bodyguard у Дніпрі, за що 
отримав відповідний серти-
фікат.

Костянтин Ігорович за-
хоплювався історією та мі-
фологією античного світу, 
різноманітними напрямка-
ми релігій, фехтуванням, по-
дорожами та психологією. 
Він був хорошою та доброю 
людиною, завжди допома-
гав своїй родині, друзям, не 
знав слова «ні», якщо комусь 
потрібні були порада чи до-
помога. Деякий час він жив 
із цивільною дружиною, і в 
нього з’явилася донечка, яка 
була для нього усім.

Бути чесним та вірити 
людям – було його життє-
ве кредо, Костянтин мав 
на все свою думку та не бо-
явся її виказувати, кмітли-
вий та креативний. «Князь» 
завжди досягав свої цілей, 
був прикладом для свого 
молодшого брата. У юному 
віці Костянтин займався кік-
боксингом, і брат пішов його 
стежкою, а навчав їх один і 
той самий тренер.

Він чудово знав історію 
Запоріжжя та античного сві-
ту, багато чого вмів та багато 
чим займався. Вчив дітей у 
Запорізькій міській козаць-
кій дитячо-юнацькій спор-
тивній школі бойового мис-
тецтва «Спас». Власноруч 
викував три мечі та зробив 

броню для кольчуги, свого 
часу брав участь у лицар-
ських поєдинках на мечах у 
Криму. Також брав участь у 
зйомках фільму «Тарас Буль-
ба».

Одним із його хобі були 
книги, прочитав їх за своє 
життя він дуже багато, на різ-
номанітну тематику, одного 
часу захопився творчістю 
Ніка Перумова. Дуже любив 
домашніх тварин (вдома в 
нього залишився кіт Річік). 
Був у захваті від саги «Зоряні 
війни», любив комп’ютерні 
ігри, особливо Star Craft, у 
яку міг грати багато годин 
поспіль. Він не встиг втілити 
у життя свою заповітну мрію: 
побудувати власний буди-
нок, завадила цьому війна.

Цей чоловік жив реаль-
ним, сповненим емоцій і 
конструктиву, життям. Він 
чудово знав, чого прагне, й 
твердими кроками йшов до 
реалізації своєї мети. Не па-
суючи перед труднощами, 
Костянтин Ігорович завж-
ди знаходив своє місце на 
кожному відрізку життєвого 
шляху.

Восени 2017 року підпи-
сав контракт, і з 30 жовтня 
того ж року перебував у 
своєму підрозділі. Після нав-
чання у Миколаєві його було 
доправлено до зони АТО/
ООС, де він відслужив на пе-
редовій майже дві ротації.

Старший матрос, водій 
взводу вогневої підтримки 
роти морської піхоти 503-го 
окремого батальйону мор-
ської піхоти.

20 червня цього року, 
о 14:30, в районі селища 
міського типу Південне, До-
нецької області, Костянтин 
Ігорович отримав вкрай 
важке наскрізне кульове 
поранення, завдане снайпе-
ром найманців РФ. Куля по-
шкодила багато органів. Три 
місяці він перебував у різних 
шпиталях, у нього розви-
нувся жовчний перитоніт, 
Костянтин переніс понад 30 
складних операцій, але нічо-
го не допомогло. 24 вересня, 
близько 3:00, у Київському 
Національному інституті хі-
рургії та трансплантології 
імені Шалімова він помер.

Похований Костянтин 
Оверко 26 вересня на Піща-
ному кладовищі Запоріжжя. 
У нього залишилися батьки, 
брат та донька.

Автор: Ян Осока
Джерело: «Цензор.НЕТ» (https://censor.net/ru/r3222129)
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Імміграційне право
• Возз'єднання сім’ї
• Громадянство
• Відновлення Green Card
•  Real Estate (купівля-продаж
    нерухомості)
•  Нотаріальні послуги, переклади,
    доручення
• Розлучення

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

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

Автомобільні аварії
• Personal Injury / Травми / 

Медичні помилки 
• Керування автомобілем у 

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

РЕКЛАМА
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Професор Роман Дутка: 
«Основна мішень коронавірусу — 

не легені, а судини»
Covid-19 поширюється 

в Україні шаленими 
темпами. Складається вра-
ження, що мине ще міся-
ць-два, і журналісти брати-
муть інтерв’ю у тих, хто ще 
не захворів. Лікарі визна-
ють: імовірно, з коро-
навірусом доведеться зіт-
кнутися кожному з нас… 

«Не потрібно панікувати. 
Більшість перенесе Covid-19 
у легкій формі. Дехто вже 
його переніс, і навіть про 
це не здогадується. Кому й 
справді треба виявляти мак-
симальну обережність — це 
хворим зі серцево-судин-
ними недугами, адже пер-
ше, що атакує вірус, — це 
стінки судин», — пояснює 
д. м. н., заслужений лікар 
України, завідувач кафедри 
пропедевтики внутрішньої 
медицини № 1 Львівського 
національного медичного 
університету ім. Д. Галиць-
кого професор Роман Дутка.

— Перебіг Covid-19 
відрізняється від кла-
сичної схеми перебігу 
респіраторних вірусних 
інфекцій. Та й сезонність 
SARS-CoV2, як вірусам гри-
пу, не притаманна. Чому?

— У повному геномі ко-
ронавірусу (природній суб-
станції) дослідники виявили 
послідовність з іншого віру-
су — ВІЛу. Про це заявив но-
белівський лауреат у галузі 
медицини і фізіології, фран-
цузький вірусолог, один 
із першовідкривачів віру-
су імунодефіциту людини 
Люк Монтаньє. Цим можна 
пояснити, чому коронаві-
русна інфекція не підлягає 
законам сезонності, чому 
неможливо спрогнозува-
ти перебіг Covid-19 і чому 
він нерідко буває настільки 
важким.

(Люк Монтаньє назвав 
SARS-CoV2 «результатом ро-
боти молекулярних біологів» 
з китайського Уханя, звідки 
хвороба й поширилася сві-
том. Китайські вчені поділи-
лися геномом вірусу на по-
чатку січня, і відтоді фахівці з 
усього світу могли його віль-
но вивчати. Згодом індійські 
мікробіологи опублікували 

на bioRxiv препринт своєї 
статті, в якій йшлося про те, 
що у геномі нового корона-
вірусу вони виявили чотири 
вставки, яких немає у коро-
навірусах інших типів, проте 
такі вставки є у вірусі імуно-
дефіциту людини — авт.).

Вважається, що основ-
ною мішенню коронавірусу 
є тканина легень, а голов-

ним ускладненням Covid-19 
— пневмонія, — веде далі 
професор. — Але перше, на 
що він діє у нашому організ-
мі, — це судини. Коронаві-
русна інфекція ушкоджує 
всі судини організму. Пер-
шими, звісно, руйнує вну-
трішню стінку тих судин, в 
яких є найбільший відсоток 
кисню, — судин легень. Ко-
ронавірус сприяє розвитку 
генералізованого васкуліту 
(запалення судинних стінок) 
з подальшим утворенням 
тромбів.

У своїх інтерв’ю завіду-
вач хірургічного відділення 
Львівської клінічної лікарні 
швидкої медичної допомо-
ги (Гнат Герич — авт.) роз-
повідав, що останнім часом 
почастішали випадки госпі-
талізації пацієнтів зі синдро-
мом «гострого живота». У 
ході оперативного втручан-
ня з’ясовується, що у хворих 
розвинувся некроз тонкої 
кишки, а причиною цього 
стало ураження судин коро-
навірусної природи.

— А як на вірус реагує 
наш імунітет?

— Коли вірус проникає в 
організм, той дає імунну від-
повідь. Якщо захисні сили 
занадто агресивно атакують 
вірус, захворювання має 
важкий перебіг.

ВООЗ минулого тижня 
заявила, що найкращими, 
найбільш ефективними лі-
ками для лікування Covid-19 
є глюкокортикоїди, переду-
сім дексаметазон. А це — 
імуносупресор, який при-
гнічує занадто агресивну 

імунну відповідь.
Неодноразово наголо-

шував у розмовах з лікаря-
ми: і профілактика, і лікуван-
ня коронавірусної хвороби 
повинні базуватися на зміц-
ненні судинних стінок та 
впливі на імунну відповідь.

— Як зміцнити судинну 
стінку і запобігти виник-
ненню тромбозів?

— Коли судинна стінка 
ушкоджується, у цьому міс-
ці нагромаджуються тром-
боцити, які, злипаючись, 
утворюють тромби. Саме ці 
згустки крові й провокують 
вторинний некроз. У першу 
чергу — легеневої ткани-
ни. На розтині померлих 
від ускладнень Covid-19 па-
тологоанатоми бачать змі-
ни у легенях, але ці зміни є 
результатом не пневмонії, а 
пневмоніту, коли запалення 
легень провокує не пато-
логія легеневої тканини, а 
патологія судин, розташо-
ваних у легенях. Ось чому 
ковідним пацієнтам при-
значають антикоагулянти 
(передусім гепарин, а також 
ривароксабан) — препара-
ти, які розріджують кров.

Хворим зі серцево-су-
динними недугами (пе-
редусім артеріальною гі-
пертонією) призначають 
інгібітори ангіотензинпе-
ретворювального фермен-
ту і блокатори рецептора 
ангіотензину ІІ. Це — ціла 
група препаратів, які без-
посередньо впливають на 
ангіотензинові рецептори, 
котрі коронавірус вважає 
«своїми». Коли блокуємо ці 
рецептори, коронавірусна 
інфекція вже не здатна агре-
сивно атакувати судини.

— Як не захворіти на 
коронавірусну інфекцію 
взагалі або перехворіти у 
легкій формі?

— Пацієнти з артеріаль-
ною гіпертонією та вінцевою 
хворобою серця («ішемічна 
хвороба серця» — застарі-

лий термін, який досі вико-
ристовується лише у трьох 
пострадянських країнах 
— Україні, Росії і Білорусії), 
особливо у старшому віці, 
повинні на регулярній ос-
нові приймати ліки, які їм 
призначив лікар.

Поділюся з вами повчаль-
ною історією. Одна з паці-
єнток, з якою мені довелося 

спілкуватися, захворіла на 
Covid-19 улітку. У жінки була 
серцева патологія. Вона при-
ймала антикоагулянт, який 
розріджував кров, препара-
ти від артеріальної гіпертонії 
і статини, щоб запобігти про-
гресуванню атеросклерозу. 
Всі ці препарати запобігають 
змінам у судинній стінці. Бу-
дучи у контакті з ковідними 
хворими, жінка на диво лег-
ко перехворіла на Covid-19. 
У неї не було навіть темпера-
турної реакції — лише на три 
тижні втратила нюх і смак.

