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

21 листопада Україна відзначала 
День Гідності та Свободи – свято, 
встановлене у 2014 році «з метою 
утвердження в Україні ідеалів 
свободи і демократії». З того 
часу чимало всього змінилося… 
Тим не менш, гідність, свобода 
та демократія все ще лишаються 
темами, вартими уваги і роздумів 
українців по обидва боки океану.

Чимало українців оглядаються на 
2014 рік з ностальгією і подивом: яки-
ми ж наївними ми були в той час… 
Скільки можливостей проґавили, 
скільки сумних відкриттів на тему де-
мократії в окремо взятій Україні (та 
й не тільки в ній) встигли зробити… 
Але той, хто запропонує більшості з 
них проміняти гідність на щось інше – 
наприклад, на російські рублі, у біль-
шості випадків ризикує недемокра-
тично отримати в чоло. 

Гідність коштує дорого – і це дово-
лі багато українців встигли засвоїти, і 
то доволі добре засвоїти. 

Дещо інша справа з демократією.
Про те, що з нею може бути щось 

не так, доволі значна кількість україн-
ців запідозрила ще десь так років 20 
– 25 тому.

Направду дивом демократії було 
голосування на Всеукраїнському ре-
ферендумі щодо незалежності Укра-
їни 1 грудня 1991 року. Громадяни 
прагнули свободи і повірили у свобо-
ду. І проголосували за неї. Але потім, 
як відомо, щось пішло не так. Кер-
маничі скористуватися свободою не 
змогли, і збіднілі громадяни почали 
дедалі частіше прислухатися до ро-
сійської пропаганди, згадувати ков-
басу по 2.20 і дешевий пломбір.

Ще через якийсь час добряче за-
зомбовані російською пропагандою 
мешканці східних областей почали 
дедалі частіше озиратися на Росію, 
вимагати машини часу, котра би при-
везла назад до СРСР. Гірше того, де-
мократичні механізми дозволяли цій 
частині  голосувати за комуністів. 

Втім, в інших областях теж було не 
краще.

Керманичі дозволили олігархам 
захопити владу, ті швиденько доку-
мекали, як скористатися демократич-
ними механізмами на свою користь. 
Обдирали населення як липку, перед 
виборами роздавали якихось бо-
нусів, обіцянок і пакунки гречки – і 
громадяни далі голосували за своїх 
мучителів, роблячи злодійську владу 
легітимною. 

Різниця між східними і західними 
областями, по суті, була тільки в тому, 
що в перших демократично обрані 
шахраї ходили з балалайками і радян-
ськими прапорами, а в других демо-
кратично обрані шахраї вдягали ви-
шиванки і говорили про європейські 
цінності. Втім, було і спільне – і ті, і ті 
шахраї посилали дітей вчитися в Єв-
ропу. Та й лікуватися їздили туди ж.

Майдан Гідності ще не був зразком 
демократії – якби в той час провели 
всеукраїнський референдум на тему 
«Що робити з Януковичем» чи «Куди 
йти – на Схід чи на Захід», ще невідо-
мо, які би результати той референдум 
показав. Фактично долю України тоді 
вирішила доволі невелика жменька 
– у масштабах країни – відчайдушних 
громадян, ну і  ще менша жменька 
олігархів, котрі і хтіли би змінити го-
ловного олігарха країни, і побоюва-

лися робити це відверто – тому трійка 
політиків, так звана «політична сцена 
Майдану», котру, що вже тут прихо-
вувати, підтримували саме олігархи, 
була нерішучою і млявою, і ніяк не 
могла визначитися, чи то вони з «про-
вокаторами», а чи то вони туди при-
йшли суто ліхтариками посвітити на 
знак підтримки демократичних цін-
ностей.

Долю країни вирішили два момен-
ти. Перший – та жменька відчайдухів, 
котра хтіла Гідності, Свободи і Демо-
кратії. Другий – занадто загребущі 
апетити Росії. На жаль, якби Росія тро-
хи потерпіла і ще кілька років попро-
водила свою агресивну пропаганду – 
демократичні механізми принесли б 
їй Україну, як в них кажуть, на блюдці 
з блакитною облямівочкою.

Але Росії не терпілося показати 
свою перевагу не тільки пропаган-
дистськими методами, але й військо-
вими – і війна відкрила очі цілому на-
родові, і західним областям, і східним.

Мегапотужний волонтерський 
рух і велетенські черги до військ-
коматів по всій території країни 
без винятку можна вважати дру-
гим і найдієвішим Всеукраїнським 
референдумом щодо незалежнос-
ті України.

На жаль, олігархічна пропаганда, 
котру, на ще більший жаль, підтримує 
значна частина українських ЗМІ, ро-

ками намагалася впровадити в кра-
їні думку, що, мовляв, Донецьк зда-
ли місцеві мешканці. Про величезні 
проукраїнські мітинги в Донецьку на 
початку війни згадувати чомусь не 
прийнято. Насправді Донецьк здали 
олігархи і політики, зокрема, і того-
часний головнокомандувач, котрий 
дозволив колоні Гіркіна безпере-
шкодно зайти в місто…

Втім, це тема для іншої розмови – 
великої  і доволі ґрунтовної.

Для нас же ж цього разу важливий 
інший момент: цей відрізок найно-
вішої української історії дуже гарно 
демонструє обмежені можливості де-
мократії. 

Демократія важлива тоді, коли 
більшість учасників голосування 
вміють думати, навіть більше: не 
тільки вміють думати – а й мають 
бажання працювати на добробут 
країни. І, що цікаво, у такому ви-
падку пунктів, між якими дово-
диться вибирати, стає геть мало, та 
й вибір цілком очевидний. 

От, для прикладу, який дурень піде 
в обійми Росії, знаючи, які саме «бо-
нуси» це приносить? Який тут взага-
лі може бути вибір? З цього питання 
взагалі можливий тільки один рефе-
рендум, точніше, два: один волонтер-

ський, інший – під військкоматами, і 
вибирати можна тільки хто в яку пар-
тію йде з родини – хто у волонтерську, 
хто у військову. І вибір тут можливий 
тільки з тієї причини, що у відразу 
обидві не можна, тільки почергово. 

Більшість важливих життєвих 
питань демократичних механізмів 
не потребують – рішення видно на 
поверхні – але потребують того, 
аби хтось розтлумачив громадя-
нам різницю між правильним ви-
бором і неправильним. 

Різкі кризові моменти здатні не 
просто розтлумачити, а й наочно 
продемонструвати людям, яке рішен-
ня є правильним, а яке – ні. Пробле-
ма в тому, що такі моменти зазвичай 
дуже дорого коштують для цивілізації 
загалом. Та й розтлумачують тільки 
тим, кого кризовий момент стосуєть-
ся безпосередньо. Зараз ще доволі 
свіжими є спогади про велетенське 
розчарування України у західних де-
мократичних цінностях – коли вия-
вилося, що ті західні демократії у ви-
падку війни здатні лишень на глибоке 
занепокоєння.

На щастя України, безмежні апе-
тити Росії дотягнулися і до західного 
світу – і доволі значною мірою санкції, 
котрі застосовує Захід проти РФ є не 
стільки наслідком співчуття західних 
демократій до України, скільки на-
слідком того, що апетити РФ увійшли 

в конфлікт із інтересами громадян за-
хідних демократій.

І, знову ж таки, саме демократич-
ні механізми зіграли проти Украї-
ни на початку і в перші роки війни. 
Західні політики залежали від голосів 
своїх виборців і інтересів свого біз-
несу, а ті виборці і той бізнес не мали 
жодного бажання втрачати прибут-
ки від торгівлі з РФ заради того, щоб 
захистити якихось там українців від 
жорстокого ворога. І саме тому Захід 
вперто не бачив ні російських вій-
ськових на Донбасі, ні ролі Росії у вій-
ні. Про сліпоту ОБСЄ, котре так нама-
галося догодити західному виборцю, 
що ігнорувало вибухи перед носом, 
і не могло визначити, звідки по їхніх 
же автомобілях летять «Гради», взага-
лі можна легенди складати. І це – теж 
гримаси демократії.

Але і західна цивілізація від гри-
мас демократії потерпає не менше. 
Натовпи біженців вперто несуть свою 
культуру і свої звичаї у західні міста – 
і дедалі чіткішою стає цивілізаційна 
різниця. Ба більше – виявляється, що 
в багатьох випадках ці культури про-
сто не можуть мирно співіснувати. Але 
правила західної демократії вимага-
ють надавати радикально налаштова-
ним мусульманам, для прикладу, такі 

ж громадянські права, що й мирному 
європейському мешканцю. Але в де-
мократичних змаганнях вчитель з 
карикатурою і учень з ножем ма-
ють зовсім різні шанси. Різний циві-
лізаційний бекграунд, так би мовити, і 
різні культурні традиції демонструван-
ня агресії дають учневі з ножем наба-
гато більші шанси. Вчитель поважає 
правила – а учень з ножем звик битися 
на смерть, битися будь-якими метода-
ми, і це його єдине правило. 

