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Українське Телебачення 
у Вас Вдома!

773-751-2320

В радіусі 100 миль від Чикаго.
Дзвонити Зіновію з 5-9 год. веч., крім неділі

708-415-0322
 

Б Е З К О Ш Т О В Н О   Д Л Я   У К Р А Ї Н Ц І В  !

Р е м о н т у ю  б е з к о ш т о в н о  щ о ч е т в е р г а
Проблеми з системою  опалення / охолодження? 
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*Mortgages available only for the following owner-occupied properties: single family residences, qualified condominiums, or multi-family structures with no more than four units and up to 80% LTV. Mortgages with down 
payments as low as 5% (up to 95% LTV) are available only for the following owner-occupied properties: single family homes and multi-family structures up to 2 units and will require private mortgage insurance (PMI). 
Subject to approval of application. **The stated Annual Percentage Rates (APRs) are all based on $100,000 mortgages, except for the Fixed Rate Jumbo Portfolio Mortgages which are based on $548,250  mortgages. For 
example, a $100,000 10 Year Fixed Rate Purchase mortgage with an 80% LTV will have a 2.347% APR and the repayment schedule will be 120 monthly payments of approximately $931. Monthly payment amount does 
not include any property taxes, and/or insurance premiums; the actual payment will be greater when such items are included. Mortgages available only to members and only in designated geographic locations. All 
Selfreliance FCU loan programs, rates, terms and conditions are subject to change at any time without notice. Offer may be withdrawn at any time. Subject to approval of application. Please call our mortgage department 
toll free at 1.888.222.8571x283 for current offers, rates and terms.
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Назар Мухачов, 
Київ
Спеціально 
для «Час і Події»

В четверту суботу листопада 
українці всього світу та інші 

люди доброї волі вшановують 
пам’ять знищених українців 
під час наймасштабнішого та 
найстрашнішого злочину про-
ти людства та проти людяності 
- Голодомору. Комуно-більшо-
вицька червона зараза най-
більш яскраво проявила суть 
своєї марксистської природи 
саме в штучних Голодах (їх було 
декілька, а не тільки в 32-33-ому) 
в Україні, масових репресіях, 
знищенні всіх інакомислячих. 

Проте в цій статті я хотів би озву-
чити роздуми та зачепити питання, 
котрі зрідка виринають в україн-
ському інформаційному просторі. 
Запитання, відповіді та певні пропо-
зиції-уроки для українства.

Взагалі насправді дуже 
страшно собі навіть уявити ту 
мученицьку смерть мільйонів 
людей. Ще й як це могло від-
бутись, адже українська земля 
така, що де насінину не поса-
ди - вона й виросте та принесе 
плоди.

Українська земля настіль-
ки багата і родюча, що голод 
тут можливий тільки, якщо 
вирощені продукти будуть 
вивезені. Це і було зробле-
но в 1932-1933 роках. І щодо 
цього українцям треба добре 
задуматись та ніколи цього не 
забувати! Сила зброї колись 
допомогла комуністам вивезти звід-
си харчі і, фактично, вбити мільйони 
українців! Що зміниться, якщо про-
дукти будуть вивезені «ефективним» 
власником, а захищатимуть цей про-
цес - інші «кати в погонах»? А якщо 
цей ефективний власник володіти-
ме трильйонами доларів та матиме 
приватні армії?

І це тільки на перший погляд зда-
ється неможливим - як же так, у 21 
столітті, з усіма гаджетами, інтерне-
том, лібералізмом і т.д. Ага, «немож-
ливо», саме тому залізяка з високи-
ми технологіями - айфон - коштує як 
гектар української землі. 

Ще щодо «неможливості» - раджу 
звернутись до мадагаскарців. Вони 
можуть багато розповісти. Деталь-
но для себе вивчіть, що відбулось на 
Мадагаскарі, який раніше експорту-
вав продукти для частини Африки, а 
зараз голодує. 

У 2020 році ООН зафіксувала ре-
кордний за 15 років рівень голоду 
у світі. Причиною зростання з 2005 
року стала пандемія коронавірусу, 
урізання доходів населення і погір-
шення доступу до харчових продук-
тів. Про це свідчать дані доповіді ор-
ганізації, першої глобальної оцінки 
продовольчої безпеки за останній 
час.

Головними причинами проблем 
є кліматичні зміни, політичні кон-
флікти й економічний спад. Під час 
пандемії вплив цих факторів співпав 
і посилився.

Стрибок цін до десятирічного 
максимуму зробив продовольство 
ще більш недоступним, особливо 
для бідних країн, що залежать від ім-
порту.

Голодомор - наймасштабніший 
злочин проти людства в історії на-
шої цивілізації. Дослідники вказують 
різну кількість закатованих - від 7 до 

12,5 мільйонів. А останні цьогорічні 
підрахунки вказують, що кількість 
загиблих не менша, ніж 10,5 мільйо-
нів людей. Прошу Вас на хвилину зу-
пинитись і задуматись над цифрою 
- 10,5 мільйонів людей. Два Києва 
- дві столиці протягом одного 
року просто перестали існу-
вати! Люди померли голодною 
смертю. Друга світова забрала 
близько 15 мільйонів укра-
їнських життів, але ж то була 
смерть у боротьбі! А тут...

Сталін боявся контррево-
люції, і найбільше його турбу-
вала Україна, де були сильні 
націоналістичні і сепаратист-
ські настрої. Крім того, саме в 
Україні був найсильніший, а 
нерідко і озброєний опір на-

сильницькій колективізації. Голодо-
мор був організований, щоб повні-
стю зламати отой український дух. 

Українці ментально були зовсім 
іншими, ніж московити. Менталь-
ність українського селянина 
не сприймала комуністичну 
ідеологічну заразу, а потен-
ціал України був колосаль-
ний. Навіть з повстанчими 
рухами ніяк не могли спра-
витись і для цього «диявол 
придумав НЕП» - написав у 
своїй книзі «Чорний ворон» 
Василь Шкляр. Тільки сила 
здатна захистити! Воро-
гам, особливо тим, що ма-
ють владу, вірити не можна 
за жодних обставин. Коли 
українські селяни перестали 
боротись проти комуністич-
ної зарази - хто «втомився», 
хто повірив у НЕП та «ам-
ністію», то вони самі підписали собі 
смертний вирок. Голодомор - наслі-
док складення зброї. Самі себе оду-
рили. Аналогічно зараз - фермерів 
притискають, так званий ринок зем-
лі їх «пережує» через певний час, але 
жорстко боротись поки мало хто го-
товий. 

Українське селянство завжди 
тяжіло до середнього класу. І вже 
тому воно було загрозою для біль-
шовицької системи. Середній клас 
- заможний, самодостатній, озбро-
єний, освічений. Саме тому всі ан-
тилюдські системи борються з ним. 
Глобалісти, до речі, також. Адже за-
раз середній клас у практично всіх 
країнах світу стрімко зменшується, 
малий та середній бізнес банкруту-
ють, на фоні колосального зростан-
ня статків корпорацій. Ця аналогія 
не просто має право на існування, 
а є яскравою ілюстрацією наявних 
загроз.

Повертаючись до теми Голодомо-
ру, пам’ятаючи про жертв та вшано-
вуючи їх, ми зобов’язані не забувати 
про катів. Виконавців Голодомору 
потрібно показати всьому світові. 
Коли ми говоримо про виконавців, 

то мова йде не тільки про ви-
родків з розряду Сталіна, Ко-
сіора і т.д. Ні! Для виконання 
такого масштабного злодіян-
ня потрібна була величезна 
кількість співучасників. І на-
віть психічно хворому Сталіну 
недостатньо було видати указ 
чи дати вказівку - потрібно 
було, щоб хтось це все вико-
нував! Про керівників ком-
партії на всіх рівнях, про ке-
рівників армії, НКВД, загонів 
продзаготівлі і т.д. Серед них, 

до речі, як і серед сучасного «укра-
їнського» політикуму, майже не було 
етнічних українців. Збіг?

Мова також і про тих, хто безпо-
середньо на місцях це все реалізо-

вував. Про тих, хто зі зброєю забирав 
харч, видираючи останні картопли-
ни навіть в маленьких дітей. 

Про тих «пролетаріїв», а насправ-
ді - ледарів та алкоголіків, котрі 
скористались лозунгом «кто бил 
нікєм, тот станєт всєм». І вони стали 
«всєм» - саме вони відбирали в сво-
їх односельчан їжу, писали доноси, 
розстрілювали «класових ворогів» 
на місцях. Зате самі жирно їли і ви-
будовували кар’єру в комуністичній 
партії. І вибудували. 

І в цьому місці я хочу постави-
ти питання, котре зустрічав усього 
кілька раз. Де зараз нащадки вико-
навців Голодомору? Скільки їх се-
ред нашого політикуму, колишніх 
компартійців, комсомольців? Серед 
тих, хто був «своїм» і кого допустили 
до «прихватизації» найбільш ласих 
шматків національного багатства?

Чи ви думаєте, що вони працюють 
вантажниками на базарах та касира-

ми в супермаркетах? І ця тема - ТАБУ 
в інформаційному просторі. Мож-
ливо і тому, що власники провідних 
ЗМІ також якось із ними пов’язані?

Уявіть собі, що в Ізраїлі в Кнес-
сеті засідають нащадки тих євреїв, 
що співпрацювали з нацистами та 
допомагали здійснювати Голокост? 
Можете таке собі уявити? Очевидно, 
що ні. Адже ані національна гордість 
євреїв, ані здорова логіка за жодних 
обставин такого б не допустили. То 
що з нами, українцями, не так? Коли 

ми навіть такі питання бої-
мось озвучувати?!

На мою думку, нащадки 
виконавців Голодомору не 
мають жодного права обій-
мати в Україні будь-які дер-
жавні посади. Це як мінімум. 
А зараз у нас суддя, що засу-
див Василя Стуса чи інший 
суддя, що виніс останній 
смертний вирок воїну УПА, 
отримують майже по сто ти-
сяч гривень пенсії - це ж не-
нормально!!!

Вороги хотіли нас вбити. 
Знищити, асимілювати, роз-
чинити. Але їм не вдалось. 

Ми вижили, незважаючи ні на що. І 
я вважаю, що українці повинні вико-
ристати Голодомор подібно до того, 
як єврейський народ використав Го-
локост - для гуртування та об’єднан-
ня своїх людей, донесення до всього 
світу свого горя, інформаційного та 
світоглядного використання трагедії 
задля недопущення нічого схожого 
в майбутньому, а також задля по-
карання усіх причетних злочинців 
та їхніх нащадків. В даному випадку 
приклад та досвід єврейського на-
роду для українців є дуже показо-
вим. І він приніс свої результати.

Саме аналогічними міркування-
ми ми повинні керуватись - як всере-
дині України, так і назовні. В міжна-
родних відносинах українці мають 

дуже жорстко ставитись до 
всіх країн, що не визнають Го-
лодомор геноцидом україн-
ського народу! Аж до розриву 
дипломатичних відносин, при-
пинення торгівлі і т.д. 

Уявіть собі, що хтось би роз-
повідав Ізраїлю про те, що не 
було Голокосту?! І як би діяв 
тоді Ізраїль? 

Україна повинна діяти не 
менш жорстко та рішуче. Тіль-
ки тоді ми створимо себе як 
вільну горду націю, яка витри-
мує навіть настільки страшні 
удари!

А завершити я хотів би вір-
шем Василя Симоненка: 

Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!

Ці слова особливо актуальні у дні 
скорботи, коли українці вшановують 
своїх загиблих... 

Страшні уроки 
Голодомору
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Луганськ – У фальсифі-
каторів історії завжди 

одна мета – допомагати 
авторитарним режимам 
маніпулювати свідомістю 
своїх громадян, тримати 
їх у сліпоті й покорі. Най-
більшою ж кількістю міфів 
обросла тема Голодомору 
1932-1933 років. Очевид-
но, вона є надто важливою 
для ідейних нащадків 
організаторів тієї події.

Найперший міф – «ні-
якого голоду не було й бути 
не могло» – ґрунтувався на 
повній відсутності в радян-
ській історіографії будь-
якої інформації про масове 
винищення українського 
селянства. Пригадаймо ви-
ступ на засіданні Генасам-
блеї ООН 10 жовтня 1983 
року радянського історика 
Івана Хмеля, і його заяву 
про те, що голод в Україні 
1933 року – ніщо інше, як 
вигадка українських буржу-
азних націоналістів, які слу-
жили Гітлеру в період Дру-
гої світової війни, пізніше 
переїхали в США і з метою 
виправдання своєї присут-
ності там стали поширюва-
ти брехню про голод.

Сучасний історик, про-
фесор Георгій Ткаченко 
йому вторить: «Міф про го-
лодомор – це складова «гар-
вардського спецпроекту», 
створеного для інформацій-
но-психологічних диверсій 
проти Радянського Союзу, 
а потім і Росії. У ньому чітко 
простежується спрямова-
ність – розпалювання наці-
оналістичних пристрастей 
і передусім ворожнечі й 
ненависті до Росії та росій-
ського народу».

19 листопада 1986 р. ко-
муністичний історик Іван 
Курас зізнався: «Дійсно, у 
32-33 роках ми відчували 
нестачу продовольчих то-
варів. З одного боку, це було 
викликано засухою, що вра-
зила десятки мільйонів гек-
тарів на Середній і Нижній 
Волзі, на Північному Кавка-
зі, на Україні та інших регіо-
нах… Зі сказаного вимальо-
вується дійсна підкладка 
кампанії імперіалістичної 
реакції з приводу так 
званого голоду 32-33 
років, а разом з цим 
і справжня ціна ци-
нічного моралізуван-
ня навколо міфічних 
жертв більшовизму».

Отож, історик від вла-
ди сформулював другий 
радянський міф про голод 
30-х років: він був зумов-
лений несприятливими по-
годними умовами. Відтоді 
комуністичні вчені назива-
ють Голодомор «трагічною 
подією», тобто таким собі 
нещастям, яке сталося поза 
людською волею.

Під силою неспростов-
них доказів про Голодомор, 
які проникали в Україну з-за 
кордону, долаючи «залізний 
мур», а також під тиском 
української громадськості 
ЦК КПУ ухвалив 1990 року 
спеціальну постанову «Про 

голод 1932-1933 рр. на 
Україні та публікацію пов’я-
заних з ним матеріалів». Ця 
постанова вже демонструє 
винайдення комуністич-
ною владою іншої вигадки: 
«Архівні матеріали розкри-
вають, що безпосередньою 
причиною голоду на почат-
ку 30-х років у республіці 
стало примусове, з широ-
ким застосуванням репре-
сій, проведення згубної 
для селянства хлібозаготі-
вельної політики». Цей уже 
третій міф наголошує на 
економічних прорахунках 
радянського керівництва.

Іще один комуністичний 
історик Валерій Солдатен-
ко (нині він очолює Україн-
ський інститут національ-
ної пам’яті) виправдовує 
репресивну політику влади, 
бо вважає, що конфіскація 
в населення сільськогоспо-
дарської продукції була 
необхідним кроком для мо-
дернізації СРСР. Він ствер-
джує, що радянські лідери 
були вимушені проводити 
колективізацію, яка й при-
звела до голоду, для поси-
лення обороноспроможно-
сті країни.

Інші байки заперечували 
вже геноцидний характер 
Голодомору, як-от: зробле-
ний він руками самих укра-
їнців (оскільки вони були в 

складі тодішнього радян-
сько-партійного керівни-
цтва УРСС); в Україні жер-
твами голоду були не лише 
українці, а й представники 
національних меншин, які 
тоді тут проживали.

Новітній міф
Після визнання 2006 

року Верховною Радою 
України Голодомору гено-
цидом українського народу 
російські історики нашвид-
куруч створюють новий 
міф: нібито тоді голодували 
не лише українці, а всі на-
роди СРСР. Так, професор 
історії, відомий як «архі-

тектор» перебудови, Алєк-
сандр Яковлєв стверджує: 
«Це трагедія всього радян-
ського села. І ця трагедія 
повинна не роз’єднувати, а 
об’єднувати народи колиш-
нього СССР». Категорично 
відкидає націленість політи-
ки Сталіна та його оточення 
на знищення українського 
народу або його частини й 
професор Віктор Кондра-
шин, а тому вважає саме пи-
тання геноциду абсурдним. 
Він намагається довести, 
що це була спільна трагедія 
народів СССР, зумовлена 
результатами сталінської 
аграрної політики.

Дмитро Табачник, усу-
переч своїй же доповіді 
на спеціальному засіданні 
Верховної Ради 14 травня 
2003 року (тоді він сказав: 
«Ми мусимо довести сві-
тові, що штучні голодомо-
ри радянської епохи були 
нашим українським Голо-
костом. Це був свідомий ге-
ноцид українського народу, 
який наклав свій безжаль-
ний відбиток на всю нашу 
історію, на національну сві-
домість»), 1 вересня 2010 
року заявив, що визначен-
ня Голодомору як геноци-
ду українського народу є 
вигадками закордонних іс-
ториків. Він запропонував 
підготувати резолюцію, в 

якій слова «геноцид укра-
їнського народу» слід за-
мінити словами «геноцид 
народів України, Росії, Ка-
захстану й Молдови», і ви-
словив упевненість, що цю 
резолюцію підтримає Орга-
нізація Об’єднаних Націй та 
інші міжнародні організації.

Свідки розвінчують міф
Цей останній міф, що 

сьогодні панує, як бачимо, 
не лише в російській, а й 
українській надто політизо-
ваній історіографії, ущент 
спростовують документаль-
ні свідчення очевидців Го-
лодомору з Луганської об-

ласті, які можна прочитати 
у книзі «Врятована пам’ять». 
Українці з прикордонної 
українсько-російської сму-
ги діляться спогадами про 
те, як вони ходили в сусідні 
російські села й несли туди 
своє «багатство» – вишиті 
рушники, скатерті, сорочки, 
а також прикраси – в надії 
виміняти їх на щось їстівне.

Наведу кілька розпові-
дей своїх інформаторів зі 
збереженням стилістики їх 
мови.

«Цей голодомор спе-
ціально зроблено. Сталін 

хотів видушить Україну, це 
сталінізм називається. У Мо-
скві (це ми на скачки з кон-
них заводів їздили), у Мо-
скві – тамечка нічого такого 
не було. У Росії не було – ні 
голоду, нічого. А на Україні 
оце робили, душили спеці-
ально, Голодомор зробили, 
шоб людей унічтожить… 
Хто чуть-чуть вумніший був 
– уїхали в Росію» (Артюшен-
ко А.І., 1918 р. н., село Но-
волимарівка Біловодського 

р-ну);
«Як получився 

голод? Почалася 
продрозвьорстка, 
у крестян вимели 
все дотла. У нас 
до зернини все 

вигребли. А потом началась 
колективізація. Забрали в 
людей все зерно, часть ху-
доби. І крестяни остались ні 
при чом. Рядом ось тут Росія 
– 60 кілометрів, там не було 
цього. Всі ми, з України, все 
барахло туди одвезли, по-
міняли за кусок хліба росія-
нам. І получився голод... го-
лод «закритий» (Проненко 
М.С., 1914 р.н., село Веселе 
Марківського р-ну);

«Росіяни... оце Росія, 
Бондарево від нас, від Ган-
нусівки, сім кілометрів, так 
ото були в матерів ліжники, 
рушники, всяке таке – вино-
сили туди. А там дадуть чи 

кусочок хліба... Росія не го-
лодувала. От же, прямо ря-
дом, так хто дебеліший, хто 
на ногах держався – і ото всі 
рушники, все там – усі кину-
лись у Росію. Ото наміняють 
трошки, і остались живі. А 
росіяни... зовсім рядом же, 
а жили непогано» (Пово-
лоцький І.М., 1927 р.н., село 
Ганусівка Новопсковського 
р-ну);

«У ті часи я був міліціоне-
ром. Міліції давали завдан-
ня перехвачувати людей, 
які несли їжу з Росії» (Зуба-
хін Г.Ф., 1908 р.н., село Мож-
няківка Новопсковського 
р-ну);

«Як ходили мінять, так 
принесуть або висівок, або 
ше чого-небудь. Так поод-
носили – сорочки повиши-
вані полотняні були, тоді 
рушники полотняні були, 
носили, тоді скатерті – ска-
тертини вишивали хрести-
ком. Це все носили міняли 
– у Старий Оскіл, Росія це 
воно було. Принесуть яко-
їсь шолухи або висівок яки-
хось, колись, правда, при-
несуть і зернечка. Туди всі 
наші ходили, носили. Може, 
там і був голод, та не такий. 
На Дон ходили, до козаків. І 
мати ходила, і батько їздив, 
усім доставалося» (Слюсар 
Н.Ф., 1919 р.н., село Проїж-
дже Старобільського р-ну);

«Ми брали лахмоття – 
рядна, полотно, ходили в 

Росію, міняли на зерно. За-
дурно: за рушник – три-чо-
тири стакана, міняли на су-
харі. І те, бувало, не довезеш 
додому: на дорозі одобрали 
к чортовій матері. Сама мілі-
ція одбирала» (Божкова Г.П., 
1920 р.н., село Новочерво-
не Троїцького р-ну).

Наведені свідчення є 
доказами геноциду саме 
українського селянства. 
Причому доказами пере-
конливими, адже опитані 
нами люди мають різні полі-
тичні погляди й не знайомі 
між собою. Одностайність 
висновків людей щодо сут-
тєвої відмінності між Голо-
домором в Україні та голо-
дом у Росії є запорукою їх 
об’єктивності.

Історики ж мають бути 
об’єктивними й у своїх до-
слідженнях орієнтуватися 
передусім на гасло фран-
цузького мислителя Монте-
ск’є: «Можна просити мене 
померти за свою батьків-
щину, але ніхто не змусить 
мене про неї брехати».

Автор: Ірина Магрицька – кандидат 
філологічних наук, доцент 

Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира 

Даля, журналіст, громадський діяч
Джерело: РадіоСвобода 

(https://www.radiosvoboda.
org/a/24401688.html)

Міфи і правда про Голодомор

Наведені свідчення є доказами 
геноциду саме українського 
селянства. Причому доказами 
переконливими, адже опитані нами 
люди мають різні політичні погляди

«У Росії не було – ні голоду, нічого. А на Україні 
оце робили, душили спеціально, Голодомор 
зробили, шоб людей унічтожить...»
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Українська громада Чикаго приєдналася до українців 
по всьому світу, щоб вшанувати мільйони українців, які 

загинули як жертви Великого Голодомору, 1932-1933 рр. 
Єпископ Бенедикт Українсь-

кої Католицької Церкви та 
представники духовенства, які 
представляють католицьку та 
православну парафії, помоли-
лися на поминальній службі, до 
якої приєдналися українці-а-
мериканці Іллінойсу, щоб зга-
дати мільйони жертв трагедії. 
Зібрання було організовано 
Українським Конгресовим Комі-
тетом Америки штату Іллінойс.

Радянська система Сталіна 
навмисно заморила голодом 
мільйони українців у плановій 
програмі по відбору зерна та 
продуктів харчування у людей, 
щоб продати його за кордон 
заради прибутку, необхідної 
для побудови «сильнішого Ра-
дянського Союзу». Мільйони 
людей загинули – за оцінками, 
від 4 до 10 мільйонів загинуло 
на найбагатшому ґрунті світу, 
в «житниці Європи» – в Украї-
ні. Сталін наказав закрити всі 
кордони, щоб люди не змогли 
втекти в пошуках їжі і зробив 
все, щоб світ не знав про цей 
злочин.

Світ має знати, світ має ви-
знати цей злочин як геноцид 
проти українців - конкретної 

цільової групи людей, і як злочин 
проти людяності. Роки 1932-1933 
увійдуть в історію як роки сорому, 
коли світові лідери знали, але нічого 
не робили, бо хотіли схилити Сталіна 
на політичні та економічні угоди.

Уряд України та мільйони людей 
України закликають до відкритої та 
справедливої оцінки цієї трагедії та 
міжнародного визнання Голодомору 
1932-1933 років актом геноциду як 
вшанування пам’яті мільйонів його 
жертв. Ніколи не забуду! Ніколи!

Автор: Marta Farion
Джерело: https://www.facebook.com/

marta.farion.1
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В чорній шибці свіча-одиночка
недовго житиме –
як тоненька цівка молочна
на скибці житній.
Підвіконня заставлю свічками –
хай скло подвоїть.
Процідись, молочко, в вічну пам’ять –
зроби живою!
Скиба аспідна зводиться хлібно,
та жалить крихтами.
…Ох, не всі свічки горять рівно...
Хто тут дихає?

Наталка Фурса

Наша велика родина, за тодішніми 
господарськими мірками, заможною 
не була. Землі – обмаль, синів, неві-
сток і онуків – купа. Проте в найми не 
йшли, на багатших не батракували, 
попідтинню не вмирали. Обходилися 
своєю працею. 

Прабаба згадує, що за її дитин-
ства у дворі була навіть пара волів і 
сяка-така пасіка – може, два, може, 
три вулики. Був добротний сільсько-
господарський реманент. Усім цим до 
часу кермував мій прапрадід Панас 
(Охтанасій). Кермував вправно. Кож-
ного ранку він узував свої незмінні 
юхтові чоботи – лівий чобіт на праву 
ногу, а правий на ліву – і поволеньки 
йшов уздовж хутора. Дворів, у яких 
жили його сини з невістками чи зяті 
з дочками, було в селі чимало. Отож, 
Охтанасій заходив до кожного двору, 
роззирався навкруги – чи все гаразд, і ні з ким 
не вітаючись, не звертаючи ні на кого жодні-
сінької уваги, ішов у наступний двір. 

Якщо де зустрічав непорядок – не скла-
дену солому, не викопану картоплю, не пе-
ревезені гарбузи – учиняв добрячу лайку. За 
його командою все швиденько складалось, 
викопувалось і перевозилось. Охтанасій ішов 
додому, лягав собі на піч і ждав наступного 
ранку, до жіночих розмов та до щебету онуків 
особливо не дослухаючись. Серйозний був 
Охтанасій. Дарма, що чоботи навпаки взував. 
І сприймали його в сім’ї належно. Для лірики 
не було в ньому місця. Ото хіба вже в глибокій 
старості виходив Охтанасій увечері на ганок, 
приставляв долоню до вуха і скрушно зітхав: 
«Ееее, не чуть уже, не співають дівчата й па-
рубки». Починалися тридцяті.

До тридцять третього року Охтанасій не 
дожив. Зате дожила моя прабаба, наймолод-
ша його дочка. У тридцять третьому їй якраз 
було двадцять три роки. Вона мала б усе до-
бре пам’ятати й мені розповісти. Але тут якраз 
і починаються дива… Почувши, вже в роки 
незалежності, у школі про Голодомор, я нама-
гався розпитати про це свою прабабу Явдошку, 
дізнатися, так би мовити, з перших вуст. Якщо 
в хаті був хтось іще, прабабине лице ставало 
безпомічним, вона здвигала плечима, кректа-
ла, зітхала й лепетала щось про недорід. Не-
рішуче, невпевнено, ховаючи очі. Коли ж ми 
були наодинці, прабаба близько-близько при-
хилялася до мого вуха й шепотіла, як вогнем 
обпікала:

– Лежимо вранці, ще й світ не зайнявся… 
аж заходять у двір двоє, в картузах. Та в повіт-
ку, та до корови. Виводять з двору, виводять, 
Серьожка…

Десь тут голос її ламається, на неї нападає 
страшна задуха, у грудях озиваються смертні 
сопілки.

– Геть, бабо, не розказуй. Тобі погано! Мов-
чи, не розказуй! – кричу я до неї й руками ма-
хаю, боячись, що вона зараз отак і вмре, згаду-
ючи.

Упоравшись із диханням, моя Явдошка про-
довжує, часто косячись на двері:

– Пшеницю забрали раніш. Усю. Люди дума-
ли – сховаєм. Чорта хто сховав! Усе повикопу-
вали та понаходили!

Із цих уривчастих розпитів я дізнався, що в 
їхньому селі з голоду наче ніхто й не вмер. У 
сусідніх умирали, бо там віднімали не тільки 
пшеницю, а й усю картоплю, квасолю, буряки й 
іншу городину. Тоді я дуже дивувався – чого ж 
то воно так неоднаково – а багато пізніше збаг-

нув, що дуже часто все залежить не стільки від 
вищої влади, скільки від «товаришів на місцях». 
У нашому селі було не так і багато незаможни-
ків, колишніх батраків. Багатющих «куркулів» 
теж, за її словами, не було. А значить не було 
й підходящої арени для розгортання кривавої 
класової боротьби, як в інших селах.

– А в других селах було… Боже мій… – 
продовжувала прабаба, вже обійнята своєю 
пам’яттю, – Одна жінка ходила тут… вже навес-
ні, пухла. Так каже – прийшли до них і не тіки 
їжу одняли, а й ряднину з-під дитини витягли, 
в колисці, лялька мала лежала. Воно кричить 
– а воно тягне, гад. Баба давай голосить та од-
німать, а він її об піч головою! Ото ірод, і-і-і-і-і… 
то в нас такого не було. Не чула. Забожилась, 
шо не чула.

– І шо ви тій жінці… дали їсти? – питаю я з 
острахом, боюся почути, що ні, не дали, бо са-
мим мало було.

– Та навесні не гурт шо й було. Макуху мочи-
ли. Та терли. Та варили. Вже ні квасолини, нічо-
го. Дали їй. Вона назбирала тих грудок у пазу-
ху, сіла отам, де коні… отам, де місток тепер, 
шо машини їздять, та їла поки й… найшли її на 
другий день. У руках ще грудка ціла, очі роз-
плющені, а вже холодна. Казала лікарша Міля 
Тимофіївна – заворот кишок. Вона, сказать, го-
лодна була та нахваталась. Такого багато було 
тоді.

– Так а риба? Ти ж казала, рибу ловили в озе-
рі, в лісі. Чого ви риби не їли? – допитуюся, а в 
самого вже очі круглі від жаху.

– Тю! Та я ж кажу, це вже навесні було. Яка 
там риба! З того озера три села ловило, його 
неводами процідили так, шо там уже й пуго-
ловка не осталося… Весна була найхужа. Геть. 
Геть-геть! – Явдошка часто й дрібно хрестить-
ся, віддано дивиться вгору, туди, де Мати Божа 
в рушниках.

Допитатися щось про репресії, про колек-
тивізацію в діда – власне ж, прабабиного сина 
– було справою невдячною. Він народився в 
тридцять восьмому. У школі його вчили диви-
тися на одне, а бачити інше. Та шкільна наука 
так міцно в’їлася в його свідомість, що він і в 
незалежність, здається, років десять не вірив, 
і владу лаяти остерігався, і прабабі, з якої іно-
ді проривалися якісь спогади, казав незмінне 
«Ану цитьте!»