Ще один важливий фак-
тор, про який ми всі забу-
ваємо, — віра у те, що ви не 
захворієте, а якщо й захво-
рієте — поборете недугу. 
Якщо ви у це вірите, у вас 
активується кора головно-
го мозку, яка дає команду 
підкорковим структурам 
мобілізувати ендокринну 
систему. Збільшується син-
тез глюкокортикоїдів, інших 
гормонів, які допомагають 
у боротьбі з коронавірус-
ною інфекцією. Тож більше 
оптимізму! Можливо, ви 
вже перемогли цю хворобу. 
Можливо, вже контактували 
з коронавірусом, і у вас ви-
робилися антитіла, або ж ві-
рус зараз «сидить» у вашому 
організмі, але ніяк не вияв-
ляє своєї присутності. Чому? 
Бо ваш організм забезпечує 
йому адекватну імунну від-
повідь, а стінки ваших судин 
— захищені.

— Тобто якщо людина 
перехворіла легко, це оз-
начає, що її судини не за-
знали ушкоджень?

— Зазнали, але все швид-
ко повернулося до норми.

Не варто виключати й 
третього варіанта розвит-
ку подій. Якщо у людини є, 
наприклад, атеросклероз, 
після перенесеного ковіду 
(безсимптомно або у лег-
кій формі) хвороба може 
почати швидко прогресу-
вати, призвівши у недале-
кому майбутньому до сте-
нокардії і навіть гострого 
нападу серця. Коронавірус 
створює передумови для 
погіршення стану серце-
во-судинної системи.

— Як допомогти орга-
нізму відновитися після 
перенесеного Covid-19?

— Важливе значення має 
збалансоване харчування. 
Особливо важливо вживати 
достатню кількість жиро-
розчинних вітамінів і вітамі-
ну D та активного заліза. За 
нестачі останнього зменшу-
ється кількість гемоглобіну, 
що призводить до кисне-
вого «голодування» клітин і 
тканин організму.

Автор: Наталія Гелий
Джерело: «Високий Замок» (https://
wz.lviv.ua/interview/422705-osnovna-

mishen-koronavirusu-ne-leheni)

У померлих від ускладнень Covid-19 є зміни у легенях, 
але їх провокує не патологія легеневої тканини, а 
патологія судин, розташованих у легенях

Фото з приватного 
архіву Романа 

Дутки

Люди з низьким 
рівнем емпатії частіше 

відмовляються 
носити маску

Бразильські вчені вста-
новили, що відмова людини 
від носіння маски може бути 
пов’язана з її антисоціальни-
ми рисами. Про це повідомляє 
Independent.

Згідно з результатами дослі-
дження, у якому брали участь 
понад 1 500 людей віком від 18 
до 73 років, вчені встановили, 
що люди, у яких низький рі-
вень емпатії та високий рівень 
черствості, грубості, маніпу-
лятивної й ризикованої пове-
дінки, з меншою ймовірністю 
носять маски та дотримуються 
інших обмежувальних заходів 
під час пандемії коронавірусу.

Понад те, такі риси можна 
зазвичай побачити у людей, 
у яких діагностують антисо-
ціальний розлад особистості. 
Натомість люди з великим 
рівнем емпатії більш схильні 
дотримуватися правил каран-
тину.

Науковці сподіваються, 
що їхня робота переконає 
чиновників більше роз’ясню-
вати громадянам важливість 
носити маски. Зазначається, 
що попри численні протести у 
світі проти носіння масок, їхня 
ефективність підтверджена 
численними дослідженнями.

Зокрема, група науковців з 
Інституту медичних наук Уні-
верситету Токіо підтвердила, 
що лицьові маски – ефектив-
ний засіб, який перешкоджає 
як поширенню людиною віру-
сів, так і їхньому проникненню 
в організм.

Про це повідомляє NHK.
Під час експериментів уче-

ні розмістили в лабораторії 
обличчям до обличчя два ма-
некени.

В одному з експериментів 
дослідники одягнули маску 
на манекен, забезпечений 
функцією вдихання. За слова-
ми вчених, кількість вірусів, 
що поглинаються манекеном, 
було знижено на 17% при ви-
користанні тканинної і на 47% 
– при використанні звичайної 
хірургічної маски.

Коли маску одягнули на 
манекен-розповсюджувач ві-
русів, і полотняна, і хірургічна 
маски призвели до зниження 
отримання вірусів іншим ма-
некеном без маски на майже 
70%.

Дослідники також повідо-
мили, що одягання маски на 
обидва манекени не змогло 
повністю запобігти передачі 
вірусів.

Професор Каваока Йосіхі-
ро зазначив, що дослідження, 
які показують ефективність 
масок із використанням ре-
альних вірусів, раніше не 
проводилися. Каваока також 
розповів, що їм вдалося під-
твердити важливість належ-
ного носіння масок. За його 
словами, важливо розуміти й 
те, що маски не можуть повні-
стю блокувати віруси.

Зазначимо, у багатьох кра-
їнах світу епідеміологічна си-
туація восени стала погіршу-
ватися.
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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

Осінь зазвичай - досить 
активний період на 

ринку праці. Новий біз-
нес-сезон приносить як 
сезонні пропозиції про 
роботу, так і вакансії, 
розраховані на довго-
строкове працевлашту-
вання. Експерти grc.ua 
дослідили, чи збереглась 
ця тенденція у 2020 році. 

Згідно з аналізом бази 
вакансій, розміщених на 
grc.ua протягом першої 
половини осені (01.09 - 
15.10.2020 року), попит з 
боку роботодавців зро-
стає. Так, у цей період було 
розміщено на 40% біль-
ше вакансій, ніж за другу 
половину літа. При цьо-
му жовтень приніс навіть 
більше пожвавлення, ніж 
вересень. Хоча зазвичай 
він дещо поступається 
першому місяцю осені. 

Позитивна динаміка 
прослідковується майже 
у всіх профсферах, окрім 
HoReCa, попит у якій був 
дуже активним протягом 
усього літа 2020 року. Зо-
крема, у ТОП-5 за темпами 
зростання кількості вакан-
сій увійшли такі профсфе-
ри:  

 «Домашній персонал» 
+ 363%;

 «Страхування» + 
115%;

 «Наука, освіта» + 104%

 «Робітничий персо-
нал» + 85%;

 «Безпека» + 81%.
Для більшості з них 

(«Домашній персонал», 
«Наука та освіта», «Безпе-
ка») характерне збільшен-
ня кількості пропозицій 
про роботу в перші місяці 
осені. 

У розрізі галузей біль-
шу активність також поча-
ли демонструвати майже 
всі гравці на ринку праці, 
крім готельно-туристич-
них закладів, де кількість 
вакансій зменшилась на 
20%. Так, у першій поло-
вині осені у ТОП-5 галузей 
з позитивною динамікою 
пропозицій про роботу 
потрапили:

 «Освітні установи» + 
152%;

 «Медицина, фармаце-
втика, аптеки» + 109%;

 «Послуги для насе-
лення» + 80%;

 «Харчі»  + 71%;
 «Інформаційні техно-

логії, системна інтеграція, 
інтернет» + 67%.

ТОП-3 профсфер за аб-
солютною кількістю ва-
кансій у першій половині 
осені залишився ідентич-
ним другій половині літа: 
до нього увійшли «IT», 
«Продажі» та «Маркетинг». 
А от у переліку ТОП-10 
відбулись певні зміни. 
Так, піднялись у рейтингу 
профсфер такі, як «Адмі-
ністративний персонал» 
(з 6 місця на 4), «Початок 
кар’єри» (з 9 місця на 7) 
та «Робітничий персонал» 
(з 11 місця на 10). Дещо 
послабили свої позиції 
«Виробництво», «Банки», 
«Бухгалтерія», «Транспорт» 
(кожна з них змістилась на 
1 позицію нижче у рейтин-
гу ТОП-10). У розрізі галу-
зей зміцнили свої позиції 
заклади роздрібної тор-
гівлі (піднявшись з 3 місця 
на 2), освітні установи (з 
10 місця на 6) та медичні 
заклади, аптеки, фармаце-
втичні компанії (з 11 місця 
на 10).

 
Джерело: Grc.ua (https://grc.ua) 

Ринок праці України у першій половині осені 2020
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Продовження на стор. 29

14 жовтня, на Покро-
ву, відійшов у вічність 
Олександр Пономарів 
– український мовозна-
вець, перекладач, а ще 
– Вчитель і просвітник. 
17 жовтня йому мало би 
виповнитися 85 років.

Спогад учня
У вересні 2019 року вче-

на рада Інституту журналіс-
тики віншувала професора 
Олександра Пономарева. 
Вручала нагороди. Провод-

жала на пенсію. Олександр 
Данилович вирішив відмо-
витися від аудиторної робо-
ти, аби менше пересуватися 
по місту, і написав заяву про 
звільнення. Його «прощаль-
на» промова викликала 
овації, у декого сльози. Я, 
тодішній доцент Інституту, 
теж ледве стримувався, бо 
несподівано частину свого 
виступу він присвятив моїй 
скромній особі…

«Мій колишній студент 
Володимир Ільченко, – ска-
зав він, – коли був моїм ас-
пірантом, то працював на 
кафедрі стилістики, яку я 
очолював. Частина студен-
тів обурювалася, що він 
змушує їх відповідати лише 
українською мовою, і звер-
нулася зі скаргою до керів-
ництва факультету. На що 
заступник декана сказав їм: 
а ви поскаржтеся завідувачу 
його кафедри…» Зрозуміло, 
скаржники пішли ні з чим.

Я сам заледве пригадав 
цей епізод. Але професор 
пам’ятав…

Він пам’ятав усе, що сто-
сується захисту української 

мови, бо мова, без пере-
більшення, частина його 
самого, чи він – частина її. 
Він завзято, безкомпроміс-
но захищав її завжди, за всіх 
режимів і влад.

Мені подобалося спе-
речатися з ним із мовних 
питань, хоча здебільшого я, 
звісно, програвав. Остання 
суперечка, пригадую, сто-
сувалася форм кличного 
відмінка деяких імен. Я на-
водив свої аргументи, він 
– свої. Урешті, коли диску-
сія дійшла глухого кута, він 

сказав: «Я вважаю, що пра-
вильно так, а отже, і ти маєш 
вважати так само». Цей ар-
гумент мене, ясна річ, пере-
конав, і я погодився. Його 
авторитет був вищий за 
будь-які правила, винятки, 
приклади…

Коли пишу тексти, то по-
думки завжди звіряюся з 
Пономаревим: ось тут він 
сказав би так, а тут – так.. 
Кілька разів ловив себе на 
думці, що треба зателефо-
нувати Олександрові Да-
ниловичу, аби вточнити, як 
правильно сказати… Тепер, 
на жаль, доведеться керува-
тися лише його книжками та 
численними публікаціями 
на інтернет-ресурсах.

Подвижник української 
мови продовжує боронити 
її, захищати чистоту своїми 
працями, статтями, колон-
ками, інтерв’ю, коментаря-
ми.