Такі ж методи, до слова, іноді оби-
рають і цілі громадські рухи – і за 
прикладом далеко ходити не треба, 
згадаймо методи агітаційної кампанії 
за Байдена, котрі використовував рух 
BLM. Погроми, вбивства, насильство, 
знущання з мирних мешканців, вели-
чезні масові зібрання під час вкрай 
небезпечної епідемії коронавірусу 
– однак демократія виявилася не го-
товою дати раду таким оригінальним 
агітаторам…

Біда в тому, що такі методи, хоч і 
дають можливість перемогти в демо-
кратичних змаганнях тому чи іншому 
кандидатові, є смертельно небезпеч-
ними для цивілізації як такої – ну і для 
демократії як явища зокрема.

В Чикаго провідні демократичні 
політики не соромляться без жод-
ного захисту виходити на мітинги за 
Байдена під час епідемії – мовляв, 
в такий спосіб я отримую розрядку. 

Розрядку, котра розряджає економі-
ку, сприяє масовому зараженню не-
безпечною хворобою, несе смерть 
тисячам громадян.

А тим часом Китай, котрий роз-
рядки не потребує, геть недемокра-
тичними методами долає епідемію, 
нарощує економічну потужність, за-
войовує нові ринки, а відтак – і зміц-
нює свої політичні позиції, китайці 
ніколи не відділяють економіку від 
політики, як відомо. На відміну від за-
хідних демократій.

От так і опинилися західні демо-
кратії між Харібдою безладу біжен-
ців з їхньою культурою боротьби 
до останньої краплі крові ворога, 
і Скіллою китайського тоталіта-
ризму. І ще й третім чудовиськом, 
що поєднує анархію і тоталітаризм, і 
виганяє з Сирії та інших бідолашних 
країн натовпи біженців – шукати кра-
щої долі…

І для того, щоб вистояти між цими 
трьома чудовиськами, самих наявних 
демократичних механізмів замало. 
Саме ці наявні демократичні меха-
нізми і сліпа надія на те, що ринок 
все врегулює, вже призвели до того, 
що фактично все виробництво світу 
опинилося в Китаї. Захід виловлював 
занепокоєння щодо того, як Китай 
поводиться зі своєю робочою силою, 
але дешевизна цієї робочої сили ви-
явилася настільки привабливою, що 
західна цивілізація проголосувала за 
підтримку існуючого стану справ сво-
їми доларами та євро.

І дешева робоча сила, вимушена 
їсти все, що рухається, аби хоч якось 
проіснувати, вже помстилася західній 
цивілізації ковідом. Жебрацьке існу-
вання одних і лицемірна демократія 
інших вже призвели до однієї з най-
більших криз за все існування люд-
ства. 

Чи встигне воно порятуватися – і 
чи зможе вигадати щось досконалі-
ше, ніж демократія? Бо наявна демо-
кратія вже явно його не порятує…

Гідність і демократія: гарні слова, які… 
нічого не варті без титанічної праці
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Влада Чикаго розширила список 
«червоних» та «помаранчевих» штатів

Минулого тижня влада Чи-
каго оновила своє розпо-

рядження про обов’язковий 
карантин для осіб, які прибува-
ють до міста із «помаранчевих» і 
«червоних» штатів. До переліку 
«червоних» додалися Каліфор-
нія, Нью-Гемпшир і Нью-Йорк. 

Розпорядження було оновлено 
відповідно до нової системи кольо-
рового кодування. Штати поділяють-
ся на три зони: червону, помаранче-
ву та жовту.

Минулого тижня Каліфорнія, 
Нью-Гемпшир і Нью-Йорк перейшли 
із жовтої зони у помаранчеву.

Штати у жовтій зоні мають постій-
ний середній семиденний показник 
до 15 випадків на день на 100 тис. 
мешканців. Для осіб, які прибувають 
у Чикаго із таких штатів, карантин не 
потрібен.

Штати, що належать до помаран-
чевої зони, мають середній семи-
денний показник від 15 випадків на 
день на 100 тис. мешканців. Нагада-
ємо, середній семиденний показник 
у Чикаго – 60 випадків на день на 
100 тис. мешканців. Особам, які при-
бувають у Чикаго із «помаранчевих» 
штатів, потрібен 14-денний каран-
тин або тест, зроблений за 72 год до 
прибуття.

До переліку «помаранчевих» 
штатів належать 34 штати та Пуер-

то-Рико: Алабама, Аляска, Аркан-
зас, Аризона, Каліфорнія, Колорадо, 
Коннектикут, Делавер, Флорида, 
Джорджія, Кентуккі, Луїзіана, Мері-
ленд, Массачусетс, Мічиган, Міссу-
рі, Міссісіпі, Невада, Нью-Гемпшир, 
Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Нью-
Йорк, Північна Кароліна, Огайо, 
Оклахома, Орегон, Пенсильванія, 
Род-Айленд, Південна Кароліна, Тен-
нессі, Техас, Вірджинія, Вашингтон і 
Західна Вірджинія.

«Червоні» штати мають середній 
семиденний показник захворюва-
ності на 100 тис. мешканців, який пе-
ревищує середній показник Чикаго. 
Для осіб, які прибувають до Чикаго із 
таких штатів, обов’язковим є 14-ден-
ний карантин. До «червоних» штатів 
належать: Індіана, Айдахо, Канзас, 
Небраска, Північна Дакота, Міннесо-
та, Монтана, Південна Дакота, Айова, 
Юта, Вісконсин і Вайомінг.

Наразі тільки три штати входять 
до «жовтої» зони: Мен, Гаваї та Вер-
монт.

За словами д-ра Allison Arwady, 
комісара міського департаменту 
охорони здоров’я, тільки у Чикаго 
від 125 тис. до 180 тис. осіб уражені 
активним вірусом COVID-19. Це – 
кожен п’ятнадцятий мешканець Чи-
каго. Йдеться не тільки про осіб, які 
отримали позитивні результати тес-
тування на коронавірус, а й про кіль-
кість заражених людей, яких досі не 

діагностовано.
І хоча це – приблизні дані, чиказь-

кі чиновники кажуть, що в місті від-
соток осіб із позитивною реакцією 
утричі перевищує кількість госпіта-
лізацій і кількість людей, які перебу-
вають на апаратах штучної вентиля-
ції легень.

«Ось чому ми рекомендуємо, 
щоб ви не запрошували у ваш дім 
гостей», – каже Arwady.

Наразі відомо, що принаймні до 
2 січня припиняє працювати Shedd 
Aquarium.

«Ми були одними з перших, хто 
припинив працювати минулого 
разу. І здається, саме час зробити це 
знову», – зауважила Meghan Curran 
із Shedd Aquarium.

Водночас головний лікар міста 
Чикаго припустив, що вакцина про-
ти коронавірусу буде доступна вже 
до кінця цього року.

«Ми готові розпочати викори-
стання вакцини проти COVID-19 
після закінчення випробувань», – за-
певнила Arwady.

Відповідно до плану вакцинації 
у Чикаго, тисячі перших доз насам-
перед отримають медпрацівники, 
які лікують хворих на коронавірус, 
працівники служб екстреного реа-
гування, а також мешканці закладів 
довготривалого догляду.

Лайтфут збільшує кількість мобільних бригад 
для тестування на коронавірус

Мер Лорі Лайтфут заявила про 
розширення тестування потенцій-
них хворих на коронавірус у Чикаго. 
Автостоянку для службовців в аеро-
порту Midway міська влада також 
переобладнала на мобільну амбула-
торію для тестування на COVID-19.

«Запроваджуючи тестування на 
цьому майданчику, ми дослухалися 
до громади, яка прагнула надійні-
шого тестування на Southwest Side», 
- розповіла вона. «Ми намагаємося 
залучати ресурси туди, де вони най-
більше потрібні».

Зробити тест на майданчику в ае-
ропорту Midway можна за адресою 
Parking Lot B, 5738 W 55th St. Мобіль-
на бригада працюватиме там щові-
вторка та щочетверга з 12 до 18 год, 
а щосуботи – з 10 до 16 год.

Натомість олдермен Ray Lopez 
назвав дії міської влади запізнілими.

«Коли я чую, як мер і комісар (де-
партаменту охорони здоров’я – ред.) 
виступають з цього приводу, то мені 
здається, що вони настільки відір-
вані від реальності, що це виглядає 
жалюгідно», - каже Lopez.

Лайтфут наголосила, що додатко-
ві мобільні бригади – це не засіб за-
побігання розповсюдження вірусу. 
За її словами, вона хоче, щоб тесту-
вання було кращим та доступнішим. 
Наразі місто проводить понад 16 
тис. тестів на день.

На додаток до нової мобільної 
амбулаторії в аеропорту Midway, 
міська влада також виділила гранти 
на суму $14 млн та інші ресурси для 
додаткового тестування й пошуку 
контактів хворих на коронавірус.

Місто також надіслало 40 тис. екс-
прес-тестів на антиген у громадські 
медичні центри.

Амбулаторію для тестування, яка 
працювала у Dr. Jorge Prieto Math 
and Science Academy, планують роз-
містити в Charles A. Prosser Career 
Academy, 2148 N Long Ave. Амбула-
торія працюватиме з понеділка до 
п’ятниці з 10 до 16 год.