На другому, здається, курсі університету, під 
час якоїсь там фонетичної практики, я вирішив 
узяти тему Голодомору й розпитати сільських 
бабів про це – щоб записати, щоб якось увіч-
нити. Нічого не вийшло. Баби, ровесниці моєї 
Явдошки і трохи молодші, кусали краєчок хуст-

ки, оскирялися й лепетали щось про 
недорід, щось про неврожай та про 
засуху. Ховали очі, червоніли й жалі-
лися, що ніколи їм зо мною говорити, 
бо й грядка не полота, і кури не годо-
вані, і корова реве, не здоєна. Дове-
лося мені нашвидкуруч міняти тему 
та розпитувати їх про обряд сіль-
ського весілля чи щось таке…

Вони, ці баби, такі, як моя Явдо-
шка, воліли мовчати. Але носили це 
в собі до смерті. Я вже навіть не кажу 
нічого про пресловуті крихти, які 
вони змітали зі столу після обіду й 
укидали собі в рота. Цей рух у мене 
досі перед очима. Але не тільки…

Перед смертю моя прабаба Явдо-
шка почала потроху виживати з ро-
зуму. Від грядки, яку вона полола ще 
в вісімдесят із гаком, син із невісткою 
її відлучили. Навіть останні роки не 
дозволяли лантухів латати й буряків 
чистити. Її здорова селянська основа, 
її світогляд, основані на неперерв-

ному річному циклі усіляких робіт, її 
руки й душа, які жодного іншого сен-
су життя, окрім цих робіт, не знали, – 
почали занепадати, викривлюватися, 
вироджуватися, терпіти неминучий 
крах.

… я сидів на стільці й дивився на 
прабабу Явдошку в полоні видінь. 
Коли вони її опосідали, вона переста-
вала нас розрізняти й упізнавати. Вона 
годинами напівмарила, напівспала. У 

цей час вигукувала щось геть незв’язне, роз-
пачливе й страшне. Про якісь вози з людьми, 
про німців, про каміння, про нуртиння, про 
мертвих із живими, живих із мертвими, про за-
мерзлі бджолині рої, про корів, яких виводять 
із двору дядьки в картузах. А коли вона почи-
нала виходити з цього напівсну й говорити вже 
зв’язними реченнями, коли впізнавала нареш-
ті мене, то найчастіше просила… нагодувати 
родину домовиків на горищі, бо сама вчора 
буцім носила їм юшки, але мало, і вони, певно, 
вже повмирали з голоду. І дітки – «домачки!» – 
повмирали. Вона гладила мені руки й просила 
віднести їм «борщику в чавунці»… Я слухняно 
гримів у кухні посудом і виходив у сіни… А 
коли, постоявши в сінях кілька хвилин, вертав-
ся, прабаба дивилася на мене умиротворено 
й шепотіла: «Ото й хай… тепер вони не голод-
ні… аби шоб не голодні… хай».

В останні роки життя моя Явдошка почала 
красти з кухні їжу й ховати під подушку. Досі 
пам’ятаю цю жахітну картину – шматки смаже-
ної риби, курячі ноги з борщу, крихти… Баба 
Ніна витрушує все це з ліжка, а після нього за-
лишаються на постелі плями, яких уже не від-
пере жоден у світі тайд. Переконати її, що їсти 
в хаті є, що голод наче не передбачається, було 
неможливо. Вона погоджувалася, кивала, по-
сміхалася. А вночі, коли всі поснуть, виходила 
в кухню й знову носила їжу в ліжко. І далі мари-
ла про голодних домовиків і про корову, виве-
дену з двору чужими злими людьми.

– Подивись. Вона, мабуть, уже все.., – збудив 
мене рано-вранці дід одного літнього ранку.

Я торкнувся до її руки. Явдошка була ще зов-
сім тепла, ось щойно відійшла. Дід перехрес-
тився й поліз шукати простирадла – завісити 
дзеркало. Я хотів укрити Явдошку і завважив, 
що вона щось стискає в руці. Придивився. У 
крихітній, аж пташиній жменьці білів цукор. 
Приблизно столова ложка.

З того самого дня, дня смерті моєї дорогої 
Явдошки, я якраз і почав вірити в те, що наше 
минуле нікуди не зникає. Воно тільки відходить 
на якийсь час, щоб потім знову повернутися. 
Коли ми вмиваємось, обідаємо, читаємо нови-
ни, виходимо в супермаркет, виносимо сміття, 
лаємося чи обіймаємо коханих, воно визирає 
в нас із-за плеча. Коли ми лягаємо спати, воно 
стає в головах і стоїть там до ранку. Пташина, 
що притьма вдарилася в шибку, – то воно. Ві-
терець, який ворушить волосся в тиху погоду, 
– воно. Домашня тваринка серед темного лісу, 
що кинулася нам у ноги, – теж воно. І ніде ми од 
нього не сховаємось. Краще пошануймо його, 
запалімо свічечку на віконці…

...І виведуть 
з двору корову

Сергій Осока

Підготувала Юлія Мухачова, Київ
Спеціально для «Час і Події»
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Служба зовнішньої розвідки 
України (СЗРУ) опублікувала 

частину документів із розсе-
креченої справи щодо студента, 
вчителя української мови Олексія 
Наливайка, які стосуються, зо-
крема, Голодомору-геноциду 
в Україні 1932–1933 років. Пе-
редруковуємо цю публікації 
відповідно до умов, обумовлених 
на сайті СЗРУ, та зберігши орфо-
графію оригіналу.Обкладинка 
брошури, виданої Національним 
музеєм «Меморіал жертв Голо-
домору» до роковин геноциду.

За вірші про Голодомор 
– 10 років ув’язнення

В архіві Служби зовнішньої роз-
відки України зберігається справа, 
яка нарівні з іншими матеріалами 
спецслужб проливає світло на жах-
ливі події, пов’язані з Голодомором у 
1932–1933 роках. Архівні документи 
дають змогу зазирнути в потаємні 
глибини душі простого сільського 
вчителя, студента літературного фа-
культету Харківського інституту про-
фесійної освіти Олексія Наливайка, 
який вів щоденник про нужденне 
життя на селі, горе і страждання лю-
дей, ставлення до політики комуніс-
тичної партії, більшовицьку пропа-
ганду. Свої роздуми і враження він 
викладав як у прозі, так і у віршах, 
які невдовзі стали предметом при-
скіпливого вивчення співробітника-
ми ДПУ–НКВС.

Чекісти дали справі назву «Читці». 
Вочевидь через те, що її головний фі-
гурант і його колеги читали так звану 
антирадянську контрреволюційну 
літературу, зокрема «Історію укра-
їнського письменства» Сергія Єфре-
мова, «Хрестоматію української літе-
ратури» Миколи Сумцова, «Історію 
малоросійської літератури» Миколи 
Петрова, твори Миколи Хвильово-
го та інших українських авторів. Під 
впливом цього вони дедалі більше 
розчаровувалися в політиці радян-
ської влади, яка призводила до зубо-
жіння населення.

Чому справа опинилася в архів-
них фондах розвідки? Єдине пояс-
нення: в деяких документах мова йде 
про наміри О. Наливайка перейти 
кордон і залишитися там на постійне 
проживання. Справа ж була пору-
шена і велася особливим відділом 
обласного управління НКВС УСРР по 
автономній Молдавській радянській 
соціалістичній республіці.

Із архівних документів дізнаємо-
ся, що Олексій Якович Наливайко 
народився у 1909 році в селі Омель-
ник нинішнього Кременчуцького 
району на Полтавщині. Сім’я жила 
дуже бідно, на прокорм дорослих і 
трьох дітей мали лише 2,75 десяти-
ни землі. Коли хлопцю виповнило-
ся 17 років, померла мати. Батько 
одружився вдруге, але діти, Олек-
сій, Михайло і Клавдія, цього не 
прийняли і подалися в Кременчук 
до родичів.

До вступу на літературний фа-
культет інституту О. Наливайко змі-
нив кілька місць роботи, але ніде 
надовго не затримувався і не прояв-
ляв ніякої цікавості до того, чим за-
ймався. Навчання ж поглинуло його 
повністю. Невдовзі він почав замис-
люватися над сенсом життя, своєю 
долею, долею України. Це сталося 
саме після прочитання низки кни-
жок із бібліотеки професора Миколи 

Сумцова, до якої він випадково от-
римав доступ.

М. Сумцов був відомим популя-
ризатором української культури, 
літератури, історії. Ще після револю-
ції 1905 року в Російській імперії він 
перший серед харківської професу-
ри почав читати лекції українською 
мовою, аж поки влада це не заборо-
нила. Він багато зробив для органі-
зації народних бібліотек і музеїв, був 
одним із засновників Харківської 
громадської бібліотеки, у фондах 
якої студент О. Наливайко відкрив 
для себе багато із досі незнаного 
ним про Україну.

Згідно з навчальною програмою, 
майбутні літератори мали знайо-
митися з так званою контрреволю-
ційною українською літературою, 
критично її аналізувати з точки зору 
офіційної позиції радянської влади 
і, звісно ж, всіляко засуджувати. На-
томість отримали зворотній ефект. 
У одному з протоколів допиту О. На-
ливайко про це зазначав: «Замість 
критичного підходу до цих підруч-
ників, як це нам рекомендувалося 
навчальними планами, я цілком під-
дався авторитету цих підручників. І 
мої первинні невдоволення Радян-
ською владою почали поступово 
оформлюватися у позицію, що з Рад-
владою мені не по дорозі… Таким 
чином, все те, що мені було надано 
в межах навчальної програми, я ви-
користав у подальшому проти Рад-
влади» (ГДА СЗР України. – Ф.1. – Спр. 
8781. – Арк. 35).

Тоді ж Олексій почав вести що-
денник, в якому викладав свої думки 
про прочитане, почуте і побачене. 
Але йому вдалося довчитися лише 
до третього курсу. У 1932 році сти-
пендію почали виплачувати нерегу-
лярно, і він почав бідувати. Невдовзі 
від недоїдання, хвороби і голоду по-
мер батько, а син нічим не міг йому 
зарадити. Голод дедалі ближче під-
ступав до міста. Якось визріла думка 
перервати навчання й податися ку-
дись на заробітки. Обрав Молдавію. 
Про себе подумав: там близько кор-
дон, може якось вдасться перебра-
тися на той бік, а там – зовсім інше 
життя. Але в інституті не відпускали. 
Довелося підробляти документи й 
самовільно залишати навчання. Це 
сталося в лютому 1933 року. По шля-
ху до обраного місця заглянув у рід-
не село і вжахнувся. Скрізь – запу-
стіння, чимало колишніх знайомих 
– на цвинтарі, в очах односельців – 
безвихідь.

Зі щоденника О. Наливайка
20 квітня 1933 року
Внаслідок економічної розру-

хи, що сталася від дії більшовизму, 
збільшилося, набрали масового яви-
ща жебрацтво, крадіжки, самогуб-
ства...

Хочеться перебратися за кордон, 
але надто хочеться вже закінчити 
вищу учбову установу за фахом лі-
тератури й мови. Потім, безумовно, 
емігрую (нелегально) за кордон. 
Хотілося б бути в країні дійсно пов-
ної волі (вільне володіння засобами 
виробництва, вільна купівля, про-
даж, найм...) – в Америці або Західній 
Україні...

28 квітня 1933 року
Ще раз хочеться зазначити, що 

наслідком революційних заходів 
більшовизму ось уже протягом пів-
тора десятка років селянство, як 
основна маса української людності, 
зовсім зубожіло.

Вірніше, воно повністю зруйнова-
не, розграбоване. Воно не має жод-
ної можливості заявити про свої ви-
моги. Як кажуть, мовчи та дихай. Або 
ще як кажуть діти в школі: говорити 
тепер заборонено. Все спить, опови-
те сумною завісою туману.

Люд стогне і мовчить. А хто не 
мовчить, того б’ють і плакати не да-
ють. Знищують, як клас. Йолухи.

У Молдавії йому пощастило. 
Знайшлася робота вчителем укра-
їнської мови і літератури у одному 
із сіл Балтського району. А згодом 
познайомився й одружився з гар-
ною дівчиною. Але радості в їхньому 
домі, як і в інших, не було. Напівго-
лодне животіння пригнічувало, а 
худі бліді обличчя учнів на уроках і 
їхні сумні невеселі очі не давали спо-
кою ні вдень, ні вночі. Додавали роз-
пачу і листи від рідної сестри Клави 
з Харківщини про тяжкі наслідки 
голодного існування в місті і навко-
лишніх селах. Про це він також писав 
у щоденнику. Як і про страшний сон, 
який йому якось приснився і від яко-
го стало моторошно.

Зі щоденника О. Наливайка
18 липня 1933 року
Якісь дивні сни цю ніч снилися. 

Якимось чином я попав туди, де роз-
стрілюють смертників. Велика якась 
площа. Вони, смертники, – щирий 
нарід український – построєні ря-
дами. До них підсувають кати якісь 
щити, якими припирають до подіб-
них ним і одноразово чимсь гострим 
пронизують...

Переді мною проходять два чудо-

во збудованих, як Кармалюки, проо-
брази його – смертники... На смерть 
ідуть з сміхом, а раніше впиваються, 
щоб легше її прийняти... Один з них 
пропонує мені свій одяг. Я спочатку 
відмовлявся, а потім забрав. На цьо-
му прокинувся...

Творча вразлива натура шукала 
вихід із цієї ситуації і не знаходила. 
Недавні друзі – літератори-почат-
ківці, з якими в Харкові обговорю-
вав якісь питання і які здебільшого 
були однодумцями, жили далеко. А 
на новому місці ділитися з будь-ким 
наболілими думками Олексій ще по-
боювався. Лише чисті аркуші паперу 
посвячував у найпотаємніше. Іноді 
роздуми виливалися в поетичні ряд-
ки. Вони були ще «сирими» й недо-
сконалими, але головне, що линули 
від душі і давали змогу хоча б якось 
реалізувати внутрішнє «я».

Зі щоденника О. Наливайка
26 липня 1933 року
Сьогодні написав такого вірша:

А чий то хлопчина, обідраний, голий,
Зморений голодом впав?
Помер, – кажуть люди, – бідний,
Він їсти прохав.
Кого везуть на цвинтар тепер,
Що ніхто і не плаче?
Чийого батька син помер?
Чиє то тіло козаче?
А ось і цвинтар новий.
Могил тут стільки прибавилось...
Кажуть, Ковбиця вся
Весною сюди відправилась.
Подвір’я чиї то у півсела
Бур’яном давно заростають?
А хати ще нові стоять пусті,
Ще жодних шибок не мають.
Що за люди тут такі вродились?
Куди пішли і де поділись?
Лиш смерть по вечорах одна
Хазяйнує тепер сама...
З сичами гомонить вона
І знай одно: гука, співа...
Кого ж то так тяжко
Доля кара?
Руїни, злидні, голодная смерть
Мов мора...
Чиє то все, чиє?
Твоє, народе вкраїнський,
Чуєш?! Твоє...

2 серпня 1933 року
Сів і написав такого вірша:

Мамуню! Вставай,
Бо в село приїхали з ЧеКа,
Вони заберуть все зерно
У нас із застка...
Люба! Пора вставати.
Бригада іде до хати.
Вже у сусіда все забрали під мітлу,
Кажуть, знущались,
Лаялись і бились
І до Сибіру заслати грозились.
Люба! Пора вставати.
Бригада підходить до хати.
Ось вони біля нашої хати,
Будемо, мамо, їх щиро прохати,
Та, мабуть, марно і слово казати.
Їм наказ: усе забрати.
Люба! Пора вставати.
Бригада заходить до хати.
Рідненька, вони будуть з

араз забирати,
Промов до них хоч словечко.
Бо всім нам навесні з голоду вмирати.
Хай залишать зернят хоч малечі.
Люба! Пора вставати.
Бригада вже у хаті.
Тихо лежить і холодна, й німа.
Бідне дитя! Вже матусі нема.
Спить вона вже у труні, почива,
А доня зосталась на світі сама.
І день, і ніч маленька одна
Жде, що прокинеться мама від сна.

У пошуках інформації про реаль-
ний стан справ у країні Олексій чи-

Розсекречені документи:
10 років таборів за вірші про 

Голодомор-геноцид 1932–1933 років
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тав і перечитував усі газети, які над-
ходили в село, але не знаходив там 
відповідей на питання, що його хви-
лювали. Натомість пропагандистські 
статті про те, як погано живеться 
людям в інших країнах і як добре в 
СРСР, його дедалі більше дратували.

Зі щоденника О. Наливайка
10 липня 1933 року
Прочитав газету «Правда»... Дійс-

но, що їй би личила назва не «Прав-
да», а «Брехня».

В № 185/5711 від 7 липня ц.р. 
вміщено таку статтю: «Голод и ни-
щета в фашистской Германии». В ній 
наосліп, взагалі, не бачачи нічого в 
себе під носом, криють, мовляв, в 
них голод, робітники бідують... Яка 
нечесність, яка брехня?!

Дійсно, в більшовицькому СРСР 
дуже багато «громких» слів та обіця-
нок і дуже мало хліба. Масове вими-
рання з голодної смерті цілих сімей, 
руйнація господарства, зростає не-
задоволення мас.

Більшовицькі ватажки не можуть 
не бачити цього, але «убаюкують», 
закликаючи пережити труднощі...

Скрізь панує нечувана більшо-
вицька реакція. Незадоволена біль-
ша маса населення, що голодує, без-
жалісно роздавлюється. Всякий, хто 
десь словом обмовиться або зіжне 
сніп зерна, притягується до відпові-
дальності як контрреволюціонер. І 
тяжко карається: конфіскація майна, 
зсилка в далекі місцевості. Якщо він 
не опухлий, то обрікається на голод-
ну смерть. Страшно, нечувано...

Я глибоко переконався, що біль-
шовизму лише треба бути знищено-
му...

За кордон... Або пройду, або на 
кордоні уб’ють... Інакше не може 
бути. А звідти приєднатися до бо-
ротьби проти більшовизму.

3 вересня 1933 року
В махрово-більшовицькій газеті 

«Комуніст» № 212 від 28-го серпня 
ц. р. прочитав більшовицьку статтю 
«Зліт стерв’ятників». В ній бруталь-
ною лайкою висвітлюється через 

криве дзеркало український наці-
онально-визвольний рух за кордо-
ном. Ганьблять на чому світ стоїть 
Скоропадського, Остряницю, Мазе-
пу, Феденка, Донцова і їхню славну 
ідею та УВО і СВУ...

Мовляв, вони довели Україну у 
1918 році до голоду.

Мене найбільш лютує те, що вся 
більшовицька преса, як люті звірі, 
всіх критикують, що всі шляхи ганеб-
ні, лише один більшовицький, мов-
ляв, вірний...

Хіба ж не більшовики призвели 
до голодовки цієї весни, хіба 
ж не через них вимерло 50% 
українського селянства?

Безумовно, що так можуть 
писати лише ті, що запроду-
ють рідний край, вірні пси 
більшовизму, що справді до-
вели країну нашу житну гра-
бунком, розором до голоду...

З часом Наливайко почав 
ділитися своїми думками з 
колегами по роботі, нови-
ми знайомими. Він не міг все 
тримати в собі. А згодом все ж 
не стримався і повідав іншим 
сокровенну таємницю про 
те, що веде щоденник. Деко-
му навіть прочитав уривки з 
нього. Відтоді почався відлік 
часу до того страшного мо-
менту, якого боялися і потай-
ки очікували практично всі. 
Розкручений маховик репресивної 
каральної машини діяв невблаган-
но, захоплюючи в свої жорнова нові 
й нові жертви. Діставав він і до таких 
невеликих сіл, де вчителював Олек-
сій.

У жовтні 1934 року його зааре-
штували за звинуваченням у під-
робленні документів і намірах не-
легально перейти кордон з метою 
участі в антирадянській діяльності. 
Під час обшуку вилучили щоденни-
ки. Це дало змогу додати такі нові 
пункти обвинувачення: «Будучи на-
ціонал-фашистом, поширював ідею 
національного відокремлення Укра-
їни від СРСР, використовуючи для 
цього як книги контрреволюційно-

го змісту, вилучені з обігу, так і свої 
записи в щоденниках; перебував 
членом контрреволюційної орга-
нізації, яка існувала в Харківському 
інституті профосвіти, звідки втік, 
уникнувши репресій за проведену 
контрреволюційну роботу» (ГДА СЗР 
України. – Ф.1. – Спр. 8781. – Арк. 44).

Під час допитів О. Наливайко ви-
знав, що підробив документи, так як 
хотів поїхати на заробітки, а його з 
інституту не відпускали. Не спросто-
вував він і своїх намірів перебратися 
за кордон. Але категорично запере-

чував обвинувачення в поширенні 
ідей націоналізму шляхом ознайом-
лення своїх знайомих зі змістом що-
денника. Не визнав він і своєї при-
належності до контрреволюційної 
організації.

Водночас під час слідства йому 
цілеспрямовано ставили такі запи-
тання: «Якою була ваша мета при 
написанні низки контрреволюцій-
них творів?» На що він щиро відпові-
дав: «Вірші і замітки мною писалися 
під настрій і без якоїсь мети навес-
ні 1933 р., тобто в період масових 
продускладнень, влітку 1933 р. і на 
початку навчального року, тобто во-
сени 1933 р. Ідеї, викладені в щоден-
нику, писалися без усілякого наміру 

втілювати їх у життя» (ГДА СЗР Украї-
ни. – Ф.1. – Спр. 8781. – Арк. 27).

Але жодні пояснення не завадили 
слідчим зробити такі висновки: «Ви-
лучені нами у Наливайка контррево-
люційні твори містять у собі заклик 
до збройної боротьби з Комуністич-
ною партією і Радянською владою і 
ворожу критику всіх її заходів» (ГДА 
СЗР України. – Ф.1. – Спр. 8781. – Арк. 
12). Тож і вирок був відповідний – 10 
років таборів. Про це зберігся руко-
писний напис на одному з докумен-
тів. Крім цього, у ньому зазначено, 

що фотокопію щоденників О. 
Наливайка зробити не вдало-
ся, тому їх передрукували, але 
лише вибірково. Повної версії 
не збереглося.

За поширеною на той час 
практикою в органах ДПУ, що-
денники одразу переклали 
російською. Лише в одному з 
документів окремі уривки наве-
дено українською. У цих нотат-
ках, як і майже в усіх інших, за-
карбувалися глибоко потаємні 
сміливі і відверті думки автора 
рідною мовою про тогочасну 
антинародну владу і наміри ви-
борювати краще життя.

Зі щоденника О. Наливай-
ка

9 травня 1933 року
Значну кращу частину селян-

ства запроторили на Соловки, в 
Сибір, на примусові праці, частина, 
теж звичайно трудовики, кидають і 
землю, і хату і йдуть світ за очі. Будь-
що – хоч за кордон куди-небудь, аби 
не більшовизм.

9 вересня 1933 року
Дуже жалкую, що я не за кордо-

ном, а то б брав активну участь в 
УВО, СВУ та інших [організаціях]і їх-
ній пресі. Всебічно сприяв би дійс-
ному визволенню України.

Про подальшу долю Олексія На-
ливайка у архівній справі відомо-
стей немає.

Джерело: СЗРУ (https://szru.gov.ua/history/
stories/za-virshi-pro-holodomor--10-rokiv-

uvyaznennya)

ПАМ’ЯТЬ

Від редакції:
Кожну 4-ту суботу листопада українці вшановують жертв Голодомору 

1932-33-ого років. Жахливий Геноцид проти українського народу пере-
вершив за своїми масштабами всі відомі злочини проти людяності.

Комуністи, колишні «молоді комсомольці», «червоні директори» дуже 
сильно опирались розкриттю правди про трагічні сторінки історії укра-

їнського народу. І зараз 
насправді також чинять 
супротив.

Запалена свічка у 
вікнах мільйонів україн-
ських помешкань - один 
із символів вшанування 
загиблих. Цей символ по-
роджений конкретною 
людиною, чия постать ві-
діграла для України фун-
даментальну роль. Мова 
йде про Джеймса Мейса, 
завдяки якому весь світ 
дізнався про Голодомор. 

Колонка з такою назвою «Свічка 
у вікні» Джеймса Мейса з’яви-

лася в «Дні» 18 лютого 2003 року. 
Кожного року наша газета звер-
талася до читачів, до всіх співвіт-
чизників у дні трагічної дати із 
закликом засвітити свічку пам’яті. 
Минуло кілька років і акція «За-
світи свічку» знайшла підтримку 
на загальнодержавному рівні. Але 
сьогодні ми зобов’язані згадати 
людину, яка сказала це кілька 
років тому. Першим — найважче.

«П’яти хвилин, які було виділе-
но мені на слуханнях для розпо-
віді про американську комісію з 
Голодомору, було явно недостат-
ньо, щоб встигнути сказати багато 
що понад те, що ми зробили все, 
що змогли. Україна, за небагатьма 
винятками на кшталт лідера кому-
ністів Петра Симоненка, загалом 

дійшла до того ж висновку, який 
ми зробили 1990- го: в 30 х роках 
українці стали жертвами геноциду 
й були настільки покаліченими, 
що багато які вади, сьогодні при-
таманні українській державі, ви-
никають саме з цього.

Як іноземець, я почуваю себе 
не дуже затишно, даючи політичні 
поради — навіть під вигуки дея-
ких комуністів, що мені слід було 
б повернутися до своїх індіанців. 
Однак ті роки, які я витратив на 
вивчення цієї трагедії, змусили 
мене дати одну пораду, щоправда, 
я не певний, що її правильно зро-
зуміли. Як людина, яка безуспішно 
намагалася заснувати інститут для 
вивчення геноциду десять років 
тому, я не можу не вітати нещодав-
ню ініціативу деяких політичних 
діячів про створення інституту з 

вивчення Голодомору. Заклик ко-
муніста Бориса Олійника назвати 
імена всіх винуватців і їхнi жертви 
(що легше сказати, аніж зробити), 
також доречний, так само, як і за-
пізнілий намір звести пам’ятник 
жертвам. Я ж хочу запропонувати 
лише акт національної пам’яті, до-
ступний кожному: в національний 

день пам’яті жертв 1933-го (чет-
верту суботу листопада) визначи-
ти час, коли кожен член цієї нації, 
де майже кожна родина втрати-
ла когось із близьких, запалить у 
своєму вікні свічку в пам’ять про 
померлих. Це було б гідною від-
повіддю на слова о. Олександра 
Биковця, який став священиком у 
Америці:

«...всі були готові на жертви, 
знали, що не сьогодні-завтра їх 
знищать, але їх турбувало таке: 
чи світ буде знати про це, чи світ 
щось скаже?.. І друга проблема 
— ще інтимнішого характеру: чи 
буде кому молитися за всіх тих, що 
загинуть?»

Навіть сім десятиріч опісля 
свічка, засвічена у вікні, здається 
мені гідною відповіддю! »

Автор: Джеймс МЕЙС, 
18 лютого 2003 р.

Джерело: День (https://day.kyiv.ua/uk/
article/panorama-dnya/svichka-u-vikni)

Свічка у вікні

Закінчення. Початок  на стор. 8
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Оленка Браво, Сан-Антоніо
Спеціально для “Час і Події”

У листопаді 2021 року, в місті 
Сан-Антоніо (Техас, США) 

відбулася офіційна презента-
ція освітнього Етнокалендаря 
- 2022 «Українська Спадщина»! 
Подія проходила у місцевому 
артпросторі, на яку завітали 
представники як української 
громади, так і американці. А 
також додатково була пред-
ставлена експозиція амери-
кансько-українського проєкту 
«Батьківська Хата. Homestead”. 
Свято відбулося під акомпане-
мент українського гурту “Oxana”. 

Мета календаря – популяризація 
української культури, через пра-
вильно зібраний і представлений 
глядачу комплект автентичного 
вбрання, відповідного регіону і пе-
ріоду. Наша місія – популяризува-
ти українську культуру, поширити 
знання про Україну в усьому світі. 
Будучи діаспорською організацією 
“Ukrainian San Antonio”, ми маємо 
більше можливостей, щоб донести 
інформацію про українську тради-
цію і також розширити аудиторію 
серед американців, європейців та 
інших народів! Команда проєкту 
має жіноче обличчя: Оленка Браво, 
Альона Ґарсія, Олена Христюк, На-
талія Стурджіл, Вікторія Ландблейд, 
Євгенія Трофимова, Ірина Ортега 
Климук, Іванна Мартінез, Світлана 
Задоровська. 

Етнокалендар – 2022 “Українська 
Спадщина” є другим виданням не-
прибуткової організації “Ukrainian 
San Antonio”. З упізнаванністю про-
єкту перед нами з’являються нові 

завдання, функції та зобов’язання 
як для цілої команди, так і для кож-
ного індивідуально. Зйомки інавгу-
раційного календаря відбувалися в 
штаті Джорджіа, у червні 2020 року. 
Це якраз припало на період каран-
тину, коли наші техаські діаспоряни 
мали час на подорож тривалістю 17 
годин машиною у далеку Атланту, де 
мешкає колекціонерка автентично-
го вбрання, пані Наталка Стурджіл. 
Це був нелегкий час для усього сві-
ту, але незважаючи на обставини, 
дотримуючись карантиних вимог, 
ми відзняли перший календар! Хоча 
здавалося обставини були проти 
цього! 

Цього ж року все вийшло на-
впаки. Люди повернулися до більш 
звичного життя. І пані Наталка при-
їхала до Техасу. Цій події ми завдя-
чуємо нашій колежанці, пані Альоні 
Гарсії, яка окрім ролі співзасновниці 
календаря, взяла на себе логістичну 
функцію, яка важка, навіть, кремез-

ним чоловікам, і зробила неможли-
ве можливим! Вона подолала більш 
ніж 4000 миль, і привезла пані На-
талку Стурджіл у Техас із Джорджії, 
де і відбулися зйомки. Цього року 
з’явилися додаткові завдання і у 
Оленки Браво. До функції однієї з 
засновниць етнокалендаря, пані 
Браво набула роль фотографині і 
повністю відзнімкувала друге видан-
ня Етнокалендар -2022 “Українська 
Спадщина”. Світлини отримали зна-
чне схвалення від Світлани Задоров-
ської, членкині Національної Спілки 
Фотохудожників України, а також від 
шанувальників. 