Не просто професор 
– мовна інстанція

Українській мові профе-
сор Пономарів присвятив 

майже 60 років свого жит-
тя. Для численних учнів 

– студентів Інституту жур-
налістики КНУ ім. Тараса 
Шевченка, у якому він ви-
кладав 40 років, Олександр 
Данилович був беззапереч-
ним авторитетом, учителем 
і наставником. Для колег 
мовознавців – фахівцем 
найвищого штибу, а для пе-
ресічних українців, тих, хто 
цікавився рідною мовою, 
Олександр Пономарів був 
не стільки професором-а-
кадеміком, як порадником, 
такою собі вищою мовною 
інстанцією. «Ось так варто 
писати-говорити, а ось так 
– не можна, а це – калька з 
російської, а тут доцільніше 
вжити таке питомо україн-
ське слово…» Кожен охо-
чий міг відкрити його зовсім 
невеличку, тоненьку «Куль-
туру слова: Мовностиліс-
тичні поради» й знайти 
відповідь на своє запитан-
ня. Ця книжка, разом із «Як 
ми говоримо» Бориса Ан-
тоненка-Давидовича, є 
альфою і омегою для всіх, 
хто якимось чином дотич-
ний до українського сло-
ва. Як зауважує Іван Дзюба, 

Олександр Пономарів наче 
підхопив від Антоненка-Да-
видовича традицію мовних 
консультацій і роз’яснень 
щодо тих чи інших питань 
української мови.

Мовне просвітництво 
потребувало не тільки пал-
кого бажання, а й уміння 
пояснювати слухачам-чи-
тачам тонкощі української 
філології доступною мовою. 
Воно пов’язане також і з чіт-
кою громадянською позиці-
єю, готовністю відстоювати 
власні погляди й давати від-
січ агресивним апологетам 
«російського міра» й поши-
рюваним ними фейкам.

Українець із Таганрога
Народився Олександр 

Данилович Понамарів на 
Донщині, у Таганрозі – «най-
більш східному козацькому 
краї». Мав давнє україн-
ське коріння. Закінчив ро-
сійську школу – українські 
закрили в 1933-му. Утім, 
для вступу обрав Київський 
університет. Роки навчання 
– 1956-1961 – припали на 
хрущовську відлигу, моло-

дість – на сповнену обірва-
них надій добу шістдесятих. 
В університеті навчався 
на російському відділен-
ні. Літературну українську 
мову опанував самотужки. 
Серед учителів був Андрій 
Білецький, який викладав 
новогрецьку. Її Олександр 
Пономарів вивчив доскона-
ло, тому згодом його постій-
но запрошували переклада-
ти для грецьких урядових 
делегацій, що відвідували 
Україну. Ще студентом, ра-
зом з однокурсницею Ні-
ною Клименко (1939-2018; 
відома українська лінгвіст-
ка), здійснив підрядковий 
переклад «Кобзаря» грець-
кою мовою. У 1964 році, до 
150-річчя від дня народ-
ження Тараса Шевченка, 

в Атенах вийшов друком 
«Кобзар» грецькою мовою. 
Таким чином, Олександр 
Пономарів долучився до 
поширення Тарасового сло-
ва на землі Еллади.     

Як згадує мовознавець 
Михайло Кочерган, який по-
знайомився з Олександром 
Пономаревим у 1962 році, 
Олекса (так називали Олек-
сандра Даниловича друзі) 
мав легку й веселу вдачу й 
вирізнявся внутрішньою 
розкутістю. Був надзвичай-
но чутливий до мови, влов-
лював її найтонші нюанси. 
У питанні мовної охайності 
був дуже прискіпливим і 
навіть затятим. Того, хто по-
милявся, міг виправити в 
присутності інших співроз-
мовців. Звісно, це не дуже 
подобалося, тому дехто об-
ражався….

Невтомний борець із 
«какая разніца…»

Помилки професор По-
номарів викривав нещад-
но. І це стосувалося не тіль-
ки мови дикторів чи текстів 

на шпальтах провідних 
українських ЗМІ, а й доку-
ментів державного значен-
ня. Наприклад, він звернув 
увагу на те, що мовну недо-
ладність припущено в ух-
валеній у червні 1996 року 
Конституції України. Там, 
на його думку, «було вжите 
стилістично невправне тав-
тологічне словосполучен-
ня «забезпечення безпе-
ки» (тавтології можна було 
б уникнути, написавши 
гарантування безпеки)». 
Також у Конституції при-
пущено ще однієї помил-
ки: «Народ безпосередньо 
бере участь у здійсненні 
правосуддя». Науковець 
зауважував, що «у фразе-

Довідка 
Олександр Данилович Пономарів 

(1935-2020), український мовознавець, пу-
бліцист. Доктор філологічних наук, профе-
сор, викладач кафедри мови та стилісти-
ки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса 
Шевченка, академік АН Вищої школи Укра-
їни, заслужений журналіст України. Один 
із фундаторів відродженого наприкінці 
80-х Всеукраїнського товариства «Про-
світа» ім. Т. Шевченка. Автор і редактор 
понад 250 наукових, науково-популярних 
та науково-публіцистичних праць із мов-
ної проблематики. Серед найвідоміших 
праць: «Етимологічний словник україн-
ської мови», «Словник античної міфоло-
гії», «Сучасна українська мова», «Культура 
слова: Мовностилістичні поради», «Ново-
грецько-український словник». Перекла-

дач із грецької та інших мов. Упродовж 
багатьох років вів мовний блог на ВВС. 
Багато зусиль спрямовував на поширення 
й утвердження нового правопису україн-
ської мови – працював у Комісії з питань 
правопису, виступав у ЗМІ з роз’яснення-
ми його засад, брав участь у дискусіях на 
телебаченні з опонентами. Лауреат премій 
ім. Івана Франка та Бориса Грінченка.

Вірш грецького поета Константиноса 
Кавафіса 1913 року в перекладі Олексан-
дра Пономарева:

Я пішов
Я не давав присяг. Звільнився зовсім та 

й пішов.
Від насолод, що у моїй уяві
Були напівоманливі і напівсправжні.
Пішов від них ясної ночі,
Міцного випивши вина,
Як випивають лицарі заласся.

Як правильно 
сказати, професоре? 
Пам’яті подвижника мови 
Олександра Пономарева

Своїми численними працями та 
виступами Олександр Пономарів 
запрошував усіх українців до мовної 
самоосвіти, самовдосконалення, 
пошуку правильних слів

«Для того, щоб по всій Україні відродити українську 
мову, нам треба агресивно її захищати. Не боюся цього 
слова, бо з нас її вибивали століттями агресивно. А ми 
тепер чогось боїмося, щоб нам чимось не дорікнули».
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ологізмі «брати участь» 
основне змістове наван-
таження припадає на 
слово «участь», тому всі 
додаткові лексеми по-
єднуються з ним, а не з 
«брати»: «бере активну 
участь», «бере безпосе-
редню участь», а не «ак-
тивно бере участь».

Він боровся не тільки 
з помилками, суржиком, 
мовним кітчем, а й ви-
кривав мовно-культурне 
невігластво українських 
політиків та чиновників, 
котрі демонстративно й 
навіть зухвало відмов-
лялися вчити українську 
мову, мотивуючи свою 
безпринципність тим, що 
їх усі «понімают по-рускі» 
та й узагалі – «какая раз-

ніца…» Пан професор 
вказував, що російська 
мова деяких українських 
високопосадовців і депу-
татів далека від доверше-
ності й теж є покручем, де 
«укрАинский народ» існує 
поряд із «квАрталом», а 
асфальт чомусь навіть 
«ложут», а не «кладут». На-
уковець мріяв про те, аби 
добірна українська мова 
панувала у вищих ешело-
нах влади, як у будь-якій 
країні світу, де поважають 
себе і своє минуле, а та-
кож дбають про гідне май-
бутнє. Від самого початку 
Олександр Пономарів був 
прихильником повернен-
ня у вжиток українського 
правопису, забороненого 
1933 року. На скептичні 
зауваження щодо доціль-
ності подібного кроку 
відповідав, що тоді й від-
новлення української 
незалежності можна 
ставити під сумнів.

Застороги щодо 
двомовності

Вельми негативно від 
самого початку ставився 
Олександр Пономарів і 
до ідеї «двомовної», ро-
сійсько-української Укра-
їни. Ідеї, яку захищали не 
тільки певні політики, а 
й науковці-філологи; зо-
крема, ще на зорі своєї 
наукової кар’єри він ви-
ступав антагоністом Івана 

Білодіда – відомого укра-
їнського мовознавця, 
директора Інституту мо-
вознавства, у якому По-
номарів працював після 
закінчення вишу. Білодід 
доводив, що російська 
мова має бути домінант-
ною в Україні (за Білоді-
да, міністра освіти УРСР 
у 1957-1962 роках, було 
зафіксовано положення 
про факультативність ви-
вчення української мови 
в школах УРСР). За від-
верту проукраїнську по-
зицію молодому науков-
цеві, яким на ту пору був 
Олександр Пономарів, 
запропонували звільни-
тися «за власним бажан-
ням», що він і змушений 
був зробити. Друкувати 

свої просвітницькі стат-
ті з культури української 
мови вчений зміг лише 
під час перебудови, на-
прикінці 1980-х років.

Ідея «двомовності», 
так затято нав’язувана 
за радянських часів, як 
бачимо, дожила й до на-
ших днів… В одному з 
інтерв’ю Олександр По-
номарів зауважував: «То 
нерозумні політики та ще 
менш розумні журналіс-
ти поширюють чутку, що 
є дві України: російсько-
мовна та українськомов-
на. Це брехня. Уся Україна 
українськомовна, тільки 
в одних регіонах її менше 
придушували в імпер-
ській Росії та в Радянсько-
му Союзі, а в других біль-
ше. Значна частина нашої 
території зросійщена, але 
там живуть українці: дві 

третини російськомовно-
го населення – то зросій-
щені українці…»

Пан професор напо-
лягав: «Для того, щоб по 
всій Україні відродити 
українську мову, нам тре-
ба агресивно її захищати. 
Не боюся цього слова, бо 
з нас її вибивали століття-
ми агресивно. А ми тепер 
чогось боїмося, щоб нам 
чимось не дорікнули».

Недарма серед своїх 
авторитетів Олександр 
Пономарів називав Ми-
колу Міхновського та Єв-
гена Маланюка.

У пошуку 
правильних слів

Олександр Понома-
рів відійшов у засвіти на 
Покрову, у День захисни-
ків України. Символічно, 
адже він і сам був захис-
ником – відважним по-
борником українського 
слова, докладаючи чима-
ло сил і енергії для того, 
щоб українська мова не 
втратила притаманного 
лише їй «власного світ-
ла»; щоби, за словами 
Івана Огієнка, залишала-

ся «окремою квіткою, зі 
своїм окремим кольором 
і запахом». Він ніс чисте, 
сильне, прекрасне укра-
їнське слово до кожного 
українця, доводячи, по-
казуючи, що воно – слово 
– самодостатнє й живе, 
попри століття гноблен-
ня, попри знущання й 
приниження як з боку 
«старшого брата», так і 
з боку «своїх» – тих, хто 
не встояв, хто піддався 
чарам і силі «вєлікого и 
могучєго». Своїми чис-
ленними працями та ви-
ступами він запрошував 
усіх українців до мовної 
самоосвіти, самовдоско-
налення, пошуку пра-
вильних слів.