Інші два пункти для тестуван-
ня департаменту охорони здо-
ров’я Чикаго розташовані у Maria 
Saucedo Scholastic Academy, 2850 
W 24th Blvd (працює з 10 до 16 год 
із понеділка до п’ятниці) та в Gately 
Park, 744 E 103rd St (працює з 10 до 
16 год щопонеділка, щосереди та 
щоп’ятниці).

Водночас триває мобільне тес-
тування у найбільш постраждалих 
районах.

«Чикаго встановлює нові ре-
корди тестування щодня, тому наш 
найвищий пріоритет – забезпечити, 

аби тестування залишалося доступ-
ним для найуразливіших мешкан-
ців Чикаго», – заявила мер Лайтфут. 
«Ми продовжуватимемо співпра-
цювати з партнерами та скеровува-
ти ресурси громадам, які найбільше 
постраждали від цієї пандемії».

«Найкращий спосіб пройти тесту-
вання – зателефонувати своєму ме-
дичному працівнику, але є багато ін-
ших зручних і доступних способів у 
Чикаго, зокрема, нові послуги – тес-
тування вдома», – додала д-р Allison 
Arwady, комісар департаменту охо-
рони здоров’я Чикаго. «Крім того, 
ми співпрацюємо з громадськими 
медичними центрами, аби гаранту-
вати, що люди, незалежно від плато-
спроможності, страхування чи іммі-
граційного статусу, матимуть доступ 
як до тестування, так і до первинної 
медичної допомоги».

Фото з ФБ-сторінки офісу мера Чикаго

У 2021 році 
мешканці округу 

Cook матимуть два 
додаткові місяці  

на сплату податку 
на нерухомість

Рада округу Cook на два місяці 
відтермінувала штрафи за невчас-
ну сплату мешканцями округу обох 
платежів з податку на нерухомість, 
які необхідно буде оплатити у 2021 
році. Це дає власникам нерухомості, 
які не мають готівки, більше часу на 
оплату рахунків, заявила скарбник 
округу Cook Марія Папас.

«Я вдячна президенту Toni Preck-
winkle, голові фінансового комітету 
John P. Daley та іншим члени ради за 
те, що знову допомогли власникам 
нерухомості», - зауважила Папас. 
«Пандемія продовжуватиме спри-
чиняти економічні руйнування у на-
ступному році».

Рада одноголосно ухвалила по-
станову №20-5643, відповідно до 
якої протягом двох місяців із плат-
ників податків не будуть стягувати 
штраф, що складає 1,5% на місяць 
на всі податки на нерухомість у 2020 
році.

Відтак перший внесок за 2020 
податковий рік має бути сплачений 
2 березня 2021 року. Але, зважаючи 
на відтермінування штрафів, внесок 
має бути сплачено не пізніше, ніж 3 
травня 2021 року.

Другий внесок має бути сплаче-
но 2 серпня 2021 року. Але, оскільки 
штрафи не нараховуватимуться два 
місяці, то остання дата сплати подат-
ку – 1 жовтня 2021 року.

Відповідну постанову також за-
твердили всі члени ради округу: 
Frank Aguilar (16-ий); Alma Anaya (7-
ий); Luis Arroyo Jr. (8-ий); Scott Britton 
(14-ий); Dennis Deer (2-ий); Bridget 
Degnen (12-ий); Bridget Gainer (10-
ий); Brandon Johnson (1-ий); Bill 
Lowry (3-ій); Donna Miller (6-ий); 
Stanley Moore (4-ий); Kevin Morrison 
(15-ий); Sean Morrison (17-ий); Peter 
Silvestri (9-ий); Deborah Sims (5-ий) і 
Larry Suff redin (13-ий).

У травні рада відтермінувала 
власникам нерухомості округу Cook 
накладення штрафів за несвоєчасну 
сплату податку на нерухомість, який 
необхідно було сплатити 3 серпня 
2020 року. За «пільговий» період 
було сплачено $1 405 041 598 за 207 
110 об’єктів нерухомості. На почат-
ку грудня рахунки з податку на не-
рухомість за перший внесок буде 
розміщено на cookcountytreasurer.
com. Власники нерухомості зможуть 
здійснювати часткові платежі, аби 
зменшити навантаження на свій бю-
джет.
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Truck Terminals 5 - 10 Acres
Also Available
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DALANI GROUP

(630) 340-4234 bobbyr@dalanigroup.com
(630) 286-6556 georgep@dalanigroup.com

Available Zoning for Outside Storage 
Truck Parking & Repair Facility

Також в продажі ведмежатина, іспанські та французькі 
кролики, перепілки, голуби та фазани, канадські стегна 

качки та кролика, фуа гра.
Молочні іспанські поросята - $4.99

ПРОДУКТОВА БАЗА 
«DANIEL’S CAVIAR»
ПРОДУКТОВА БАЗА 
«DANIEL’S CAVIAR»
ПРРРОООДУДУДУУДУУКККТККТТООВАВАВВА А ББАББАЗАЗААЗАЗАЗА А
«DADADDAAANIEL’L’S’S’S CACACAVAAVVIIAAAR»R»RRR»

VILLAGE PLAZA - 400 W. DUNDEE RD., STE 17, BUFFALO GROVE

847-777-1771 

Сотні  екзотичних делікатесів 
зі всього світу!

Кров’янка, домашня ковбаса 
з дикого кабана, копчені телячі язики!

Наші пельмені із будь-якою начинкою.
Найбільший вибір копченої риби в Чикаго!

М’ясо дикого кабана, оленя, алігатора,
бізону, кенгуру, антилопи, страуса. 

Свиняча шия (з Європи).

Сире сало - $6.99 | Українське сало - від $9.99
Сало "Соломка" - від  $14.99
Підчеревина та  домашнє сало 
в великому асортименті

Вся риба - дика, вся ікра - натуральна! 
Філе тріски і Окуня від $1.99/фунт
Хек- від $2.39, Камбала і Крижана - від $2.50
Лосось дикий - від $2.50 / фунт
Щука і філе лосося - від $3.99
Карась, Судак, Палтус - від $4.99
Стейк Білуги -$7.99! Чилійський Сі Бес від $9.99! 
Українські свіжі і варені раки

Більше 50 видів копченої, малосольної і в'яленої 
ексклюзивної риби:

 Чавича, Омуль, Есколар, гірська Форель, Рибець, 
Щука, Горбуша, Креветки, Корюшка, Камбала. 

Оселедець норвезьськії з сюрпризом, 
а також бочкова чорноморська Тюлька! 

Ікра червона і ікра Нерки -
від $15.99 / фунт! 

Ікра "Пітер Пен" - більше 10 видів -
від $15.99 / фунт! 

Тільки у нас Ікра червона з чавича -
від $17.99

Ікра червона Форелі  і горбуші -
від $19.99 / фунт

Ікра Кети і Кижуча - від $24.99 / фунт! 

Ікра червона компанії  "Трайден" -
від $24.99 / фунт

Найкраща в світі ікра XIP - 
від $39.99 / фунт!

Ікра Форелі - від $19.99 / фунт

Ікра чорна більше 30 видів 
на будь-який смак і бюджет 
від $39.99 / фунт!

Більше 50 видів екзотичного м'яса! 

Більше 20 видів сала  - від $5.99 / фунт

Співачка-авторка пісень

Ірина Федишин

Народна артистка України

Катерина Бужинська
Народний артист України

Петро Мага

Будь ласка, приєднуйтесь до цієї захоплюючої події!

Реєстрація на сайті
https://unwla.org/events/95thanniv

ГРУДЕНЬ 6
НЕДІЛЯ

3:00 п.п.
за східним часом

2020
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Лідер Республіканської партії Іллінойсу Jim Durkin закликав усунути 
Майкла Мадігана від займаної посади

Спікера Палати представників 
Іллінойсу Майкла Мадігана знову 

закликають піти у відставку
У рамках кримінальної справи 

було висунуто звинувачення 
у підкупі колишньому лобісту та 
довіреній особі спікера Палати 
представників Майкла Мадігана, 
а також колишньому керівни-
ку ComEd, топ-лобісту ComEd.

В обвинувальному виснов-
ку йдеться, зокрема, про Michael 
McClain, товариша Мадігана; Anne 
Pramaggiore, колишнього генераль-
ного директора ComEd; John Hooker, 
топ-лобіста ComEd, та Jay Doherty, 
колишнього президента City Club. 
Про це повідомляє Chicago Sun-
Times.

Paul Elsberg, прес-секретар 
ComEd, заявив: «ComEd наполег-
ливо рухається до запровадження 
масштабної етичної реформи. Ми 
прагнемо повернути довіру громад, 
яким маємо честь служити. Однак 
ми не готові коментувати конкретні 
питання, пов’язані з цими колиш-
німи керівниками ComEd, або те, 
що виходить поза межі викладу об-
ставин справи в угоді із ComEd про 
відтермінування судового переслі-
дування».

Усі обвинувачені заперечують 
свою причетність до будь-яких про-
типравних дій.

Мадіган заперечує, що знав про 
схему підкупу. За його словами, він 
не очікував, що когось наймуть на 
роботу в обмін на його дії. Наразі 
Мадігану не було висунуто жодного 
обвинувачення.