Що завжди є позитивним та не-
змінним, то це кількість бажаючих 
моделей прийняти участь у проєк-
ті. “Я в Україні була всього один раз 
маленькою, і для мене це була честь 
одягнути старовинний одяг,” -  роз-
повідає 14-річна Катерина Стамс, яка 
вже народилася у США - “я відчула 
зв’язок з Україною як ніколи. Я на-

віть, і не уявляла, який він - справж-
ній український одяг, яким він може 
бути різним”. Інша діаспорянка Євге-
нія Синякова каже: “Участь у проекті 
для мене і для моєї доньки - це гор-
дість! Це гордість за свою країну, це 
гордість показати і розповісти через 
одяг світові про Україну, про її культу-
ру, про традиції, взагалі про Україну. 
Велика подяка і пошана організато-
рам проекту за довіру, що вони нам 
дали! Я дуже щаслива, що я мала на-
году показати моїй доньці частинки 
історії її рідної країни. Я радію, що 
вона підтримала ідею участі у про-
екті, що вона дізналася багато ново-
го про традиції країни, допомагає 
зберегти і передати історію України. 
Відчуття, коли вдягаю старовинний 
одяг, важко передати словами. Це по-
тік енергії, позитиву, емоцій, пошана 
до людей, кому він належав. Коли я 

одягала стрій, то я намагалася вгада-
ти історію та обставини, при яких він 
використовувався. Це не просто одяг 
– це людська доля, частина людської 
душі, частини історії. Зв’язок з україн-
ською громадою США для мене - це 
як ковток чистого повітря, тому що 
я можу спілкуватися українською зі 
своїми друзями й товаришами. Нам 
завжди цікаво і весело разом, і є про 
що побалакати. Ми - Українська гро-
мада - велика сім’я, де я почуваюсь 
комфортно, серед своїх людей. Є ще 
одна причина чому я підтримую зв’я-
зок з українцями в США - я хочу, щоб 
наші діти, живучи в Америці, ніколи 
не забували свого роду і пишалися 
тим, що вони та їхні батьки з України. 
Слава Україні!”

Тож замість запланованих 12 сто-
рінок календаря, цього року вийшло 

У людини немає майбутнього, 
якщо вона не пам’ятає свого минулого!
Культурні проєкти це потужна зброя, яка потрібна для ідентифікації української нації!
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аж 14 фотоісторій.  А взагалі повин-
но було відбутись 15 фотосесій. Ми 
нікому не відмовили, а навпаки, ми 
вирішили тримати традицію і бренд 
Етнокалендаря! На обкладинці у 
нас моделювали діти. То ж і цього 
року ми дотримали свою позицію, 
поєднали друзів: хлопчика Альбер-
та Браво і дівчинку Евелін Мартінез 
для титульної сторінки. Саме діти, як 
символ циклічності життя, як поча-
ток нового, кращого майбутнього! 
В яке твердо йде молоде покоління 
українців: з чистими думками, щи-
рими дитячими посмішками, і ща-
сливими серцями! Був також окремо 
спроектований бонус, а саме кален-
дар на 2023 рік на одній сторінці. 

В Етнокалендар - 2022 «Україн-
ська Спадщина» представила свою 
колекцію пані Наталка Стурджілл. 
Пані Наталка має у своїй власно-
сті більш ніж 300 сорочок, 
які вона збирала протягом 8 
років і в неї достатньо стро-
їв, щоб відзняти ще не один 
гарний календар чи проект. 
Також цього року мали змо-
гу показати декілька цікавих 
речей пані Альона Ґарсія та 
Оленка Браво. А є такі сто-
рінки, де взагалі було зібра-
но сюжет завдяки всім трьом 
дівчатам. Наприклад, на ли-
стопадовій сорінці позують 
рідні сестри Єлизавета та Ві-
кторія Швим в строях з села 
Космач, Івано-Франківської 
області. А от елементи обра-
зу збирали по частинах. Один стрій 
і віночок належать пані Альоні Гарсії, 
друге вбрання з колекції пані Натал-
ки Стурджіл, а от вінок на дружці - з 
колекції Оленки Браво. Особливість 
цього вбрання полягає в тому, що 

його одягали лише в одному селі 
України, де й досі тримають ці тра-
диції. Незвичайність в тому, що одяг 
помаранчевий: вишиті сорочки по-
маранчевим і жовтим кольорами, 
запаски такого ж кольору, навіть, 
спеціальні шкарпетки в’язані з пома-
ранчевими елементами під постоли. 
Також на плечі нареченій одягали 
«гуглю» і неймовірний, ні з чим не 
схожий віночок. 

Єднання - це сила, яка до-
зволила нам зробити неймо-
вірний гарний український 
продукт! В цьогорічному ви-
данні представлені зовсім інші 
костюми, інші регіони, інші 
райони. “Як приклад, на трав-
невій сторінці календаря, ми 
демонструємо, стрій з Полтав-
ської області, Зіньківського 
району, - розповідає Натал-

ка Стурджіл, - Ви можете побачити 
незвичні керсетки, які лише в цьому 
регіоні можливо знайти і вони ма-
ють цікаву назву, серед місцевого 
населення називають їх «оборчик». 
А старовинні черевики, мають наз-

ву «руминки», також цікава назва 
для жакардових стрічок, їх назива-
ють «басамани». Всі три сорочки з 
домотканого конопляного полотна, 
а також всі три сорочки вишиті ко-
нопляними нитками фарбованими 
у корі дуба. Віночок - також з Зінків-
ського району, і я маю фото нарече-
ної, яка виходила у ньому заміж у 
40-х роках”. Український справжній 
контент ми Вам гарантуємо!

“В проєкті беруть участь 
як маленькі діти, так і дівча-
та на виданні, справжні ко-
заки, подружжя, та бабусі 
з дідусями. Цього разу ми 
встановили наш власний ре-
корд, відзнявши 6 місячного 
українського козака Данилка. 
На диво це було легко і не-
забутньо. - зазначила фото-
графиня Оленка Браво. - Це 
була колоритна і неймовір-
но чуттєва зйомка сезону!” 

У нас завжди питають, як до таких 
фотозйомок відносяться чоловіки. 
Беруть участь з великою шаною! 
Так пан Микита Сафроненко позує 
на лютневій сторінці Етнокаленда-
ря — 2022 «Українська Спадщина»: 

“Я завжди мріяв мати фотографії в 
українському старовинному і тради-
ційному одязі часів УНР. Бо одяг це 
частина нашої історії і культури, яку 
ми маємо передавати із покоління 
до покоління. Тож тепер майбутній 
Дід Микита, буде мати, що показа-
ти онукам через десятки років. Та й 
80-річну бабусю треба порадувати 
знимками онука! Одягаючи старо-
винний одяг, якому більше 100 років, 

ви ніби машиною часу 
переноситеся в часи 
УНР та відчуваєте див-
ну енергетику речей, 
які пролежали в скри-
ні довгі роки. Іноді ви 
можете знайти зачіпки 
або ґудзик пришитий 
іншими нитками, це 
додає ще більшого ко-
лориту та історії кож-
ному предмету одягу. 
Це дуже цікаво - вивча-
ти історію людину, яка 
носила цей одяг і як 

Шерлок Холмс здогадуватися, де ця 
річ бувала. Творимо історію разом!” 

Хочемо відзначити, що цілі по-
коління залюбки беруть участь у 
проекті. Є приклад, коли минулого 
року в якості моделей були відзня-
ті дорослі діти, в календарі за 2022 
рік їх батьки, а на наступний рік, вже 
записали їх бабусю. Традиції переда-
ються через покоління, і ми цьому є 
живим прикладом! Команда проєк-
ту Етнокалендар - 2022 «Українська 
Спадщина» вдячна усім і кожному за 
підтримку цього благодійного і не-
комерційного дійства! Саме завдяки 
кожному з Вас, хто приймає участь, 
хто не шкодує доброго відгуку, пра-
цює над інформаційною допомогою, 
всі ми - відроджуємо Вільну Україну! 

РЕКЛАМА

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
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Василь Третяк, Чикаго
Спеціально для “Час і Події”

Остап Кривдик – український 
політичний експерт, спеціаліст 

з міжнародної безпеки та гро-
мадський активіст, асоційований 
дослідник Аналітичного цен-
тру Українського католицького 
університету. Представник Україн-
ської стратегічної ініціативи.

– Пане Остап, Ви були міжна-
родним секретарем комендату-
ри Майдану. Давайте трохи пого-
воримо про цей період.

На Майдан я прийшов разом з 
Андрієм Левусом з процесу, який ми 
називали «національний 
круглий стіл» – порозумін-
ня заради європейського 
майбутнього України. Це 
було логічне продовження, 
бо в національному кругло-
му столі ми об’єднували 
владу і опозицію, щоб при-
йняти закони, підписати 
угоду про асоціацію. Яну-
кович тоді це зірвав, але 
ми мали план «Б». Ми були 
готові і ми виходили на 
Майдан. Тоді я був просто 
як один з хлопців у чотир-
надцятій сотні, але пізніше 
я подумав, що можу функ-
ціонально більше бути ко-
рисним як контактер з між-
народними організаціями. 

І кожного дня я був на 
Майдані, кожного дня я бри-
фінгував дипломатів різних 
посольств (в мене було 10 
ключових посольств) про 
те, що відбувається. Чому 
ми кидаємо коктейлі Мо-
лотова, чому ми палимо 
шини, як ми протидіємо 
злодіям на Майдані, яких 
спеціально нам влада заси-
лала, щоб руйнувати довіру 
всередині Майдану. У нас 
була професійна служба 
протидії цим злодіям, і я це 
пояснював дипломатам. Це була моя 
робота і вона привела мене до того, 
що кілька днів я мав представляти 
самооборону Майдану перед міжна-
родними медіа. Це було 22-23 люто-
го 2014 року. 

Пізніше я пішов працювати до 
Андрія Парубія в Раду Національної 
Безпеки і Оборони України радни-
ком з міжнародних питань, також 
комунікатором на посольства, і про-
довжив цю роботу з ним у Верховній 
Раді. Так Майдан привів мене до ро-
боти у владі. Я мусив багато працю-
вати з Конгресом США. Я відповідав 
за 3 поїздки Андрія Парубія в США. 
Одну як Заступник голови Верховної 
Ради в лютому 2015 року і дві як Го-
лова Верховної Ради. Також мені, як 
помічнику голови Верховної Ради, 
доводилося координувати ті законо-
проєкти, які приймалися в Конгресі 
США разом з нашими партерами в 
українському кокусі. Я обговорював 
їх безперечно з помічниками кон-
гресменів. Так Майдан привів мене 
до таких стосунків не тільки зі США, 
але за стосунки з Америкою я теж 
відповідав.

– Я зачеплюся за Ваш вступ. 
Скажіть, а у міжнародної спільно-
ти було усвідомлення на початку 
Майдану, де злодій?

Росії вдалося дуже ефективно 
розмити бачення того, що відбува-
ється в Україні. Українська криза, 
громадянська війна, внутрішній кон-
флікт і так далі. Їм вдалося на почат-
ку нав’язати свій наратив. Зокрема 
оцей термін «українська криза», він 
зіграв дуже проти України. Або дер-
жавний переворот. Всі ці терміни, 
вони збивали дуже фокус, тому що 
як ти називаєш певний процес, такі 
дії і плануєш. На українську кризу 
дії є одні, а на російсько-українську 
війну, де порушений Будапештський 

меморандум, де зруй-
нований світовий про-
цес нерозповсюдження 
ядерної зброї, дії зовсім інші. 

Саме тому одна з наших найтяж-
чих праць була винаходити новий 
словник і пробувати переключати 
увагу наших партнерів, в тому числі 
і американських, з якоїсь там україн-
ської кризи на те, що, вибачте, Росія 
руйнує світовий порядок! Після того 
як Росія напала на Україну, Іран і Пів-
нічна Корея будуть спішити здобути 
ядерну зброю. Це руйнує американ-
ську безпекову політику в світі, це 
підриває силу Америки. 

– На кожну річницю Майдану 
проводяться дуже багато соці-
ологічних опитувань. Загалом 
питання звучать про досягнуті і 
не досягнуті цілі Майдану. Я об’єд-
наю два питання: як Вам здаєть-
ся, які є досягнуті, які не досягну-
ті, і, пане Остап, як нам не забути 
про Майдан?

Цілі, які досягнув Майдан: укра-
їнська незалежність збережена. Ми 
рухаємося в напрямку Заходу, ми 
інтегруємося в Європейський союз і 

НАТО. Незважаючи на втрати, Укра-
їні вдалося зберегти 90% території, 
87% населення і 70% економіки. В 
умовах диспропорції між Україною і 
Росією, при всіх втратах, це все-таки 
здобутки.

Які є недоліки: нам не вдалося 
перемогти олігархів. Війна злама-
ла один з найважливіших порядків 
денних Майдану – це антиолігархіч-
ний виступ. Олігархи якоюсь мірою 
не заважали Майдану. Я не скажу, 
що олігархи були причетні до Май-
дану, але олігархічні медіа показу-
вали сюжети з Майдану. Чому? Тому 
що Янукович почав руйнувати самих 
олігархів, але Янукович є породжен-
ням олігархів. Коли уряд є корум-

пований, і політика є корум-
пована, в першу чергу, тому 
що політика є пропорційним 
представництвом олігархіч-
них сімей. От цього Майдан 
не зробив. 

Майдан не покарав вин-
них у вбивствах. Тут ми впер-
лися в парадокс демократії, в 
парадокс законності. І треба 
сказати, що на жаль, ті, хто хо-
тів зупиняти процес, затягу-
вати розслідування, зривати 
терміни розслідування кри-
мінальних справ, досягнув 
своєї цілі. І великою мірою 
це складність діяльності в де-
мократичному суспільстві: ти 
не можеш ламати процедуру. 
Тут процедура зіграла проти 
Майдану. Чи можна було ла-
мати процедуру через колі-
но? Теоретично – так, але ми 
б тоді були як Янукович. 

Як нам не забувати Май-
дан? Це питання тяжче, бо 
для мене Майдан – це дуже 
особиста річ. Обидва Майда-
ни – це велика частина мого 
життя. Разом з тим, багато 
людей не були на Майдані і 

можуть не відчувати, що цей Майдан 
дав. Якщо порівнювати життя люди-
ни в Донецьку і життя людини в Хар-
кові – це два різні життя. І людина в 
Харкові живе те життя, яке живе, зав-
дяки Майдану. 

Як нам розказувати про Майдан? 
Тим людям, які не були причетні і які 
не розуміють, хто там палив шини і 
кидав коктейлі, і тим людям, які були 
далеко. Я думаю, що є два варіанти: 
свідчити (я там був, я це бачив, я це 
робив), а другий  варіант, який на-
багато тяжчий: я був на Майдані і 
сьогодні я роблю так, тому Майдан 
є добре. Тобто долучати нашу репу-
тацію тих, хто був на Майдані, через 
сьогоднішні речі до того минулого. 

Знову Майдани переходять один 
в одний і всі ці Майдани є процесом 
будівництва держави. Будівництво 
держави – це нове для нас, україн-
ців. Ми давній народ, але ми молода 
держава. Держава – це тяжко. Дер-
жаву тяжко пояснювати. І от Майдан 
є такими найяскравішими момента-

ми цієї побудови держави, боротьби 
за державу. Писати закони тяжко, 
але якщо закони не працюють, в нас 
знову починаються Майдани. Нам 
потрібно певно мірою переходити 
з революційних циклів в еволюцій-
ні. Нам треба будувати державу так, 
щоб вона не змушувала нас знову 
стояти під кулями. Тим більше, що 
зараз йде війна і нам потрібна ця 
сильна держава. 

– Який цикл ми зараз пережива-
ємо у Вашому розумінні?

Я думаю, що ми зараз пережива-
ємо дуже цікавий момент. Ми пере-
живаємо певну еволюцію режиму 
Зеленського. І залежить від того, в 
якому напрямку Зеленський піде, бо 
нам треба думати, що буде після Зе-
ленського. 

Я, особисто, не є його прихиль-
ником, але його обрало більше ніж 
70% українців. Він є керівником моєї 
держави. І, поважаючи його як ке-
рівника держави, разом з тим, ми 
мусимо дуже уважно відслідковува-
ти ті кроки, які він робить. Коли він 
і люди біля нього пробують здавати 
українську державу, так як це було 
під час Мінського процесу, рух опо-
ру капітуляції виходить на протест і 
вимагає відповідальності, вимагає 
зупинки. Коли відбувається вагнер-
гейт, коли високий представник його 
адміністрації зливає інформацію ро-
сійським спецслужбам і ми не затри-
муємо винних в збитті літака MH-17, 
що є ключовою юридичною спра-
вою в тому, щоб привести Путіна в 
Гаагу, – це є злочин. І за нього мають 
нести відповідальність як люди біля 
Зеленського, так і, можливо, сам Зе-
ленський. Мусить бути розслідуван-
ня. Ми мусимо уважно дивитися на 
ці речі, і воююча держава не може 
собі дозволити просто так зривати 
такі операції. Там є ознаки держав-
ної зради. На цьому балансі буття 
державних відповідальності влади, 

громадського контролю цієї влади і 
є наша боротьба зараз.

– Пане Остап, якщо вже заче-
пили тему політики і політич-
них вподобань населення України. 
Скажіть, чому був високий анти-
рейтинг Порошенка і в чому за-
ключалася перемога Зеленського? 
Це був пошук нових облич чи про-
сто протидія двох антагоністів?

Поразка пана Порошенка була 
своєрідним немезісом. Немезіс – це 
заслужена і неуникна поразка. Я вва-
жаю Порошенка, мабуть, найкращим 
президентом України за всі часи, але 
його спосіб підбору кадрів, відсут-
ність цілісної завершеної програми 
по реформі суддів, застряглість в 
Мінському форматі дали об’єктивні 
підстави багатьом людям не підтри-
мувати його. А проблема в тому, що 
на місцях корупція і зловживання 
залишились. Можливо, пан Поро-
шенко не міг цього встигнути, але 

Остап Кривдик:

«Україна є для Росії полігоном для випробування 
страшних технологій. І ми, українці, вистоюємо»

Одна з наших найтяжчих праць була переключати 
увагу наших партнерів, в тому числі і американських, 
на те, що Росія руйнує світовий порядок
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БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР
ДЛЯ  ДОРОСЛИХ  ТА  ДІТЕЙ

OAKTON  HEALTH  CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:

• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог

Офіс затверджений (сертифікований) INS

Green Card
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• 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 

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



ЧАС І ПОДІЇ
#48 I 12.1.202116 ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

певних кадрів точно не треба 
було брати. Саме на цьому кон-
трасті олігарху Коломойському 
вдалося провести віртуальну 
кампанію Зеленського на базі 
серіалу. Тому частина перемоги 
Зеленського – це слабкість по-
зиції самого пана Порошенка. 
Він залишається гравцем, дру-
гим найпопулярнішим політи-
ком України, але його великий 
антирейтинг має і об’єктивні 
підстави.

Разом з тим, тут треба чітко 
відзначити це: Росія веде проти 
України гібридну війну. І ціль 
цієї війни – це дискредитація 
влади. Високий антирейтинг 
Порошенка, в тому числі вра-
ховуючи об’єктивні речі, які 
не подобалися українцям, це і 
наслідок гібридної війни Росії. 
Зараз так само вона знищують і 
будуть знищувати Зеленського. 
Просто тому що він президент 
України.

– Дуже часто говорили, що він 
«свій». Для тої частини Донбасу, 
яку він збирався помирити з дру-
гою Україною.

Так, можливо, ідентичність Зелен-
ського як пострадянського росій-
ськомовного жителя України якоюсь 
мірою ближча, але Порошенко теж 
російськомовний в побуті. Я не бачу 
тут особливого розриву ідентичнос-
ті, оцього відчуття «свій-чужий». Цей 
ролик «Слуги народу», де матюка-
ючись Зеленський розказує, які всі 
погані… Він попав в емоцію. І саме 
тому, що була впізнаваність, олігар-
хічний консенсус обрав Зеленського 
наступним президентом.

– Я не хочу довго зупинятися 
на цій темі. До Вас питання, як до 
аналітика. Чим закінчиться ка-
денція Зеленського?

Як завжди, є кілька шляхів. Є 
шлях, що Зеленський, якщо йому не 
буде альтернативи, буде переобра-
ний другий раз. Україна хоче нових 
політиків, хоче нових облич. Якщо 
не буде задовільнена ця потреба, 
Зеленський буде меншим злом. 

Якщо проросійська група в ад-
міністрації Зеленського переможе, 
і Зеленський піде на капітуляцію, я 
думаю, можливий ще один Майдан. 
Це буде поєднуватися з інтервенці-
єю і російськими гібридними діями, 
але в нас може не бути іншого вихо-
ду. Мені би дуже не хотілося цього 
сценарію.

Ну і третій сценарій є те, що Зе-
ленський просто програє наступні 
вибори якомусь іншому альтерна-
тивному кандидату. Разом з трагеді-
єю окупації Сходу, виникає ситуація, 
коли велика частина проросійсько-
го виборця є відсічена Путіним від 
голосування. 

Україна зараз має проукраїнську, 
проєвропейську і пронатівську біль-
шість. Себто, виборець є готовий до 
пошуку і до підтримки таких нових 
сил. Питання: чи пан Порошенко і 
надалі буде наполягати на тому, що 
він є монопольним представником 
цієї проєвропейської, пронатівської, 
проукраїнської сили “армії, мови 
і віри”, чи він буде відкритіший до 
майбутньої коаліції. 

Ми маємо збудувати компетентну 
і некорумповану майбутню україн-
ську еліту, яка приведе Україну в ЄС 
і НАТО протягом наступних 10 років. 
Ми не можемо далі відкладати, бути 
сірою зоною. Маємо бути ефектив-
ними, об’єднаними. Я так це бачу.

– Пане Остап, Ви є представ-
ник по зв’язках з міжнародними 
партнерами ради громадсько-

го нагляду за виконанням річної 
національної програми «Украї-
на-НАТО». Скажіть коротко про 
цю організацію і дайте відповідь 
на питання, яке журналіст задає 
кожним міжнародним експертам 
чи представникам НАТО. Чи може-
те Ви сказати, коли Україна ста-
не повноправним членом НАТО?

Наша ініціатива – це щось подіб-
не на те, що ми робили у 2013 році, 
але в зовсім іншому середовищі. У 
2013 році ми організовувалися для 
того, щоб об’єднати владу і опози-
цію, аби разом прийти в ЄС, тому 
що це національна ціль. Україна має 
бути в об’єднаній Європі. Що було 
тоді? Штефан Фюле видав тоді так 
званий none paper. Документ, який 
не мав офіційного статусу і містив 12 
пунктів про те, що має Україна зро-
бити, щоб підписати угоду про асо-
ціацію. Ми, в свою чергу, зробили з 
цього європлан, список законів, спи-
сок відповідальних і терміни. 

Зараз ми робимо такий самий 
НАТО-план: що має Україна зробити, 
щоб виконати річний національний 
план. Відмінність: річний національ-
ний план є міжнародним докумен-
том запропонований керівництвом 
НАТО і затверджений указом прези-
дента. Це законна річ, це є державна 
політика. Ми відслідковуємо вико-
нання державної політики. Для цьо-
го ми збираємо докупи владу, опози-
цію, мережу громадських активістів 
по всій Україні і експертні середови-
ща. Експерти, активісти і депутати в 
парламенті мають зробити так, щоб 
цей план мав бути виконаний в 2025 
році. Він має бути виконаний так, 
щоб НАТО було в позиції запропону-
вати нам план дій щодо членства. 

План дій, щодо членства, викону-
ється в середньому від 5 до 10 років, 
якщо ми беремо мінімальний тер-
мін, то це 2030 рік. Так, це довго. Але 
це є та лінія боротьби за українську 
державу, яку ми зараз маємо вести. 
Геополітика проходить крізь цей 
план. Річний національний план – це 
не тільки про армію, це про енерге-
тику, антимонопольну політику, део-
лігархізацію. Президент Зеленський 
підписав указ президента про деолі-
гархізацію в річному національному 
плані. І тепер ми, як громадянські 
активісти, маємо його примусити це 
зробити.

– До речі, коротко, а чим пога-
ний антиолігархічний закон Зе-
ленського?

Він передбачає три критерій: 
власність на 80 мільйонів доларів, 
власне парламентське представни-
цтво і наявність медіа. Цим трьом 

критеріям на даний момент від-
повідає тільки одна людина: Пе-
тро Порошенко, все. Ні Фірташ, 
ні Ахметов, ні Коломойський не 
мають фракції. А їхні медіа запи-
сані на офшори. Таким чином, 
цей закон є недолуго написа-
ний. Має застосовуватись анти-
монопольне законодавство. Це 
є базовий основний інструмент 
боротьби з олігархами. Він не 
застосовується. Саме тому цей 
закон є імітацією процесу. Це 
навіть ще гірше, бо йде дискре-
дитація. 

Чи є Порошенко олігархом? 
І так, і ні. З одного боку він є од-
ним з найбагатших людей і Укра-
їни, і, мабуть, світу. З іншого боку, 
як політик, він взяв на себе певні 
обмеження і їх більш-менш до-
тримується. 

Україна потребує багатих лю-
дей. Просто питання в тому, як 
ми в Україні маємо збудувати за-

кон, щоб багаті люди не зловживали 
своїм багатством і не маніпулювали 
державою задля здобування своїх 
грошей, як це робив Коломойський.

– Повертаючись до тематики 
Україна-НАТО чи Україна-ЄС. Про 
що ми можемо говорити з наши-
ми сенаторами чи конгресмена-
ми, які, власне, презентують наш 
штат Іллінойс? Говорю про Іллі-
нойс, оскільки ми зараз знаходи-
мося в Чикаго. Про що ми можемо 
їм писати чи при зустрічах з ними 
говорити?

Як на мене, найсуттєвіша річ, яку 
українці з американськими паспор-
тами, американські громадяни мо-
жуть зробити – це створити в своїх 
конгресменів і сенаторів бачення, 
чому вільна сильна Україна є в аме-
риканських інтересах. Таке розу-
міння для нас, оскільки Америка є 
світовою державою і, крім України, є 
ще 200 держав, зараз є життєво важ-
ливим. Америка є базовим надава-
чем безпекових послуг для України. 
Надзвичайно важливо, щоб саме ці 
конгресмени і сенатори щиро під-

тримували Україну. Не тільки тому, 
що їм подобається українська гро-
мада, а тому, що це є американський 
інтерес. 

– Яким чином це зробити?
Отже, американський інтерес має 

кілька вимірів. Є безпековий інтерес. 
Тут насправді є по-своєму простіше: 
Росія атакує вільний світ, ЄС, НАТО, 
Америку. Атакує в спосіб певною мі-
рою гібридної війни, що називається 
нижче рівня гарячої війни, щоб не 
були запущені протоколи повної ре-
акції американських флотів. 

Наприклад, кібератака на мініс-
терство юстиції американське; на 
трубопровід, після якого почалася 

криза з паливом в Америці; втручан-
ня в американські вибори. Це війна. 
Росія воює проти Америки. Росія 
хоче знищити Америку. 

Є фантастичний приклад, коли 
українські хакери хакнули пошту 
Суркова, там був документ, в якому 
був записаний план утворення 7 аф-
роамериканських держав на тери-
торії Америки. І це робота на підрив 
цілісності, на підрив американської 
державності. 

Тепер, де в цій війні Україна може 
допомогти Америці? Україна є для 
Росії полігоном для випробування 
всіх цих страшних технологій. І ми, 
українці, вистоюємо. Наше вміння 
себе захищати, бачити російські 
операції і наш бойовий досвід, тому 
що досвід танкових битв у сучасно-
му часі має не кожна нація. Ми вчи-
мося на російській культурі ведення 
війни, це теж може бути дуже ко-
рисно для Америки. Тут ми є чітким, 
прямим і безпосереднім донором 
безпеки для Америки. Ми робимо 
Америку сильнішою. Але ми потре-
буємо від Америки допомоги від вій-
ськової освіти починаючи та побудо-
вою нашого флоту та повітряних сил 
закінчуючи. Інтеграцією нашого вій-
ськового промислового комплексу з 
американськими виробниками про-
довжуючи. 

Перейду на другий момент, який 
є надзвичайно важливим. Це є мо-
мент економічної співпраці. Рівень 
інвестицій американських, він не-
співмірний з потенціалом Украї-
ни. Тому що нема американських 
інвестицій – нема американських 
інтересів. І тут ми, українці, робимо 
домашню роботу по покращенню 
інвестиційного клімату, по судовій 
реформі, по антимонопольній робо-
ті – те, що ми робимо в раді громад-
ського нагляду. 

Гроші в Америці є, можливості 
в Україні є. Це треба з’єднувати. Це 
треба робити в правильний спосіб, 
щоб і Америка, і Україна від цього 
багатіли. Бо є різні способи роби-
ти бізнес, є способи роботи в третіх 

країнах світу, які лишають там тільки 
бруд і хвороби, а забирають звідти 
золото, а лишають забрудненні ртут-
тю ґрунтові води. Ні, таких інвестицій 
нам не треба. Нам потрібна робота в 
ядерній енергетиці, переробна ро-
бота в сільському господарстві. 

І третій вимір – це є вимір того, 
що Україна співпадає з Америкою 
по цінностях. І Америка, і Україна 
народжені революціями, є країнами 
вільних людей. В основі співпраці 
завжди мають лежати тверді цінно-
сті. І, от на тому ґрунті, і має будува-
тися співпраця. І тут українці і аме-
риканці саме є тим мостиком.

– Дякую Вам за чудову розмову!

Фото з ФБ сторінки Остапа Кривдика

Фото з ФБ сторінки Остапа Кривдика
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Продовження на стор. 20

Диспропорції на ринку праці 
— давня проблема України. 

Зволікання з реформуванням, не-
ефективна організація, недостатнє 
фінансування професійної освіти 
в Україні призвели до значного 
дефіциту одних кваліфікованих 
робітників на ринку праці і над-
мірної кількості — інших. Так, 
в Україні постійно «просідали» 
показники підготовки фахівців із 
природничих наук та інженерії, на-
томість на ринку праці спостеріга-
лося перенасичення фахівцями з 
соціальних наук, бізнесу та права. 

І хоч профосвіта відреагувала на 
ці негативні явища, скоригувавши у 
2019/20 навчальному році пропор-
ції чисельності студентів різних на-
прямів підготовки, зокрема збіль-
шивши частку студентів інженерних 
факультетів до 25%, у виробничій 
сфері досі зберігається нестача ін-
женерно-технічних кадрів.

Для вирішення проблеми невід-
повідності кількості підготовлених 
фахівців з певних спеціальностей 
реальній потребі в них необхідно 
будувати прогнози потреб ринку 
праці: довго- та середньостроко-
ві. Більшість розвинених країн такі 
прогнози мають. Наприклад, в Ір-
ландії створено експертну групу з 
вивчення проблем прогнозування 
професійних запитів ринку праці. 
До її складу входять представники 
державних органів влади, органі-
зацій роботодавців, фахівці Ірланд-
ської агенції з питань промислового 
розвитку (IDA) та, звісно, працівни-
ки закладів професійно-технічної 
освіти. Їхня місія полягає одночасно 
в методологічному супроводі про-
цесу прогнозування потреб рин-
ку праці та розробці конкретних 
практичних рекомендацій у галузі 
підготовки кадрів. При цьому ши-
роко використовуються результати 
напрацювань Ірландського інсти-
туту соціальних і економічних до-
сліджень (ESRI), який узагальнює, 
систематизує та аналізує необхідні 
статистичні дані. Інститут постійно 
формує й оновлює базу даних щодо 
попиту на знання, вміння та нави-
чки на національному і місцевому 
рівнях. Результати роботи групи 
використовує Ірландський націо-
нальний орган кваліфікаційного 
контролю, який вимагає від освітніх 
організацій більшої відповідності 
їхніх навчальних програм сучасним 
потребам роботодавців. Найголов-

ніше — результати роботи групи 
відчуваються як на рівні всієї еко-
номіки Ірландії, так і окремими гро-
мадянами, котрі мають доступ до 
відповідних публікацій та можуть 
покладатися на них під час вибору 
професії.