Сьогодні Олександру 
Пономареву мало би 
сповнитися 85 років. Спо-
чивайте з миром, невтом-

ний і шляхетний лицарю 
української філології! 
Ваші учні та послідовни-
ки пам’ятатимуть Ваші 
уроки, продовжать спра-
ву Вашого життя – служін-
ня українській мові.

Автори: Володимир Ільченко, 
Світлана Шевцова

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

society/3118590-ak-pravilno-
skazati-profesore.html) 

Дві третини російськомовного 
населення – то зросійщені українці

У Чикаго помер легендарний 
українець, лікар і меценат 

Юрій Лукіян Сас-Подлуський
Про це повідомила кура-

тор Українського Націо-
нального Музею в Чикаго 
Марія Климчак у Фейсбуці. 

«У Чикаго відійшов у віч-
ність великий українець, ме-
ценат-музейник, доктор Юрій 
Сас-Подлуський... Він надавав 
допомогу усім, лікував і викла-
дав, тримаючи руку на пульсі 
історії: колекціонував, вивчав, 
записував, щоб усе передати 
музеєві, як частину збереженої 
ним історії та культури України. 
Про таких, як він, кажуть «даро-
вані Богом», бо народжуються 
один раз на століття», – написа-
ла Марія Климчак.

 «Бачився з ним двічі. І кожен 
раз він передавав музеєві якісь 
фантастичні речі, які коштували 
тисячі і тисячі доларів, і дуже з 
того тішився. Я його запитав – 
чи не шкода йому витрачати 
свої кровні, може краще ли-
шити щось родині? Він сказав, 
що вирішив не лишати ніяку 
спадщину синові-американце-
ві. Питаю, чому. Відповідь: «Він 
не любить Україну». І всі свої 
статки перевів у цінні дари для 
наступних поколінь», – пише на 
своїй сторінці історик та журна-
ліст Вахтанг Кіпіані.

Юрій Лукіян Сас–Подлусь-
кий – меценат Українського На-
ціонального Музею в Чикаго, 
почесний президент американ-
ського нумізматичного това-
риства, Військовий значковий 
Українського вільного коза-
цтва, Генеральний осавул від-
ділу нумізматики та козацької 
геральдики Генеральної упра-
ви українського вільного ко-

зацтва, член різних лікарських 
товариств.

Фото з ФБ-сторінки 
Вахтанга Кіпіані

Народився у Перемишлі, 
вихований у шляхетній україн-
ській родині, розмовляв вільно 
п’ятьма мовами.

Початкову освіту отримав у 
домашній школі, закінчив гімна-
зію в Перемишлі, медичні студії 
розпочав у Гданську, закінчив у 
Мюнхені. На початку 50-х років 
він із дружиною і маленьким си-
ном виїхали до Америки. Його 
знають у науковому світі, адже 
він особисто брав участь у між-
народних наукових лікарських 
конференціях і конгресах, під-
готував багато фахівців, будучи 
викладачем у медичному уні-
верситеті в Чикаго.

Працював багато років раді-
ологом, активно співпрацював 
з усіма лікарями Українсько-
го лікарського товариства в 
Чикаго та Світової федерації 
лікарських товариств. Зібрав 
паралельно велику колекцію 
чорнобильських нагород і від-
знак.

Витрачаючи власні кошти, 
Юрій Лукіян Сас–Подлуський 
викуповував на різних аукціо-
нах українські історичні пам’ят-
ки. Зокрема, реліквії митропо-
лита Андрея Шептицького, і 
передав на зберігання до Укра-
їнського Національного Музею 
у Чикаго.

Джерело: ФБ-сторінки Марії Климчак 
та Вахтанга Кіпіані, «Укрінформ» 
(https://www.ukrinform.ua/rubric-

diaspora/3119845-u-ssa-pomer-legendarnij-
ukrainec-likar-ta-mecenat-urij-lukian-

saspodluskij.html)

Фото з ФБ-сторінки Марії Климчак
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Зараз важливо увійти у робочий ритм і не перенапружуватися. За-
лагоджуйте питання мирним шляхом. Вас можуть турбувати дрібниці. Поду-
майте, що іноді з дрібниць починаються великі справи. Не підозрюйте своїх 
близьких у нещирості. Початок тижня буде досить важким, до вихідних суєта 
владнається, і ви відпочинете у хорошій компанії.

Ви можете отримати безліч дрібних травм – через необережність. При-
дбайте фіксатори для основних суглобів, на якийсь час відмовтеся від занять 
спортом, будьте дуже обережними. Про всяк випадок, носіть протизапаль-
ний засіб.

На вас можуть очікувати романтичні пригоди, можна розраховувати на 
незабутні враження. Кульмінація пристрастей очікується ближче до вихід-
них. Не втрачайте голову від пристрасті або ревнощів.

У середині тижня зверніть увагу на терміни виконання робіт, керівництво 
та клієнти не чекатимуть надто довго. Фінансове становище – досить непо-
гане.
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Зараз важливо увійти у робочий ритм і не перенапружуватися. За-
лагоджуйте питання мирним шляхом. Вас можуть турбувати дрібниці. Поду-

війти у

ОВ
ЕН

Цього тижня доведеться захищати свої по-
гляди. Тримайтеся за те, що вважаєте найваж-
ливішим, але не йдіть на поступки у дрібницях. 
І не звалюйте на себе чужі проблеми та повно-
важення, вам навіть не подякують. Будьте ак-
тивними, щоб досягнути успіху. У четвер на вас 
чекає відповідальна робота. П’ятниця – не найв-
даліший день для відвертої розмови з керівниц-
твом. Якщо опинитеся «на килимі», спробуйте 
відбутися загальними фразами. Справедливий 
розподіл сімейних обов’язків дозволить уник-
нути неприємних ситуацій у вихідні.

Відмовтеся від відвідування лікарень і лабо-
раторій. Занадто велика ймовірність, що на вас 
хтось невдало чхне.

Не квапте події в особистому житті, інакше 
це перетворитися на невдалий штурм бастіонів. 
Краще відпустіть ситуацію, і тоді зможете нею 
керувати.

Вірогідні проблеми у фінансовій сфері. Вас 
може сковувати якась обіцянка, що заважатиме 
справі. Зараз – не час витрачати.

З’явиться можливість продемонструвати еруди-
цію. Керівництво оцінить ваші заслуги. Можливе зміц-
нення професійного та фінансового становища. Ви 
зможете реалізувати особисті проекти. Не сумнівай-
теся у своїх силах. Ймовірні конструктивні пропозиції 
від ділових партнерів. Вас супроводжуватиме успіх в 
операціях, пов’язаних із нерухомістю.

Не перевантажуйте нервову систему. Середа – хо-
роша для відвідування лазні або сауни. У четвер осо-
бливу увагу приділіть хребту. Субота – день відпочин-
ку.

Вдалий час для відвертої розмови. Ви зможете «від-
реставрувати» почуття, внести в них новизну й оригі-
нальність. П’ятниця – вдала для побачень далеко від 
дому.

Вам доведеться боротися зі спокусою витратитися 
на не зовсім потрібні речі. Можливий конфлікт у діло-
вій сфері, проте він буде корисний для справи. У чет-
вер можливі великі витрати.

Ви багато чого досягнете і встигнете реалізувати намічені пла-
ни, тільки не метушіться і вірте у власні сили. Утримайтеся від гуч-
них компаній. У спілкуванні з друзями уникайте різкості. Вихідні 
присвятіть домашнім клопотам, але без метушні. У вівторок можете 
розраховувати на успіх.

Приділіть увагу нервовій системі, щоб почуватися в ідеальній 
формі. У п’ятницю будьте обережні з вогнем. У понеділок не вживайте 
гостру та важку їжу. 

Імовірна приємна поїздка разом із коханою людиною. Субота – 
сприятлива для побачення у незвичній атмосфері. У понеділок ваші 
стосунки можуть розладнатися, але вже у вівторок від сварки не зали-
шиться і сліду. 

Менше емоцій, вони можуть нашкодити роботі. Від зустрічі з діло-
вими партнерами, яку краще провести в четвер, залежатиме ваша фі-
нансова стабільність. Покажіть їм, що ви – впевнені у собі та надійні.

Ваші найзаповітніші бажання виконуються. Ви відчуєте, що най-
складніші проблеми пішли з вашого життя. Можна навіть розра-
ховувати на диво. Ви зрозумієте, що вас люблять і цінують. Вірте 
своїм почуттям. У четвер є ймовірність підвищення на посаді й 
отримання прибутку. У п’ятницю можливе виконання головної 
мрії.

На початку тижня їжте легку, нежирну їжу та свіжі продук-
ти. У вівторок можливе загострення хвороби нирок. У чет-
вер знизьте до мінімуму фізичні навантаження. У п’ятницю 
зберігайте емоційну рівновагу, аби не отримати травму.

Час кардинально змінити своє життя заради кохання. 
Ваш обранець, швидше за все, запропонує жити разом 
або офіційно оформити стосунки. Не відмовляйтеся. Це 
– ваша доля.

У понеділок ваші фінансові задуми можуть реалізо-
вуватися, хоча і не зовсім так, як ви уявляли. У четвер 
чекайте на прибуток.

Якщо хочете досягти успіху, чітко з’ясуйте, що ви хочете та на яких умовах. По-
стійні зміни курсу – це шлях до провалу. Навіть якщо початок тижня пройде під зна-
ком роздумів і тривоги. Не зациклюйтеся на дрібницях і не соромтеся звертатися за 
допомогою. У четвер не тягніть ковдру на себе і не приймайте остаточних рішень. 
Не час для необачних вчинків в особистій сфері. П’ятниця – вдала для конструктив-
них пропозицій, корисні контакти з керівництвом.

Ви сповнені енергії, перед вами відкриваються цікаві можливості. Проаналізуй-
те, які саме проблеми зі здоров’ям псують якість життя і почніть їх вирішувати. Та-
кож порадьтеся з лікарем. Не перевтомлюйтеся; якщо почуваєтеся не дуже добре, 
лягайте спати.

Обставини можуть скластися так, що ви не завжди зможете зустрічатися з коха-
ною людиною. Розлука лише зміцнює почуття. Якщо вони, звичайно, є.

Не вірте тим, хто обіцяє занадто багато. Щоб уникнути розчарувань, не 
ставте планку фінансових запитів надмірно високо. У середині 
тижня вам можуть нагадати про роботу, яку потрібно 
терміново доробити. П’ятниця - вдала для покупок.