Звинувачення на адресу осіб, 
причетних до Мадігана, стали при-
чиною для відновлення закликів від-
мовитись від посади спікера Палати 
представників та послабило його 
підтримку серед демократів.

Губернатор Іллінойсу, демократ 
Дж. Пріцкер звернувся до Мадігана 
під час брифінгу, присвяченого пан-
демії COVID-19.

«За все треба платити. Ситуація 
«quid pro quo», описана в цих об-
винувальних актах, оприлюднених 
учора ввечері, абсолютно неприй-
нятна», – заявив він. «Той, хто дійде 
іншого висновку, образить громад-
ськість».

«Якщо спікер Мадіган хоче про-
довжувати мати величезну довіру 
громадськості з такою серйозною 
етичною хмарою, що нависає над 
його головою, то він повинен, як мі-
німум, бути готовим постати перед 
пресою та людьми й відповісти на 
кожне їхнє запитання», – зауважив 
губернатор.

За його словами, якщо Мадіган не 
бажає цього робити, йому необхідно 
піти у відставку з посади спікера.

На думку Abe Scarr, директора 
Illinois Public Interest Research Group, 
для уникнення подібної ситуації у 
майбутньому, потрібно не лише змі-
нити законодавство, але й допомог-
ти споживачам.

«Це – двопартійна проблема», – 
переконує Scarr.

Федеральна прокуратура звину-
ватила ComEd у хабарництві в липні 
минулого року. Це підштовхнуло до 
розслідування у Палаті представ-
ників стосунків Мадігана з ComEd і 
підняло на поверхню питання про 
те, чи зможе він і далі перебувати на 
посаді. Нагадаємо, за даними проку-
рорів, компанія ComEd визнала, що 
докладала зусиль, аби «вплинути й 
винагороджувати» державну поса-
дову особу А, починаючи приблизно 
з 2011 року і до 2019 року включно. 

Як раніше розповідав John Lausch 
з офісу прокурора США у Північному 
окрузі Іллінойсу, ComEd «організу-
вав робочі місця, субдоговори з по-
стачальниками та виплати, пов’язані 
з цими робочими місцями та субдо-
говорами, для різних партнерів ви-
борного чиновника високого рівня 
у штаті Іллінойс, щоб впливати та 
винагороджувати зусилля посадов-
ця, який допомагав ComEd, схвалю-
ючи законопроекти, що стосуються 
ComEd та її бізнесу».

Fidel Marquez, колишній керівник 
ComEd, у вересні визнав, що винен у 
підкупі. Він погодився співпрацюва-
ти з федеральними прокурорами. У 
день слухання справи у законодав-
чому органі виявилося, що колиш-
ній олдермен Frank Olivo був серед 
тих, хто отримав частину із $1,3 млн, 
нібито виплачених ComEd друзям 
Мадігена, також залучених до афе-
ри.

Тим часом лідер Республіканської 
партії Іллінойсу Jim Durkin закликав 
усунути Майкла Мадігана від займа-
ної посади.

«Ви знаєте, що Майкл Мадіган – 
або найщасливіший хлопець у світі, 
який абсолютно не підозрював про 
те, що відбувається у Спрингфілді, 
або був настільки ж співучасни-
ком, наскільки ми вважаємо, що він 
пов’язаний із угодою про відтермі-
нування судового переслідування, а 
також із тим, що я читав учора», – за-
значив Durkin.

Наразі невідомо, коли саме від-
будуться судові засідання у Чикаго 
стосовно цієї кримінальної справи.

Фото з офіційної 
ФБ-сторінки 

Jim Durkin

Cook County Clerk Yarbrough reports 
certifi cation of general election results

Three-Quarters of Ballots Cast Before Election Day
The Clerk’s Offi  ce has offi  cially certifi ed the results of the Nov. 3 General Elec-

tion with the Illinois State Board of Elections and complete results for suburban 
Cook County are now available online, Clerk Karen A. Yarbrough announced to-
day.

Cook County suburban voters shattered previous records for early voting and 
voting by mail, with 76 percent of votes being cast prior to Election Day.  There 
was a total of 460,281 mail votes cast and 453,077 suburban residents voted 
early for a total of 913,358 votes cast before Election Day. There was a total of 
1,188,017 ballots cast in total.  

While the turnout percentage stayed relatively the same as in past Presiden-
tial Elections, 100,000 more suburban Cook County voters cast their ballots than 
in the 2016 Election.

The Illinois State Board of Elections is scheduled to certify statewide results 
by Friday, December 4.

Suburban Cook County – Presidential General Election Turnout
Year   Registered Voters   Ballots Cast    Percent Turnout  
2000 1,308,940 954,769 72.9%
2004 1,378,159 1,024,867 74.3%
2008 1,436,210 1,056,242 73.5%
2012 1,416,811 1,001,693 70.7%
2016 1,512,190 1,089,840 72.1%
2020 1,669,040 1,188,017 71.2%

Suburban Cook County election results can be viewed online: https://cookcoun-
tyclerk.us6.list-manage.com/track/click?u=f391570b4822d65af7d525f70&id=c-
c7bea1d9a&e=35969734bb or with this PDF: https://cookcountyclerk.us6.
list-manage.com/track/click?u=f391570b4822d65af7d525f70&id=2878f85e-
b7&e=35969734bb. Please note the download feature allows you to open an Excel 
document with precinct and township data by contest.

Мешканців округу Cook 
закликають подавати заявки 

на отримання документів онлайн
Офіс секретаря округу Cook та 

його відділення можна відвідати 
особисто. Проте мешканці окру-
гу можуть подати заявку на от-
римання документів в Інтернеті 
за адресою cookcountyclerk.com/
VitalRecords. Про це повідомила 
Karen A. Yarbrough, секретар ок-
ругу Cook.

Таким чином влада намагається 
уникнути скупчень людей під час 
пандемії коронавірусу.

За словами Yarbrough, департа-
мент актових записів громадського 
стану округу Cook з 23 листопада 
розташовується на першому повер-
сі Cook County Building. Раніше він 
працював у Daley Center. 

Мешканці округу Cook, яким не-
обхідно отримати копії основних 
документів, таких як свідоцтво про 
народження та смерть, дозвіл на ре-
єстрацію шлюбу, назви комерційних 

організацій та нотаріальні послуги, 
можуть отримати доступ до цих по-
слуг, починаючи з 23 листопада, у 
Cook County Building, що розташова-
на за адресою: 118 N. Clark у кімнаті 
№120 з 9 до 17 год щобудня.

«Переїзд департаменту відбува-
ється у рамках плану секретаря ок-
ругу взяти на себе обов’язки Cook 
County Recorder of Deeds Offi  ce 
(Управління реєстрації округу Cook). 
Відповідне рішення було прийнято 
виборцями округу Cook на референ-
думі. Секретаріат офіційно візьме на 
себе обов’язки Управління реєстра-
ції 7 грудня», - йдеться у пресрелізі 
офісу Yarbrough.

Наразі додаткові відділення Де-
партаменту актових записів гро-
мадського стану й надалі працюва-
тимуть у п’яти приміщеннях суду 
округу Cook: у Markham, Bridgeview, 
Maywood, Rolling Meadows і Skokie.
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Імміграційне право
• Возз'єднання сім’ї
• Громадянство
• Відновлення Green Card
•  Real Estate (купівля-продаж
    нерухомості)
•  Нотаріальні послуги, переклади,
    доручення
• Розлучення

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

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

Автомобільні аварії
• Personal Injury / Травми / 

Медичні помилки 
• Керування автомобілем у 

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

УКРАЇНСЬКЕ ЧИКАГО

Марія Коркач-Грошко, 
Чикаго. 

Спеціально для «Час і Події» 

Право на волевиявлення 
є основою демократії у 

США. А можливість про-
голосувати рідною мовою 
є безцінною для україн-
ської громади Америки.

В окрузі Кук (Чикаго та 
приміські регіони) було при-
йнято історичне рішення 
– забезпечення доступу до 

голосування 12-ма мовами, 
які є найбільш поширени-
ми серед мешканців округу. 
Вперше за історію існування 
США українці мали можли-
вість голосувати рідною мо-
вою. Була проведена вели-
ка робота, в результаті якої 
українська мова була на всіх 
видах бюлетенів (тих, що 
можна було замовити пош-
тою та електронних), аудіо 
супроводі для українців із 
проблемами зору та покаж-
чиках на дільницях. Також у 
день виборів діяла гаряча 
лінія для українських аме-
риканців, зателефонувавши 
на яку можна було отрима-
ти вичерпну інформацію 
стосовно виборчого про-

цесу в окрузі. Звісно, це ви-
кликало підвищений інтерес 
української громади округу 
Кук до американських ви-
борів та багато радісних по-
стів в соціальних мережах. 
Варто зазначити, що укра-
їнською обирали не тільки 
президента, але й всіх інших 
чиновників, що обиралися в 
окрузі Кук, а також голосува-
ли за поправку до Конститу-
ції та місцеві рішення з тих 
чи інших питань.

Хто ж ці люди, що стоять 
за таким важливим проце-
сом?