В Україні з 2014 року Мінеконо-
міки розробляє середньостроко-
вий прогноз потреби у фахівцях і 
робітничих кадрах на ринку праці. 
Однак відсутність необхідних да-
них щодо продуктивності праці та 
кількості зайнятих у розрізі всіх без 
винятку видів діяльності перекрес-
лює будь-яку можливість застосува-
ти прогноз для якісних змін у сфері 
підготовки кадрів. Довгострокового 
прогнозу, який би враховував гло-

бальні тенденції у сфері праці та 
різні сценарії національного еко-
номічного зростання, теж немає. В 
таких умовах уряд значною мірою 
переклав завдання приведення 
до відповідності професійної осві-
ти потребам в Україні на місцевий 
рівень, зобов’язавши розвивати 
зв’язки між навчальними заклада-
ми та підприємствами, розробити 
професійні стандарти й адаптува-
ти навчальні програми під вимоги 
конкретних роботодавців. Утім, ре-
алізована на регіональному рівні 
практико-орієнтована підготовка 
кадрів не може вирішити пробле-
му кваліфікаційного розриву (skills 
mismatch), для цього потрібно, за 
прикладом розвинених країн, роз-
робляти довгостроковий прогноз 
потреби у фахівцях, із залученням 
до роботи всіх зацікавлених сторін.

Фінансування
Фінансування освіти, ймовірно, 

після пандемії зменшиться в усьому 
світі. Тоді як потреби в ньому, нав-
паки, зростуть: фінансування осві-
ти вже тепер потрібно збільшувати 
для покриття витрат на забезпечен-
ня дистанційного і змішаного нав-
чання, захист персональних даних 

в умовах діджиталізації освітнього 
процесу, забезпечення безперерв-
ності навчання, підтримку про-
фесійного розвитку та добробуту 
освітян тощо. В таких умовах новим 
викликом стають перегляд підходів 
і обґрунтована зміна пріоритетів 
фінансування освіти, що забезпечу-
ватимуть стійкість освітніх систем у 
кризові періоди.

Перший напрям — фінансу-
вання заходів з інтегрування 
онлайн-навчання у професійну 
освіту. Навчальні заклади та екс-
перти вже давно виступають за те, 
щоби підходи до онлайн-навчання 
було інтегровано в усі частини осві-
ти й реалізовано як повноцінний 
компонент навчання, викладання 

та оцінки. У такому разі помилково 
розглядати онлайн-освіту виключ-
но як реакцію на пандемію корона-
вірусної хвороби. Натомість її слід 
розуміти як інтегрований підхід 
до навчання, що може забезпечи-
ти більшу гнучкість і масштабність 
професійної освіти, створюючи 
«спільноти динамічного навчання», 

які характеризуються кращою здат-
ністю адаптуватися до раптових 
змін.

Одним із найуспішніших при-
кладів організації онлайн-навчан-
ня в умовах пандемії став сектор 
будівельної професійної освіти Ав-
стрії, де ще 2019 р. було розробле-
но цифрову навчальну платформу 
для учнів будівельних професій. 
Навчальну платформу розробле-
но спільно будівельними навчаль-
ними закладами та навчальними 
центрами на базі будівельних фірм. 
Вона складається з 70 онлайн-кур-
сів, 373 спеціалізованих тем, 90 на-
вчальних відео та 2900 перевірок 
знань. МОН України також запропо-
нувало онлайн-ресурси для учнів 
професійно-технічних навчальних 
закладів (ПТНЗ): методичні реко-
мендації (які включають текстові 
матеріали й відео-уроки), вебінари, 
майстер-класи та курси для викла-
дачів, а також надало можливість 
безкоштовно користуватися серві-
сами Google для дистанційної ро-
боти. Тим часом надані матеріали 
— фрагментарні, та й належать до 
навчальних програм лише кількох 
напрямів професійної підготовки. 
Тож на цій ділянці відкриваються 
широкі перспективи для роботи, 
зокрема в частині розвитку держав-
но-приватного партнерства у сфері 
освітніх технологій (EdTech).

Другий напрям — підвищен-
ня рівня цифрової освіченості 
учасників освітнього процесу. 
Так, опитування вчителів ОЕСР за-
свідчило, що тільки 56% їх пройшли 
навчання ІКТ в межах своєї педаго-

гічної освіти і лише 43% оцінюють 
себе «добре» або «дуже добре» під-
готовленими до онлайн-навчання. 
Тому, наприклад, держави — чле-
ни ЄС (міністерства, місцеві органи 
влади та інші зацікавлені сторони) 
під час ізоляції організували на-
вчальні заходи для вчителів, учнів 
та підприємств із питань покращен-
ня їхніх професійно-технічних нави-
чок.

Третій напрям — фінансо-
ва підтримка роботодавців — 
учасників дуальної професій-
ної освіти. Практично, всі країни 
запровадили державну допомогу 
частково зайнятим, просубсидію-
вали витрати бізнесу на заробітну 
платню, підтримали мінімальний рі-
вень доходів громадян. Усі ці заходи 
спрямовано на допомогу бізнесові, 
що дозволяє призупинити звіль-
нення та підтримати певний рівень 
зайнятості в країні, на фінансову 
підтримку тих, хто втратив роботу 
через коронакризу, на підтримку сі-
мей із дітьми для поліпшення показ-
ників доступності освіти в умовах 
закриття освітніх закладів. В Україні 
на цьому напрямі внесено зміни до 
законів про зайнятість населення 
в частині розширення переліку ви-
падків і осіб, яким може надаватися 
допомога з часткового безробіття. 
Відповідно, Україна, як і інші країни 
з обмеженим бюджетним ресурсом, 
має середні показники за Індексом 
жорсткості реагування уряду на 
COVID-19 (COVID-19 Government 
Response Stringency Index), забез-
печуючи державними заходами по-

криття менше 50% втраченої заро-
бітної плати/доходу.

Гнучкість
В Україні професійно-технічну 

освіту здобувають на рівні післясе-
редньої невищої освіти (ПТНЗ: ко-
леджі, технікуми, училища тощо). 
При цьому старші класи школи є 
необов’язковими, і вже після за-
вершення першого етапу середньої 
освіти учень може обрати заклад 
для навчання робітничої професії.

Альтернативний підхід до ор-
ганізації системи професійного 
навчання — це так звана система 
обов’язкових старших класів. Згід-
но з ним, старші класи середньої 
школи — обов’язкові, незалежно 
від того, чи піде учень згодом в уні-
верситет, чи вступить до коледжу. 
У такому разі післясередня неви-
ща освіта реалізується паралельно 
з вищою освітою (наприклад, як 
у США), а не паралельно з другим 
етапом середньої освіти, як в Укра-
їні. При цьому учні старших класів 
можуть обирати як загальноосвітні, 
так і професійно-орієнтовані про-
грами підготовки.

Серед науковців і практиків не-
має згоди, чи організовувати про-
фесійну освіту тільки після закін-
чення загальноосвітньої середньої 
школи, аби забезпечити всім вищі 
базові знання. Проте досягнуто 
консенсусу, що для підвищення 
ефективності професійної освіти 
потрібна гнучка система старших 
класів середньої школи з можли-

Яких професій не вистачає 
Україні, і що з цим робити?

Професійна освіта має 
адаптуватися до змін

Фінансування освіти потрібно збільшувати 
для покриття витрат на забезпечення 
дистанційного навчання, захист персональних 
даних в умовах діджиталізації і т.д.

В більшості розвинених країн у старших класах 
школи учні можуть обирати між академічно-
орієнтованими (загальноосвітніми) та 
професійно-орієнтованими програмами
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Українські школярі здобули 9 медалей
на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики

Олімпіада проводилася 
у «гібридному» форматі

Українські школярі отримали 
дев’ять медалей  на Міжнародній 
олімпіаді з астрономії та астрофі-
зики: 1 золото, 3 срібла та 5 бронз, 
інформує наукова співробітниця 
Інституту модернізації змісту осві-
ти МОН  Оксана Вернидуб у комен-
тарі hromadske.

Команда складалася з 9 дітей. 
Усі учні здобули нагороди. Олімпі-
аду організовувала Колумбія, але 
через карантин вона відбулась у 
«гібридному» форматі. Основне 
журі працювало в Колумбії, а пара-
лельно з ним роботи перевіряли в 
Україні.

Учасники працювали у своїх 
країнах. Українська команда зібра-
лась на базі лабораторії Малої ака-
демії наук у Києві.

«Астрономія і астрофізика не на-
стільки давні олімпіади і за весь час 
проведення це у нас, здається, 3 
золота медаль, срібних близько 15 

і бронзових ще більше. Цього року 
такий результат, що 9 учасників і усі 
9 з медалями. Це хороший резуль-
тат», — наголосила Вернидуб.

У 2021 році команди україн-
ських старшокласників отримали 
низку медалей на міжнародних 
олімпіадах: з математики

- три золоті медалі, дві срібні 
та одна бронзова; з фізики - одне 
золото, одне срібло і три бронзи, 
з інформатики - одна золота і дві 
срібні медалі та хімії - два срібла та 
одна бронза. ZN.UA першим напи-
сало про те, що талановита україн-
ська молодь в цьому році може за-
лишитися тільки з медалями. Після 
цього уряд підтримав пропозицію 
про президентські премії для пе-
реможців олімпіад в розмірі 100 
тисяч гривень.

Підготувала : Анна Конюченко
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
UKRAINE/ukrajinski-shkoljari-zdobuli-9-medalej-

na-mizhnarodnij-olimpiadi-z-astronomiji-ta-
astrofiziki.html)

вістю вибору учнями різних на-
вчальних програм та напрямів. 
Учням, які переходять у старші 
класи середньої школи, необхідно 
запропонувати розширені мож-
ливості для освоєння навчальних 
програм, які підвищать їхні шанси 
на отримання хорошої роботи і за-
безпечать їм основу для стійкої за-
йнятості.

Саме тому в більшості розвине-
них країн на другому етапі серед-
ньої освіти, тобто у старших класах 
школи, учні можуть обирати між 
академічно-орієнтованими (загаль-
ноосвітніми) та професійно-орієн-
тованими програмами. Загальноос-
вітні програми базуються лише на 
шкільних заняттях і спрямовані на 
підготовку учнів до вступу в універ-
ситет, а професійні — одночасно на 
виробничій практиці та на шкільних 
заняттях (дуальна освіта), що дозво-
ляє після них працевлаштовувати-
ся. При цьому продовжувати нав-
чання у вищих навчальних закладах 
можна, незалежно від того, якими 

були шкільні програми — академіч-
но- чи професійно-орієнтованими. 
На сьогодні у країнах ОЕСР профе-
сійну світу здобувають більшість уч-
нів старших класів школи.

Збільшення частки учнів стар-
ших класів, які обирають професій-
ні програми, обумовлене перевага-
ми професійної освіти. По-перше, 
наявність професійної освіти не 
заважає продовжувати навчання 
в університеті, але при цьому дає 
можливість достойно працевлашту-
ватися випускникам другого етапу 
середньої освіти (середній вік 16–
19 років). По-друге, наявність про-
фесійної кваліфікації у випускників 
шкіл скорочує терміни поповнення 
ринку праці новими кадрами, що 
позитивно позначається на еконо-
міці, особливо країн зі стрімким ста-
рінням населення. По-третє, гнучка 
система взаємодії роботодавців і 
навчальних закладів, а також від-
носно короткий термін навчання 
дозволяють швидко реагувати на 
професійні запити ринку праці, тим 

самим сприяючи економічному 
зростанню, скорочуючи кваліфіка-
ційний розрив.

У цьому контексті, надзвичайно 
актуальною для вітчизняної профе-
сійної освіти стає реформа старших 
класів школи, надання розширених 
можливостей для вибору предме-
тів, програм та напрямів профільної 
або професійної підготовки на дру-
гому етапі середньої освіти. Тим ча-
сом багато питань до організації но-
вої шкільної мережі, нового змісту 
освіти, управління і фінансування 
закладів як профільної, так і профе-
сійної освіти залишаються невирі-
шеними. Проте, якщо зміни неми-
нучі, вчасно почавши працювати 
над їх ефективною реалізацією, ми 
уникнемо ризиків і помилок у май-
бутньому. Тому починати потрібно 
якнайшвидше.

Фото: Дзеркало Тижня
Автор: Наталія Назукова

Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
EDUCATION/jakikh-profesij-ne-vistachaje-ukrajini-

i-shcho-z-tsim-robiti-.html)

З 1 грудня 
зростуть 
зарплати 
вчителів

Зростуть зарплати наступних пе-
дагогічних працівників:

 директор закладу ЗСО: з 15 742 
до 17 057 гривень

 молодий вчитель без категорії 
та стажу роботи: з 9 015 до 9 768 гри-
вень

 вчитель ІІ категорії: з 11 124 до 
12 053 гривень

 вчитель І категорії: з 11 912 до 
12 906 грн

 вчитель вищої категорії: з 12 
698 до 13 759 гривень

 асистент вчителя: з 10 338 до 11 
200 гривень

 керівник гуртка: з 11 124 до 12 
053 гривень

 педагог-організатор І категорії: 
з 10 445 до 11 317 гривень

Це вже друге підвищення зарпла-
ти працівників шкіл за поточний рік 
– з 1 січня 2021 року зарплати зрос-
ли на 20%.

Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.
ua/rubric-other_news/3360314.html)
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Продовження на стор. 23

Найгучнішими стали зая-
ви про «держпереворот», 

сварка з журналістом Юрієм 
Бутусовим і «президент має 
право на відпочинок» у супе-
речці з журналістом Михайлом 
Ткачем. Далі стислий переказ 
відповідей і заяв президента.

Про «держпереворот»
Ахметов воює зі своїм народом, 

і це неправильно. Із народом, а не 
з президентом конкретно, бо Зе-
ленського обрав народ. Оточення 
втягує Ахметова в цю війну, і це все 
нагадує «розшатування».

На 1 грудня планується держпе-
реворот. Однак не Рінат Ахметов 
його готує, але люди з Росії обгово-
рюють, що він «готовий включити-
ся». Є аудіозаписи на підтвердження, 
але чиї не можна казати. Там розмов-
ляють люди з України з людьми з Ро-
сії. Сам Зеленський не вірить у дер-
жавні перевороти.

Про справу «вагнерівців»
Зеленський вважає, що це була 

операція під назвою «Бурба» (ви-
ходячи з розслідування Bellingcat, 
операція називалася «Авеню» – Ред.). 
Він одразу хотів звільнити Бурбу, бо 
розвідники не дуже добре про нього 
говорили. Бурба керував блокуван-
ням транспорту під час Революції 
Гідності. Бурба працював у команді 
Порошенка і став головою ГУР. Він - 
бізнесмен, він отримував ту чи іншу 
інформацію й на цьому заробляв, та-
кож робив ремонт в Конча-Заспі за 
11 млн. Усі розвідники про це знали 
і це не влаштовувало також міністра 
оборони (Тарана). Бурба розумів, 
що його збираються звільнити і ви-
рішив зберегти місце. Тоді він при-
ніс інформацію нібито про формулу 
вакцини проти COVID-19 і запропо-
нував Зеленському передати цю ін-
формацію РФ чи Китаю. Тоді Зелен-
ський зробив висновок, що Бурба 
авантюрист і аферист. Зеленський 
передав формули медикам, а меди-
ки сказали що «це нуль», інформація 
не цінна. Наступний крок – «вагне-
рівці». Це несло загрозу цивільним 
і стосункам України та Туреччини, 
адже планували використовувати 
турецький цивільний літак для пере-
везення бойовиків в Україну. Зелен-
ський сказав, що це не прораховано 
детально, і це потрібно зупинити. Та-
кож, що це не наша справа і нас туди 
втягнули. Тоді Бурба «злив» інформа-
цію в ЗМІ.

Щодо присутності 
«неілюстрованого» з часів 
Януковича Руслана Демченка 
в Офісі президента

Щодо Руслана Демченка, то він 
працював в Адміністрації президента 
за часів Петра Порошенка. Костянтин 
Єлісєєв і Павло Клімкін також були 
заступниками міністра у часи Януко-

вича, і після Харківських угод (договір 
з Росією про розміщення Чорномор-
ського флоту РФ у Криму, який вва-
жають важливою ланкою, яка згодом 
призвела до окупації Криму. Підписа-
но за часів президентства Віктора 
Януковича у 2010-му – Ред.) працюва-
ли за часів Порошенка. Чому тоді це 
питання виникло лише зараз?

Про суперечку з головредом 
«Цензор.net» Юрієм Бутусовим

Бутусов після перемоги нібито хо-
тів працювати з Зеленським. Але не 
отримав посаду і образився. Бутусов 
зливав незаконно інформацію щодо 
дій на Донбасі й від Бурби. На його 
совісті загиблі, оскільки він злив у 
публічний простір інформацію про 

застосування Україною Bayraktar на 
Донбасі. Це призвело до посилення 
обстрілів з боку бойовиків та напру-
ги на міжнародному рівні.

Сам Бутусов зазначив, що всі від-
повіді Зеленського – брехня – Ред.

Про медіавійну з 
Рінатом Ахметовим

Поведінка медіа Ахметова – це 
не про свободу слова, це боротьба з 
президентом і проти закону про де-
оліхаргізацію. Бізнесмена втягнули 
у війну, і він воює з державою, – це 
велика помилка. Партії у Ахметова 
немає, а створювати її з депутатів 
інших фракцій – неправильно (ос-
таннє створене у Раді об’єднання де-
путатів – це МФО Дмитра Разумкова 
– Ред.). І взагалі, це не медіавійна, це 
медіаатака. У Зеленського немає ме-
діасоюзників, а головний союзник – 
це народ України. З Ігорем Коломой-
ським немає будь-яких союзницьких 
переговорів. Олігархи володіють 
20% ВВП держави, Зеленський хоче, 
щоб вони залишили в спокої полі-

тику держави й депутатів. Поведін-
ка медіа наносить шкоду державі в 
різних галузях. Олег Ляшко сказав, 
що з 1 грудня буде воєнний стан, 
проте не думає, що відбуватиметься 
з людьми: інвестори тікають після та-
ких фраз, бо вони бояться.

Варто зазначити, що єврооблі-
гації компанії «ДТЕК-Енерго» упали в 
ціні на понад 13% після заяви самого 
Зеленського про «держпереворот» – 
Ред.

Про вибори
Зеленський виходить на вулицю і 

розуміє, як люди до нього ставлять-
ся. Якщо люди будуть підтримувати, 
тоді вже він думатиме про другий 
термін. Зеленський хоче завершити 
почате – діджиталізація, будівництво 
доріг, закінчення війни. Для цього 
потрібна влада. Однак діти Зелен-
ського ростуть і не хочуть жити під 
постійною охороною. Позиція сім’ї 
також важлива.

Проте, якщо Зеленський відчує 
силовий тиск на себе, то навіть дума-
ти не буде і боротиметься за другий 
термін принципово.

Щодо перенесення парламент-
ських виборів для синхронізації з 
президентськими, то депутати звер-
нуться до Конституційного суду, і 
вже КС має відповісти про точну 
дату парламентських виборів.

Коли будуть проведені реальні 
судова та правоохоронна 
реформи та про роль 
Олега Татарова в ОП

За фундаментальні закони вже 
проголосували, але це «шахова пар-
тія». Тому досі не проголосували 
невідкладний закон про ліквідацію 
ОАСК. Найскладніші закони запро-
ваджені за підтримки ОП, і саме цим 
займався Татаров і партія «Слуга на-
роду».

Про тиск ОП на депутатів
Зеленський не зустрічається з 

представниками жодних фракцій. 
Зустрічі відбуваються лише з ліде-
ром фракції «Слуга народу», а та-
кож з деякими міністрами. Там об-
говорюють низку питань, які будуть 
розглядати у Раді. Тиску з ОП на ВР 
немає, бо не відбувається зустрічей 
з лідерами фракцій.

Про порівняння Андрія Єрмака 
з міністром внутрішніх справ 
часів Януковича Віталієм 
Захарченком, якого Янукович 
відмовився звільнити, 
незважаючи на думку суспільства

Думка журналіста – це не пози-
ція всього суспільства. Єрмака не 
можна порівнювати з Захарченком, 
бо він не вбивав людей і не давав 
накази це робити. Єрмак натомість 
займався обміном моряків і по-
вертав людей додому. Недоцільно 
втрачати «потужну людину», тільки 
тому що вона не подобається По-
рошенку. Єрмак не віддавав накази 
щодо справи «вагнерівців», і не мав 
повноважень цього робити. Єрмак у 
«потужному діалозі» з керівництвом 
держав-партнерів. Його телефон 
слухали керівники всіх розвідок, бо 

інакше не сіли б з ним за один стіл 
(вочевидь, останнє стосується чу-
ток про нібито шпигунство Єрмака 
на користь Росії – Ред.).

Про COVID-19
Зеленський радіє статистиці вак-

цинованих людей, проте незадово-
лений кількістю смертей від коро-
навірусу. Зараз статистика краща й 
спостерігається спад захворювань. 
Віктор Ляшко (міністр охорони здо-
ров’я) викликає в президента довіру, 
тому Зеленський вірить даним, які 
він надає, хоча визнає, що в статис-
тиці бувають похибки. Щодо затрим-
ки темпів вакцинації, то Зеленський 
наголосив, що вакцин достатньо, од-
нак людей важко змусити, тобто це 
залежить не від держави.

Про успіх серіалів 
«Квартал 95» у Росії

З посередниками із Швеції, які 
торгують продукцією «Кварталу» 
уклали договір ще за 10 років, до 
президентства Зеленського. Шве-
ція співпрацює не лише з Росією, а 
з усім світом. Зеленський не володіє 
правами на нову продукцію компа-
нії і вийшов з бізнесу. І взагалі, «не 
можна порівнювати медіапростір і 
цукерки».

Про оцінку ставлення 
ЗМІ до нього

Зеленський зазначив, що хотів 
бути товаришем для суспільства і 
прагнув отримати підтримку від ЗМІ. 
Якісь люди втратили владу й праг-
нуть реваншу, тому на Зеленського 

Марафон Зеленського 
з журналістами 

завершено
Головне, що там пролунало
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й тиснуть ЗМІ. Заради стабільності в 
Україні Зеленський готовий до роз-
мови з будь-ким, зокрема й зі ста-
рою елітою держави. Однак шантаж 
не змусить його до цього.

Про загрозу нового нападу Росії
Протягом вісьмох років війна 

може статися в будь-який момент. 
Намір Росії – залякати Україну. «Пе-
ред діагнозом бачимо симптоми»: 
ймовірність нападу висока. Однак 
ситуація не гірша, ніж вона була на-
весні. Зеленський згодний з оцінкою 
США стосовно того, що ця ситуація 
небезпечна. «Північний потік-2», си-
туація в Білорусі, ситуація на кордо-
нах – все каже, що проблем багато і 
вони накопичуються. Лідери Євро-
пи мають вирішувати ці проблеми. 
Росія шукає фундамент для агресії: 
протягом кількох тижнів там гово-
рять, що Україна веде до ескалації 
поряд з кордоном Росії.

Однак союзники будуть нас підтри-
мувати. Щодо передислокації в Украї-
ну з Румунії канадських винищувачів 
переговори не велися. Переговори 
були щодо технічної та дипломатич-
ної підтримки. Була прекрасна зустріч 
міністрів оборони США та України, де 
були домовленості щодо допомоги в 
разі ескалації. Шарль Мішель (голова 
Євроради – Ред.) під час вчорашньої 
розмови з Зеленським сказав, що під-
тримує спілкування України з Росією 
і порадив розробити кейс для пере-
говорів. Зеленський хоче, щоб росій-
ська влада публічно визнала, що не 
планує напад на Україну.

Про стратегію України 
щодо Донбасу

Всі переговори і дії загальмували-
ся через коронавірус та економічну 

кризу. Щодо «Мінського процесу», 
то Зеленський зазначив, що він все ж 
працює, хоча й погано. Однак Зелен-
ський «не впливає на деякі рішення 
й зустрічі», тому треба чекати ре-
зультату. Зі стартом нового режиму 
припинення вогню смертей стало 
набагато менше, тому результат все 
ж є. Певною мірою є втрата актуаль-
ності українських проблем на світо-
вому рівні через наявність багатьох 
інших проблем. У будь-якому разі 
необхідно розрахувати на себе, тому 
у нас має бути сильна армія, щоб 
бути готовими до захисту.

Чи задоволений Зеленський 
собою на посаді

Зеленський задоволений тими 
результатами, які вже є, хоча не все 
ще зроблено. Задоволений земель-
ною реформою, реформою інфра-
структури, цифровізацією держави, 
деолігархізацією. Зеленський вва-
жає, що зміцнює армію, хоча знову 
ж таки, не все зроблено. Отримали 
військові кораблі, тобто розвиваємо 
ВМС.

Більшість облич у владі – нові. 
Так, є люди, які були за часів Януко-
вича, але це не його побратими. Із 
реакції людей Зеленський зрозуміє, 
чи гідним був президентом. Зелен-
ський вважає, що є декілька кадро-
вих перемог, хоча планував, що їх 
буде набагато більше. Задоволений 
міністром інфраструктури, новою 
міністеркою економіки, міністром 
охорони здоров’я, якого вважає чес-
ним, задоволений діяльністю голови 
ОП, звинувачення щодо якого вва-
жає несправедливими.

Призначення Татарова – питан-
ня до голови ОП Андрія Єрмака. Це 

його особиста відповідальність пе-
ред Зеленським. Щодо правосуддя, 
то НАБУ працює, є генеральний про-
курор і ВАКС, а президента немає в 
цьому трикутнику.

Про втручання у роботу НБУ
Зеленський зазначив, що не має 

права втручатися в діяльність На-
цбанку й порушувати незалежність 
установи. Зеленський вважає, що по-
гасив тимчасово пожежу, коли втру-
чався, що призвело до дестабілізації 
ситуації в Нацбанку й підписання 
меморандуму. Для Зеленського не-
обхідним був результат – показати 
стабільну інвестиційну ситуацію, 
щоб отримати транш від МВФ. Го-
лову Нацбанку Шевченка звільняти 
поки не збираються.

Про електронне голосування 
на виборах президента

Таку можливість розглядають і це 
питання проробляється, хоча зви-
чайне офлайн голосування буде збе-
режено. До організації такої системи 
можуть залучити Microsoft та Apple. 
Однак потрібне голосування парла-
менту.

Що буде в наступний 
опалювальний сезон

Кораблі з вугіллям ідуть, будуть 
додаткові контракти. Імпорт з Ро-
сії та Казахстану припинений. Єди-
ний вихід – це кораблі. Щодо га-
зосховищ, то ситуація краща ніж 
будь-коли, починаючи з 2014 року 
і до 2018-го. Головна задача – запо-
бігти відключенням електроенергії. 
Виклик номер один – питання 2025 
року, коли закінчиться контракт на 
транзит російського газу.

Про помилки на посту 
президента

Найбільш глобальна помилка – 
це довіра у прийнятті рішень щодо 
кадрів.

Про заручників Росії
Список з іменами полонених пе-

реданий президенту Туреччини Ре-
джепу Ердогану, який передав списки 
російській стороні. Президент Туреч-
чини також наголосив на звільненні 
кримських татар. Усі голови держав, 
які спілкуються з президентом Росії, 
обговорюють це питання. Очікується 
вихід на рівень президента США Джо 
Байдена. Обміни в жодних інших фор-
матах, крім прямих домовленостей з 
Росією, досі не спрацювали. Питання 
щодо списків постійно порушують на 
засіданнях ТКГ.

Про розпуск парламенту
Розпуск парламенту не плануєть-

ся, бо зараз необхідна стабілізація в 
державі.

Про святкування дня народження 
Єрмака у резиденції в Гуті

Президент має право на відпо-
чинок і виправдовуватися не зби-
рається. Частково ця поїздка на 
Івано-Франківщину була робочою. 
У Гуті готують прийом для послів на 
300 осіб. Відпочинок з сім’єю зайняв 
сукупно один день. У тому, що Зе-
ленський не може відпочити у Києві 
винні журналісти. Бо вони постійно 
переслідують його та родину.

Автори: Карина Ожерельєва, Андрій Голуб.
Джерело: Український Тиждень 

(https://tyzhden.ua/Politics/253748)
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Світові аналітики умовно 
поділили центральні банки 

країн із ринками, що формують-
ся, на «голубів» та «яструбів». 

До «яструбів» було віднесено 
центральні банки, які поточного 
року вже кілька разів підвищува-
ли відсоткові ставки для протидії 
зростаючим цінам. На противагу їм 
банки-«голуби» надавали перевагу 
політиці підтримки економічного 
зростання навіть в умовах відносно 
швидкого підвищення цін. Наразі від 
того, до якої «зграї» приєднається 
Національний банк України, напря-
му залежатимуть темпи нашого еко-
номічного відновлення.

Дійсно, поточного року середні 
темпи інфляції у країнах, що розви-
ваються, досягнуть 5,5%, а в Україні, 
за прогнозом НБУ, й усі 9,6%.

Зростанню цін у світі сприяли 
безпрецедентні монетарні стимули, 
поступове відновлення споживчо-
го попиту, порушення глобальних 
ланцюгів виробництва—постачання 
продукції та виникнення численних 
дефіцитів. Але фахівці МВФ прогно-
зують, що вплив зазначених чин-
ників буде нівельовано наступного 
року, внаслідок чого ціновий тиск 
ослабне, а темпи інфляції повер-
нуться до рівня 2019 року в середині 
2022-го.

Реагуючи на інфляційні збурен-
ня, центральні банки деяких країн 
з ринками, що формуються, почали 
завзято піднімати ключові ставки: з 
березня 2021 року до таких дій вда-
лися банки Анголи, Бразилії, Чилі, 
Колумбії, Угорщини, Мексики, Перу, 
України та Росії. У вересні-жовтні до 
них приєдналися центральні банки 
Польщі, Румунії та Азербайджану.

Агресивна політика центральних 
банків країн із ринками, що форму-
ються, відносно інфляції не отрима-
ла однозначно схвальних відгуків 
у міжнародних експертів, багато з 
яких визнають короткостроковість 
дії факторів, які викликають приско-
рення інфляції. Крім того, вони вка-
зують на таку особливість: більшість 
центральних банків розвинених 
країн навіть не планують боротися з 
інфляцією підняттям ключової відсо-
ткової ставки поточного року; вод-
ночас їхні партнери у країнах з рин-
ками, що формуються, вже активно 
використовують цей інструмент.