ГОРОСКОП
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Протягом тижня у вас буде хороший настрій, особливо, якщо ви відпочи-
нете. Робочі справи наповнять вас оптимізмом. Сприятливий час для занять 
творчістю, зміни роботи або міста. З четверга можливий початок просуван-
ня службовими сходами. Дипломатія і такт дозволять вирішувати пробле-
ми, зокрема, й досить делікатні.

Згладжуйте можливі спалахи емоційного стану. Інакше можете отримати 
запаморочення, головний біль, безсоння і психосоматичні захворювання. Їх 
спричиняє гнів, тривога, почуття провини… Якщо виникнуть несприятливі 
симптоми – зверніться до лікаря.

Тиждень обіцяє романтичні, але вельми далекі від бажаних, стосунки. Те, 
чого ви хочете, пояснюватися доведеться напівнатяками. Можливе розча-
рування у коханні.

Імовірна премія або підвищення зарплати. Не плануйте великі по-
купки. Фінансовий резерв незабаром згодиться.

ВО
ДО

ЛІ
Й

Хочете змін на краще? Не відкладайте в довгу шух-
ляду вирішення проблем. Четвер може внести плута-
нину в сімейні плани. Зачекайте, поки буря вщухне, і 
тоді озвучте свою пропозицію. Понеділок – вдалий 
для відвертої розмови з близькою людиною. Друга по-
ловина тижня – сприятлива для знайомств і зміцнення 
ділових зв’язків. 

Ваш організм негативно реагуватиме на зміни у 
харчуванні. Нічого не робіть із раціоном – винятком 
може стати дієтичний стіл, призначений лікарем. Вну-
трішній голос підкаже, чого потребує ваше тіло.

У понеділок контролюйте емоції. У вихідні не рев-
нуйте, це спричинить напругу у парі.

У середу ділова активність принесе практичні ре-
зультати, будьте стриманими. У п’ятницю уникайте ве-
ликих витрат. Субота – вдала для покупок.

Ви можете відкрити у собі незвідані таланти. Професійне життя 
пожвавиться, і багато людей із вашого оточення підтримають ваші 
почини. У середу є ризик обмовитися про те, що краще тримати у 
таємниці. У другій половині тижня ви можете змінити стиль пове-
дінки. У четвер приділіть час побудові планів на місяць. У вихідні 
влаштуйте поїздку на природу в невеликій компанії.

Ви звикли жити, не звертаючи уваги на застарілі проблеми зі 
здоров’ям. Якщо не змінити ставлення до ситуації, з кожним роком 
ви будете почуватися гірше. Зараз – слушний момент для того, щоб 
серйозно зайнятися собою.

Спробуйте відпочити і заспокоїтися. Навіть якщо ви залишили-
ся на самоті і вам важко, знайдіть у собі сили вірити в краще. Неза-
баром на вас чекає нова зустріч.

Не дозволяйте фінансовим труднощам зіпсувати вам настрій. 
У четвер можливі корисні покупки. Наприкінці тижня перенесіть 
ділову зустріч.

У середу для реалізації задумів наберіться терпіння. 
У суботу ваш обман може швидко розкритися. Понеді-
лок – день змагання. Оберіть свій оптимальний темп. У 
вівторок на вас можуть очікувати приємні знайомства, 
які переростуть у дружбу. 

Швидше за все, зі здоров’ям все буде гаразд. Вико-
ристайте це затишшя, щоб обстежити організм. Резуль-
тати аналізів зараз будуть максимально точними. Ви от-
римаєте рекомендації фахівців, дотримуючись яких, ви 
зможете поліпшити фізичну форму.

Емоції можуть перешкодити поліпшити стосунки з 
коханою людиною. Можливе бурхливе з’ясування сто-
сунків. В суботу ви можете бути занадто безцеремонні. 
Будьте ніжнішими.

Фінансове становище вас порадує. Не вірте лесто-
щам нових партнерів. Ви зможете показати себе з кра-
щого боку.

Те, що вас непокоїло, схоже, успішно вирішилося. Приді-
літь увагу своєму обранцеві, і вам гарантовано чимало чу-
дових хвилин наодинці. В особистому житті на вас чекають 
приємні події. Зараз – час активно працювати, вірогідний 
прибуток.

Новини будуть невтішні. Доведеться поквапитися з про-
ходженням обстежень. Якщо ви вкладетеся у відведені часо-
ві рамки, то отримаєте медичні послуги найвищої якості.

Цей тиждень сприяє романтичним зустрічам і палким зі-
знанням. Якщо вдасться викроїти час для побачень – це бу-
дуть чи не найкращі часи вашого життя.

Фінансове становище – стабільне. З’явиться нове постій-
не джерело доходу. Ваш досвід – вельми потрібний іншим. 
Чекайте на прибуток і вигідні пропозиції.

Згадайте про старих друзів. Зараз – хороший час для відновлення 
втрачених зв’язків. Приведіть на роботі в порядок всю документацію. 
У середу від керівництва тримайтеся подалі. У другій половині тижня 
ваша чарівність допоможе просунутися службовими сходами. Діти по-
тішать новими досягненнями.

Якщо вас мучить питання, що стосується здоров’я – ви можете почу-
ти відповідь на нього. Може, не відповідь – але натяк на неї, що дасть 
зрозуміти, в якому напрямку рухатися далі. Обговоріть все з вашим лі-
карем.

Ви можете довіряти коханій людині. Саме зараз буде шанс зрозумі-
ти, наскільки глибокі ваші почуття.

Тиждень – сприятливий для створення фінансового ресурсу. У п’ят-
ницю може з’явитися нове джерело додаткового заробітку. На вівторок 
не призначайте ділові зустрічі. 
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Хоча на календарі кінець 
жовтня, та ні колір 

листя на деревах, ні тем-
пературні показники за 
вікном, на це практично 
не натякають. 23 жовтня 
термометр у Києві по-
казує +18 за Цельсієм, а 
дерева тільки починають 
вкриватися позолотою. 

Власне, так і хочеться наз-
вати цей місяць і навіть осінь 
аномальними. Але останні-
ми роками погода так зміни-
лися, що ледь не кожен се-
зон нас дивує. Тож, можливо, 
час облишити дивуватися і 
прийняти новий стан речей? 
На це наштовхнула розмо-
ва з фахівцем, який добре 
знається на різноманітних 
погодних «викрутасах», бо 
все життя за ними профе-
сійно спостерігає, – Олек-
сандром Косовцем, членом 
вченої ради Українського 
географічного товариства та 
екс-очільником Централь-
ної геофізичної обсерваторії 
імені Бориса Срезневського.

– Жовтень уже закінчу-
ється, а дерева ще навіть 
не пожовтіли. Чим це пояс-
нюєтеся?

– Річ у тім, що метеороло-
гічне літо у нас закінчилося 
лише на Покрову. Тобто 14 
жовтня, за температурни-
ми мірками, ще було літнім 
днем. Середньодо-
бова температура в 
Києві, ну, власне, і по 
Україні, була не ниж-
че 15 градусів. Замо-
розків ще, по суті, не 
було, через це і листя 
тримається. Літо, що-
правда, теж із запізненням 
до нас прийшло – 5 червня. 
Хоча останнім роками воно 
до нас приходило, зокрема 
– в Київ, наприкінці квітня. 
Тому літо за тривалістю не 
є рекордним, але за всі 140 
років спостережень воно 
закінчилося найпізніше. Ос-
танній раз це було 7 жовтня 
– у 1999 році. А тепер на ці-
лий тиждень довше. Що ж, 

це яскраве свідчення того, 
що глобальне потепління 
триває.

– А вже зрозуміло, якою 
буде цьогорічна зима? Та-
кою ж теплою й безсніж-
ною, як минулого року?

– Враховуючи глобаль-
не потепління, імовірність 
холодної зими дуже низька. 
Швидше за все, вона буде 
м’якою. А минулорічна зима 
була навіть занадто м’яка. 
Власне, минулого року мете-
орологічна зима так і не на-
стала. У нас не було чіткого 

переходу середньодобової 
температури через 0 граду-
сів, зокрема – в Києві, та і в 
більшості регіонів теж, окрім 
Карпат, де клімат своєрід-
ний.

Шкода, що на потеплін-
ня не реагують комунальні 
служби. Тепла зима повинна 
спонукати економити при-
родні ресурси на опаленні, а 
не змушувати людей відкри-

вати кватирки і провітрюва-
ти приміщення.

– А яких наслідків від 
такої теплої осінньої по-
годи нам чекати?

– До 15 жовтня, по суті, у 
нас було затяжне літо, бо ж 
середньодобова температу-
ра трималася на позначках 
понад 15 градусів. У жовтні 
в Києві було зафіксовано 
кілька найтепліших но-
чей за 140 років спостере-
жень. Тому про таку затяжну 
і холодну осінь, як у Коцю-
бинського (мова про знаме-

нитий уривок з «Фата-мор-
гани», який учили напам’ять 
покоління українських шко-
лярів. - Ред.), наразі не йдеть-
ся.

Приємно, що жовтень 
почав віддавати борги по-
передніх місяців – опади. 
Враховуючи те, що темпера-
тура всі чотири місяці була 
вищою за кліматичну нор-
му, а дощів було мало, то всі, 

хто займається сільським 
господарством, дуже потер-
пали від недобору опадів. 
Жовтень трошки цю картину 
виправив і ситуація почала 
поліпшуватися. Але рівні 

ґрунтових вод на Київщині 
досить низькі зараз, і якщо 
великого снігу не буде, то 
знову навесні не буде і пове-
ні, а річки будуть маловодні.

– Як тепер реагувати 
на ці зміни?

– Треба бути більш еко-
номними, застосовувати 
крапельне зрошування, як 
це давно роблять у розви-
нених країнах, зокрема – в 
Ізраїлі. Наші водні ресурси 
уже ніколи не будуть такими 
повноводними, як це було в 
XX столітті. Ми повинні зви-
кати до маловодності. Гло-
бальне потепління є одним 
із факторів, який до цього 
призводить. В «Урядовому 
кур’єрі» ми регулярно публі-
куємо нові кліматичні норми 
– тобто підсумки періоду за 
1991-2020 рік. Порівнюючи з 
попереднім кліматичним пе-
ріодом, який був у 1961-1990 
роках, середньорічна темпе-
ратура у нас піднялася на 1,6 

градусів, зокрема у Києві 
та Чернігові. Порівнюючи 
з тим, що у світі вона під-
нялася на один градус за 
століття, мусимо констату-
вати, що континентальна 
Україна «теплішає» швид-
ше, ніж Європа і світ.
Паралельно з тим, що річ-

на температура загалом весь 
час підвищується, і зростає 
випаровування, на більшій 
частині території України за 
ці 30 років стало випадати 
менше опадів. Тому маємо 
проблеми з вирощуванням 
огірків, перцю тощо. Але 
треба пристосовуватися до 
нових умов, адже з часом 
у нас запанує середземно-

морський клімат (для нього 
характерні сухе спекотне 
літо і дощова зима – ред.). 
Та й зараз у Києві спостері-
гається практично така ж 
температура, як у Херсоні 30 
років тому. А у Херсоні – така 
погода, яка раніше була при-
таманна Ізмаїлу.