Ініціаторами законопро-
єкту, згідно з яким україн-
ська мова була включена у 
виборчу систему округу Кук, 

були Commissioner 
Kevin B. Morrison та 
Commissioner Scott 
Britton.

Швидко та про-
фесійно впровадили 
законопроєкт у жит-
тя Cook County Clerk 
Karen A. Yarbrouge 
та Deputy Clerk of 
Elections Edmund 
Michalowski.

Єдиною україн-
кою в цьому процесі 
була Міла Лугова, яка 
виконувала роль ад-
вокатки української 
мови в окрузі Кук. 
Вона виступила на 
зібранні Cook County 
Board Meeting, щоб  

підкреслити важливість за-
провадження української 
мови у виборчий процес ок-
ругу Кук. Також вона затвер-
джувала всі переклади, ро-
била термінові переклади, 
записувала аудіоінструкції 
українською та була на га-
рячій лінії для надання кон-
сультацій україномовним 
виборцям округу.

Офіційний представник 
української громади – Укра-
їнський Конгресовий Ко-
мітет Америки (відділення 
Іллінойс) вручив сертифіка-
ти подяки та визнання всім 
причетним до цього істо-
ричного процесу.

Українське слово в американських виборах
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Важко спостерігати за 
повною блокадою демо-

кратичним медіа-комплек-
сом будь-якої інформації 
про фальсифікації резуль-
татів голосування. Але ще 
важче спостерігати за тим, 
як консервативні ЗМІ бо-
рються із твердженнями та 
доказами, які виходять від 
команди Трампа, що пода-
ються Сідні Пауелл, Ліном 
Вудом і Руді Джуліані. 

Різкий контраст між що-
денною аналітикою від Марка 
Левіна і безглуздими комента-
рями Такера Карлсона. У мене 
немає ніякої інсайдерської ін-
формації про теперішній стан 
виборів, але я хотів би трохи 
пом’якшити істерію своєї влас-
ною точкою зору.

19 листопада Такер Кар-
лсон вибухнув тирадою про 
те, що Сідні Пауелл не надала 
жодних доказів, які би підтвер-
джували її заяви про те, що 
вибори були спотворені сис-
темою голосування Dominion, 
і нарікав на її відмову піти на 
його шоу й особисто проде-
монструвати докази. Повірте 
мені, від того, що він пішов 
таким шляхом, його рейтинг 
суттєво впаде, консервативній 
публіці це не сподобалося.

Потім Ерік Еріксон написав 
статтю, де перераховує невда-
чі команди юристів Трампа 
у судах – адвокат Трампа ви-
знає відсутність обґрунтова-
них доказів для звинувачень 
у шахрайстві й відкликає їх. 
Вони вимагають перерахунку, 
але не в тих округах, де вико-
ристовували Dominion. Вони 
не надали достатньої кількості 
доказів, аби щось змінити.

Еріксон також заявляє про 
те, що ми маємо справу не з 
фактами, а з ненадійною тео-
рією змови, про що свідчить 
нездатність Сідні Пауелл на-
дати докази своїх тверджень 
щодо Dominion, Уго Чавеса, 
Smartmatic, Клінтона та Соро-
са.

Отже, що тут насправді від-
бувається? Сідні Пауелл – юри-
дична сила, з якою потрібно 
рахуватися, і до того ж смілива. 
Вона – не тільки безстрашний 
експерт у своїй справі. Вона 
почала кар’єру наприкінці 70-
х, коли в юриспруденції було 
мало жінок, а ті, кому вдалося 
пробитися, були в тисячу ра-
зів розумніші за найздібніших 
і найдосвідченіших чоловіків. 
Була потрібна мужність, щоб 
зайнятися практикою, в якій 
переважають чоловіки, і при 
цьому зберегти свою жіноч-
ність.

Репутація Пауелл говорить 
сама за себе. Вона часто брала 
на себе важкі зобов’язання і 
досягала справедливості для 
своїх клієнтів. Це – справжня 
американська героїня. Вона 
чудово знає, що існує відпо-
відальність за подання необ-
ґрунтованих позовів, як відпо-
відно до федеральних законів, 
так і законів штату. Вона ніко-
ли не поставить під удар свою 
кар’єру просто так.

Юристи ніколи передчасно 
не оприлюднюють важливу 
інформацію. Розкриття дока-

зів дає опонентам можливість 
діяти й підірвати позицію пре-
зидента. Ніхто не отримає цю 
інформацію тільки тому, що 
він цього хоче. Згодом докази 
будуть надані у суді, тож все 
гаразд.

Я теж був збитий із панте-
лику рішеннями судів штатів 
і можу зрозуміти, чому люди 
дійшли до висновку, що Руді 
Джуліані та Лін Вуд вже нічого 
неспроможні зробити. Але по-
трібно заглибитися у ці справи 
й поглянути на них із точки 
зору довгострокової стратегії.

По-перше, дозвольте мені 
повністю відхилити будь-які 
твердження про некомпетент-
ність Джуліані. Можливо, він 
– не той хлопець, яким був у 
40 років, але він, безумовно, 
не такий дурний, як Джо Бай-
ден. Під час слухань у справі 
про імпічмент він, здавалося, 
не показував себе у кращому 
вигляді під час вечірніх випус-
ків новин. Але зараз його мож-
на почути на радіо 77 WABC у 
Нью-Йорку о 15 год, і я запев-
няю вас, що він – дуже пере-
конливий.

Припускаючи, що Джуліані 
– далеко не дурень, я підоз-
рюю, що стратегія (беручи до 
уваги всі юридичні маневри 
та подання позовів) полягає у 
тому, аби виграти час і відво-
лікти увагу – використовувати 
систему для подання позовів, 
які заздалегідь не мають ви-
сокої ймовірності успіху, але 
виграють час.

Це тримає всіх у напрузі. У 
той час, поки увага приділя-
ється порівняно незначним 
справам, справжня важка ро-
бота відбувається із розсліду-
ванням Сідні Пауелл. Її заяви 
пов’язані з масовим систем-
ним шахрайством, яке може 
стосуватися десятків і сотень 
тисяч голосів, а, може, навіть 
і мільйонів. Випадки, про які 
говорить преса, є незначни-
ми, вони можуть підтвердити-
ся або не підтвердитися, але, 
в будь-якому випадку, вони 

мало що змінять з точки зору 
підрахунку голосів. Насправді 
вони дають Пауелл прикриття, 
яке їй потрібно для глибшого 
занурення, і дають їй час зі-
брати й обробити докази, яких 
Такер Карлсон і Ерік Еріксон 
так вимагають.

Поки ви спостерігаєте за 
однією рукою фокусника, інша 
творить чудеса. Трамп відо-
мий своєю тривимірною ша-
ховою тактикою. Все це цілком 
може бути не просто так.

Навіть якщо є докази фаль-
сифікації, це не означає, що їх 
– достатньо, аби вплинути на 
результат виборів або пере-
дати рішення у Конгрес. Трамп 
все одно може програти. При-
наймні він покаже незапереч-
ну корупцію у нашій виборчій 
системі й посіє сумніви у легі-
тимності адміністрації Байде-
на/Харріс – все, що допоможе 
у другому турі виборів до Се-
нату в Джорджії, проміжних 
виборах і кампанії Трампа у 
2024 році.

Що ж стосується твер-
джень про те, що все це – блеф 
або змова, потрібно запитати, 
хто ж несе за це відповідаль-
ність? Адвокати Трампа мо-
жуть втратити все, зокрема, 
їхні ліцензії. Президент теж 
нічого не виграє, лише вигля-
датиме дурнем перед усіма, 
зокрема, і своїми прихиль-
никами. Це ще більше підірве 
нашу довіру до системи, зни-
щить Республіканську партію 
і їхні шанси у другому турі в 
Джорджії, на проміжних ви-
борах і на виборах прези-
дента у 2024 році. Трамп піде 
з посади, підтвердивши, що 
ліві та #NeverTrumpers мали 
рацію.

Не думаю, що вони всі 
зроблять таку колосальну по-
милку. Дотримуймося того, 
що говорить нам наш розум, і 
погляньмо, де опинимося 14 
грудня.

Автор: Sally Zelikovsky
Джерело: American Thinker

Реальна стратегія 
команди Трампа

Ненсі Пелосі: «Шануйте наших 
відважних тpaнcґeндepів»

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі висту-
пила із заявою на честь «Дня пам’яті тpaнcґeндepів» і 
закликала американців «підтвердити наше прагнення 
до забезпечення того, щоб наші транcґeндeрні друзі, 
сусіди, члени родини та колеги сповна отримували всі 
можливості та повагу, яких вони заслуговують».

«У День пам’яті тpaнcґeндepів наша нація шанує й 
оплакує численних, часто безіменних, тpaнcґeндep-
них американців, які зіткнулися з жорстоким насиль-
ством, дискримінацією і навіть вбивствами за те, що у 
них вистачило сміливості жити так, як вони хочуть», - 
сказала Пелосі.

«У цей день і в усі інші ми підтверджуємо наше 
прагнення до забезпечення того, щоб наші транcґeн-
дepні друзі, сусіди, члени родини та колеги сповна 
отримували всі можливості та повагу, яких вони заслу-
говують. Демократи безмежно пишаються виконаною 
нами роботою щодо забезпечення рівних можливо-
стей для всіх і протидії ненависницькій політиці адмі-
ністрації Трампа», - сказала вона.