Аналітики Fitch Rating звертають 
увагу на такий цікавий аспект: «Мо-
нетарна політика на ринках, що фор-
муються, змінюється із дивовижною 
швидкістю, незважаючи на те, що 
деякі з факторів, що підштовхують 
інфляцію, є тимчасовими, — зро-
стаючі ціни на продовольство та 
енергоресурси, відновлення попи-
ту після відкриття економік, «вузькі 
місця» пропозиції та інші; розрив 
ВВП залишається глибоко негатив-
ним у багатьох із цих країн, а ефект 
бази порівняння зменшуватиме звіт-
ні темпи інфляції наприкінці року, 
навіть якщо її місячні темпи будуть 
незмінними».

Таким чином, центральні банки 
країн із ринками, що формуються, 
в цілому продемонстрували меншу 
терпимість до перевищення цільо-
вих показників інфляції у порівнянні 
з центральними банками розвине-
них країн навіть при тому, що поточ-
ний інфляційний тиск і визнається як 
тимчасовий.

Проблема слабкого економіч-
ного зростання для України є більш 
болючою, ніж для більшості країн з 
ринками, що формуються, а тому й 

малувато виправдань для «ястру-
биної» монетарної політики в нашій 
країні. При продовженні пандемії 
та кволому відновленні економіки 
повне ігнорування центральним 
банком цілі економічного зростан-
ня може трактуватися як злочинна 
недбалість. Наш реальний ВВП за 
третій квартал 2021 року збільшив-
ся тільки на 2,4% відносно третьо-
го кварталу попереднього року, а 
останні прогнози передбачають 
зростання ВВП України на 3–3,5% у 
2021 році. Водночас МВФ прогнозує, 
що реальний ВВП розвинених країн 
зросте 2021 року на 5,2%, а країн, що 
розвиваються, і країн із ринками, що 
формуються, — на 6,4%.

Фахівці МВФ в останньому звіті 
«Global Financial Stability Report» ак-
центують увагу на тому, що швидке 

пожорсткішання монетарної політи-
ки в деяких країнах може підірвати 
паростки економічного зростання. 
Тому вони радять центральним бан-
кам країн із ринками, що форму-
ються, пройти тонкою межею між 
наданням підтримки відновленню 
економічної діяльності та реакці-
єю на інфляційні процеси. На думку 
експертів МВФ, центральні банки у 
випадку «заякореності» інфляцій-
них очікувань можуть дозволити 
собі ігнорувати тимчасові інфляцій-
ні чинники та уникати пожорсткі-
шання монетарної політики доти, 
доки вони не отримають чіткого 
уявлення про тривалість дії драйве-
рів зростання цін. При цьому МВФ 
передбачає, що загальний рівень ін-
фляції повернеться до рівнів, які іс-
нували до пандемії, в середині 2022 
року як у розвинених країнах, так і в 
країнах з ринками, що формуються.

Ще один побічний ефект більш 
жорсткої монетарної політики, який 
варто обов’язково враховувати, — 
це зростання ринкових відсотко-
вих ставок на внутрішньому рин-
ку, включаючи ставки державних 
запозичень. Міжнародні експерти 
застерігають: зростаючі відсоткові 
ставки можуть сягнути такого рівня, 
за якого бюджетні витрати на обслу-
говування боргу породжуватимуть 
у кредиторів сумніви в платоспро-
можності держави, а збільшення ри-
зиків кредитування уряду негативно 
впливатиме на процеси на валютно-
му ринку і генеруватиме за-
грози для макрофінансової 
стабільності.

У своєму звіті за жовтень 
2021 року МВФ наголошує: 
більш жорсткі умови вну-
трішнього фінансового ринку за 
відсутності потужного економічного 
зростання зумовлюватимуть збіль-
шення державних витрат на обслу-
говування боргу і погіршуватимуть 
стан боргової стійкості для урядів.

Для України ця проблема є осо-
бливо актуальною, оскільки частка 
відсоткових виплат у видатках дер-
жавного бюджету вже наближається 
до 12%. Відношення відсоткових ви-
плат за боргом до ВВП у 2019–2020 
роках становило 3% ВВП, а в січні—
вересні 2021-го — 3,3%. При цьому 
в країнах з ринками, що формують-

ся, відсоткові виплати в 2020–2021 
роках становлять лише 1,8% ВВП. 
Тобто в середовищі країн з ринками, 
що формуються, Україна при ниж-
чому рівні державного боргу має в 
1,8 разу більшу величину відсотко-
вих виплат за боргом, а подальше 
зростання ринкових ставок (як атри-
бут жорсткої монетарної політики) 
ще більше поглиблюватиме цю про-
блему.

Разом із цим структура держав-
ного боргу України є вразливою до 
валютних ризиків і ризиків рефінан-
сування боргу. Так, валові потреби у 
позичковому фінансуванні уряду в 
2021 році оцінюються на рівні 19,7% 
ВВП, що перевищує критичний рі-
вень у 15% ВВП і середній рівень у 
країнах з ринками, що формуються 
(13,6%). Високий рівень зазначених 

ризиків вказує на можливість бор-
гових ускладнень у разі різкої де-
вальвації гривні чи втрати доступу 
до зовнішніх джерел фінансування. 
А тому проблема боргових ризиків 
не має зникати з порядку денного, у 
тому числі і при розробці монетар-
ної політики.

На думку фахівців МВФ, превен-
тивне пожорсткішання монетарної 
політики може бути виправданим 
лише з метою запобігти «роз’яко-
ренню» інфляційних очікувань. І то 
такі рішення мають прийматися з 
урахуванням цілого набору факто-
рів — стадії пандемії, перспектив 
економічного зростання та динамі-
ки інфляції, ризиків проникнення 
зовнішніх шоків, ризиків для утри-
мання макрофінансової стабільнос-
ті. Але, з іншого боку, і ступінь довіри 
суспільства до політики централь-
ного банку та його комунікаційна 
політика мають непересічне значен-
ня для досягнення цієї мети.

В Україні дослідження НБУ, про-
ведене спільно з GfK Ukraine та Info 
Sapiens, показало, що інфляційні 
очікування трьох груп респонден-
тів — фінансових аналітиків, банків 
і підприємств на наступні 12 місяців 
не перевищують 8%. Сам НБУ в ос-
танньому інфляційному звіті зазна-
чає, що ужиті НБУ заходи, сприятли-
ва ситуація на валютному ринку та 
зниження фактичної інфляції у май-
бутньому сприятимуть повільному 
поліпшенню інфляційних очікувань.

При проєктуванні монетарної по-
літики в Україні слід враховувати і те, 
що національна інфляція більшою 
мірою, ніж в інших країнах, є інфляці-
єю витрат. Так, продовження рефор-
мування енергетичного комплексу 
та висока залежність від імпорту 
енергоносіїв призвели до того, що 
ціни на газ та електроенергію для 
українського бізнесу зросли в рази. 
А монетарна реакція на немонетарні 
явища (не пов’язані з надмірним су-
купним попитом)зазвичай має сумні 
наслідки, що проявляються в реаль-
ному секторі економіки. При доміну-

ванні шоків пропозиції «яструбина» 
монетарна політика центрального 
банку, замість запобігання утворен-
ню інфляційної спіралі, розкручува-
тиме спіраль банкрутств і безробіт-
тя. Безумовно, це породжуватиме 
більш масштабні проблеми для наці-
ональної економіки, ніж тимчасове 
зростання інфляції.

Таким чином, за умов анемічного 
економічного зростання в Україні та 
існування ризиків боргової стійкості 
Національному банку не варто було 
б сліпо слідувати канонам інфляцій-
ного таргетування і переходити до 
жорсткої монетарної політики. Крім 
того, в нашій країні відсутні ключові 
передумови для переходу до жор-
сткої політики боротьби з інфляцією 
— довгостроковий характер дії фак-
торів, що провокують підвищення 
цін, і порушення фіксації інфляцій-
них очікувань.

А тим часом в Україні від окремих 
експертів і посадових осіб гучно лу-
нають заклики до жорсткої реакції 
відсоткової політики НБУ на при-
скорення темпів інфляції. Зокрема, 
один із членів Ради НБУ, вважаючи, 
що поточна облікова ставка НБУ пе-
ребуває в стимулювальній зоні, ре-
комендує Нацбанку вдатися до жор-
сткої реакції ставкою на інфляційні 
проблеми та досягти «такої комбі-
нації рівня ставки та реакції курсу на 
неї, які не залишатимуть сумнівів у 
підігруванні сировинним баронам з 
боку монетарної політики». Деструк-
тивний характер таких пропозицій 
для національної економіки та пер-
спектив макрофінансової стабіль-
ності не викликає сумнівів.

Ми вважаємо, що Національному 
банку варто уникати «яструбиної» 
реакції на тимчасове прискорення 
інфляції з різкими змінами ключової 
ставки. Слід нагадати, що з 5 берез-
ня до 10 вересня 2021 року обліко-
ву ставку вже було підвищено на 2,5 
в.п. При цьому заклики до її подаль-
шого підвищення є недоречними, 
оскільки навіть за незмінної номі-
нальної ставки на початку 2022-го її 
реальний рівень становитиме +1,8% 
річних (з урахуванням прогнозу ін-
фляції НБУ на 2022 р. у 6,7%). Водно-
час у більшості країн світу реальна 
облікова ставка центральних банків 
продовжує залишатися в зоні від’єм-
них значень.

На нашу думку, в грудні 2021 року 
необхідно зберегти облікову ставку 
на поточному рівні 8,5% річних ви-
ключно з метою гасіння нинішнього 
інфляційного сплеску з перспекти-
вою подальшого зниження ставки 
2022 року. Така політика дасть мож-
ливість:

 підтримати економіку під час 
пандемії та надати позитивний ім-

пульс для посткризового 
відновлення економічної 
діяльності;

 активізувати процеси 
банківського кредитування 
та послабити дію проінфля-

ційних чинників з боку пропозиції;
 запобігати подальшому збіль-

шенню витрат на обслуговування 
боргу та зміцнювати боргову стій-
кість держави — запоруку тривалої 
макрофінансової стабільності;

 стримувати інфляційні очіку-
вання і не допускати розкручуван-
ня інфляційної спіралі, що потребує 
також зваженої комунікаційної по-
літики НБУ, націленої на підвищення 
довіри суспільства до монетарної 
політики та дій центрального банку.

Автори: Тетяна Богдан, Віталій Ломакович
Джерело: Дзеркало Тижня

Де ж той імпульс 
для економічного зростання?

Про «яструбів» і «голубів» 
у світових фінансах

Валові потреби у позичковому 
фінансуванні уряду в 2021 році 
оцінюються на рівні 19,7% ВВП
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Міжнародний валютний фонд 
(МВФ) й Організація еко-

номічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) дотримуються 
обережних прогнозів глобально-
го зростання у 2022 році. У до-
повіді «World Economic Outlook» 
МВФ прогнозує уповільнення 
зростання світової економіки 
з 5,9% у 2021 році до 4,9% у 
2022-му, тоді як ОЕСР прогнозує 
5,7% за підсумками поточного 
року та 4,5% в наступному. 

Аналітики дослідницької групи 
Conference Board (ConBoard) прогно-
зують скромніше зростання світо-
вого ВВП – на 3,9% у 2022 році та на 
2,8% у 2023 році, що надалі відповіда-
тиме очікуваній довгостроковій тен-
денції до кінця десятиліття. У США, 
наприклад, достатнім вважається 
зростання на 1,8% наступного року, 
а ConBoard прогнозує зростання на 
3,8% – фактично вдвічі більше, ніж 
зазвичай, не в останню чергу з при-
чини безпрецедентних витрат на 
інфраструктуру. На темпи зростання 
європейських країн вплинуть масш-
табні інвестиції з фондів ЄС наступно-
го покоління (the Next Generation EU 
funds). Україні ж, за прогнозами МВФ, 
перепаде 3,6% зростання, що дорів-
нює середньому показникові за гру-
пою «Нова Європа, що розвивається» 
(Emerging and Developing Europe), 
до якої наша країна належить відпо-
відно до нової класифікації від 2019 
року. «Середній показник» у групі 
може тішити: на Польщу очікує 5,1%, 
тоді як на Білорусь – 0,5%.

В умовах зростання світового по-
питу потужнішим буде ціновий тиск, 
особливо це стосуватиметься енер-
гетичних ринків і ринків продоволь-
чих товарів. Виразний глобальний 
інфляційний тиск, імовірно, тривати-
ме довше, ніж протягом наступного 
року, оскільки ринкові збої через 
пандемію спричиняють невчасні 
постачання у зв’язку з помилками у 
виробничих процесах, логістичні за-
тримки через брак робочої сили та 
дефіцит транспортних контейнерів.

«Золоті» перевезення
Тарифи на контейнерні переве-

зення й далі зростають. Попри зу-
силля глобальних агентств із конку-
ренції у сфері морських перевезень 
та зобов’язання деяких перевізників 
заморозити тарифи, дехто з гравців 
уважає, що ціни навряд чи повер-
нуться до норми не лише до середи-
ни 2022 року, а й узагалі будь-коли. 
Ставки на контейнерні перевезен-
ня з Китаю та Східної Азії в США, як 
і раніше, перевищують $20 тис. за 
40-футовий контейнер. Для порів-
няння: вартість контейнера тим же 
маршрутом у цей час торік стано-
вила близько $4,5 тис. Підвищення 
цін на послуги транспортування та 
конкуренція за контейне-
ри неминуче позначилися 
на вартості продукції сіль-
ськогосподарського ви-
робництва й харчової про-
мисловості. За оцінками 
Bloomberg, цим пояснюєть-
ся брак харчових продуктів, 
оскільки вони концентровані не там, 
де треба. Не виправило ситуацію 
навіть скорочення часу на заванта-
ження в контейнери. Ба більше, ви-
сокі фрахтові ставки змушували ри-
тейлерів скасовувати контракти або 
відкладати гуртові закупівлі доти, 
доки ціни не врівноважаться.

За останні чотири роки зникли 
вісім із двадцяти найбільших судно-
плавних компаній: дев’ять, що вижи-

ли, прагнули уникнути балансування 
на межі банкрутства, організував-
шись у три альянси, що конкурують 
між собою. Такі судноплавні об’єд-
нання діють аналогічно до альянсів 
в авіаційній галузі, у яких перевізни-
ки по черзі співпрацюють і конкуру-
ють. Для великих перевізників така 
стратегія обернулася рекордними 
прибутками: Maersk повідомив про 
$2,7 млрд прибутку за перші три мі-
сяці цього року в порівнянні з $185 
млн за аналогічний період минуло-
річ. За даними S&P Global, у перші 
місяці пандемії судноплавні альянси 
скасували понад 400 рейсів, що дало 
змогу уникнути руйнівних втрат від 
обвалу цін та відповідно прибутків, 
але спричинило зростання цін на 
транспортовану продукцію.

Економічні маневри
Країни, що розвиваються, зага-

лом стикатимуться з високим рівнем 
боргу та інфляцією, яка зростає, що 
вимагає неабиякого маневрування. 
Набір заходів макроекономічної по-
літики залежатиме від економічного 
розвитку в кожній країні: одні роби-
тимуть ставку на грошово-кредитну 
політику, інші покладатимуться на 
інструменти фіскальної політики та 
на своєчасну підтримку уряду. Згід-
но з експертними висновками в за-
значених раніше прогнозах, керів-
ники підприємств мають очікувати 
на вищі відсоткові ставки вже най-
ближчим часом, оскільки централь-
ні банки (ЦБ) переходять до менш 
гнучкої грошово-кредитної політики 
для протидії інфляції. Дії ЦБ включа-
тимуть підвищення відсоткових ста-
вок на ринках, що розвиваються. У 
країнах із розвиненою економікою 
слід очікувати поступового скоро-
чення програм кількісного пом’як-
шення та потенційного підвищення 

відсоткових ставок. Очікується, що 
чинники, які значною мірою сти-
мулювали глобальне зростання в 
останні два десятиліття, у тому числі 
збільшення пропозиції робочої сили 
та швидке зростання обсягу основ-
ного капіталу на одного працівника, 
упродовж наступного десятиліття іс-
тотно послабляться.

Головним завданням на майбутнє 
десятиліття для більшості підпри-

ємств, згідно з експертними оцінка-
ми ConBord, буде реалізація стра-
тегій зростання, що ґрунтуються на 
інноваціях і підвищенні продуктив-
ності. Це пов’язано з настанням пе-
ріоду відчутної нестачі робочої сили 
(в умовах решорингу, повернення 
виробництв) та жорсткіших дій у 
грошово-кредитній політиці з боку 
основних ЦБ у відповідь на істот-
ні інфляційні ризики, які обмежать 
доступ до капіталу в міжнародних 
масштабах. За цих умов бізнесу не-
обхідно буде поєднувати інвестиції 
як у матеріальні, так і нематеріаль-
ні активи. Додаткові довгостроко-
ві інвестиції у фізичну та соціальну 
інфраструктури, які, на відміну від 
малих країн, обтяжених бюджетни-
ми дефіцитами й боргами, ключові 
гравці можуть собі дозволити, спри-
ятимуть підтримці темпів зростання.

Існує чимало чинників, що впли-
вають на глобальне зростання як 
негативно, так і позитивно. Збої в 
ланцюжках постачань, які негатив-
но вплинули на зростання, розгля-
даються насамперед як результат 
високого попиту в поєднанні з пе-
ребоями в постачаннях, викликаних 
пандемією. Водночас громадяни 
зі зменшенням витрат на послуги 
збільшили споживання продуктів 
харчування та споживчих товарів, 
що прогнозовано підняло ціни. Ана-
літики ConBoard вважають, що по-
пит повернеться до допандемічного 
рівня у 2022 році, а пропозиція, у 
міру того, як коронавірус відступа-
тиме, зможе задовольнити потреби, 
що зростають.

Дефіцитний товар
Однак, на думку експертів 

ConBoard, найважче буде розв’язати 
проблему нестачі напівпровідни-
ків, які становлять основу широкого 

спектра товарів і послуг. 
Крім того, напівпровід-
ники відіграють ключову 
роль у розвитку нових тех-
нологій, як-от штучний ін-
телект (AI), високопродук-
тивні обчислення (High 
Performance Computing), 

5G, інтернет речей, автономні систе-
ми. Оскільки попит на товари, у яких 
застосовуються комп’ютерні чипи, 
залишиться високим, а швидко ство-
рити нові виробництва не вдасться, 
наступного року їхня пропозиція не 
задовольнятиме попит, а тому блоку-
ватиме темпи зростання цілих сфер 
економіки. На відміну від галузей, 
у яких Китай уже завоював значну 
частку світового ринку, включаючи 

високошвидкісні залізничні колії, 
сонячні панелі та телекомунікацій-
не обладнання, частка цієї країни на 
світовому ринку напівпровідників та 
його конкурентоспроможність досі 
скромні: світові лідери переважно 
базуються в Європі, Японії, Південній 
Кореї, Тайвані та США.

У 2019 році світова індустрія на-
півпровідників згенерувала виторг у 
розмірі $412 млрд і здійснила поста-
чання понад 1 трлн чипів. Аналіти-
ки очікують, що до 2026 року галузь 
зросте до $730 млрд. У 2019 році на 
частку підприємств із виробництва 
напівпровідників, головний офіс 
яких розташований у США, припада-
ло 47% ринку світових продажів про-
дукції індустрії напівпровідників (що 
на 5% менше, ніж у 2012 році), за ними 
йде Південна Корея (19%), японські та 
європейські фірми (по 10% на кожну 
країну), тайванські (6%) та китайські 
підприємства (5%). Утім, враховуючи, 
що значну частку напівпровідників 
для США виробляють на Тайвані та в 
Китаї, фактично, станом на 2019 рік, 
Сполучені Штати володіли лише 11% 
світових потужностей із їхнього ви-
робництва, тоді як Південна Корея – 
28%, Тайвань – 22%, Японія – 16%, Ки-
тай – 12%, а Європа – 3% (див. «Серце 
технологій»). А за останні п’ять років 
частка Китаю у світових потужнос-
тях із виробництва напівпровідників 
зросла вдвічі. Станом на кінець 2020 
року фізично на території США діяли 
лише 20 підприємств із виробництва 
напівпровідників.

Галузь напівпровідників значно 
глобалізована, і у великій кількості 
країн є підприємства, які конкуру-
ють на кожній стадії створення про-
дукту – від проєктування до повного 
виробничого циклу або діяльності зі 
складання, тестування та пакуван-
ня (СТП). Кожен сегмент виробни-
чо-збутового ланцюжка напівпро-
відників у середньому містить фірми 
з 25 країн у прямому ланцюжку по-
стачань і фірми з 23 країн, що вико-
нують допоміжні функції. Як мінімум, 
12 країн мають підприємства, які без-
посередньо розробляють напівпро-
відникові мікросхеми, у 39 країнах є 
щонайменше одне підприємство з 
виробництва напівпровідників, а у 
понад 25 країнах функціонують під-
приємства, що беруть участь у діяль-
ності СТП.

Брак позитиву
Рух до деглобалізації з переходом 

компаній від ефективних ланцюж-
ків постачань до сталих (які можна 
контролювати з погляду національ-
ної безпеки) у довгостроковій пер-
спективі стримуватиме економічне 
зростання, хоча й збільшуватиме 
кількість ланцюжків постачань. Уря-
ди багатьох країн здійснюють про-
мислову політику, спрямовану на 
захист ланцюжків постачань, щоб га-
рантувати, що в ключових ресурсах 
(наприклад, напівпровідникові чипи 
та рідкоземельні метали) вони не бу-
дуть заручниками країн, які контро-
люють ці ресурси. Така політика по-
силює тенденцію західних компаній 
до переорієнтації та диверсифікації 
власної бази постачань. Але тією ж 
мірою, у якій такі дії спричиняють 
підвищення цін на готову продукцію, 
існує ризик того, що попит знижува-
тиметься, оскільки споживачі або 
намагатимуться замінити продукти 
на аналогічні (субститути), або взага-
лі відмовляться від покупок. Водно-
час аналітики ConBoard зазначили, 

Зазираючи за лаштунки
Інфляція, високі транспортні витрати 

та проблеми з продовольством – 
що чекає світ у 2022-му році

Відбуватиметься самореалізація 
інфляційної спіралі на тлі 
зростання цін на сировинні товари 
та енергетичні ресурси
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Чому в жодному разі не варто відмовлятися 
від запровадження податку на виведений капітал
Це рятувальне коло для Украї-

ни з її черепашачими темпа-
ми економічного відновлення. 
Екватор першого терміну прези-
дентства Володимира Зеленсь-
кого, як і пошук достатніх підстав 
для другого дають змогу тією чи 
іншою мірою оцінити реалізацію 
його передвиборних обіцянок. 
Де ключовим в економічному 
блоці є таке: «Заміна податку 
на прибуток податком на виве-
дений капітал надасть бізнесу 
більше свободи для розвитку та 
знизить адміністративний тиск».

Проте для чинного гаранта Кон-
ституції, як, утім, і для попередньо-
го, рішення щодо переходу до 
моделі податку на розподілений 
прибуток (або як його назвали в 
Україні — податок на виведений 
капітал, ПнВК) стало досить важ-
ким і неоднозначним. Спроби за-
провадження, датовані 2015-м, 
2018-м і 2019 роком (законопро-
єкти №3357, 8557), 2016-м і 2020-м 
(відповідні рішення Національної 
ради реформ), на сьогодні так і не 
реалізовано.

Причиною цього є не лише 
відсутність політичної волі. Ідеї 
запровадження ПнВК доводиться 
долати не лише затятий опір скеп-
тиків-традиціоналістів (відсталість 
і конформізм, втрати бюджету та 
лобізм великих компаній, які нако-
пичили значні збитки, що дає змогу 
роками не сплачувати податку), а й 
хитку макрофінансову ситуацію, 
що дозволяє опонентам нового 
податку залучити у союзники між-
народних кредиторів, які безапе-
ляційно визнали ПнВК «поганою 
податковою політикою». Незважа-
ючи на це, у жодному разі не варто 
відмовлятися від запровадження 
ПнВК в Україні. І от чому.

Невеликий екскурс в історію 
питання. Сучасна економічна дум-
ка знає такий вид оподаткуван-
ня як корпоративний податок на 
грошові потоки, що має дві базові 
версії реалізації (залежно від того, 
що є базою оподаткування): реаль-
ні грошові потоки нефінансового 
характеру (R-база) або потоки від 
розподілу чистого капіталу (S-ба-
за). Його появу значною мірою 
забезпечила тривала наукова дис-
кусія щодо доцільності й дореч-
ності класичного корпоративного 
податку як такого з огляду на його 
спотворювальний вплив на заоща-
дження й інвестиції.

Якщо коротко, ПнВК потрібно 
сприймати як безвідсотковий кре-
дит держави в розвиток економіки 

на основі відмови від систематич-
ного оподаткування поточного фі-
нансового результату компаній і 
надання права платнику податків 
самому визначати час і розмір по-
датку, що сплачується. Такий підхід 
стимулює інвесторів або активніше 
вкладати кошти в розвиток бізнесу, 
що призводить до збільшення кіль-
кості робочих місць, зростання про-
дажів і розмірів заробітної плати, 
або залишати гроші на банківсько-
му рахунку, наповнюючи ліквідність 
банків, що потенційно сприяє зни-
женню відсоткової ставки за креди-
тами для економіки загалом.

Тепер перевіримо, чи виправ-
довує себе модель на практиці. 
Географія та форма імплементації 
податку, іноді як альтернативна 
або часткова, іноді з повним за-
міщенням податку на прибуток, є 
вельми широкою. Податок запро-
ваджували в Мексиці (2008–2014), 
Молдові (2008–2011) та Північній 
Македонії (2009–2013). Із діючих на 
сьогодні моделей ПнВК ( див. табл .) 
обов’язково слід згадати Естонію (з 
2001 року), а також Грузію (з 2017-
го), Латвію (з 2018-го) і під брендом 
«естонський CIT для малого бізне-
су» Польщу (з 2021 року).

Як бачимо, одержані дані демон-
струють різноспрямовані тренди. 
Але варто враховувати два момен-
ти. Перший: показник ВВП зазнає 
складного багатофакторного впли-
ву, і виокремити вплив окремого 
податку досить проблематично, 
якщо взагалі можливо. Другий мо-
мент: до запровадження ПнВК вда-
валися як до розумної реакції на 
економічну кризу (Мексика, Маке-
донія, Польща), а дані щодо Грузії 
та Латвії за 2020 рік значною мірою 
спотворені економічними наслідка-
ми пандемії COVID-19. Хай там як, на 
сьогодні немає чітких доказів того, 
що ПнВК не сприяє або тим більше 
перешкоджає зростанню економі-
ки.

Ще один аспект ПнВК — це його 
вплив на прямі іноземні інвестиції 
(ПІІ). Тут ситуація є не менш ціка-
вою.

Естонія. Після запровадження 
ПнВК 2001 року країна отримала 
(очевидно, що це є не винятковою 
заслугою цього податку, а збігом 
низки чинників) стале зростання 
ПІІ у 2003–2005 роках, сягнувши 
2005-го свого історичного мак-
симуму у 3,1 млрд дол. США. Вод-
ночас Естонія впродовж останніх 
семи років (з 2014 року), згідно з 
Індексом міжнародної податкової 
конкурентоспроможності, є ліде-
ром серед країн ОЕСР.

Македонія. Запроваджувала 
податок не на постійній основі, а 
як тимчасовий захід у відповідь, 
зокрема, й на економічну кризу 
2009 року. Економіка демонструва-
ла зростання ПІІ два роки поспіль 
після запровадження податку — 
2010-го та 2011-го. Водночас після 
скасування ПнВК 2013 року зафік-
совано падіння ПІІ, яке 2014-го сяг-
нуло критичного значення з 1995 
року — 60,9 млн дол.

Латвія після запровадження 
ПнВК продемонструвала зростан-
ня прямих інвестицій 2019 року. 
Подальший перебіг експерименту 
перервано пандемією.

Мексика. У момент дії ПнВК 
було одержано історично піковий 
результат залучення інвестицій 
2013 року (50,8 млрд дол.).

Підіб’ємо підсумки. Твердження 
опонентів запровадження в Укра-
їні податку на виведений капітал 
щодо його некорисності для еко-
номічного зростання та залучення 
інвестицій на прикладі п’яти країн 
(Естонія, Північна Македонія, Мек-
сика, Грузія та Латвія) не знаходить 
підтвердження.

Якщо для першого показника 
(зростання реального ВВП) через 
його комплексність і багатофак-
торність вплив ПнВК залишається 
невизначеним, але, найімовірні-
ше, не негативним, то для другого 
(приріст інвестицій) — простежу-
ється явний позитивний ефект. А 
це означає, що для України з її че-
репашачими темпами економічно-
го відновлення та торішнім «дном» 
залучення прямих іноземних ін-
вестицій запровадження ПнВК з 
2022 року може стати рятувальним 
колом.

Це добре розуміють у Брази-
лії та Молдові, які впроваджують 
ПнВК з 2022 року (перша як режим 
для мікропідприємств, друга, до 
речі, повторно як окремі особли-
вості оподаткування для бізнесу). І 
це, зрештою, має зрозуміти й укра-
їнська влада і, зокрема, президент 
Зеленський, якого на найвищу по-
саду в державі привели не так його 
вельми нетривіальні здібності й 
артистизм, як велика втома нації 
від лицемірства й імітації реформ 
його попередника.

Пальці слуг мають залишати від-
битки господарів.

Фото: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
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що менші обсяги міжнародної торгівлі 
означають менші темпи зростання, адже 
диверсифікація постачань не відбуваєть-
ся за один рік, а Китай, як і раніше, має 
значну перевагу з погляду інфраструк-
тури, кваліфікованої робочої сили та ви-
робничих ноу-хау.

На темпи відновлення глобальної еко-
номіки істотно вплине нестача робочої 
сили. Економісти вважають, що до певної 
міри робітники стають вибагливішими, 
якщо не примхливими. Тільки в США під 
час пандемії вийшло на пенсію (у молод-
шому віці, ніж вони на це розраховували) 
на три мільйони робітників більше, ніж 
очікувалося. Водночас фінансові випла-
ти від держави дали змогу працездат-
ним зволікати з виходом на роботу. Тож 
роботодавці готові не зважати на відсут-
ність освіти та відповідної кваліфікації в 
тих, хто таки погоджується працювати. 
Суттєво скорочується й частка молодих 
людей, які здобули професійно-технічну 
освіту. Як зауважив один економіст, ви 
можете віддалено вивчати історію, але 
дистанційне навчання – сумнівний спо-
сіб навчити когось бути механіком. Це та-
кож означає, що компаніям буде дедалі 
складніше знайти кандидатів із необхід-
ними навичками, а, отже, зарплати для 
тих, хто здобув навички «до пандемії», 
очікувано зростуть.