– Була така думка, що 
через глобальне потеплін-
ня у нас сезони змістяться 
на місяць, чи правда це?

– Це не так точно. Одно-
значно, літо у нас стає дов-

шим, але водночас осінь 
скорочується. Торік, коли 
не було метеорологіч-
ної зими, нам з колега-
ми було важко провести 
межу – де осінь, а де вже 

весна. Осінь закінчилася 
десь на початку лютого, і бу-
квально наступного дня по-
чалася весна. Тобто сезони 
стають, якщо можна так ска-
зати, більш розмитими.

Глобальне потепління – 
це реальність, яку вже не 
можна скасувати, і я б хотів, 
щоб у цьому питанні люд-
ство прислухалося до нау-
ковців, а не до політиків, які 
цього не визнають. Дуже ті-
шить те, що люди поступово 
переходять на електроавто-
мобілі, адже що менше буде 
спалюватися викопного па-
лива – то краще для планети. 
Серед видимих на сьогодні 
наслідків можна згадати те, 
що, скажімо, місто Кропив-
ницький вже отримує воду з 
Кременчуцького водосхови-
ща (Кіровоградська область 
на 80% забезпечується во-
дою із Кременчуцького во-
досховища). От зараз періо-
дично порушується питання 
про подачу води у Крим, але 
у нас і так немає чого туди 
подавати.

Але не можна сказати, 
що нас чекає катастрофа, 
потрібно лиш зуміти при-
стосуватися до нових умов. 
В Ізраїлі, приміром, вже пів-
століття опріснюють воду, а 
також використовують си-
стему крапельного поливу 
– і вирощують такі помідори 
та виноград, що їм можна 
позаздрити.

Автор: Юлія Горбань, Київ
Джерело: «Укрінформ»

 (https://www.ukrinform.ua/
rubric-society/3122759-oleksandr-

kosovec-clen-vcenoi-radi-ukrainskogo-
geograficnogo-tovaristva.html) 

Олександр Косовець, член вченої ради УГТ 
Про аномальний жовтень-2020 

та загрозу «сухої» зими 

Літо-2020 за тривалістю не є рекордним, 
але за всі 140 років спостережень воно 
закінчилося найпізніше. Останній раз таке 
траплялося 7 жовтня – у 1999 році

У водах Арктики «прокинулося» джерело парникових газів
Міжнародна команда 

науковців на борту 
науково-дослідного суд-
на «Академік Мстислав 
Келдиш» виявила потуж-
не джерело парниково-
го газу на глибині 350 
метрів у морі Лаптєвих 
поблизу узбережжя РФ.

Це нове джерело пар-
никових газів може значно 
пришвидшити глобальне 
потепління. Про це пише The 
Guardian.

Дослідники помітили 
бульбашки газу на поверх-
ні води. Хоча наразі більша 

частина газу розчиняється у 
воді, кількість метану на по-
верхні моря вже у 4-8 разів 
перевищує норму.

Науковці зазначають, 
що наразі малоймовірно, 
що цей процес матиме сер-
йозний вплив на глобальне 
потепління, але сам процес 
уже почався.

Раніше Геологічна служба 
США зазначала, що дестабі-
лізація замерзлих покладів 
метану Арктики може стати 
одним із чотирьох найсер-
йозніших сценаріїв кліма-
тичних змін.

Протягом перших двад-

цяти років із моменту вивіль-
нення в атмосферу метан у 
80 разів більше впливає на 
глобальне потепління, ніж 
вуглекислий газ.

Команда науковців вже 
другий рік фіксує кратеро-
подібні поклади у більш 
мілководних частинах моря 
Лаптєвих і Східно-Сибір-

ського моря, які викидають 
на поверхню бульбашки ме-
тану.

Та, схоже, перші наслідки 
цього процесу ми можемо 
побачити вже зараз – цього 
року море Лаптєвих вперше 
не замерзло у жовтні, як це 
було завжди, минулої зими 
морська крига розтанула 
незвично рано.

Оскільки температура 
повітря у світі протягом ос-
танніх років почала значно 
підвищуватись, є ризик, що 
ці поклади газу почнуть ви-
вільнятись і посилять про-
цес глобального потепління.

Континентальна Україна 
«теплішає» швидше, ніж 
Європа і світ
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«Якби каміння могло гово-
рити, воно розказало б чи-
мало цікавого і досі невідо-
мого про Бушу», — кажуть 
місцеві. Вони достеменно 
не знають, звідки похо-
дить назва їхнього села, а 
колись – середньовічного 
міста. Більшість схиляється 
до думки, що Буша виник-
ла від слова «бушувати» 
— страшні бої велися на 
цій території з татарами, 
кримськими ханами та 
польською шляхтою. 

Пам’ять про них по цей 
день бережуть Бушанська 
вежа, в підземеллях якої 
загинула Мар’яна Зависна, 
дохристиянський скельний 
храм, де рятувалися селяни, 
Гайдамацький яр, який став 
прихистком для козаків, і 
кам’яні хрести — місце ос-
таннього їхнього спочинку...

За радянських часів Буша 
перетворилася на звичай-
не колгоспне село. І лише з 
2000 року, коли за ініціативи 
місцевих жителів (це, до речі, 
єдиний на Вінниччині випа-
док) був створений Держав-
ний історико-культурний 
заповідник, Буша отримала 
нове дихання. Сьогодні в 
село сміливо можуть виру-

шати навіть вибагливі турис-
ти, які звикли до комфорту. 
Зелених садиб, маршрутів, 
інтелектуальних і розваг для 
релаксу — вистачає на будь-
який смак. Головне – в по-
шуках екстриму не пропу-
стити сакральні енергетичні 
«джерела», як кажуть місцеві 
жителі, в них можна не лише 
«напитися» духовної сили, 
а й реанімувати ушкоджену 
сьогоденням душу.

Причина № 1: відкрити 
таємниці бушанської вежі

Найперше, що помічаєш, 
коли приїздиш у Бушу, — це 
величну вежу на пагорбі. 
Свого часу інженер Гійом 
де Боплан писав, що бушан-
ський замок мав шість веж, і 
в кожній був свій пороховий 
льох. Однак до наших днів 

уціліла лише одна — єди-
ний свідок національно-ви-
звольної війни під проводом 
Богдана Хмельницького та 
страшної трагедії 1654 року. 
Саме тоді польсько-татар-
ські війська вирізали 12-ти-
сячне містечко, не шко-

дуючи ані дітей, ані жінок. 
Щоб помститися, сотникова 
донька Мар’яна Зависна, як 
оповідає легенда, підпалила 
пороховий погріб й підірва-
ла разом із собою ще й купу 
поляків. Нині на місці зруй-
нованої ратуші встановле-
ний пам’ятний знак Мар’яні. 
А на могилі міститься плита 
з написом: «Вічна пам’ять 
відважній дочці українсько-
го народу Мар’яні Зависній, 
яка в листопаді 1654 року 
безстрашно стала на захист 
свого народу».

Не так давно поряд із ве-
жею збудували церкву. Про 
це точилося і досі точиться 
чимало розмов. Одні наріка-
ють на те, що храму УПЦ МП 
не місце на території заповід-
ника. Інші – що церква була 
на цьому місці споконвіків, 
про що свідчать віднайдені 

фундаменти та архівні дані. 
Екскурсоводи не загострю-
ють на цьому питанні увагу 
відвідувачів і одразу пере-
водять тему в інше русло. 
Адже пам’яток у Буші виста-
чає. Чого тільки вартий парк 
кам’яних скульптур, який 
розкинувся довкола фортеці 
просто неба. На його терито-
рії розташовується приблиз-
но двісті робіт із каменю, в 
основному це козаччина і 
дохристиянська тематика. 
Кожна робота — це окрема 
історія, сповнена символіз-
му і глибокого змісту. Є й такі, 
які вже обросли легендами. 
Якщо, наприклад, пройти 
через скульптуру «Ворота 
бажань» і загадати щось, то 
воно обов’язково збудеться. 
А якщо стати в центрі кола з 
кам’яними символами чоти-
рьох стихій, то можна напов-
нитися енергією тієї сили, 
якої наразі не вистачає.

Причина № 2: дізнатися 
про моду, тренди та 
гурманів-предків

Музей археології — це 
must-have для відвідування 
в Буші. Зовні це непримітна 
хатинка, розписана давніми 
символами, але в середи-
ні — реальна трипільська 
площадка ІІІ ст. до н. е., яка 
презентує унікальні фраг-

менти кераміки та залишки 
житла наших пращурів. Як 
розповідає директорка за-
повідника Ірина Захарчук, 
віднайти цю територію вда-

лося під час археологічних 
розкопок, які провели сту-
денти та викладачі Вінниць-
кого педагогічного універ-
ситету. На площі 150 метрів 
були виявлені залишки три-
пільського житла, незначні 
залишки чорноліської куль-
тури та залишки житла піз-
нього середньовіччя. Щоб 
зберегти знахідки, так би 
мовити, непорушними, ди-
рекція заповідника виріши-
ла законсервувати розкоп 
для нащадків. Для цього над 
ним звели захисний павіль-
йон — так з’явився музей 
археології.

«Як кажуть наші екс-
курсоводи, в Буші кожен 
натикається носком свого 

черевика то на середнє, то 
на раннє Трипілля. Адже 
ця місцина унікальна — 
на мисі між двох річок — 
Мурафи і Бушанки — три-
пільська культура існувала 
впродовж трьох її основних 
періодів, — відзначає Ірина. 
— В музеї археології ми роз-
кажемо, покажемо та зди-
вуємо знахідками. Екскурсії 
розраховані на різні групи 
відвідувачів. Можна замов-
ляти і тематичні: про три-
пільські символи та знаки, 
про традиції, моду та харчу-
вання народу, який населяв 
наші землі».

Причина № 3: потрапити 
в езотеричний портал

Загадкою століть нази-
вають у Буші древній скель-
ний храм. Його виявив 1824 
року місцевий поміщик Ро-
муальд Остой Овсяний, а 
1883 року професор Воло-
димир Антонович описав 
у науковій праці. Вже тоді 
він відзначив, що малю-
нок у храмі «представляет 
редчайший тип рисунка 
не только у нас, но и в Ев-

ропейской археологии...». 
Дослідження храму прово-
дилися неодноразово, та 
науковці досі не одностайні 
в часі його виникнення, як 
і в тлумаченні загадкового 
рельєфу на камені: твари-
на, схожа на оленя, стоїть 
на невеликому підвищенні, 
а біля неї молиться людина, 
схилившись під деревом. На 
гілці сидить дивний птах, що 
нагадує півня. Біля дерева 
незрозуміла фігура у вигля-
ді подвійного квадрата — 
Сонце, не Сонце, Місяць, не 
Місяць, ніби вікно — портал 
у Всесвіт. У цьому квадраті 
Антонович ще зміг прочи-
тати надпис: «Азм есть ми-
робог — жрец ольгов». За-
раз його вже не видно.