«Разом ми прийняли знаковий Закон про рів-
ність, щоб повністю покласти край дискримінації всіх 
представників ЛГБT, і вжили заходів, щоб вшанувати 
пам’ять наших хоробрих тpaнcґeндepних військовос-
лужбовців, які щодня ризикують своїм життям, захи-
щаючи нашу націю», - сказала Пелосі.

США запровадили санкції 
проти трьох російських та 
двох китайських компаній

Уряд США додав три російські компанії до списку 
санкцій за порушення закону про нерозповсюдження 
зброї масового ураження.

Такі дані містяться у Державному реєстрі США.
Зокрема, обмеження введені проти компанії «Авиа-

запчасть», ТОВ «Elecon» та «Nilco Group», відомої та-
кож під назвами «Nil Fam Khazar Company» та «Santers 
Holding». Американські санкції стосуються також усіх 
правонаступників, підрозділів та дочірніх підпри-
ємств цих компаній. При цьому уточнюється, що об-
межувальні заходи були застосовані ще 6 листопада, 
відповідно до одного з розділів Закону про нерозпов-
сюдження в Ірані, Північній Кореї та Сирії. До списку 
санкцій внесені також дві китайські компанії.

Нагадаємо, Закон про нерозповсюдження в Ірані, 
Північній Кореї та Сирії уповноважує США вводити 
санкції проти іноземних осіб, приватних структур та 
урядів, які займаються розповсюдженням зброї.

Раніше, на підставі цього закону обмеження США 
були запроваджені проти «Рособороннекспорту» та 
кількох інших російських оборонних структур.

Повний перелік санкцій, які США запроваджува-
ла проти Росії дивіться за посиланням: https://fas.org/
sgp/crs/row/IF10779.pdf

Негативний COVID-тест 
не гарантує, що ви у безпеці - 

головний хірург США
Отримання негативного тесту на коронавірусну 

хворобу не є причиною для послаблення запобіжних 
заходів, заявив американський головний хірург США, 
доктор Джером Адамс. Про це повідомляє CNN.

Адамс пояснив, що процес розвитку захворювання 
займає в середньому п’ять днів - але може тривати до 
14, щоб у людини з’явилися симптоми хвороби.

«Просто будьмо реалістами тут. Я волів би скоріше 
бути поруч з кимось, хто щойно отримав негативний 
тест на COVID-19, ніж з тим, про статус якого я не знаю. 
Але негативний тест, отриманий вчора чи в неділю, не 
означає, що ви в безпеці завтра. Це не означає, що ви 
можете послабити запобіжні заходи», - сказав Адамс.
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Лампочка пожежної частини міста Лівермор, Каліфорнія, 
вона світиться з 1901 року. Фото з сайту www.centennialbulb.org

Проблеми треба вирішувати – а не 
викручувати лампочку, яка їх освітлює 

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

Усі ми знаємо притчу про те, як, 
потрапивши на Небо, люди-

на почала скаржитися Богу, що 
той її не врятував під час повені. 
На що отримала відповідь, що 
і човен, і катер, і вертоліт були 
послані, щоб її врятувати, але 
ВОНА ці шанси не використала...

Є ще простіший приклад – про 
«лотерейний квиток», який, все ж, 
треба було купити самому.

Отже, стару істину «На Бога спо-
дівайся, а сам ґав  не лови...» ніхто не 
скасовував.

Сьогодні ми перебуваємо у ситуа-
ції, коли нам подаровано час, щоб по-
глянути на свій шлях й оцінити його 
перспективи. Тобто, нам створили 
особливу ситуацію, і тільки ми відпо-
відаємо за те, ЯК ми цим скористає-
мося.

Зазвичай ми від цього відмахує-
мося, посилаючись на зайнятість, але 
сьогодні у нас немає ні об’єктивних, ні 
суб’єктивних причин це питання ігно-
рувати.

Ми просто зобов’я-
зані «зупинитися й 
озирнутися».

За всю історію моєї 
роботи в сфері фінан-
сових послуг було кілька проектів, 
якими я був повністю задоволений. 
Частина з них пов’язана з аналізом 

сімейного бюджету. Іноді я був зму-
шений показувати цифри, які під-
тверджували, що якщо нічого не змі-
нювати, то сім’ю чекає сумний фінал 
– nursing home. Тобто, йдеться про фі-
нансове фіаско. І тоді ці сім’ї прийма-
ли рішення, які дозволили їм надалі 
збільшувати свої прибутки.

Якщо сказати, що таке резюме 
люди зустрічали із захопленням – 
таки ні. Ніхто не хоче зізнаватися на-
віть собі у чомусь неправильному... 

Але найголовніша перешкода – це 
страх щось змінювати. До того ж, на 
початковому етапі не всім вірилося, 

що ці зміни дійсно покращать ситуа-
цію із доходом.

Мені ж у цьому випадку відводи-
лася роль Посланця, котрий прино-
сить погану звістку, і, найчастіше, «ца-
па-відбувайла», на якого звалювали 
проблему...

Але майбутнє показувало, як своє-
часно це було зроблено, і я був цьому 
вкрай радий.

Цей випадок чудово ілюструє опо-
відання Зощенка «Лампочка».

У коридорі замінили 
лампочку і... відкрився 
безлад, який у ньому 
панував, що призвело 
до безлічі сварок між 

сусідами. Але лампочку незабаром 
розбили, і... життя повернулося у своє 
«нормальне» русло. Висміюючи цих 

мешканців, які, замість того, щоб ви-
рішувати розкриті проблеми, вибра-
ли інший шлях – вважати, що проблем 
немає, Зощенко нагадує нам, що про-
блеми треба вирішувати, а не замов-
чувати...

Аналіз бюджету – це тема, яку ми 
не раз зачіпали, але повторення ще 
нікому не завадило.

Отже, спочатку визначте, наскіль-
ки сьогоднішні джерела доходу доз-
волять родині бути фінансово ста-
більною в майбутньому, зокрема, у 
період виходу на пенсію.

Наступний момент – це питання 
боргів. Визначимося з боргами – від 
Mortgage & car loans до балансів на 
кредитних картах. Чи зможемо ми ви-
платити УСІ борги до виходу на пен-
сію? І якщо ні, то що робити?

Далі – витрати на медицину та long 
term care.

Зведіть все в єдину таблицю за при-
кладом «балансу» – прибутки/витрати. 
І як тільки ви самі для себе розставите 
крапки над «і», я рекомендую звер-
нутися до фахівців за Second opi ni on. 
Чим раніше такий аналіз буде зробле-
но, тим більше буде часу на «ремонт».

Сміливо розраховуйте на мою до-
помогу, яку в сьогоднішніх умовах я 
зможу надати через e-mail і телефо-
ном.

Телефонуйте мені 
за додатковою інформацією: 

847-520-7030.
Йосиф Розенберг

e-mail: mockbajr@gmail.com
www.drfgroup.net / КЗГ– 

Клуб Здорового Глузду 

Здоровий глузд проти коронавірусу. Частина 4
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Аскольд С. 
Лозинський, 
Нью-Йорк

Якийсь час, з огляду на 
президентські ви-

бори у США, моя увага 
була  скерована на події 
Америки,  одначе завжди 
з точки зору потреб Украї-
ни. Українська людина 
повинна жити у такому 
навіть напруженому стані. 
Де би я не жив, треба 
якось, навіть мізерно, 
допомагати своєму наро-
дові, а найкращим удо-
сконаленням народного 
прагнення є його держава. 

Мені 68 років, і хоч я не 
збираюся скоро відходи-
ти, то все ж таки приходять 
моменти навіть ностальгії, 
коли людина дивиться на 
життєвий пройдений шлях, 
може пишатися успіхами, 
сумувати за невдачами, але 
напевно встановлює найваж-
ливіші моменти свого життя. 
Очевидно, народження – це 
найважливіше, але людина 
не може цього пригадати, ну 
і смерть буде важливим мо-
ментом, але, правдоподібно, 
буде запізнім моментом для 
замислення. Тому я поставив 
собі запитання, що є найваж-
ливішою подією мого життя. 
Без довго задуму і без сум-
ніву, це 24 серпня 1991 року, 
коли Україна проголосила 
свою державну незалеж-
ність.  

На сьогоднішній день 
найбільші актуальні справи 
в Україні – це вірус, війна, ви-
важеність суверенності, ско-
румпованість і економіка. Всі 
вони трохи пов’язані. Важли-
ве питання виникає, одначе, 
коли аналізуючи можна вка-
зати, котрі справи системні, а 
котрі тривалі. 

Без найменшого сумніву, 
сьогодні пандемія – це най-
важливіша проблема, через 
наслідки легковаження дер-
жавних провідників, а також 
населення. Українці в основі 
не дуже прикликанні до дис-
ципліни, а тим більше – коли 
справа медична, і державні 
службовці нею легковажать, 
а народ зовсім у додатку не 
має довір’я до поганої ме-
дичної опіки. Вбирати маски, 
для прикладу,  не зовсім було 
прийнято. 