Водночас висока заробітна плата, що 
виплачується також і новим працівни-
кам, які не можуть працювати так само 
продуктивно, як і робітники «зі стажем», 
викликає в останніх невдоволення та за-
пит на перегляд ставок зарплат. У корот-
костроковій перспективі це буде додат-
ковим чинником інфляційного тиску, а в 
середньостроковій прискорить процеси 
автоматизації виробництва й заміщення 
людей роботами. Крім того, така страте-
гія є реакцією компаній на розв’язання 
проблеми старіння населення як у роз-
винених країнах, так і в країнах, що роз-
виваються. У деяких галузях технології 
явно витісняють людей, і пандемія лише 
прискорила ці процеси.

Найголовніша інтрига полягатиме в 
тому, скільки часу потрібно на те, щоб 
пропозиція змогла наздогнати попит, що 
зростає. І саме ця невизначеність викли-
кає побоювання, що інфляція може по-
стійно перевищувати цільові показники, 
встановлені центральними банками, та 
послаблювати очікування економічних 
агентів на настання періоду цінової ста-
більності. Це означає, що відбуватиметь-
ся самореалізація інфляційної спіралі на 
тлі зростання цін на сировинні товари 
та енергетичні ресурси. То ж чи вдасть-
ся реалізувати оптимістичний сценарій, 
за яким до середини 2022 року інфляція 
буде вгамована, покаже час. Сумнівно, 
що ринок не відреагує зростанням цін 
на етапі цифрового, «зеленого» та енер-
гетичного переходів, які одномоментно 
потребують масштабної мобілізації мате-
ріальних і нематеріальних ресурсів.

І наостанок: змагання за кожну 0,1% 
зростання ВВП мало кореспондується 
з анонсами Всесвітнього економічного 
форуму (WEF) і Римського клубу про на-
стання ери розвитку без економічного 
зростання. Стратегії компаній і держав 
досі не можуть узгодити з ідеологічними 
установками світової еліти, світ поки що 
приречений на боротьбу за ВВП. 
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Останніми тижнями Захід 
дедалі гучніше висловлює 

стурбованість «украй незвичай-
ними» діями Росії поблизу наших 
кордонів. Озвучені попередження 
підвищують для Путіна політичні 
й економічні ризики вторгнення 
в Україну. Але при цьому не поли-
шає відчуття, що наша країна є ча-
стиною якоїсь геополітичної гри.

Це відчувають і в уряді, і в розвід-
ці, і в аналітичних центрах… Однак 
коли спецслужби слабкі, «мозкові 
трести» не затребувані владою, а між 
лідерами держав немає довіри, — то 
немає й розуміння, елементом якої 
комбінації є наша країна. Як зазна-
чив один із представників україн-
ської влади: «Припустімо, ми хочемо 
роздивитися слона. А нам показують 
вухо від блохи, яка сидить на вусі віс-
люка, за яким дерева, за якими сто-
їть слон».

Чим «незвичайна» активність ро-
сійських військ на кордоні з Укра-
їною? Чому Вашингтон «серйозно 
стурбований»? Що замислили в Мо-
скві? Невже в Кремлі прийняли по-
літичне рішення про початок втор-
гнення в Україну?

Ці запитання останніми тижнями 
постійно ставлять у Києві. Адже, за 
оцінками української влади, зовні ні-
чого незвичайного не відбувається.

Із Кремля лунає 
агресивна ритори-
ка? Але ми чуємо це 
вже восьмий рік.

Кремлівські про-
пагандисти посили-
ли обробку росій-
ського суспільства, готуючи його до 
війни з Україною? Але цього поки що 
немає. Та й стаття Суркова, написана 
у снобістсько-хохломському стилі, 
це не зброя масового зараження, а, 
швидше, ще один сигнал контраген-
там Росії на Заході та Далекому Сході 
про права й modus operandi вели-
ких держав.

Росіяни переміщують військо-
вослужбовців і техніку поблизу на-
ших кордонів? Але джерела ZN.UA 
зазначають, що концентрація росій-
ських військ не сягнула критичних 
величин: для проведення широко-
масштабного наступу і утримання 
території потрібне угруповання не 
менше 150—200 тисяч чоловік, а на 
сьогодні воно становить близько 92 
тисяч солдатів.

Що поблизу українських кордо-
нів не відбувається нічого екстра-
ординарного, відзначали не тільки в 
Києві, а й у європейських столицях. 
І це було однією з причин, чому ке-
рівництво нашої країни спочатку так 
спокійно реагувало на повідомлен-
ня американської преси про кон-

центрацію російських військ побли-
зу українського кордону.

Незрозумілий спокій Києва дисо-
нував з алармізмом Вашингтона: там 
продовжують бити на сполох. У ЗМІ 
з’являються публікації про нарощу-
вання російських військ і сценарії 

можливого нападу Росії на Україну, 
адміністрація Байдена проводить 
консультації з трансатлантичними 
союзниками, американські ж чино-
вники у публічних заявах вислов-
люють свою стурбованість. Нарешті, 
про серйозність ситуації свідчить 
безпрецедентна поїздка до Москви 
директора ЦРУ Вільяма Бернса.

То що ж знають у Вашингтоні, 
якщо адміністрація Байдена стриво-
жилася і, відволікшись від проблеми 
Китаю й Тайваню, стала гучно гово-
рити про загрозу для України з боку 
Росії?

Британські й американські ЗМІ 
повідомляють, що останніми тиж-
нями Вашингтон поділився з Киє-
вом та європейськими союзниками 
розвідувальною інформацією, котра 
свідчить про можливість підготовки 
до вторгнення російських військ на 
територію України. Але, як ствер-
джують інформовані співрозмовни-
ки ZN.UA, попри численні прохання 
української сторони, американці не 
поділилися з нею докладною інфор-
мацією, а лише через різні канали, 

включно з публічними, сповістили 
Київ про загрозливу активність ро-
сіян.

Не дивно, що Зеленський не розу-
мів, що відбувається, оскільки укра-
їнські спецслужби не підтверджува-
ли тривожних оцінок Вашингтона. 

Але таку потайливість 
американців зрозуміти 
можна.

 По-перше, спец-
служби традиційно бе-
режливо ставляться до 
своїх джерел і, побоюю-

чись їх розкриття, дозовано діляться 
отриманими даними з іншими краї-
нами. Навіть зі своїми найнадійніши-
ми партнерами.

 По-друге, рівень довіри до 
України вкрай низький: росіяни не-
погано інформовані про українські 
секрети, а також є підозри про наяв-
ність «крота» в оточенні президен-
та. Невипадково під час торішньої 
зустрічі Зеленського з головою МІ-6 
Річардом Муром у Лондоні той гово-

рив про офіційне й неофіційне ото-
чення українського президента, яке 
має на нього значний вплив: бри-
танці бачать, як із України витікає 
інформація. Ішлося, зокрема, й про 
українського «Кіма Філбі» — пер-
шого заступника секретаря РНБО, 
голову комітету з розвідки Руслана 
Демченка.

Крім того, історія з провалом 
операції з упіймання «вагнерівців»
підриває довіру до нинішньої вла-
ди з боку західних партнерів. Одне 
слово, американці зовсім не впевне-
ні, що надані докладні відомості не 
«попливуть» у Москву й не розкри-
ють інформанта. Тому й спілкуються 
з українськими партнерами вкрай 
загальними словами.

Однак така подача інформації 
американцями не додає розуміння 
подальших дій росіян: до чого нам 
готуватися? Навіщось же Росія про-
водить масштабний призов резер-
вістів.

Суть коментарів західних мас-ме-
діа зводиться до того, що Путін роз-
глядає можливість воєнних дій для 
захоплення частини України або ж 
для дестабілізації ситуації в нашій 

країні, що може сприяти зміні вла-
ди в Києві на більш проросійську. 
Але чи прийняв Кремль відповідне 
політичне рішення? Чи те, що відбу-
вається поблизу кордону, — це тиск 
на українську владу, аби схилити її 
до прийняття вигідних для росіян рі-
шень? А може, Москва своїми діями 
лише дає сигнал Заходу, позначаючи 
«червоні лінії» у відносинах із Украї-
ною, та підвищує ставки перед май-
бутньою зустріччю Путіна і Байдена?

У Москві оприлюднення інфор-
мації про можливі плани російсько-
го вторгнення назвали «нагнітанням 
істерії». Але наприкінці минулого 
тижня Путін заявив, що стан напруги 
на Заході потрібно зберігати якомо-
га довше для забезпечення безпеки 
Росії: «Наші попередження остан-
нього часу спрацьовують, вони чи-
нять певний ефект. Відома напруга 
там усе-таки виникла». За словами 
російського президента, це потріб-
но, аби закріпити «червоні лінії», пе-
ретинати яких Захід не повинен.

Як приклад перетину «червоних 
ліній» Путін назвав поставки Україні 
«летального сучасного озброєння», 
проведення «провокаційних вій-
ськових маневрів у Чорному морі», 
польоти стратегічних бомбарду-
вальників країн НАТО на відстані 20 
км від кордонів Росії. Пізніше його 
прессекретар заявив: те, що країни 
Альянсу постачають Київ сучасними 
видами озброєння, може підштовх-
нути Україну до спроби вирішити 
проблему Донбасу силовим мето-
дом і призвести до «нової катастро-
фи». Це теж «червона лінія», яку про-
креслив Кремль.

Днями держсекретар США за-
явив: «Ми не знаємо, які наміри пре-
зидента Путіна, але ми знаємо, що 
відбувалося в минулому. Ми знаємо 
про такий прийом як відсилання до 
певної ілюзорної провокації, чи то з 
боку України, чи з боку будь-якої ін-
шої країни, яку потім використають 
як виправдання давно спланованих 
Росією дій». Але в те, що у Вашинг-
тоні не знають, що відбувається в 
Кремлі, віриться важко. Занадто вже 

демонстративно Штати висловлю-
ють свою стурбованість діями Росії.

У Росії люблять символічні дати. 
А 2022 рік — особливий для тих, 
хто ностальгує за минулим, — на 
нього припадає столітня річниця 
утворення СРСР. Путін зациклений 
на збиранні «земель російських» під 
рукою Москви й, не зупинившись на 
«з’їденій» Білорусі, може піти на рі-
шучі дії стосовно України, незважаю-
чи на загрозу нових санкцій із боку 
Заходу. Та тільки буде це військове 
вторгнення чи ставка на дестабіліза-
цію? Який варіант виберуть у Кремлі, 
оскільки взимку в Україні очікують-
ся політична криза, черговий спле-
ск захворюваності на коронавірус, 
віялові відключення електроенергії, 
холодні квартири, а замерзлі боло-
та на україно-білоруському кордоні 
дозволять розширити фронт насту-
пу?

Зважаючи на все, в Києва немає 
чіткої відповіді й на ці запитання.

Звісно,   росіяни розробляють сце-
нарії військового вторгнення в Укра-
їну. А сам Путін перебуває під тиском 

Україна – епізод у серіалі, 
сценарій якого пишемо не ми?

У геополітичній грі, що розгорнулася, 
ставки високі для всіх її  учасників

Maxar Technologies

Якщо Захід — США і ЄС — дозволить Росії 
захопити Україну, для Китаю це буде 
сигналом до захоплення Тайваню

Повномасштабна атака Росії проти України 
запланована на кінець січня або початок 
лютого 2022 - Кирило Буданов, голова ГУР МО
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«яструбів» — секретаря Ради безпе-
ки РФ Миколи Патрушева, міністра 
оборони Сергія Шойгу та інших. При 
цьому в Москві вже навіть говорять 
про casus belli для початку операції 
проти нашої країни: заступник се-
кретаря Ради безпеки РФ Олександр 
Гребенкін заявив про зростання 
ризиків «проведення українськи-
ми спецслужбами та радикальними 
організаціями провокацій на крим-
ському напрямку та щодо об’єктів 
морської економічної діяльності та 
транспортних переходів в Азовсько-
му та Чорному морях».

То все спокійно чи все пропало?
Перебуваючи у Вашингтоні, мі-

ністр оборони Олексій Резніков ска-
зав в інтерв’ю «Голосу Америки», що 
дані української розвідки збігаються 
з даними європейської та американ-
ської розвідок про зосередження 
військ Росії поблизу України, а ось 
«оцінки можуть бути різними».

При цьому, перебуваючи зі сво-
їм шефом у Вашингтоні, начальник 

ГУР МО Кирило Буданов заявив в 
інтерв’ю виданню Military Times: 
«Повномасштабна атака Росії проти 
України запланована на кінець січ-
ня або початок лютого 2022 року. 
Вона, ймовірно, включатиме авіау-
дари, артилерійські та бронетанкові 
атаки, десантно-штурмові операції 
на сході, висадку десанту в Одесі й 
Маріуполі та вторгнення меншого 
масштабу з боку Білорусі».

Можна припустити, що слова 
Буданова викликані необхідністю 
говорити в унісон з американцями. 
Принаймні Bloomberg, посилаючись 
на анонімні джерела, пише, що роз-
відка США поділилася з європей-
ськими союзниками своїми даними, 
зокрема картами, з яких випливає, 
що Росія розглядає сценарій швид-
кої широкомасштабної наступальної 
операції проти України на кількох 
напрямках і наступної тривалої оку-
пації, якщо Владімір Путін наважить-
ся на вторгнення.

За інформацією агентства, ймо-
вірний сценарій — наступ одно-
часно з окупованого Криму, через 
російський кордон та з території 
Білорусі силами близько 100 баталь-
йонних тактичних груп загальною 
чисельністю до 100 тисяч чоловік, із 
розрахунком на захоплення значної 
території та наступну окупацію. Спів-
розмовники Bloomberg також ствер-
джують, що половина цих сил уже на 
позиціях і що вторгнення плануєть-
ся підтримувати авіацією.

Наскільки темні наміри Кремля, 
настільки неясна й гра, яку веде Бі-
лий дім, чиї емісари останнім часом 
неодноразово зустрічалися з росі-
янами. При цьому не полишає від-
чуття, що Україна стала частиною 
якоїсь великої гри Вашингтона на 
підвищення ставок у відносинах із 
Москвою напередодні зустрічі Ба-
йдена і Путіна.

Адміністрація Байдена висту-
пає за «стабільні та передбачувані 
відносини» Вашингтона і Москви, 
а російське керівництво хотіло б 
заблокувати вступ України до ЄС і 
НАТО, а також домогтися деміліта-
ризації нашої країни. Але, зважаючи 
на негативні наслідки поспішного 
виходу американців із Афганістану, 
невпинне падіння рейтингу Байде-
на та безперервну критику з боку 
республіканців і тиск на адміністра-
цію всередині Демократичної пар-
тії, малоймовірно, що Україна стане 
об’єктом розміну між Вашингтоном і 
Москвою.

Одна з версій причин таких ак-
тивних публічних і закулісних дій 
американців — вони запобігають 
діям Росії й готують Україну до опору: 
мовляв, у Білому домі не хочуть пов-
торення «кримського сценарію». Ще 
один можливий мотив активних дій 
адміністрації Байдена: Вашингтон 
підштовхує європейських союзників 
до розробки та вжиття економічних, 
політичних і військових заходів зі 
стримування Росії, зокрема й до зу-
пинки «Північного потоку-2».

В цій ситуації загадкою залиша-
ється, що робитимуть самі США у 
разі вторгнення РФ в Україну. CNN 
повідомляє, що адміністрація Байде-
на розглядає можливість відправки 
до нашої країни військових радників 
та додаткової зброї: у пакет можуть 
входити нові протитанкові ракети 
Javelin і міномети. Американці ду-
мають і про поставку ракет Stinger: 
«небо і море» залишаються слабким 
місцем в обороні України.

Київ же хоче скористатися си-
туацією максимально й отримати 
високоточну зброю. Очікується, що 
до кінця місяця Вашингтон надіш-
ле в нашу країну оцінну місію, яка 
розгляне потреби України в засобах 
ППО. І є всі підстави сподіватися на 
збільшення американської військо-
вої допомоги наступного року.

У цій грі ставки високі не тільки 
для України та Росії, а й для Сполуче-
них Штатів як лідера спільноти демо-
кратичних країн.

Останніми роками Вашингтон, 
щонайменше, у двох випадках про-
демонстрував нездатність відстояти 
своїх союзників: під час президент-
ства Трампа у — Венесуелі й адмі-
ністрації Байдена — в Афганістані. 
Але Венесуела далеко від Європи і 
з Росією не межує, а Афганістан уже 
звично перебуває у стані failed state.

Поразка ж у випадку з Україною, 
якій адміністрація Байдена обіцяла 
підтримку США в конфлікті з Росі-
єю, матиме серйозніші наслідки для 
трансатлантичної єдності: поступка 
Путіну завдасть нищівного удару по 
іміджу Сполучених Штатів і проде-
монструє країнам НАТО, що Вашинг-
тон — ненадійний союзник. А це не 
тільки дестабілізує Північноатлан-
тичний альянс. Якщо Захід — США і 
ЄС — дозволить Росії захопити Укра-
їну, для Китаю це буде сигналом до 
захоплення Тайваню військовими 
засобами.

Влітку Джо Байден озвучив один 
із основних принципів своєї зовніш-
ньополітичної доктрини, заявивши, 
що «демократія повинна встати й 
показати, що в нас виходить». Якщо 
Владімір Путін досягне своєї мети в 
Україні, а Сі Цзіньпін — у Тайвані, це 
означатиме перемогу автократії.

Фото: Дзеркало Тижня
Автор: Володимир Кравченко

Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
international/ukrajina-epizod-u-seriali-stsenarij-

jakoho-pishemo-ne-mi.html)

Економічна політика Ердогана 
забезпечує розвиток турецької 
економіки попри невдоволення 

фінансового капіталу
Українській владі варто було 

б уважніше придивитися 
до цієї ефективної політики 
відстоювання інтересів націо-
нальної економіки, а не прино-
сити її в жертву фінансистам.

Як у світовому, так і в українсько-
му інформаційному просторі уже не 
перший місяць триває дискредита-
ція економічної політики Туреччини. 
При цьому усі аргументи зводяться 
до того, що вона викликала зни-
ження курсу ліри до долара через 
зменшення відсоткових ставок за 
кредитами для виробників нижче 
від рівня інфляції. 

Зокрема нещодавно курс турець-
кої ліри знову упав більш ніж на 15% 
після того, як президент Тайіп Ер-
доган заявив, що має намір виграти 
«економічну війну за незалежність», 
незважаючи на широку критику та 
заклики змінити курс.

Перед тим Ердоган чинив тиск на 
центральний банк, щоб він повер-
нувся до агресивного циклу пом’як-
шення, який, за його словами, має на 
меті підвищити експорт, інвестиції та 
робочі місця – навіть коли інфляція 
зросте майже до 20%, а знецінення 
валюти прискорилося. З вересня 
центральний банк країни знизив 
облікову ставку на 400 пунктів. У ре-
зультаті цього вона наразі є значно 
нижчою від рівня 
інфляції.

Опозиційні полі-
тики, спекулюючи 
на ситуації, закли-
кали до негайних 
виборів та зміни по-
літики відповідно 
до рекомендацій 
монетаристів.

Так само влада 
Туреччини впро-
довж останніх двох 
років на тлі кризо-
вих тенденцій че-
рез пандемію вжи-
ла й низку інших 
заходів для захисту виробництва в 
країні та стимулювання експорту ту-
рецьких товарів закордон.

І як свідчать дані статистичного 
відомства Туреччини реальна еко-
номіка Туреччини завдяки еконо-
мічній політиці Ердогана динаміч-
но зростає. Наприклад у 1 кварталі 
2021 року реальний ВВП країни зріс 
на 7,2% порівняно із аналогічним 
періодом 2020-го та був більшим на 
11,9% порівняно із першим кварта-
лом 2019-го. У 2 кварталі зростання 
прискорилося до 21,7% порівняно із 

аналогічним періодом 2020 та більш 
як удвічі перевищо «ковідний» спад 
у відповідному кварталі минулого 
року (становив 10,4%).

Знецінення ліри лише сприяло 
розвитку турецького виробництва. 
Зокрема експорт товарів та послуг 
з Туреччини у 2 кварталі 2021 року 
зріс на 60%, тоді як імпорт лише на 
19,2%. Що також є явною ознакою 
оздоровлення турецької економіки.

Промислове виробництво стало 
зростає другий рік поспіль. У верес-
ні 2021 року воно було на 8,9% біль-
шим, аніж у вересні 2020-го та на 
21,2% більшим, аніж у вересні 2019-
го. Причому відбувається це голов-
ним чином за рахунок найбільш 
важливішої для розвитку будь-якої 
країни обробної промисловості, яка 
за 2 роки додала 22,8%.

Відповідна ситуація різко контра-
стує із занепадом реального сектору 
економіки і що найгірше обробної 
промисловості, які усі ці роки спо-
стерігається в Україні через політику 
дорогих грошей та відсутність інших 
складових політики захисту і роз-
витку національного виробництва.

У результаті, темп відновлення 
ВВП у II кварталі 2021-го становив 
лише 5,4%, хоча торік у цей час він 
обвалився на 11,2%. У 3 кварталі по-
при рекордний урожай також так і 
не вдалося відновити бодай докри-

зовий показник 
2019-го. Мізерне 
зростання на 2,4% 
знову навіть не 
компенсувало спа-
ду на 3,5% у 3 квар-
талі 2020-го.

Так і не спроміг-
шись повноцінно 
відновитися після 
попереднього об-
валу, українська 
промисловість у ве-
ресні знову пішла 
на спад: обсяг ви-
робництва виявив-
ся на 0,7% меншим 

проти вересня 2020 року та на 4,1% 
проти вересня 2019 року.

Ще гірша ситуація в обробній 
промисловості (–1,1% та –5,7% від-
повідно) Загалом за підсумками 
трьох кварталів відставання, як по-
рівняти з аналогічним періодом 
2019 року, становить уже 7,1%, а 
виробництво було навіть меншим, 
аніж 4 роки тому – у січні-вересні 
2017 року.

Автор: Олександр Крамар
Джерело: Український Тиждень 

(https://tyzhden.ua/Economics/253710)

б

Cитуація в 
Туреччині різко 
контрастує 
із занепадом 
реального сектору 
економіки 
і обробної 
промисловості, 
який усі ці роки 
спостерігається в 
Україні
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«Просто склейте мене назад»: 7 дітей, як і раніше, в лікарні через 
тиждень після нападу на Різдвяний парад в Уокеші

Через тиждень після нападу на 
Різдвяний парад в Уокеші, під час 
якого Даррелл Е. Брукс проїхав крізь 
натовп людей на позашляховику, в 
лікарні все ще залишаються семеро 
дітей. Троє залишаються у важкому 
стані, троє перебувають у задовіль-
ному стані, а ще один пацієнт пере-
буває у хорошому стані, повідомили 
Fox News у Дитячій лікарні Вісконси-
на.

У однієї дівчинки, 11-річної Дже-
ссалін Торрес, після нападу «були 
сліди» від ґрат радіатора позашляхо-
вика на грудях. Однак її дядько Раян 
Конке сказав, що вона перебуває у 
піднесеному настрої.

«Вона сказала їм: «Просто склей-
те мене назад. Для неї було дуже 
важливо пожартувати. Ми з сестрою 
посміхнулися у відповідь. Ми поду-
мали, що це було смішно», – сказав 
Раян Конке Fox News Digital.

Щонайменше 62 людей було по-
ранено внаслідок атаки, яка стала-
ся минулої неділі вдень, незадовго 
до Дня Подяки. З того часу шестеро 
людей було оголошено мертвими, 
у тому числі восьмирічний Джек-
сон Спаркс, який помер у вівторок 
після інциденту. Інші п'ять загиблих 
внаслідок нападу були оголошені 
мертвими протягом кількох годин. Їх 
імена:

1.) Вільгельм Хоспель, 81 рік.
2.) Вірджинія "Джинні" Соренсон, 

79 років.
3.) ЛеАнна Оуен, 71 рік.
4.) Тамара Дюранд, 52 роки.
5.) Джейн Куліч, 52 роки.
Вдень у неділю жителі Уокеша 

вшанували загиблих хвилиною мов-
чання та запалили сині вогні біля 
своїх будинків.

«Компанії та члени міської ради 
видавали мешканцям сині ліхтарі, 
щоб вони поставили їх біля своїх 
будинків протягом свят. Мер Шон 
Рейлі, який разом з іншими пред-
ставниками влади, вшанував жертв 
хвилиною мовчання, сказав Fox 
News, що «синій – це колір єдності», 
– повідомляє Fox News.

Вдень у неділю, 21 листопада, під-
озрюваний Даррелл Е. Брукс-молод-
ший врізався на позашляховику в 
натовп людей, які були на Різдвяно-

му параді в Уокеші. За твердженнями 
влади, дія Брукса була «навмисною» 
і сталася невдовзі після інциденту, 
пов'язаного з домашнім насиль-
ством. Поліція не переслідувала 
підозрюваного під час передбачува-
ного нападу, всупереч раннім пові-
домленням. Йому було пред'явлено 
звинувачення за п'ятьма пунктами 
в умисному вбивстві із заставою у 5 
мільйонів доларів.

ЗМІ і влада досі не представили 
мотивів, що пояснюють, чому Дар-
релл Е. Брукс, який висловив у со-
ціальних мережах симпатії до Black 
Lives Matter і реп-пісню проти Трам-
па, здійснив цей напад.

Автор: Paul Bois
Джерело: https://www.breitbart.com/

crime/2021/11/28/seven-children-hospital-week-
waukesha-christmas-parade-attack/

Переклад українською – «Час і Події»

У Міжнародному центрі ми-
ротворчості та безпеки 

Національної академії сухо-
путних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного відбулась 
офіційна церемонія передачі 
повноважень новому команду-
ванню «Об’єднаної багатона-
ціональної групи з підготовки 
– Україна» (Joint Multinational 
Training Group – Ukraine). 

Оперативну групу «Рейвен» 81-ї 
механізованої бригадної тактич-
ної групи «Страйкер» Національної 
гвардії штату Вашингтон під коман-
дуванням полковника 
Джеймса Перріна змі-
нили військовослуж-
бовці бойової групи 
53-ї піхотної бригади 
Національної гвардії 
штату Флорида на чолі 
з полковником Джеррі 
Глассом.

Церемонія відбу-
лась у присутності 
заступника Міністра 
оборони України Олек-
сандра Поліщука, Ко-
мандувача 7-го коман-
дування з підготовки 
ЗС США бригадного 
генерала Джозефа Гіл-
берта, військового аташе при по-
сольстві США в Україні полковника 
ЗС США Брітані Стюарт, командирів 
і військовослужбовців армій кра-
їн-партнерів, які беруть участь у під-
готовці українських військовослуж-
бовців.

Традиційно церемонію розпоча-
ли зі спільної молитви та виконання 
державних гімнів України та США. 
Після цього військовослужбовці 
оперативної групи «Рейвен» перед 
строєм згорнули свій прапор, а на-
ступники — піхотинці 53-ї бригади 
— розгорнули і підняли свій стяг на 
знак прийняття на себе командуван-
ня в межах «Об’єднаної багатонаці-
ональної групи з підготовки – Укра-
їна».

Довідково. «Об’єднана багато-
національна група з підготовки – 
Україна» (Joint Multinational Training 
Group – Ukraine) розпочала свою 
діяльність на території Міжнародно-
го центру миротворчості та безпеки 
Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагай-
дачного з 20 квітня 2015 року.

Основні завдання JMTG-U:
• підготовка підрозділів 

Збройних Сил України за стандарта-
ми НАТО;

• підготовка інструкторського 
складу;

• розвиток Навчально-
го центру підготовки підроз-
ділів.

Серед основних напрямків 
підготовки JMTG-U: 

• створення комплек-
сної системи підготовки під-
розділів за стандартами НАТО;

• підготовка інструк-
торського складу за стандар-
тами НАТО;

• наставництво підготовлено-
го інструкторського складу під час 
здійснення підготовки бригад;

• наставництво під час здійс-
нення колективної підготовки розві-
дувальних підрозділів і частин.

До складу «Об’єднаної багато-
національної групи з підготовки 
– Україна» входять представники 
США, Канади, Литовської Республі-
ки, Королівства Данія, Королівства 
Швеція.

— Від імені Прези-
дента України — Вер-
ховного Головноко-
мандувача Збройних 
Сил України, Міністра 
оборони України, від 
себе особисто дякую 
вам за вашу діяль-
ність, — звернувся 
заступник Міністра 
оборони України 
Олександр Поліщук 
до учасників церемо-

нії. — Ви надали нам суттєву допо-
могу у підготовці наших підрозділів 
відповідно до стандартів НАТО. Ви 
вже продемонстрували вражаючий 
результат. Загалом ми підготували 
більше ніж 25 тисяч військовослуж-
бовців. Цей рік став дуже важливим 

для нашого стратегічного партнер-
ства. Лише за останні три місяці мі-
ністри оборони наших країни мали 
три дуже плідні зустрічі, які мали на 
меті зменшити напругу в регіоні та 
реагувати на кризові ситуації.

— Це велика честь для Сполуче-
них Штатів Америки стояти пліч-о-
пліч з українськими військовими під 
час боротьби України за її суверені-
тет і територіальну цілісність. Ми від-
дані цій цілі, — зазначив Командувач 
7-го командування з підготовки ЗС 
США бригадний генерал Джозеф Гіл-
берт у своєму виступі. — Діяльність 
«Об’єднаної багатонаціональної гру-
пи з підготовки – Україна» сприяє 
розвитку збройних сил наших країн, 
зміцнює наше партнерство.

Наприкінці це-
ремонії військовос-
лужбовці оператив-
ної групи «Рейвен» 
81-ї механізованої 
бригадної тактичної 
групи «Страйкер» 
отримали відзнаки 
Міністра оборони 
України, Головноко-
мандувача Збройних 
Сил України, Коман-
дувача Сухопутних 
військ ЗС України та 
начальника Націо-
нальної академії су-
хопутних військ іме-

ні гетьмана Петра Сагайдачного.

Автор: Владислав Назаркевич, 
Кореспондент “АрміяInform” 

https://armyinform.com.ua/2021/11/30/
amerykanski-vijskovi-instruktory-z-florydy-prybuly-

na-lvivshhynu/

Американські військові 
інструктори з Флориди 
прибули на Львівщину
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«Салат в Білому Домі». Картина автора

Є різні форми державно-
го устрою, залежно від 

того, хто стоїть при владі та 
як керує країною. Для ілю-
страції назву лише кілька:

Монархія - влада, що передається 
у спадок (приклад - Англія).

Диктатура – необмежена влада 
однієї людини (приклади – СРСР за 
Сталіна і Північна Корея).

Автократія (Партократія) – влада 
якоїсь однієї групи чи партії (приклад 
– СРСР до і після Сталіна).

Демократія – влада народу через 
виборних представників (приклад – 
США у минулому).