Найвірогідніше, як каже 
Ірина Захарчук, ця кам’яна 
картина зображає скорботу 

5 причин поїхати в Бушу:

сакральні символи, магічні знаки та 
енергетичні «джерела» місцевих скель

У село сміливо можуть вирушати 
навіть вибагливі туристи, 
які звикли до комфорту

Козацький цвинтар достояв 
до наших днів, і досі вражає 
своїми кам’яними хрестами
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за померлими. При-
наймні в селі досі 
збереглася традиція: 
коли помирає люди-
на, з її двору береть-
ся курка або півень, 
якого несуть попе-
реду похоронної 
процесії. Коли птаха 
приносять додому, 
то зарубують і щось 
готують на знак 
вшанування помер-
лого. Вважається, 
що душа покійного 
птаха має перенести 
душу новопрестав-
леного на той світ на 
своїх крилах. Тобто є 
її провідником.

«Наш храм нази-
вають місцем сили, 
бо діє тут потужний 
енергетичний потік. 
А ще це місце на-
зивають воротами 
в потойбіччя, пор-
талом у інший світ, 
— розповідає ди-
ректор заповідника. 
— Висічене на каміні 
зображення й досі ніхто так і не 
зміг розшифрувати. Скелі там не 
прості. Це, власне, сірий пісковик, 
єдина структура, яка не піддається 
радіо-вуглецевому аналізу. Похо-
дить він ще з силурійського періо-
ду. Горельєф з усіма елементами 
унікальний. Нічого подібного в 
світі науковці ще не виявляли. Ще 
до пандемії ми планували прове-
сти дослідження з використанням 
новітніх технологій. Через корона-
вірус відтермінували. Але з часом, 
завдяки сучасним методам архе-
ології, зможемо відкрити чимало 
таємниць нашого храму».

Причина № 4: знайти 
хрест-ключ від Всесвіту

Не менш енергетично силь-
ним місцем у Буші можна назвати 
стародавнє козацьке кладовище, 
яке розташоване на горі Лиськівці 
кінця XVII — початку XVIII століть. 
Саме тут міститься хрест-ключ від 
Всесвіту, який знайти вдається не 
всім, інтригує Ірина Захарчук.

«Є тут одна цікава могила, яку 
місцеві називають «ключем пла-

нети Земля». Якщо до неї приди-
витися, то могила дійсно схожа на 
гігантський ключ, а якщо його про-
крутити, то наша планета відкриє 
свої таємниці, які вона сховала в 
своєму лоні», — каже директорка. 
За її словами, колись на території 
Буші було аж сім кладовищ. Ко-
зацький цвинтар дійшов до наших 
днів, і досі вражає своїми кам’яни-
ми хрестами. Найцікавіші форми 
— треф та мальтійські (які мають 
круг у центрі). На багатьох ще мож-
на прочитати стародавні написи. Є 
прості і значно складніші компо-
зиції. Вони — унікальні пам’ятки 
автентичної народної скульптури.

Причина № 5: спіймати 
дзен на мегалітах

Не знаю, як кого, але мене най-
більше в Буші приваблює Гайда-

мацький яр. 96 гектарів древніх 
реліктових лісів із мегалітами з 
пісковику силурійського періоду. 
Свого часу нинішній геологічний 
заказник на крутих берегах річки 
Бушанки називали Великим лісом. 
У ньому росли височенні дуби, 
стовбури яких, за переказами міс-
цевих жителів, використовували 
для виробництва голландських 
та німецьких кораблів. У XVIII ст. 
хоробрі гайдамаки разом із Іва-
ном Гонтою використовували цю 
місцевість як схованку. Від тих да-
леких часів ходить легенда про 
захоронені між каменями Гайда-
мацького яру золоті скарби вояків. 
Однак досі нікому (навіть із мета-
лошукачем) не вдалося їх віднай-
ти. А от дзен на мегалітах упіймати 
досить легко. Адже саме тут можна 
побути наодинці з собою, залізши 
на великий камінь помедитувати, 
насолодитися тишею і спокоєм. 
Порушити його можуть хіба надо-
кучливі комарі, але то лише влітку.

...Кожен, хто відвідає Бушу, 
складе про це місце сили своє 
враження. Хтось надасть перева-
гу звичайному відпочинку на бу-

шанських схилах із 
філіжанкою кави. 
Дехто зануриться у 
вир народних ре-
месел і не вилізе з 
інтерактивів у Цен-
трі ткацтва, Поділь-

ській хаті чи колекцій художників 
(до слова, в Буші діє п’ять (!) му-
зейних закладів). Будуть і такі, які 
вирушать у пошуки козацького зо-
лота кам’яними лабіринтами Гай-
дамацького яру. Та скажу з досвіду, 
байдуже, який відпочинок ви обе-
рете для себе в Буші. Якщо ви хоча 
б раз відвідаєте це невелике село 
на Ямпільщині, то 100% поверне-
теся туди знову. Там така енергети-
ка, що навіть при згадці про Бушу 
виринає фонтан емоцій і спогадів, 
які не відпускають, допоки не по-
вернешся до Буші. Бо там, де Буша, 
там наповнюється людська душа.

Фото Валерія Шиленка та з Вікіпедії 
Автор: Олеся Шуткевич, 

Вінниччина
Джерело: «День» 

(https://day.kyiv.ua/uk/article/
cuspilstvo/pyat-prychyn-poyihaty-v-bushu) 

В Буші кожен ходить своїми 
черевиками то по середньому, 
то по ранньому Трипіллю

БЕРЕГИНЯ

Гриби – «лісове м’ясо»
Їстівні гриби – смачні і корисні 

делікатеси, які займають певне 
місце в нашому раціоні. Гриби 
стоять осібно між м’ясом, ри-
бою та овочами. І, крім чудових 
смакових і поживних якостей, 
гриби мають і корисні, часом 
навіть лікувальні, властивості…

Корисні та лікувальні властивості
У народній медицині для ліку-

вання використовують як їстівні, 
так і отруйні гриби. Наприклад, для 
лікування захворювань нервової 
системи використовується мухомор, 
алкоголізму – гнойовик, лейкопенії і 
пухлин – березовий гриб чага.

Давно відомо, що з грибів навчи-
лися отримувати різні ліки. З них 
виготовляють біоміцин, стрептомі-
цин та інші важливі антибіотики для 
лікування різних хвороб, зокрема, й 
досить важких. Так, витяжку з білого 
гриба використовують для лікування 
обморожених ділянок тіла. Регуляр-
но вживаючи цей гриб у їжу, можна 
протистояти розвитку онкологічних 
захворювань.

Витяжки з деяких грибів, як-от 
грузді, використовують для лікуван-
ня туберкульозу. Витяжка з пече-
риць допомагає у лікуванні гнійних 
ран. А дощовики і донині використо-
вують для заліковування ран, саден 
і порізів.

Їстівний білий гриб (боровик), що 
більш відомий своїми смаковими 
якостями (його називають королем 
грибів), має протипухлинні й тонізу-
ючі властивості.

Підосичники чудово чистять 
кров, знижують рівень холестерину.

Настоєм із лисичок здавна ліку-
ють ангіну, фурункульоз і нариви. Річ 
у тім, що саме в лисичках найбіль-
ше антибіотичних речовин, завдяки 
яким вони сповільнюють ріст тубер-
кульозної палички. А ще сухий по-
рошок лисичок використовують 
як протиглисний засіб.

Після Чорнобильської катастро-
фи з’ясувалося, що лисички, на відмі-
ну від інших грибів, не накопичують 
радіоактивних речовин, а навпаки, 
сприяють виведенню радіонуклідів 
з організму.

Осінні опеньки використовують 
як проносний засіб, а зимові, багаті 
на білки, мають протиракову й про-
тивірусну дії.

Кашка з лугового опенька здат-
на знищити золотистий стафілокок і 
кишкову паличку, а також позитивно 
впливає на функціонування щито-
видної залози.

Ста грамів опеньок досить, щоб 
забезпечити потребу організму лю-
дини в таких хімічних елементах, 
як цинк і мідь, що беруть активну 
участь у процесі кровотворення.

Маслюки містять особливу смо-
листу речовину, яка знімає гострий 

головний біль і полегшує стан хво-
рих на подагру.

Проти гастритів, виразки шлунка 
допомагає сік свіжої гливи. Взагалі, 
глива – це сорбент, має антихолес-
теринові властивості, пом’якшує та 
зміцнює шлунково-кишковий тракт.

Лікувальні властивості має гриб 
чага – він лікує печінку, шлунко-
во-кишковий тракт. Але у випадку 
загострення захворювання його не 
вживають.

Застереження
Хоча гриби й корисні, потрібно 

обов’язково пам’ятати про застере-
ження щодо їхнього вживання.

Білок грибів схожий із хітиновим 
білком панцира жуків, тому всі гриби 
треба готувати півтори години – не 
менше. Залежно від стану шлунко-
во-кишкового тракту, процес пере-
травлювання грибів може тривати 
від чотирьох до шести годин. Тому 
надовго створюється відчуття сито-
сті, але й дається взнаки велике на-
вантаження на шлунково-кишковий 
тракт, зокрема, на слизову шлунка й 
підшлункову залозу. Тому гриби не 
рекомендується їсти людям із захво-
рюваннями шлунково-кишкового 
тракту, особливо з виразкою шлунка, 
гастритом, панкреатитом, холецисти-
том, проблемами з нирками та печін-
кою.

Безумовно, не можна забувати 
про головне застереження щодо 
вживання грибів – отруйність деяких 
їхніх видів.

Щоб не наражати на небезпеку 
своє здоров’я і здоров’я близьких лю-
дей, збирайте лише ті гриби, в яких 
ви впевнені на 100%. Кожен грибник 
обов’язково повинен розумітися на 
грибах, а такі назви, як мухомор, бліда 
поганка (мухомор зелений) тощо зо-
бов’язаний знати назубок. Отруйність 
цих грибів зберігається навіть після 
відварювання. Лише один отруйний 
гриб, який ми з’їмо, може спричини-
ти важке отруєння, тому надзвичайно 
важливо знати, як виглядають неїстів-
ні гриби.

Варто пам’ятати, що можна от-
руїтися навіть хорошими їстівними 
грибами. Вони можуть накопичува-
ти токсичні речовини, виростаючи 

поблизу великих авто-
страд зі жвавим рухом 
транспорту, військових 
полігонів, хімічних ви-
робництв, зон еколо-
гічних катастроф і в ра-
діаційно небезпечних 
місцевостях, а також 
якщо вживати їх несві-
жими.

У деяких людей ча-
сто з’являється алер-
гічна реакція на гри-
би. Це призводить до 
отруєння, яке бурхливо 

проявляється різким болем у животі, 
блювотою, проносом, часто висипан-
нями, що викликають свербіння. Та-
ким людям вживати гриби категорич-
но протипоказано.