Друге – війна,  це систем-
на проблема, сьогодні вона 
більш напружена, і тому дис-
кусію треба відкласти. 
Чому системна – бо 
від початку сусідства 
України і Росії  триває 
війна, в тій чи іншій 
формі. А це виглядає 
невтішно.

Я не вважаю, що цю 
справу можна залагодити у 
коротко терміновій площині. 

Скорумпованість – це 
системне, але  відносне яви-
ще. Різниця між корупцією 
України і корупцією в США 

– це судочинство і покаран-
ня, але це також поняття від-
носне, і потребує не тільки 
глибшого аналізу, але і також 
радикальних змін в обох дер-
жавах, одначе ці зміни повин-
ні впровадити особи, які не 
користуються цією корупці-
єю. Це зачароване коло, бо в 
цілому світі найбільш скорум-
повані вирішують це питання.  

Економіка пов’язана зі 
скорумпованістю. У скорум-
пованому такому суспільстві 
є багаті, котрі використову-
ють обставини і забирають 
більше багатства, ніж їм на-
лежиться. Тому те, що зали-
шається, спричиняє  бідність. 
Підвищення цін комуналь-
них оплат може задоволь-
нити Європейський Союз, 
але є не розв’язком про-
блеми, а її продовженням. 
Чому? Комунальні послуги 
дорожчають, бо треба на-
годувати дуже багато посе-
редників. Цього населення 

не розуміє. Коли б воно розу-
міло, воно завдало б серйоз-
ного удару по тих експлуата-
торах, котрі це спричинили.

Всі справи важливі, але 
для мене найважливіше – 

це  національне питання в 
Україні, бо воно для держа-
ви і нації основне. Пройшло 
тридцять років. Україна стала 
навіть порівняно демокра-
тичною. Мабуть навіть біль-
ше: Україна трохи заговорила 
українською мовою. Одначе, 
сказати правду, Україна – це 
держава малоросів і, що-
правда, інших національ-
ностей. Ми часто у розмовах 
зупиняємось над темою і 
потребами цих інших наці-
ональностей, але сама суть 
існування титульної нації, як 
писав Ленін, залишається не 
вирішеною. З повагою пе-
ред Президентом Віктором 
Ющенком, президенти Укра-
їни досі були малоросами.  

Колись, ще за моєї каденції  
президента Світового конгре-
су українців, ми внесли спра-
ву до Європейського суду у 
Страсбурзі,  що в Україні є ви-
падки, що навіть на вимогу не 
дозволяють навчатися укра-

їнською мовою. Суд відки-
нув справу, бо вважав її поза 
компетенцією міжнародного 
суду. Як то – обороняти пра-
ва національної більшості у 
даній державі. Це абсурд! Як 

це уявити Європі. Україна – 
це країна абсурду. Це країна, 
яка десь походить з Моско-
вії, хоча на понад 300 років її 
старша. Це країна, де росій-
ська мова вважається між-
народною, нормальною до 
денного, навіть державного, 
а то і  наукового користуван-
ня. Це позиція українських 
державних мужів, науковців, 
діячів культури, які вважають 
себе патріотами, навіть моїми 
друзями. Звернути їм увагу, 
вони не обурююся, а відхи-
ляють з усмішкою, звичайно, 
раба, хоча вони цього не ро-
зуміють. Це системна пробле-
ма. Це наслідки. Ми говоримо 
примітивно про радянську 
спадщину. Ми – діти, і я також, 
колоніальної спадщини. Я ди-
тина Галицьких націоналістів, 
народжена в Америці. Я зло-
вив себе, коли я з польським 
працівником завершив поль-
ським «добраноц». Він не на-
магався сказати  «добраніч».     

Нехай це буде першою 
частиною моєю глибшої 
розмови з моїм нещасним 

народом. І з собою. Це, 
зрештою, напередодні 
відзначення Голодо-
мору. Уявіть собі Голо-
домор, тільки десять  
йому подібних,  протя-
гом віків. Ми малороси, 
підвладні поляка, бо 

інакшими ми хіба не можемо 
бути, а треба зрозуміти, ким 
ми є. Я не хочу бути малоро-
сом або іншим рабом.  Я про-
сто українець, чи я в Америці 
чи де інде.  

З увагою в Україну

Боротися з корупцією повинні особи, які 
не користуються цією корупцією. Це 
зачароване коло, бо в цілому світі найбільш 
скорумповані вирішують це питання
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Розмови про постка-
піталістичну епоху 

ведуться не перший рік, 
але пандемія раптово 
зробила їх актуальни-
ми. Чи «світить» нам 
щось хороше з того часу, 
коли ринкові взаємини 
втратять свою владу?

Насамперед визнаймо: 
капіталізм – смертний, так 
само, як і його попередники, 
а тому варто заздалегідь по-
турбуватися про те, що при-
йде йому на зміну. Не будемо 
сподіватися на те, що він про-
сто передасть владу своєму 
наступникові. По-перше, пе-
редавання влади – справа 
складна, а по-друге, де він, 
цей наступник? І що він нам 
обіцяє?

Однією з основних мета-
морфоз, що чекають людство 
за перехрестям, стане роз-
рив зв’язку між роботою і 
задоволенням особистих 
потреб. Інакше кажучи, дер-
жава забезпечуватиме по-
треби громадян, незалежно 
від їхніх зусиль. Як наслідок, 
трансформуються уявлення 
про справедливість і рівність, 
а також про успіх і мотивацію. 
Адже без реальних стимулів 
до праці та соціальної діяль-
ності суспільство втратить 
життєздатність.

Тема ця серйозно обгово-
рюється фахівцями, та дис-
кусія, як правило, охоплює 
супутню тенденцію – люди 
менше працюватимуть. За-
раз йдеться про 32 години на 
тиждень, які з часом перетво-
ряться на 22 години, тобто, в 
три робочих дні.

Ізраїльтянам це здається 
чимось неймовірним: за ста-
тистикою, за минулий рік ми 
працюємо в середньому 40,5 
годин на тиждень – більше за 
всіх у Західному світі. Серед-
ній показник в OECD – 37 го-
дин, у Голландії – 29,4, у Шве-
ції – 35,9, у США – 38,6.

І все ж, ситуація змінить-
ся. Індустріальний світ, яким 
ми його знаємо, морально 
канув у минуле, і його від-
хід вже розпочався. Потроху 
наш дохід відриватиметься 
від робочих годин і навіть від 
продуктивності праці. Так, все 
принципово нове виглядає 
парадоксальним на фоні ста-
рих декорацій, але у недале-
кому майбутньому зміниться 
шкала пріоритетів, а за нею 
– і все наше життя. Виявиться, 
що треба просто забезпечува-
ти всіх громадян країни нор-
мальним, здоровим рівнем 
доходу – щось на кшталт се-
редньої заробітної плати.

А ось чим вони будуть ре-
ально зайняті – це вже інше 
питання. І насправді воно 
– важливіше. Але щоб відпо-
вісти на нього, треба усвідо-
мити виклик, кинутий нам 
історією.

Виклик суспільству
Ми сприймаємо капіталізм 

насамперед як економічний 
уклад, який відповідає сучас-
ним соціальним взаєминам. 
Але взаємини змінюються, й 
економіка підлаштовується 

під них. До XXI століття людина 
стала егоїстичнішою, індиві-
дуалістичнішою – і перегнула 
палицю в усьому, від переви-
робництва товарів і послуг до 
перевиробництва ненави-
сті. Власне, ця безвихідь, під-
креслена пандемією, і підво-
дить нас до необхідності змін. 
Нам необхідно вгамувати екс-
пансивний розвиток егоїзму, 
який не знає міри ні в чому.

А тому наступна форма-
ція буде соціальною, суспіль-
но-орієнтованою. Тільки аб-
солютна перевага загального 
блага дозволить направити у 
потрібне русло людську при-
роду та людський потенціал. 
Не випадково вже в середи-
ні минулого століття фашизм 
спробував взяти на себе цю 
з’єднувальну роль, проте у 
збоченій формі, в бажанні пі-
дім’яти й знищити інших.

Сьогодні ми вже достат-
ньо подорослішали, аби зро-
зуміти: «інших» немає. Ми всі 
– в одному човні, на одній 
планеті, що перетворилася 
на єдину глобальну систему. 
Розгойдуючи її дисбаланса-
ми, в результаті ми доб’ємося 
лише спільної катастрофи. 
Нам потрібно вибудувати 
нові взаємини, в яких єдність 
інтересів стане запорукою 
благополуччя для всіх. Тільки 
тоді можна буде правильно 
реалізувати такі механізми 
як універсальний 
базовий дохід, 
суспільне житло й 
охорону здоров’я, 
спільне управління 
соціальними ресур-
сами.

Простіше кажу-
чи, позитивні вза-
ємини між нами 
– основа нового 
світу, який стукає у 
двері.

Світ цей – зов-
сім-зовсім інший, 
незвичний, і тому 
вступати в нього 
треба обережно, 
обдумано, поетап-
но, за згодою різних 
частин суспільства. 
Необхідне широке 
обговорення, ши-
роке усвідомлення 
нинішнього пере-
хідного періоду, 
розуміння його не-
безпек і загального 
вектору змін.