Упродовж близько 200 років у 
США була демократична форма прав-
ління, але за останні півстоліття демо-
кратія плавно трансформувалася в 
іншу форму, що нагадує автократію у 
перше десятиліття радянської влади. 
Цю нинішню форму я назвав би так: 
«дексиосократія», що в перекладі з 
грецької означає «влада нездар».

У будь-якого народу завжди є 
певна категорія людей, які не мають 
яких-небудь корисних здібностей, а 
також не бажають серйозно вчитися 
і працювати. Однак, у них є чималі 
амбіції та непереборна тяга до ком-
фортного життя. Тяга є, а ось можли-
востей для її реалізації немає. Що ж 
робити? Якщо в такої сірої людини 
вистачає розуму тверезо оцінити 
свої таланти, а вірніше – відсутність 
таких, вона знаходить єдине для неї 
ефективне рішення – йти у владу. До-
сить висока посада в управлінських 
структурах, не вимагаючи особли-
вих здібностей, дає майже гаранто-
вану можливість до кінця своїх днів 
отримувати безліч благ, включаючи 
багатство, шану та приналежність до 
обраних кіл. Чим не комунізм – від 
кожного за здібностями, кожному за 
потребами? Нагадаю відомий вислів: 
«Хто може робити – робить. Хто не 
може – вчить. Хто не може навчати – 
керує». Таким чином відбувається се-
лекція – бездарі виринають нагору. В 
урядових структурах накопичуються 
професійні кар’єристи, для яких го-
ловна мета життя – будь-якими спо-
собами утриматися на своїй позиції 
і, по можливості, просуватися вгору 
службовими сходами. Благо держа-
ви та її населення їм стає вторинним 
і навіть заважає. Ці чиновники не об-
межують себе будь-якими моральни-
ми принципами і часом діють навіть 
на шкоду населенню своєї країни, 
якщо бачать у цьому користь особи-
сто собі. Професійні бюрократи – це 
бездарі у всьому, крім методів захо-
плення та утримання влади. Більшість 
їх нічого у своєму житті не створило, 
вони ніколи не працювали на реаль-
них підприємствах, в установах і не 
знають реального життя. Я згадую, як 
років десь 30 тому тодішній Прези-
дент Джордж Буш-старший приїхав 
на екскурсію до супермаркету і був 
уражений машинкою для читання 
штрих-коду на товарах. Це здавалося 
йому дивом техніки. Виявилося, що 
він потрапив до магазину вперше за 
багато років.

До недавніх часів у керівників і 
вождів (скажімо, у США та Росії) ви-
стачало розуму розуміти, що інте-
лектуальний потенціал суспільства 
має виняткову цінність для держави, 
у тому числі й для збереження їхньої 
власної влади. Навіть такий кривавий 
диктатор, як Сталін, дозволяв якесь 
вільнодумство і свободу в наукових 
колах (за винятком, мабуть, генетики 
та кібернетики, в яких він не зміг роз-
глянути собі вигоди). Або, наприклад, 
Гітлер, який за недомислом називав 
електроніку «єврейською наукою» і 

у свій час не дозволяв проводити ро-
боти над радіолокацією, що сприяло 
провалу його планів з вторгнення в 
Англію. Незважаючи на такі «прома-
хи» навіть ці диктатори добре розумі-
ли, що якісна освіта свого населення, 
підтримка науки і техніки та наявність 
у країні інтелектуальної еліти – один 
із наріжних каменів фундаменту їх-
ньої влади. Це розуміння в Америці 
було втрачено.

Керівні невігласи не розуміють 
важливості вивчення точних наук, що 
призвело до систематичного руйну-
вання шкільної та університетської 
освіти. У коледжах вміння грати у 
футбол цінується куди вище за знан-
ня математики. Діти у школах не ви-
вчають фізику, хімію, біологію та інші 
основні предмети. Вони замінені яко-
юсь ефемерною дисципліною під наз-
вою «наука», яка, як вінегрет, включає 
впереміш дрібні шматочки всього 
потроху. Коли не обтяжені фундамен-
тальними знаннями випускники шкіл 
йдуть у коледжі та університети, вони 
«беруть» там те, що знову ж таки ефе-
мерно називається «liberal arts», тоб-
то неточні (ліберальні) дисципліни, на 
кшталт психології, історії, філософії, 
літератури та ін. Ці дисципліни не ви-
магають напруженої роботи розуму, 
не розвивається аналітичне та кри-
тичне мислення, та, як наслідок, не 
відбувається підготовки учнів до плід-
ної діяльності. Переважну більшість 
ліберальних випускників роботу за 
спеціальністю знайти не може, вони 
сідають на шию батькам і займають 
себе якимись безглуздими речами, 
на кшталт боротьби зі зміною клімату 
або всілякими протестами, байдуже 
проти чого, аби «проти». Зрозуміло, 
завжди є невелика кількість талано-
витих американців, які напружено на-
вчаються і здобувають хорошу освіту, 
але це не завдяки системі, а всупереч 
їй. Однак через свою нечисленність 
ці люди погоду не роблять. В резуль-
таті розвалу освіти грамотність насе-
лення впала і американський народ 
у масі подурнішав, що правлячій вер-
хівці і потрібно – таким народом лег-
ше керувати.

Через розвал освіти наука та тех-
ніка залишилися без своїх кадрів, а 
в країні зникає інтелектуальна еліта. 
Втім, факультети точних наук поки що 
існують. Хто там навчається і хто пра-
цює в американських фірмах? Будь-
хто, тільки не корінні американці. 
Зайдіть до будь-якого університету – 
студенти там майже поголовно з Азії, 
а серед викладачів та науковців біль-
шість – іммігранти. Зайдіть у будь-яку 
хай-тек компанію та побачите там, що 
майже всю інтелектуальну та творчу 

роботу роблять або нещодавні ім-
мігранти, або іноземці. У Кремнієвій 
долині майже 80% фахівців – люди 
з інших країн. Корінні американці 
працюють у маркетингу, продажах, 
обслуговуванні клієнтів та інших «лі-
беральних» посадах, де високий інте-
лект не потрібен. Відсутність грамот-
них кадрів змушує більшість компаній 
перекладати дослідження, розробки 
та виробництво закордон чи купува-
ти там готові товари – те, що назива-
ється «аутсорсинг». Ось приклад із 
моєї особистої практики – тридцять 
років тому я написав підручник для 
університетів. Перші три його видан-
ня робилися в Америці, і я співпрацю-
вав із американськими редакторами. 
Починаючи з четвертого видання, 
не лише технічна робота над підруч-
ником, а й чисто редакторська – все 
було переведено до Індії.

Через створений працею попе-
редніх поколінь високий рівень жит-
тя люди стали жити в Америці добре, 
навіть краще, ніж у багатьох інших 
країнах. Високий рівень життя при-
звів до того, що у молоді зникли сти-
мули до навчання та праці. Навіщо 
напружуватися, коли й так добре? 
А якщо треба, «предки» завжди під-
кинуть грошенят. Маса американців 
хоче жити не напружуючись, безтур-
ботно, щоб, як у російських казках, 
мати «скатертину-самобранку» або 
отримувати від життя все «за щучим 
велінням», навіть не злазячи з печі. 
Результатом стало падіння інтелекту, 
деградація моралі, руйнування етики 
праці та зниження якості населення. 
Сірість стала нормою.

Таким чином, не лише у верхніх 
ешелонах влади, а й на всіх рівнях 
суспільства бездарі розплодилися, і 
тепер вони правлять бал. Зрозуміло, 
залишається чимало людей творчих, 
які думають і здатні до аналітичного 
мислення. Але їхні голоси або тонуть 
у безголосому хорі, або їм навмисне 
затикають рота.

Погляньмо на нинішню економі-
ку у США. Неозброєним оком видно, 
що ліберали – це погані менеджери 
та бездарні бізнесмени. До чого вони 
не торкаються - все перетворюється 
на сміття. За перший рік їхнього прав-
ління в країні відбулося різке падіння 
всіх економічних показників, а інфля-
ція досягла розмірів, небачених за ба-
гато років. Малограмотні керівники 
держави не вивчили в школі закон 
збереження матерії: ніщо з нічого не 
виникає, і якщо десь прибуло, то десь 
відбуло. Говорячи простою мовою – 
за все доводиться розплачуватися. 
Найжахливіше, що вони зробили з 
країною – розклали перед амери-

канським народом скатертину-само-
бранку: почали масово виплачувати 
грошову допомогу навіть тим, хто 
її зовсім не потребує. Щоб тримати 
подурнівше населення на короткому 
повідку, демократи запустили дру-
карський верстат і смітять грошима, 
як п’яний матрос. Держборг країни 
стрімко зростає. Який результат? У 
порівнянні з 2020 роком ціни на паль-
не подвоїлися, подорожчало абсо-
лютно все і виник небачений в історії 
парадокс: за досить високого безро-
біття (4.8% на кінець листопада 2021 
р.) більшість підприємств не можуть 
знайти працівників, люди воліють не 
працювати, а жити на дармову до-
помогу. Грошові подачки знищили 
фундамент американізму – стимул 
до праці та прагнення особистого 
успіху. Навіщо працювати, якщо твій 
заробіток порівняний з дармовими 
грошима, які тобі платить держава 
за сидіння вдома та байдикування? 
У портах на рейді стоять сотні суден 
із товарами – нема кому розвантажу-
вати, у багатьох магазинах порожні 
полиці – нема кому доставити товари 
зі складів, біля кас довгі черги – не 
вистачає касирів. Сьогодні в країні го-
стра нестача робочої сили за високо-
го безробіття.

А що відбувається в інших сферах? 
Бездарний уряд не знає, як упорати-
ся з цунамі нелегальних мігрантів, які 
облягають південні кордони. Для кра-
їни це може стати катастрофою. Істо-
рія вже бачила подібне – древній Рим 
загинув через наплив варварів, що 
ринули в імперію на дармові хліби та 
видовища. А приголомшливе за сво-
єю бездарністю виведення американ-
ських військ з Афганістану, коли було 
кинуто новітню військову техніку на 
мільярди доларів і залишено на вірну 
смерть лояльних співробітників з міс-
цевого населення? А переслідування 
через ФБР інакодумців, які сміють 
бути незгодними з «критичною расо-
вою теорією» та політкоректністю? А 
розгул злочинності – масові вбивства 
у містах, керованих демократами, по-
грабування магазинів, бездіяльність 
поліції, заляканої судовими переслі-
дуваннями? А задушення свободи 
думок у наукових колах? Бездарі не 
знають історію і не в змозі зрозуміти, 
що без вільної дискусії наука вмирає, 
як і сталося з генетикою в сталінсько-
му СРСР.

Лише рік тому за правління Трам-
па спостерігалася діаметрально про-
тилежна ситуація: ціни падали, країна 
вперше стала енергонезалежною, 
безробіття навіть на тлі пандемії та 
масових карантинів було помітно 
нижчим (3.6% на кінець листопада 
2020 року). В чому причина? Трампа 
можна назвати будь-ким, тільки не 
нездарою. Так, це груба і малопри-
ємна особистість, слон у посудній 
лавці, але ця сильна особистість ро-
била все, що добре для країни, мало 
піклуючись про власну вигоду і навіть 
репутацію. Не дивно, що дії Трампа 
пішли врозріз з інтересами кар’єрних 
бюрократів і вони зробили все, щоб 
його замінити на овочеподібну ма-
ріонетку, що призвело до деградації 
американського способу життя. Вони 
оголосили йому війну не на життя, 
а на смерть, і перемогли. Навіть че-
рез рік після відходу Трампа вони 
продовжують переслідувати його 
прихильників – надто великий у них 
страх перед «реконкістою».

А тим часом країна котиться у 
прірву. Бездарі захопили владу, а ми 
пожинаємо плоди.

Автор: Jacob Fraden, 2021
Джерело: www.fraden.com
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Продажі нерухомості 
в США можуть досягти 

15-річного рекорду
У жовтні продажі житла у США зросли на 0,8% 

у місячному вираженні, до 6,34 млн, з урахуван-
ням річних сезонних коливань. Це найбільший 
показник із січня, повідомила Національна асо-
ціація рієлторів США.

За даними асоціації, медіанна ціна будинків 
на вторинному ринку в жовтні зросла на 13,1% 
у річному вираженні до $353900.

«Ринок житла, як і раніше, активно зростає 
завдяки низьким відсотковим ставкам, зростан-
ню ринку праці та подорожчанню акцій», – за-
значив Лоуренс Юн, головний економіст асоці-
ації.

Ціни на житло все ще швидко зростають, 
оскільки через недостатню пропозицію багато 
покупців готові віддати більше грошей. Проте 
зростання цін сповільнилося порівняно з почат-
ком року. За даними рієлторського сайту Zillow 
Group, у жовтні майже у 15% оголошень ціна 
була знижена, у порівнянні з 7,9% оголошень в 
квітні.

Станом на кінець жовтня на продаж було ви-
ставлено 1,25 млн. будинків, що на 0,8% менше, 
ніж у вересні, і на 12% менше, ніж у жовтні 2020 
року.

Джерело: https://kontinentusa.com/prodazhi
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Маразм міцнішає!
Термін «ґвалтівник» скасовується, оскільки він ображає почуття ґвалтівників

Нещодавно словник амери-
канського «новомови» отримав 
чергове оновлення. У штаті Ко-
лорадо керівництво «Програми 
реабілітації осіб, які вчинили 
злочини на сексуальному ґрун-
ті» проголосувало за скасування 
терміну «ґвалтівник», оскільки 
це може зачепити почуття ґвал-
тівників.

Так-так, це не жарт. «Рішення 
ради програми, ухвалене після 
голосування 19 листопада, не 
змінить термінологію, що засто-
совується у кримінальному су-
дочинстві, реєстрі сексуальних 
злочинів і навіть у назві згаданої 
програми, – повідомляє кон-
сервативний онлайн-журнал 
«Federalist». – Однак, зміни сто-
суються такого важливого доку-
мента як «Стандарти та керівні 
принципи оцінки, лікування та 
моніторингу поведінки дорос-
лих секс-злочинців».

Замість того, щоб називатися 
«гвалтівниками», злочинці-збо-
ченці тепер будуть офіційно 

вважатися «дорослими, які ско-
юють злочини на сексуальному 
ґрунті».

Згідно з повідомленням газе-
ти Denver Post, ця зміна обумов-
лена тим, що ґвалтівники стика-
лися з «суворим» зверненням, а 
це було «контрпродуктивно сто-
совно реабілітації».

«Сумніваюся, що Denver Post 
вважає жахливе поводження 
з Кайлом Ріттенхаусом надто 
жорстоким. (Колегія присяжних 
у США виправдала 18-річного 
Кайла Ріттенхауса, який застре-
лив двох людей під час протестів 
BLM у місті Кеноша, штат Віскон-
сін). Секс-злочинці (наприклад, 
убитий Ріттенхаусом Джозеф 
Розенбаум, раніше засуджений 
за сексуальні злочини щодо 
неповнолітніх) користуються 
симпатією прогресивного істеб-
лішменту. А гідні юнаки, які нама-
гаються захистити власність лю-
дей від ліваків-погромників, цієї 
симпатії позбавлені», – коментує 
Дейв Блаунт із moonbattery.com.

Центр з контролю та профі-
лактики захворювань США також 
нещодавно випустив «пробудже-
ний» посібник з термінології для 
виправних установ, у якому за-
кликає називати ув’язнених або 
затриманих «людьми, які перебу-
вають у в’язниці, або затримані». 
Злочинців тепер слід називати 
«людьми, які перебувають під 
вартою або обвинуваченими», 
або «людьми, які в минулому 
були позбавлені волі».

У той час як держава турбу-
ється про захист почуттів ґвал-
тівників, які вчинили сексуальні 
злочини, до розбещувачів мало-
літніх також ставляться дедалі 
м’якше. Так, нещодавно «небі-
нарний» доцент університету 
Old Dominion закликав «делегі-
тимізувати» стиг му, пов’язану з 
терміном педо філії.

Джерело: https://summit.
news/2021/11/23/term-sex-offender-

cancelled-because-it-may-upset-sex-
offenders/
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Зважаючи на жорсткий кон-
троль усіх сучасних організацій 

і структур прихильниками про-
гресивізму, момент укорінення 
ідеї соціальної справедливості в 
повсякденному житті був лише 
питанням часу. Можна як завгод-
но довго обговорювати питання 
про те, що треба звернути увагу 
на проблему тиранії та патріар-
хату і почати втрачати довіру 
до всієї концепції сімейних від-
носин із протилежною статтю, 
реально лише в тому випадку, 
якщо на своїй шкурі довелося 
випробувати відповідні умови. 

Четверта хвиля фемінізму змісти-
ла акцент з організації умов праці на 
відносини між чоловіками та жінка-
ми, і серед перших все більше наро-
ду відмовляється від спілкування з 
протилежною статтю і приєднуєть-
ся до неформальних угрупувань на 
кшталт інцелів (INCELS) та МІСП (“Чо-
ловіки, що йдуть своїм шляхом”).

З чого молодим людям робити 
вибір на користь сімейного життя та 
дітей у такій нездоровій обстановці? 
Що ж, вони справді все частіше від-
мовляються від цього. У нещодавній 
статті під назвою “Спочатку прихо-
дить кохання, а за ним – стериліза-
ція” журналістка Барі Вайсс наводить 
докази зниження народжуваності 
порівняно з 1930-ми. «Деякі жінки не 
просто відкладають вагітність, а пов-
ністю виключають її можливість». 
Минулого року рівень смертності 
перевищив рівень народжуваності в 
25 штатах у порівнянні з 2015 р. За-
гальний коефіцієнт укладання шлю-
бів також знаходиться на рекордно 
низькому рівні — 6,5 випадків на 
тисячу осіб. «Міленіали - перше по-
коління, більшість представників 
якого не одружені (близько 56%)». У 
період з 2008 по 2018 рік потроїлася 
кількість чоловіків віком від 18 до 30 
років, які визнають, що за минулий 
рік вони не мали сексу. “Все менше 
дітей народжується у таких містах, 
як Нью-Йорк, куди стікаються моло-
ді нерелігійні американці у прагнен-
ні збудувати своє життя. У Сан-Фран-
циско собак - і тих більше, ніж дітей”.

Зрозуміло, частково все залежить 
від обраного способу життя, проте 

швидше за все, йдеться про щось 
більш тривожне. Як зазначає Вайсс, 
“посилання цієї категорії людей зро-
зуміле: життя й так досить втомли-
ве; світ лежить у руїнах і охоплений 
полум’ям. Хто захоче піддати нове, 
безневинне життя тяготам існуван-
ня в цьому злочинному нерівному 
суспільстві, та ще в умовах глобаль-
ного потепління?

Я б навіть сказав, що молоді чо-
ловіки та жінки почали втрачати за-
гальний дух людяності. Їх свідомістю 
заволоділа якась згубна сила, яка 
вважає конфлікт єдиним способом 
усунення будь-якої нерівності. Після 
всіх кампаній, що спостерігалися за 
останні роки, з боротьби з сексуаль-
ними домаганнями та насильством, 
а також на тлі загального негативно-
го ставлення до чоловічої половини 
людства, чи варто дивуватися, що 
молодь не горить бажанням спілку-
ватися з собі подібними? Нещодав-
но служба онлайн-знайомств Match.
com провела дослідження за учас-
тю 5000 одиноких громадян США, і 
80% з них заявили, що у порівнянні 
з періодом до початку пандемії важ-
ливість та значення сексу для них 
знизилися. Британське опитування 
Natsal-Covid 2020-21, проведене за-
мість традиційного Національного 

дослідження сексуальних відно-
син та способу життя, демонструє 
не менш гнітючу картину. Секс став 
прирівнюватися до мінного поля, 
де один невірний рух може вилити-
ся в звинувачення у зґвалтуванні з 
подальшим затяжним судовим про-
цесом з питань згоди на позашлюбні 
статеві стосунки. Навіщо ризикува-
ти?

Вибір на користь самотності та 
бездітності роблять не лише жінки. 
Все більше чоловіків, молодих і не 
дуже, заявляють про рішення відмо-
витися від сімейного життя зі стра-
ху ухвалити неправильне рішення і 
вибрати «не ту» жінку. Популярність 
сайтів знайомств зробило їх надто 
вимогливими та впертими. Найчас-
тіше вони вважають за краще спо-
кійно «рубатися» у приставку, ніж, як 
висловився один 36-річний чоловік, 
«опинитися в пастці нескінченних 
стосунків із кимось малоприємним». 
Інші кажуть, що побоюються напа-
док через власну приналежність до 
чоловічої половини населення. На 
жаль, відповідальність сприймаєть-
ся не як осмислений спосіб життя, 
а як одна з форм закабалення. Осо-
бисто мені доводилося чути, як чо-
ловіки називають сильних жінок, що 
мають свою думку, “фемінації”.

Громадянська активність у сфері 
соціальної справедливості посіяла 
стільки розбіжностей між статями, що 
багато жінок розглядають народжен-
ня дітей виключно крізь політичну 
призму, як я нещодавно дізналася на 
одному із вечорів для представників 
ЗМІ. Я сиділа в оточенні 20 журналіс-
ток у віці від 25 до 35 років і спочатку 
в розмові не брала участі. Але коли 
мова зайшла про шлюб і дітей, я від-
чула необхідність висловитись — до-
сить безрозсудно з мого боку, врахо-
вуючи їхню чисельну перевагу. Що 
мене здивувало, так це майже одно-
стайна зневага як до інституту шлюбу, 
так і до сімейного життя загалом. Коли 
я окреслила свою позицію щодо при-
родності бажання жінки вийти заміж і 
народити дітей, рівень обурення зріс 
у рази. Усі вони, здавалося, згодні з 
тим, що “у всьому винні чоловіки, це 
вони привчили жінок хотіти дітей”. Як 
висловився один тридцятип’ятиріч-
ний чоловік, «насправді жінки хочуть 
займатися сексом і розважатися без 
необхідності розмножуватися».

Я зазначив, що найчастіше чо-
ловіки змушені боротися з тягарем 
власних біологічних інстинктів, а мої 
співрозмовниці негайно охрестили 
їх “неприйнятною, соціально-обу-
мовленою поведінкою”, винен у 
якому той самий всюдисущий патрі-
архат. Можна було б заперечити, що 
група амбітних журналісток не може 
представляти інтереси всіх без ви-
нятку молодих жінок, проте згодом 
я мала розмову з групою жінок за 
тридцять і переконалася в існуванні 
якоїсь взаємної згоди щодо того, що 
схильність до сексу обумовлюється 
скоріше соціальними факторами, 
ніж ін., закладеними у нас природою.

Не виключаю, що частка правди в 
цьому є, проте небезпека полягає в 
тому, що страх молоді перед близь-
кими стосунками прирікає їх до жит-
тя на самоті та незадоволеності, на-
слідки чого будуть катастрофічними 
для майбутнього нашої планети.
Автор: Джеймс Іннес-Сміт (James Innes-Smith) 

– автор книги «Сім віків людини. Як жити 
осмисленим життям» (видавництво Little, 

Brown and Company), вже у продажу.
Джерело: https://www.spectator.co.uk/article/

the-allure-of-childlessness
Переклад українською – «Час і Події»

Spectator (Великобританія):

Як батьківство 
виходить із моди
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Судмедексперти 
округу Кук 

зареєстрували 
понад 1000 вбивств 

у 2021 році

Незважаючи на те, що до кінця року зали-
шилося понад місяць, кількість вбивств у 

окрузі вже є найвищою за останні десятиліття.

Офіс судово-медичної експертизи округу Кук 
підтвердив 1000-те вбивство округу у 2021 році 
у святкові вихідні. Загальна кількість вбитих у 
поточному 2021 році становить 1009. Востаннє в 
окрузі Кук було зафіксовано понад 1000 вбивств 
у 1994 році, тоді в окрузі було зафіксовано 1141 
вбивство. У 1991 році Офіс розглянув рекордні 
1229 вбивств.

Цього року афроамериканці стали жертвами 
81% вбивств, а латиноамериканці серед жертв 
становили трохи менше ніж 15% смертей від 
вбивств. Вісімдесят вісім відсотків загиблих були 
чоловіками. Управління підтвердило 986 вбивств 
у 2020 році. Це більш ніж на 40 відсотків більше, 
ніж у 2019 році, коли їх було 675.

Year Вбивства 
YTD

Пов’язані 
зі зброєю 

YTD

Вбивства 
Total

Пов’язані 
зі зброєю 

Total
2021 1,009 927 NA NA
2020 909 814 986 881
2019 624 541 675 588
2018 672 562 724 598

Офіс підтвердив 777 вбивств у Чикаго цього 
року. Трохи менш як 23% вбивств сталося в при-
міському окрузі Кук. Муніципалітети з найбіль-
шою кількістю вбивств цього року є такими.

Муніципалітет 2021-Вбивства
Harvey 30
Maywood 16
Dolton 11
Calumet City 8
South Holland 8
Berwyn 7
Chicago Heights 7
Cicero 6
Markham 6

Наймолодшим убитим в окрузі Кук був 1-місяч-
ний хлопчик, найстаршим – 84-річний чоловік.

Вік Кількість вбитих
0 – 9 12

10 – 19 144
20 – 29 389
30 – 39 255
40 – 49 111
50 – 59 59
60 – 69 29

70 + 10

Щоб отримати доступ до додаткових даних з 
офісу судово-медичної експертизи округу Кук, 
відвідайте архів справ.

Губернатор штату Іллінойс Прітцкер 
затвердив нові межі законодавчих 

округів штату для “Сongressional map”
Ця нова карта складена 

демократами штату. З 
її допомогою демократи 
гарантовано матимуть біль-
шість у Іллінойській делега-
ції Конгресу у Вашингтоні. 
Ось так - спритність рук і 
... ніякого шахрайства!

Губернатор Дж. Б. Прітцкер 
підписав закон про карту Кон-
гресу, складену демократами 
і спрямовану на розширення 
контролю партії над її вашинг-
тонською делегацією на деся-
тиліття, починаючи з виборів 
наступного року.

Схвалення карти Прітцке-
ром ніколи не викликало сум-
нівів після того, як демократ 
на першому терміні на почат-
ку цього року підписав роз-
роблену партією карту, яка 
створює нові межі для 177 за-
конодавчих округів штату.

Нова карта піддалася кри-
тиці з боку республіканців, 
а оскільки федеральні позо-
ви про порушення виборчих 
прав в ході перекроювання 
округів є звичайною справою, 
то цілком були ймовірні юри-
дичні проблеми з картою, під-
писаною Пріцкером. Проте гу-
бернатор у вівторок виступив 
на захист карти.

 «Ці карти відповідають ви-
значному закону про права 
голосу та забезпечать спра-
ведливе представництво всіх 
громад у нашій делегації в 
Конгресі», – сказав Прітцкер у 
заяві.

Оскільки демократи кон-
тролюють Генеральну асамб-
лею та канцелярію губер-
натора, для нової карти не 
знадобилося жодного внеску 
республіканців. Так було й де-
сять років тому, що призвело 
до створення карти, де демо-
крати мають перевагу 13-5 над 
республіканцями в делегації 
штату в Конгресі.

Оскільки федеральний пе-
репис населення 2020 року, 
відкладений через пандемію, 
показав першу втрату насе-
лення Іллінойсом за десяти-
ліття, представництво штату 
в Палаті представників США 
скоротилося з 18 місць до 17. 
Демократи прагнули провести 
межі, які давали б їм перевагу 
14-3 на майбутніх виборах.

Карта Конгресу законодав-
чих округів штату вважалася 
критичною не тільки для де-
мократів в Іллінойсі, але й для 
партії на національному рівні, 
враховуючи вузьку демокра-
тичну більшість, яку має спікер 
Палати представників Ненсі 
Пелосі на проміжних виборах 
наступного року, що зазвичай 
сприяє виходу партії з-під вла-
ди в Білому домі.

Ще до того, як Прітцкер під-
писав нову карту, республікан-
ці та демократи були змушені 
протистояти змінам кордонів.

Лише через кілька годин 
після того, як 29 жовтня за-

конодавчі органи схвалили 
карту, республіканець Адам 
Кінзінгер з Чаннахону, який 
перебував 6-й раз в Конгресі, 
виступив проти колишнього 
президента Дональда Трампа 
та його постійного керівни-
цтва партією, вирішив не пре-
тендувати на переобрання. 
Кінзінгер був розміщений в 
окрузі разом із депутатом США 
Даріном ЛаХудом з Пеорії, 
який був постійним прихиль-
ником Трампа.

Депутат від Демократичної 
партії Марі Ньюман з Ла-Гра-
ндж, яка працювала перший 
термін, вирішила кинути ви-
клик депутату від Демократич-
ної партії Шону Кастену з Да-
унерс-Гроув, який перебував 
двічі, після того, як була відо-
бражена в районі з латиноаме-
риканським населенням, який 
представляє представник 
США Хесус «Чуй» Гарсія.

Свіжоспечена республікан-
ська депутатка Мерфі Міллер 
з Окленда була відображена 
на карті в окрузі з чотиристро-
ковим депутатом США Майком 
Бостом з Мерфісборо. Бост 
оголосив, що буде домагати-
ся переобрання. Міллер не 
сказала, що вона буде робити. 
Вона могла б кинути виклик 
депутату США Родні Девісу, 
чий сусідній район включає 
частину її нинішнього округу.

Члени Конгресу не повинні 
проживати в окрузі, який вони 
представляють.

Підпис Прітцкера також оз-
начає, що настав час прийняти 
рішення для Девіса, який за 
новою картою знаходиться в 
республіканському централь-
ному районі Іллінойсу. Девіс 
роздумував про свою потен-
ційну кандидатуру від Респу-
бліканської партії на пост гу-
бернатора, і його помічники 
сказали, що він прийме рішен-
ня щодо свого політичного 
майбутнього, коли нові кордо-
ни стануть законом.

Нова карта також створює 
новий другий район впливу 
латиноамериканців, що відо-
бражає збільшення населення 
латиноамериканців у штаті. 
Район, відкритий для вибор-
чої боротьби, простягається 
від північно-західної частини 
Чикаго на захід і включає ла-
тиноамериканські громади в 
Бенсенвіллі, Аддісоні та Захід-
ному Чикаго.

Chicago Ald. Gilbert Villegas 
36-им оголосив про свою кан-
дидатуру від Демократичної 
партії в окрузі, і очікується, хто 
ще буде балотуватися.

Демократи також створили 
новий відкритий округ, який 
проходить від району Ме-
тро-Схід поблизу Сент-Луїса 
і йде на північний схід, щоб 
включити виборців-демокра-
тів у Спрінгфілді, Декейтері та 
Шампейні. Колишній помічник 
Прітцкера Ніккі Будзінскі ого-
лосила про номінацію від Де-
мократичної партії на цьому 
окрузі.

Нова карта також намага-
ється створити західний округ 
Іллінойсу, орієнтований на де-
мократів, щоб зберегти місце, 
яке п’ять термінів займає де-
путат від США Черрі Бустос з 
Молайн, який не претендує на 
переобрання. Округ поширю-
ється на демократичні райони 
Рокфорда, перш ніж відправи-
тися на південь, щоб спробу-
вати забрати демократів у Пе-
орії та Блумінгтоні.