Крім того, не можна забувати, що 
травна система маленьких дітей 
не готова перетравлювати гриби, 
тому не варто їх ними годувати. Не 
рекомендується вживати гриби й ва-
гітним та жінкам, які годують грудьми.

Автор: Галина Вербицька 
для газети «Добре здоров’я»

Джерело: «Високий замок» (https://wz.lviv.ua/
article/422556-hryby-lisove-miaso)
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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
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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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. 

Р
О

Б
О

ТА
!

LOOKING FOR AUTOMOTIVE BODY MAN WITH EXPERIENCE.
Well established very busy body shop 
                          (more than 25 years) is looking for:
Automotive  Body  Man  
with experience  and basic English
Pay weekly, $15/hour and up, based on commission.
Walking distance from Ukrainian Village.
Call 773-577-1535

У компанію Dexter Electric
терміново потрібні електрики

з досвідом роботи не менше 3-х років

Телефонуйте 847 - 498 - 0660
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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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Донецький «Шахтар» в гостях 
переміг мадридський «Реал» 

з рахунком 3:2 в першому турі 
групового етапу Ліги чемпіонів. 
Майже резервний склад ко-
манди обіграв «Реал», не зра-
дивши атакуючій манері гри.

«Гірники» здобули пози-
тивний результат – попри 
невтішні очікування кри-
тиків. Що стало причиною 
успіху і чи є цей результат 
закономірним?

Вимушений 
експериментальний 
склад «Шахтаря»

Через коронавірус й 
щільний графік «гірники» 
не дорахувалися щонайменше 
вісьмох гравців основного складу. 
З добре знайомих облич стартової 
обойми можна виділити Марлоса, 
Додо і Маркуса Антоніо в центрі 
поля. Шанси проявити себе отри-
мали юні українські дублери: во-
ротар Трубін, захисники Бондар і 
Корнієнко. Усі сповна скористали-
ся довірою і продемонстрували 
класний та зрілий футбол.

Гра з позиції сили
Знекровлений поразкою в чем-

піонаті, «Реал» не очікував такого 
тиску від донеччан. «Мені здаєть-
ся, що мадридці недооцінили нас, 
але ми показали свою гру, свій 
почерк», - зазначив один з героїв 
матчу – лівий захисник Віктор Кор-
нієнко. «Шахтар»  почав атакувати, 
знайшов слабкі місця суперника 
(закидання за спину захисту) і за-
бив тричі в першому таймі. Після 
вдалої комбінаційної гри Тете й 
Соломон забили по голу. Ще один 
м’яч прийшов від захисника «Реа-
ла» Рафаеля Варана.

З нервом переграли й 
на полі, й на папері

«Шахтар» справді зіграв краще, 
ніж мадридці. Український чемпіон  
переважав іспанського гранда за 
ключовими показниками. Напри-

клад,  кількість ударів в площину 
воріт (6-5), при майже рівному во-
лодінні м’ячем (43-57). Цей резуль-
тат є закономірним. «Гірники» кра-
ще виглядали командно. Додаймо 
до цього вдалі індивідуальні дії 
Тете, Соломона, Корнієнка, Марло-
са і отримаємо перемогу 3:2.

Мотивація Каштру
«Що я найбільше не люблю, то 

це брак поваги. На жаль, навіть 
коронавірус не навчив людей, на-
скільки хитким є світ. Повага – це 
те, що керує людьми. Зідана ні-
чого не спитали про «Шахтар» на 
передматчевій прес-конференції. 
Напевне, це і є та повага, якої не 
вистачило» - висловився головний 
тренер «Шахтаря» Луїш Каштру.

Дякуємо за ВАР і готуємося далі
Попри весь позитив, не варто 

задирати носа. Ми ледь не втра-
тили перемогу в кінці матчу. Лише 
перегляд епізоду арбітром за до-
помогою системи ВАР зберіг фі-
нальний рахунок. «Шахтарю» ще 
варто вчитися грати у тотальний 
захист. Донеччани подарували нам 
величезну радість, але цей матч не 
більше, аніж три пункти в скарбни-
цю. Далі нас чекають ще по два по-
єдинки з  «Інтером» та «Боруссією» 
(Мьонхенгладбах), і домашній матч 
з «Реалом». Простіше точно не буде, 
бо після сенсаційної перемоги в 
Мадриді про недооцінку нас супер-
никами не може бути й мови.

Фото з сайту ФК «Шахтар»
Автор: Віталій Ткачук, Київ

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

3121637-istoricna-peremoga-v-madridi.html)

«Сокіл» і «Будівельник» 
знову у грі

Цього місяця по-
вернувся великий 

український спорт. Вже 
розпочалися сезони 
баскетбольної Супер-
ліги і хокейної ліги 
(УХЛ). В обох турнірах 
з’явилися старі-нові 
команди: у великий 
баскетбол повернувся 
київський «Будівель-
ник», в хокей - «Сокіл». 
Що сталося і як це 
вплине на розвиток 
спорту в Україні?

Розрахувалися з 
боргами – і на паркет

Найтитулованіший 
український баскет-
больний клуб київський 
«Будівельник» (десять 
чемпіонських титулів 
і п’ять Кубків України) 
погасив заборгованість 
і повернувся в новому 
розіграші Суперліги. 
Домашні ігри команда 
гратиме в столичному 
Палаці спорту. Востаннє 
він приймав матчі чем-
піонату країни в сезоні 
2017/2018 років.

Варто пояснити, 
чому «Будівельник» 
повертається одразу у 
Суперлігу, а не починає 
сезон у нижніх ешело-
нах. Генеральний секре-
тар Федерації баскетбо-
лу України Володимир 
Драбіковський заявив, 
що у 2018 році киян 
зняли з чемпіонату спе-
ціальним рішенням. В 
ньому йшлося про те, 
що в разі погашення 
боргів «Будівельник» 
матиме право розпо-
чати сезон одразу з Су-
перліги.

Новий колектив і 
перевірений тренер

В новому сезоні ко-
манду очолює добре 
відомий українському 
вболівальнику колиш-
ній тренер «Дніпра» – 
баскетбольна легенда 
Литви Вальдемарас Хо-
мічюс. «Відроджений» 
«Будівельник» старту-
вав з трьох поразок 
«Дніпру», «Харківським 
Соколам» і «Одесі». Ко-
манді наразі не виста-

чає глибини складу, по-
мітно, що комплектацію 
вели поспіхом. З лідерів 
відзначимо Михайла 
Анісімова, Сергія Гор-
бенка, Романа Козлова. 
Є кілька сильних аме-
риканців – Реджі і Брайс 
Джонсони, Зак Томас.

Після матчу з «Оде-
сою» Хомічюс оцінив 
ситуацію в клубі і окрес-
лив плани на майбутнє. 
«Попереду дуже бага-
то роботи, яку варто 
зробити, щоб грати, як 
«Одеса». Хлопці в нас 
хороші, але фізики не 
вистачає. Багато пре-
тензій не маю. Головне, 
щоб гравці зрозуміли 
свої помилки і вдоско-
налювалися», - заявив 
головний тренер «Буді-
вельника».

«Сокіл» знову у 
хокейній вишці

В новому сезоні на 
хокейній карті Украї-
ни з’явилася ще одна 
команда. Найтитуло-
ваніший  вітчизняний 
хокейний клуб (дванад-

цятиразовий чемпіон 
України) – київський 
«Сокіл» – повернувся 
у великий хокей після 
шестирічної паузи.

Після того, коли 
власник клубу Сергій 
Тарута припинив фі-
нансування, «Сокіл» був 
змушений припинити 
свої виступи.  «Сокіл» 
фактично існував як 
хокейна школа. Старан-
нями вболівальників та 
ветеранів команди ін-
формацію про ситуацію 
з командою донесли до 
міського голови Києва 
Віталія Кличка. За під-
тримки місцевої вла-

ди з міського бюджету 
виділили кошти (п’ять 
мільйонів гривень) для 
функціонування старо-
го-нового клубу.

Молодіжка на чолі 
з Шафаренком

Вихованці хокейної 
школи «Соколу» стали 
кістяком новостворе-
ної команди. Майже 
всі гравці – 1997-2002 
років народження. Го-
ловним тренером киян 
став Олег Шафаренко – 
колишній гравець «Со-
кола», учасник дев’яти 
чемпіонатів світу. Свій 
новий сезон «соколята» 
розпочали з перемо-
ги над «Маріуполем» 
з рахунком 2:1. Першу 
шайбу за клуб в новому 
сезоні закинув Богдан 
Середницький.

«Ми зараз в гарній 
формі, адже мали ба-
гато часу на підготов-
ку. Тренування почали 
з серпня. В нас зараз 
багато молодих грав-
ців, але я думаю, що це 
ніяк не впливає на нашу 
гру. Наприклад, навіть 
в матчі з «Маріуполем» 
обидві шайби закинули 
гравці 2001 і 2002 року 
народження», - проко-
ментував стан команди 
форвард Богдан Серед-
ницький.

Маленькими 
кроками вперед

Ми отримали ще 
два легендарних клуби 
в когорту українсько-
го спорту. Якщо у на-
шій країні відбуваєть-
ся відродження таких 
колективів, отже, ми 
розвиваємося. Звичай-
но, з першого сезону 
розраховувати на ме-
далі важко, проте орга-
нізація роботи в клубах 
свідчить про готовність 
зазіхати на велике. «Ме-
таліст», «Дніпро», «Чор-
номорець» – тепер ваша 
черга повертатися.

Фото з сайтів ФБУ і УХЛ
Автор: Віталій Ткачук, Київ

Джерело: «Укрінформ» 
(https://www.ukrinform.ua/

rubric-sports/3122892-sokil-i-
budivelnik-znovu-u-gri.html) 

Історична 
перемога 

в Мадриді
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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

973-373-7839

201-795-4061

973-887-2776

773-589-0077

847-359-5911

630-307-0079

5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656

136 E. Illinois Ave. #100, Palatine, IL 60067

302 E. Army Trail Rd., Bloomingdale, IL 60108

SELFRELIANCE.COM

1.99%
APR*
for 6

months

CREDIT CARD

ss

®  

EQUAL OPPORTUNITY LENDER

SELFRELIANCE.COM/MEMBER-SERVICES/BALANCE-TRANSFER/
*APR = Annual Percentage Rate. Credit card balances transferred to your Selfreliance Visa® credit card and purchases made on your Selfreliance Visa® credit card between November 1st and December 31, 2020 will 
receive 1.99% APR for 6 months from date of transaction. Finance charges will begin accruing on date of transaction. For new and existing cardholders. After the promotional time frame expires, any remaining balance 
will migrate to the standard APR applicable on Selfreliance VISA® accounts. The current APR is 14.9% for Visa® Classic credit cards, 9.9% for Visa® Preferred Rate credit cards and 11.9% for Cash Back and Platinum 
Rewards credit cards. All SFCU loan programs rates and terms are subject to change at any time without notice. For further information, please call toll free 1.888.222.8571.
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