Кілька демократів оголо-
сили свої кандидатури, щоб 
спробувати замінити Бустоса. 
Остання суперниця Бустоса з 
Республіканської партії, Естер 
Джой Кінг із East Moline, також 
бере участь у конкурсі.

Автор: Rick Pearson,
Джерело: https://www.msn.com/en-us/
news/politics/illinois-congressional-map-

drawn-by-democrats-with-aim-of-cementing-
control-of-state-s-washington-delegation-

signed-by-gov-pritzker/
Переклад українською – «Час і Події»



ЧАС І ПОДІЇ
#48 I 12.1.202134 ЗДОРОВ’Я

Чи можна запивати їжу: поради дієтолога
Фахівець розповів, чим варто 
запивати їжу, і чи потрібно 
це робити взагалі

Про це пише видання «Курсор».
Ідеальний напій під час та після 

їжі — це вода. Цікаво, що вона по-
винна бути теплою або кімнатної 
температури.

Дієтолог Андрій Бобровський 
також пояснив, чому твердження 

про те, що запивати їжу шкідливо 
— це нісенітниця.

«Думка про те, що не треба пити 
воду під час їжі, не зовсім виправ-
дана. Бо, якщо ми їмо суп як одну 
з дієтичних і правильних страв, то 
суп, як правило, це вода, яку ми 
вживаємо з твердою їжею. Ви мо-
жете його з’їсти. З їжею», — сказав 
Бобровський. 

Також він радить за-
пивати їжу трав’яним 
чаєм, чорним чи зви-
чайним зеленим, але не 
надто міцним.

Варто пам’ятати, що 
людям із серцево-су-
динними захворюван-
нями не варто пити 
надто багато чаю.

Джерело: “Високий Замок”
(https://wz.lviv.ua/

health/446825)

Випиваєте більш ніж одне горнятко кави 
на день? Чи впораються з цим ваші нирки?

З кавою пов’язані два метаболіти, 
які вплива ють на підвищення ризику хронічної хво роби нирок

Вживання кави — одна з най-
більш досліджуваних тем у світі на-
уки, і, можливо, саме тому вчені по-
стійно щодо цього сперечаються. 
Під час нового дослідження було 
вивчено зв’язок між вживанням ве-
ликої кількості кави та хронічною 
хворобою нирок. Його результати 
можуть вас неприємно здивувати.

Кава — найпопулярніший на-
пій у світі, і багато хто з нас не звик 
задоволь нятися одним горнятком 
на день. Але що це означає для 
нашого здоров’я? Американські 
вчені зі Школи громадської охо-
рони здоров’я ім. Блумберга при 
Уні верситеті Джонса Гопкінса ви-
явили, що вживання двох і більше 
горняток кави на день може під-
вищити ризик розвитку хронічної 
хвороби нирок (ХХН).

У ході нового дослідження, 
опублі кованого в Clinical Journal 
of American Society of Nephrology, 
було вивчено 372 метаболіти крові 
у 3811 різних людей. Метаболіти — 
це невеликі молекули, які утворю-
ються чи використовуються, коли 
організм розщеплює їжу, хімічні 
речови ни чи ліки.

Результати показали, що 56 від-
сотків людей пили каву щодня, а 32 
відсотки з них вживали більш ніж 
два горнятка на день. Під час тестів 
дослідники виявили один пов’яза-
ний з кавою метаболіт, який може 
допомогти ниркам стати здорови-
ми. Водночас було виявлено два 
інші ме таболіти, які провокують 
хронічну хворо бу нирок.

За хронічного захворювання 
нирки поступово втрачають свої 
функції. Зо крема, у них починають 
накопичувати ся зайва рідина та 
токсичні відходи, що може призве-
сти до гіпертонії, серце вих захво-
рювань та навіть інсульту. У та кій 
ситуації пацієнту може знадоби-
тися діаліз або пересадка нирки. 
За дани ми CDC, сьогодні кожен 
сьомий дорос лий американець 
(близько 37 мільйонів осіб) страж-
дає від хронічної хвороби ни рок.

Результати дослідження здиву-
вали фахівців з Університету Джон-
са Гопкінса, адже лише шість міся-
ців тому було опу бліковано інший 
звіт про «сприятливий вплив кави 
на функцію нирок».

Співавтор нового дослідження 
доктор Кейсі Ребхольц сказала в 
інтерв’ю The Independent: «Ми ви-
явили, що з кавою пов’язані ще два 
метаболіти, які вплива ють на підви-
щення ризику хронічної хво роби 
нирок. Ці сполуки також пов’язані 
з курінням цигарок, що частково 
пояснює, чому ці сполуки також 
пов’язані з підви щеним ризиком 
захворювання нирок».

На думку доктора Ребхольц, ця 
тема по требує подальших дослі-
джень, тому лю бителям кави, мож-
ливо, поки що не слід категорично 
відмовлятися від подвійно го ес-
пресо. Крім того, безліч інших робіт 
вчених свідчать, що кава в помірній 
кіль кості може бути корисною для 
здоров’я людини. Наприклад, опу-
бліковані у черв ні цього року в ме-
дичному журналі BMC Public Health 
результати дослідження по казали, 
що вживання трьох-чотирьох гор-
няток кави на день може знизити 
ризик раку печінки та інших захво-
рювань печін ки, пов’язаних з алко-
голем.

Ще одне дослідження показа-
ло, що серед людей, які не мають 
захворювань серця, вживання до 
трьох горнят кави на день пов’яза-
не зі зниженням ризику смерті від 
серцевих захворювань, інсуль ту або 
ранньої смерті з будь-якої причи ни, 
порівняно з вживанням інших на-
поїв. У лютому в журналі Circulation 
було опу бліковано статтю про те, 
що вживання хоча б одного горнят-
ка кави на день до поможе знизити 
ризик серцевої недо статності.

Автор: Олег Стриж
Джерело: “Високий Замок” 

(https://wz.lviv.ua/health/446706)

Долаємо симптоми 
професійного вигоряння

Якщо ви помітили у себе симптоми професійного вигоряння, 
не сподівайтеся, що вони з часом минуть

Запам’ятайте, що усе, що з нами 
відбувається, залежить лише від 
нас. Тому вам вибирати, чи зали-
шатися на роботі, яка вам не по-
добається та є причиною вашого 
поганого психологічного стану, чи 
спробувати щось змінити. Керуйте 
стресовим фактором, який спри-
чиняє вигоряння. Після того, як ви 
визначили, що саме викликає у вас 
симптоми професійного вигорян-
ня, складіть план, як ви можете з 
цим впоратися.

Оцініть свої можливості. Обго-
воріть конкретні проблеми з вашим 
керівником. Можливо, ви зможете 
по працювати разом, щоб змінити 
ваші очікування, досягати компро-
місів або конкретних рішень. Чи є 
можливими якісь варіанти поділу 
роботи на окремі елементи? Чи є 
можливість працюва ти дистанцій-
но, чи зробити час роботи більш 
гнучкішим?

Змініть своє відношення. Якщо 
на роботі ви стали цинічними, роз-
гляньте можливості та шляхи зміни 
вашого ба чення. Може, ви по-ново-
му подивитеся на приємні аспекти 
вашої роботи. Пока жіть колегам, 
що ви бачите та визнаєте їхній цін-
ний внесок та добре виконану ро-
боту. Протягом дня робіть короткі 

пе рерви. Проведіть час подалі від 
роботи, займаючись чимось, що 
вам справді подобається.

Не бійтеся шукати підтримку. 
Якщо ви маєте добрі стосунки з ки-
мось із колег по роботі, маєте дру-
зів або близьких, їхня підтримка 
та співпраця може допомогти вам 
впоратися зі стре сом на роботі та 
почуттям вигоряння. Можливо, у 
вашій компанії є спеціаль но навче-
ні для цього люди. Не бійтеся звер-
татися по допомогу.

Оцініть свої інтереси, вміння 
та бажання. Відверта оцінка може 
допо могти вам вирішити, чи варто 
розгля нути іншу роботу. Напри-
клад, таку, на якій ставлять менше 
до вас вимог чи яка більше відпові-
дає вашим інтересам та цінностям.

Робіть фізичні вправи. Регуляр-
на фізична активність допомагає 
краще справлятися зі стресом. Це 
також до помагає зосередитися на 
речах, які не пов’язані з роботою.

Добре спіть. Повноцінний сон 
від новлює самопочуття та сприяє 
здоров’ю. Постановіть собі спати 
не менше 7−8 го дин на добу.

Автор: Ірина Лисичанська
Джерело: “Високий Замок”

 (https://wz.lviv.ua/health/446788)

Кардіолог пояснив, чому варто 
відмовитися від помідорів

Американський кардіолог і автор книг Стівен Гандрі вважає, 
що від вживання томатів треба відмовитись

За словами експерта, цей овоч 
може бути небезпечним — через 
вміст у ньому білка лектину, який 
рослина використовує для бороть-
би зі шкідниками.

Як зазначив фахівець, в організ-
мі лю дини білок може стати причи-
ною виник нення запального про-
цесу й низки за хворювань. 

Кардіолог пов’язав вплив лекти-
ну з виникненням хронічної втоми, 

погіршенням діяль-
ності мозку, появою 
на шкірі висипу й 
облисінням.

Однак американ-
ський медик визнає, 
що у помідорах ба-
гато вітамінів, корис-
них мікроелементів, 
і що томати можуть 
бути профілактикою 
онкології. Але вод-
ночас, стверджує 
експерт, наявність 
лек тину в овочі за-
грожує людському 

орга нізму.
Раніше експерти з Австралії наз-

вали продукти, які знижують ризик 
розвитку раку кишківника: лікарі 
порекомендува ли включити до ра-
ціону більше продук тів, багатих на 
клітковину.

Автор: Юлія Підлужна
Джерело: “Високий Замок”

 (https://wz.lviv.ua/health/446708)

Проста вода - ідеальне доповнення до їжі. 
Фото умовне з відкритих джерел

Обго воріть конкретні проблеми з вашим керівником

Лю бителям кави, можливо, 
поки що не слід категорично 
відмовлятися від подвійно го 

еспресо

Овоч може бути небезпечним –
через вміст у ньому білка лектину
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Робота
Потрібна жінка для роботи в росій-

ській сім’ї. 847-329-0202

Потрібно на роботу: електрик з до-

свідом роботи в США. 224-305-1991

Різне
Математика. 773 -459 - 4092 

Шукаю спонсорів на розроб-
ку технології, конструкторське 
проектування, виготовлення до-
слiдницького апротонного элек-
тролiзеру для отримання алю-
мінієвої фольги з брухту.  Тел: 
+380-98-998-0786

Лікування онкозахворювань 3-4 
стадії вихідців із СНД. Тел: +380-
98-998-0786

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

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

50 c
75 c
$20/ per

issue

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

•Tel: 773-956-1759  Fax: 773-345-5622

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

Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує

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

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

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

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

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

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

добре оплачувану роботу 
по догляду за літніми людьми:

Приємна літня пара з Mount Prospect шукає фізично 
сильну помічницю. 

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

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

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

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

гарна англійська, DL, машина і досвід.

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

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

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

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

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

машини не потрібно.

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

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

Потрібні працівники (пари) на прибирання 
офісних  приміщень  в вечірній час.
В місти Wheeling &  Buffalo Grove.

Залиште повідомлення на 224-676-3602 Ми  Вам обов'язково
зателефонуємо!

ПРИБИРАННЯ Увага, підробіток ввечері!

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

C • Mig Tig

  312–593–3675 eurobestcare@gmail.com773 - 707 - 0018 

Ми відкрили новий офіс неподалік Української околиці! 
1032 N. Ashland Avenue, Chicago, IL 60622

• Робота на неповний робочий  
 день або з проживанням.
• Хороша оплата, стабільні   
 робочі години та відмінні   
 клієнти.
• Багато доступних вакансій   
 для чоловіків і жінок.
• Приходьте в наш офіс і ми   
 знайдемо для вас відмінну   
 роботу у хороших клієнтів!

• Фахівець із обслуговування /Maintenance Man 
• Теслярі /Woodworkers • Некваліфіковані робітники • Прибиральниця

Заробітна плата - залежно від кваліфікації. 401K відповідає 100%; понаднормова робота/overtime,
медичне страхування, бонуси та інші пільги. Поруч із транспортом. Трохи англійської – добре.
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Мезе з буряка і айви: готуємо разом

Мезе – це ціла родина турець-
ких перекусок. Якщо ви були в Ту-
реччині, то мабуть помічали цілі 
таці з маленькими піалами, в яких 
чого тільки нема – і мариновані 
перчики, і хумус, і бабагануш…

Отже мезе з буряка і айви – це 
намазка на грінки чи хліб. Ідеаль-

но підійде до снідан-
ку, або як перекус. 
Готуємо за рецептом 
пані Стефи (https://
panistefa.com/):

 2 середніх буряка 
– спекти або зварити, 
почистити

 1 велика айва
 зелень для подачі

Йогуртова заправ-
ка (усе змішати):

 1,5 склянки сві-
жого йогурту (я взяла 
грецький 10%)

 3 ст. л. тахіні (кун-
жутної пасти)

 3 ст. л. оливкової олії
 1 ст. л. лимонного соку
 сіль за смаком (можна і без 

неї)
Буряк і айву натерти на грубій 

терці, змішати із заправкою, при-
красити і з’їсти.

Домашній шоколадний плавлений сир
Дуже смачний 

домашній плавле-
ний сир із шоко-
ладним смаком. 
Такі ласощі із нату-
ральних продук-
тів сподобаються 
усім. Особливо 
задоволеними бу-
дуть діти.

Інгредієнти
 сир кисломо-

лочний 450 г.
 масло вершкове 50 г.
 сметана 20% 75 г.
 шоколад молочний 100 г.
 цукор ванільний 20 г.
 сода 1 ч.ложка

Перемішати сир, ванільний цу-
кор, сметану, м’яке вершкове мас-
ло і соду. Здрібнити блендером до 
однорідної пастоподібної маси і 
залишити на 5-10 хвилин, щоб сода 
почала діяти. Перекласти масу у 
товстостінний сотейник і нагрівати 
на мінімальному вогні, постійно по-
мішуючи, до 55-60*С.

Маса почне активно плавитись, 
стане тягнучою. Не можна дати масі 
закипіти, за цим потрібно слідкува-
ти, бо усе може розшаруватись На 
нагрівання у вас піде приблизно 
5-7 хвилин.

Зняти масу з вогню і вмішати по-
січений шоколад. Коли він розчи-
ниться, викласти масу у банку, дати 
вистигнути до кімнатної температу-
ри, закрити кришкою і відправити у 
холодильник.

Такий сир можна зберігати у хо-
лодильнику 5-6 днів.

Шоколадний мус: 
вибух смаку та аромату

Лише 4 інгредієнти, 15 хв. для 
приготування – і наступного дня у 
вас на столі повітряний, насичений 
і дуже смачний десерт. 

Можна додати карамель, пряно-
щі, помаранчеві цукати (фантастич-
но смакують з чорним шоколадом), 
пару листочків м’яти і створити свій 
власний рецепт.

 150 грам шоколаду (чорного, 
білого, молочного)

 25 грам масла
 4 яйця
 25 грам цукру

Поламати чи на-
різати шматочками 
шоколад і розтопити 
його на паровій бані 
або в мікрохвильо-
вій печі.

Відділити жовтки 
від білків, білки мож-
на поставити в холо-
дильник, а жовтки 
збити з цукром до 
глянцевої, шовкови-
стої маси.

Додати жовтки 
до шоколаду, дуже добре вимішати 
масу і дати повністю вистигнути.

До білків додати щіпку солі і зби-
ти до піків.

Дуже ніжно і акуратно ввести 
білки до шоколадної маси. Мішати 
поки маса не стане однорідною, 
але дуже плавно, згори донизу, 
щоби білки не осіли.

Розкласти у креманки і постави-
ти в холодильник на ніч.

Салат із соковитою грудинкою та 
моцарелою: все ідеальне – просто

Салат з сиром моцарела та кур-
кою, як і багато інших салатів, до-
водить, що курячі грудки – чудове 
м’ясо. Воно пісне, корисне та уні-
версальне. Головне – правильно їх 
приготувати, аби м’ясо не пересу-
шилося і салат був ніжним та соко-
витим. 

Інгредієнти:
 500 г курячого філе
 3 червоних томати
 340 г консервованої кукуру-

дзи (1 банка)
 1 пучок кінзи
 2 упаковки моцарели (у роз-

солі)
 3-4 ст. л. оливкової олії
 1 червона цибуля (невеличка)
 2 ст. л. соку лимона
 ½ ч. л. солі
 ½ ч. л. цукру
 50 мл теплої води
 3 горошини духмяного перцю
 1 лавровий лист
 до смаку сіль та перець

Підготуйте всі інгредієнти для 
приготування салату з куркою та 
моцарелою. Куряче філе обирайте 

свіже, очистьте від плі-
вок та зайвого жиру.

Викладіть 500 г філе 
(2 шт.) у каструлю ра-
зом із 3 горошинами 
духмяного перцю, 1 
лавровим листом, до-
дайте солі до смаку. За-
лийте водою та варіть 
до готовності курки, це 
приблизно 25-30 хви-
лин.

Тим часом помий-
те 3 томати та наріжте 
тонкими частинками. 
Червону цибулину 
очистьте і наріжте на-

півкільцями.
Аби смак цибулі не був дуже різ-

ким, викладіть її у невелику ємність 
та замаринуйте із 2 ст. л. соку лимо-
на, 50 мл теплої води й дрібками 
солі та цукру. Залиште на 20 хвилин, 
а потім злийте маринад.

Відкрийте 2 упаковки із моцаре-
лою та злийте розсіл. Наріжте сир 
довільними шматочками. Я розрі-
зав кульки спочатку навпіл, а потом 
нарізав часточками однакової тов-
щини.

Відварену курку залиште на 
деякий час, аби вона охолола. По-
тім наріжте крупними довільни-
ми шматочками. До речі, бульйон, 
який вийшов у процесі приготуван-
ня курки, можете не виливати, а ви-
користати для приготування інших 
страв.

У велику миску викладіть курку, 
моцарелу, томати та мариновану 
цибулю. Порубайте зелень кінзи та 
додайте у миску разом із 340 г кон-
сервованої кукурудзи. Обережно 
все перемішайте, заправте 3-4 ст. л. 
оливкової олії, сіллю та перцем до 
смаку.

Смачна закуска – рецепт класичного 
форшмаку з оселедця

Форшмак у перекладі з німець-
кої (Vorschmack) – означає «заку-
ска».

Форшмак – це популярна 
страва у швецькій, німецькій та 
єврейській кухнях, яка подаєть-
ся у вигляді закуски. Традиційно 
його роблять з оселедця та дода-
ють хліб, цибулю, яйця, яблука та 
маргарин або вершкове масло. 
Тож класичний рецепт форшмаку 
містить саме ці інгредієнти. Але 
іноді його роблять і з рубленого 
м’яса.

Інгредієнти:
 філе оселедця (400 грамів);
 варені яйця (4-5 штук);
 хліб білий (70 грамів);
 ріпчаста цибуля (100 грамів);
 кисло-солодке яблуко (100 

грамів);
 масло вершкове (20 грамів 

або одна столова ложка);
 за бажання – оцет або лимон-

ний сік (одна чайна ложка).
Хліб потрібно відокремити від 

корки та замочити у кип’яченій 
воді. Яблуко – почистити та поріза-
ти, те саме треба зробити і з цибу-
лею, яйця – відокремити від шкара-
лупи. Філе – також нарізати.

Після цього необхідно підго-
тувати м’ясорубку. Хліб треба від-
жати від води, після чого, разом із 
іншими інгредієнтами, пропустити 
через м’ясорубку. Все це потрібно 
перемішати, додавши вершкове 
масло та за бажання лимонний сік 
або оцет (аби зробити форшмак ки-
слуватим). Також можна приправи-
ти меленим перцем.

Перекладіть отриману страву у 
тарілку та прикрасьте зеленню. По-
дають форшмак як закуску на грін-
ках або до гарячої картоплі. Смач-
ного.

За рецептами пані Стефи (Маріанни Душар) та Євгена Клопотенка
Автор: Марія Лутчин

Джерело: Галицький Кореспондент
 (https://gk-press.if.ua/author/lutchyn/)
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Triple  D  Express
Потрібні досвідчені водії СDL

70-75 ц/миля
2016, 2017 Freightliner & Volvo 

New trailers
Direct deposit weekly 

Clean driving record required 
All miles & extra stops paid

Local Drivers needed (Chicago)
Trucks for Sale / Lease

OWNER  OPERATORS
90% from gross

IFTA preparation available 
Reefer & Dry Van loads

Fuel cards available 
Direct deposit weekly 

In house repairs & Tire discounts

HIRING : DISPATCHERS,  MECHANICS,  ACCOUNTING

Towing bar available for rent
$150 – 1st day • $100 – every additional

Розмовляємо вашою мовою
630-853-6420  ;  224-622-3954

dobrind@tripledexpress.com
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Овни
Завдяки вмінню долати перешкоди ви до-

сягнете чималих успіхів у професійній сфе-
рі. Цей тиждень подарує нові перспективні 
пропозиції та приємні знайомства.Овнам на 
цьому тижні належить проаналізувати допу-
щені помилки і витягти з цього цінний життє-
вий досвід. Отримані знання стануть в нагоді 
в найближчому майбутньому. Випадає шанс 
розпланувати відпустку і замовити квитки – 
вдасться непогано заощадити. Вашим роди-
чам може знадобитися допомога. Спробуйте 
по-новому поглянути на флірт, який спонтан-
но почався на роботі. Почуття помітно впли-
не на ваш характер і на ваші ділові якості, 
додасть тверезості мислення i ґрунтовність 
висновків.

Козероги
Відверта емоційність може бути сприйня-

та за грубість. Будьте уважні та зосереджені. 
Поспіх майже ніколи не допомагає. Важливі 
рішення краще спершу обговорити з рідни-
ми. 

Зірки надають вам шанс надати допомогу 
оточуючим людям. Хороший період для пла-
нування важливих завдань, не виключено, 
що все задумане пройде успішно. Фінансова 
ситуація на цьому тижні вас не порадує, дове-
деться включити режим економії і відкласти 
необов’язкові витрати. Ви готуватиметеся до 
рішучого ривка. Ваші бажання цілком збiгати-
муться з можливостями. 

Друзі скучили за вами, так що приділіть їм 
більше уваги. Довіртеся зіркам, вони ведуть 
вас до успіху.

Тельці
На роботі варто проявити критичне мис-

лення та уважність. Чудовий час для старту но-
вих проектів. На вас чекають позитивні зміни 
та приємні сюрпризи.Цей тиждень поставить 
Тільців перед важким вибором, стосовно осо-
бистих відносин. Вам вирішувати розірвати 
відносини або спробувати знайти точки до-
тику. Не варто слухати поради оточуючих, по-
кладайтеся на внутрішній голос. Ваше фінан-
сове становище радує стабільністю, прийшов 
час розрахуватися з боргами. Остерігайтеся 
неправильного кроку, необережно сказаного 
слова, щоб потім не довелося довго віднов-
лювати мир і зализувати рани. Керівництво 
неодмінно помітить вас як сумлiнного співро-
бітника.

Водолії
Ви надихаєте оточуючих своїми завзяттям та 

почуттям гумору. Це вдалий час для занять спор-
том, прогулянок та мандрівок. Перебування на 
природі допоможе знайти рішення на ваші запи-
тання. 

Деякі справи зажадають більше часу на рішен-
ня, ніж очікувалося. Водоліям потрібно запастися 
терпінням і завзятістю. Якщо ви не будете пасува-
ти перед труднощами, зможете зловити удачу за 
хвіст. 

Ймовірно загострення мігрені або болю в 
шлунку. Більше відпочивайте і проводите час на 
свіжому повітрі. и вирішите зміцнити старі зв’яз-
ки, але це не завадить завести новi. Ті, у кого не 
вирішене квартирне питання, мають можливість 
успішно впоратися з ним. Та розраховувати на 
блискавичний результат не варто.

Близнюки
Дослухайтесь до своєї інтуїції. У цей 

час ваші думки та наміри мають неабияку 
силу. Ви дивуватимете вмінням переко-
нувати та домовлятись. Ваш емоційний 
фон на цьому тижні буде нестабільним. 
Настрій буде кататися на американських 
гірках, змінюючись із запаморочливою 
швидкістю. Творчість допоможе пере-
жити цей складний період. Спробуйте 
пошукати в собі приховані таланти. Будь-
те уважні до свого здоров’я, можливі не-
здужання і занепад сил. Ваш стан нагаду-
ватиме летаргійний сон. Не можна бути 
таким трудоголіком! Займiться спортив-
ними вправами, також не завадять вечiр-
нi прогулянки.

Риби
Сприятливий час для перспектив-

них змін. Чекайте нових пропозицій, 
але не слід приймати імпульсивних рі-
шень. Слід добре все продумати. Мож-
ливо, на допомогу прийде давній зна-
йомий. 

Багато часу заберуть домашні кло-
поти, але в кінці тижня ви зможете 
зітхнути з полегшенням. Обережніше з 
людьми, які пропонують допомогу. По-
трібно з’ясувати їх справжні мотиви. 

Зірки рекомендують не брати гро-
шей в борг, віддати суму вийти неско-
ро. Можливі переговори з начальством 
краще провести на спокійній ноті, пу-
стивши при цьому в хід свої чари і чи-
малим розум. 

Діви
Ваші таланти допоможуть у профе-

сійній сфері, бо оригінальні пропо-
зиції можуть виявитись найкращим 
рішенням. Ініціативним та креатив-
ним зірки пророчать успіх. Ретельно 
придивіться до свого оточення на 
цьому тижні. Ви схильні піддаватися 
чужому впливу і люди з недобрими 
намірами можуть вам нашкодити. 
У відносинах з партнером саме час 
приборкати гординю і зарозумілість 
і піти на поступки. Щоб уникнути 
проблем зі здоров’ям, необхідно біль-
ше відпочивати і гуляти на свіжому по-
вітрі. Сміливо використовуйте знання, 
отримані на практиці, це лише додасть 
вам ваги в очах начальства. Якщо виникне 
необхідність заручитися підтримкою пропо-
нованого вами проєкту, доведеться проявити 
витримку і такт.

Скорпіони
Тиждень вдалий для відпочинку та подорожей. Ви будете 

сповнені енергії та сил. Безліч приємних емоцій нададуть упев-
неності, яка допоможе успішно реалізувати проекти. Хороший 
період для нових починань. Зараз Скорпіони зможуть сфор-
мувати корисні звички і розлучатися з шкідливими. Вельми 
корисно спілкування, ви зможете завести вигідні знайомства. 
Приготуйтеся до несподіваної зустрічі, яка буде незабутньою. 
Найважливіше і цінне для вас лежить на поверхні. Потрібно 
тільки придивитися уважніше й не втратити свій шанс. Помил-
ки бути не може, адже ви проникливі як ніколи.

Леви
Незабаром на вас чекають фінансові надходження, можлива грошова ви-

нагорода. Відповідальність та раціональність допоможе спланувати бюджет 
та правильно розпорядитись грошима. Період молодика і сонячного за-
темнення буде для Левів нестабільним. В один день ви відчуєте, що досягли 
успіху. А вже на наступний, вас може охопити смуток і розчарування. Варто 
приймати з вдячністю все що маєте, і це допоможе пережити непрості часи. 
Добре займатися благодійністю - це повернеться сторицею. Наприкінці тиж-

ня ймовірна грошова нагорода. Поблажливість до співрозмов-
ника і визнання за ним права на помилку зіграють вам 

на руку. Постарайтеся зосередити всю увагу на 
роботі, велика ймовірність укладання вигідних 

контрактів.

Раки
Ваші енергійність та душевність можуть допомогти близь-

ким. Не бійтесь дати пораду, можливо, саме ви зможете під-
казати правильне рішення. Активний відпочинок надасть 
більше енергії. 

Вдалий час для Раків. Ви зможете познайомитися з ціка-
вими людьми і відвідати світські заходи. Ви в центрі уваги і 
отримуєте компліменти і подарунки від шанувальників. Ви-
гідна пропозиція може виявитися ризиковою, проте на цьо-
му тижні ризик повністю себе виправдає. Постарайтеся не 
загострювати стосунки з колегами. Можливо, ви має-
те рацiю, але їх більше. І зовсім не виключено, що 
вони змінять думку, а ви опинитеся на висоті.

Терези
Сприятливий час для праці. Не бій-

тесь озвучувати свої ідеї та ділитись 
критичними думками. Ваша ціле-
спрямованість може дати бажа-
ний результат. Відпочинок можна 
провести з сім’єю. У фокусі уваги 
Терезів на цьому тижні робота. 
У професійній діяльності перед 
вами відкриваються нові можли-
вості, не виключено просування 
по кар’єрних сходах. Не варто бути 
занадто відвертими з колегами, цю 

інформацію недоброзичливці мо-
жуть використовувати проти вас. 

Більше проводьте часу з близькими 
людьми. Останнiм часом у вашу голо-

ву приходять цiкавi iдеї. Трохи терпіння 
— й оточуючі зрозуміють очевидну вигоду 

співпраці з вами. Ближче до вихiдних чекай-
те на приємнi новини.

Стрільці
Відпочинок у колі друзів подарує хороші емоції та допоможе зорієнтува-

тись у найближчих цілях. Будьте на позитиві, фортуна на вашому боці. Гар-
ний настрій сприятиме успіху. Стрільців закрутить у вирі дрібних обов’язків, 
однак ваша працьовитість і цілеспрямованість зможуть швидко з ними роз-
правитися. Зірки попереджають в цей період бути гранично акуратними на 
дорозі. Ідеальний час робити добрі справи – позитивна енергія повернеть-
ся до вас в більшому розмірі. Вашим батькам може знадобитися допомога. 
Протегувати тих, хто слабший, і викликати вогонь на себе — ваше життєве 
кредо. Доведеться не те що зрадити йому повністю, а трохи більше подума-
ти про себе. Найголовніше — зміцнювати завойовані позиції. 

ЗаЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ в НаНННННННННННННННННННННННННННН ДоДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД с

НеННННННННННННННННННННННННН заб

ССС

Ва і

В

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

Нові траки Volvo 2020-2022
 Dry Van

Бонуси за хороші інспекції 
Гарантуємо не менше  3000 миль в тиждень 

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ

24/7 підтримка для ефективної роботи 

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

 Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни

•  Оплачуємо 90% від gross

www.chabanlaw.com

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

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

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

Автомобільні аварії
• Personal Injury / Травми / 

Медичні помилки 
• Керування автомобілем у 

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

Перший  раз  у  Чикаго  після  пандемії !!!
Приходьте 3, 4 та 5 грудня з 10 ранку до 9 вечора

215.464.3301
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