Сьогодні мільярди людей 
уявлення не мають про суть 
того, що відбувається, і про 
справжній сенс соціально-е-
кономічних зрушень. У такій 
ситуації на нас чекає вибух. 
Тож лікнеп про новий світ по-
трібен і народам, і урядам.

Головне – аби всі зрозумі-
ли: старе йде назавжди. Тоді 
ми приймемо і зворотний бік 
медалі: нове вимагає адапта-
ції.

Виклик людині
Коли людина серйозно за-

думається над глобальними 
змінами, в ній прокинуться пи-
тання, забуті з дитячих років. У 

чому сенс мого існування? Чи 
є у моєму житті мета вища, 
ніж грамотне, комфортне 
споживання і передавання 
естафети далі? Чому життя 
влаштоване так, що майже все 
його я витрачаю на щось, що 
витікає крізь пальці? Скільки 
мені залишилося, і якими по-
винні бути ці роки?

Кожному доведеться са-
мому шукати відповіді, і для 
цього йому згодиться твер-
да основа, яка не диктує, що 
думати, а показує, як думати, 
як системно розбиратися у 
ситуації, не обмежуючись 
своїм вузьким ракурсом, але 
піднімаючись до загальної 
картини.

Відповідно до цього 
завдання, зміниться освіта, 
мистецтво, навіть дозвілля. І 
тоді поступово людина почне 
розуміти, в якому світі вона 
живе, як світ прийшов до цьо-
го стану, як вибудовувати далі 
своє життя, як зближуватися 
з іншими, як спільними зу-
силлями формувати здорове 
коло і довкілля.

Сьогодні люди з ранку до 
ночі зайняті чим завгодно, 
крім головного, – побудо-
ви стосунків, які зроблять їх 
щасливими. Тут необхідний 
розворот, повернення до 
природного поняття сім’ї. У 
широкому сенсі цього слова. 
Адже і народ теж повинен 

бути сім’єю. І весь світ – теж. 
Зрозуміло, ми не будемо вда-
вати з себе янголят, але праг-
нути до цього, вчитися цьому 
треба вже зараз. Цим ми і на-
повнимо більшу частину сво-
го часу.

Раніше чоловік працював, 
а дружина займалася госпо-
дарством. У нашу бурхли-
ву епоху обоє працюють, і 
скільки б вони не заробля-
ли, спокою їм нема. Саме 
життя підштовхує людей до 
нескінченного забігу, і в них 
залишається дедалі менше 
душевних сил одне для од-
ного й для дітей. Хоча що 
може бути важливішим?

Так ось, пандемія кладе 
всьому цьому край. А якщо 
ми будемо впиратися, якщо 
спробуємо бігти далі, то врі-
жемося у стіну або впадемо у 
прірву – кому яке порівняння 
більше подобається. Оскіль-
ки далі у нас – зміна пріори-
тетів. Новий уклад базувати-
меться не на споживанні, а на 
внутрішньому зближенні, на 
взаємозв’язку.

Якби ми усвідомили це, 
то вже зараз, користуючись 
пандемією або навіть без неї, 
почали б оздоровлювати еко-
номіку, скорочувати години 
роботи, відмовлятися від 
абсолютно непотрібних, 
часто шкідливих бізнесів 
і виробництв. Але суспіль-
ство до такого абсолютно 
не готове. Суспільство у кра-
щому випадку лише смутно 
здогадується про те, що ця 
зупинка – кінцева. І зі страхом 
сподівається на продовжен-
ня шляху в нікуди.

Перехід
Людина народжена не для 

каторжної праці, не для не-
скінченного переробляння 
ресурсів на відходи життєді-
яльності. Провести-продати, 
заробити-купити-викинути – 
через ці «ідеали» ми іноді сві-
ту білого не бачимо. Такими 
стосунками нас пов’язують у 
тугий клубок нервів, байду-

жості, відчужен-
ня, ненависті, 
розпачу.

Ні, ми, зви-
чайно, знаходи-
мо собі затишні 
куточки та при-
ємні заняття. 
Але коли вини-
кає потреба у 
реальній взає-
мовиручці, вза-
є м од о п о м о з і , 
взаєморозумін-
ня – не на рівні 
благодійності, 
а в соціальних 
масштабах, у 
з а га л ь н о л юд -
ському сенсі 
– всі наші вади 
відразу випли-
вають на по-
верхню. Щодня 
думати про ін-
ших? З якого 
дива?

Турбота про 
інших для сучас-

ного суспільства – тяжка пра-
ця. Ми ще не вміємо жити так, 
щоб це було частиною нас, 
природним поривом, насо-
лодою, як у родині. Більшість 
і про рідних не завжди готова 
подбати.

Одним словом, ми – ка-
торжники, раби свого єства. 
І нам треба вчитися підніма-
тися над ним. Це навчання і 
стане нашою головною ро-
ботою, нашим спільним вне-
ском на користь нового, роз-
виненого суспільства.

У цьому суспільстві свобо-
да від егоїзму буде головною 
із свобод. У ньому рівність і 
справедливість очистяться від 

неоліберальної міфотворчості. 
У ньому статистика розлучень, 
захворювань, насильства ко-
лотиме очі до болю. У ньому 
наш ВНП вимірюватиметься не 
ринковою вартістю виробле-
них благ, а рівнем людських 
взаємин, взаємною довірою, 
упевненістю у завтрашньому 
дні, готовністю вкладати сили 
на користь інших, причетні-
стю, співпереживанням. Адже 
в кінцевому підсумку блага, які 
ми виробляємо, – це радість, 
принесена іншим. Принесена 
різними засобами та способа-
ми, але від душі.

Ось над чим ми працюва-
тимемо. І робота ця буде не 
напружувати, а розкріпачува-
ти, звільняти від безглуздих 
уявлень про статус, розмір 
банківського рахунку та інші 
речі, які нібито роблять мене 
людиною. Я буду збагачува-
тися зовсім інакше. Все моє 
багатство буде на рахунку в 
інших, і в цьому я знайду за-
доволення, оплату, безкраї 
перспективи для зростання і 
самореалізації.

Коротше кажучи, це буде 
інше життя, інше відчуття, 
інший сенс, інше світосприй-
няття. І це буде нашим спіль-
ним надбанням, за яке кожен 
відповідає і в якому кожен 
черпає сили. А коли наші діти 
виростуть в такій атмосфері, 
в такому дусі, старий світ на-
завжди втратить свою владу і 
не зможе збити нас зі шляху.

Якщо вдуматися, нам і сьо-
годні потрібні не гроші, а від-
чуття задоволення. Але задо-
вольняє людину перевага над 
іншими, яку можна купити. Це і 
завело нас у безвихідь – ми сві-
домо й несвідомо конкуруємо 
за перевагу одне над одним. 
Ми тринькаємо життя на те, 
чого завжди менше, ніж хотіло-
ся б. І це жалюгідне животіння 
у вічно невситимих егоїстич-
них запитах ми самозакохано 
вважаємо правильним.

Новий світ наповнить лю-
дину зовсім іншим задово-
ленням, набагато сильнішим, 
інтенсивним і реальним, а 
головне – тим, що не втікає 
крізь пальці. Яким задоволен-
ням? Віддачею.

Зараз це звучить дивно, 
але те, що я віддаю, залиша-
ється зі мною. Адже я росту, 
досягаю успіхів, стаю кращим, 
внутрішньо багатшим, щасли-
вішим, потрібнішим, ціннішим 
– і цього у мене вже не забе-
реш. Це можна перевершити 
тільки новою віддачею. Відда-
ючи себе, я знаходжу себе.

Суспільству, яке навчить-
ся жити за такими законами, 
забезпечено благоденство 
та процвітання. Ясна річ, 
економіка, як і раніше, виро-
блятиме все необхідне, але 
основною нашою індустрією 
буде саме індустрія єдності та 
віддачі. Єдності у найрізнома-
нітніших формах, у нескінчен-
ному різноманітті. І віддачі не 
у вигляді купонів, а насампе-
ред у вигляді душевного те-
пла, якого вистачить на всіх. 
Решта додасться.

Автор: Міхаель Лайтман 
Джерело: «Континент» 

(https://kontinentusa.com)

Чи є життя після капіталізму?

Плакат профспілки «Індустріальні робітники 
світу» (1911). Ілюстрація - з Вікіпедії 
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Амбітні погляди пре-
зидента Франції на 

«стратегічну автономію» ЄС 
та «європейський суве-
ренітет» на тлі загравання 
з Путіним провокують 
критику, неоднозначні 
дискусії та оцінки серед 
союзників і партнерів.

Нещодавно французький 
аналітичний центр «Група ге-
ополітичних досліджень Le 
Grand Continent» опубліку-
вав велике інтерв’ю з прези-
дентом Франції Емманюелем 
Макроном.

У публікації «Доктрина 
Макрона» французький лідер 
укотре висловив своє гло-
бальне зовнішньополітичне 
бачення й конкретні ініціати-
ви щодо місця й ролі Євро-
пейського Союзу, Європи за-
галом у сучасному мінливому 
світі.

Чи досягне Париж 
консенсусу?

У запропонованій гео-
політичній доктрині, назва-
ній «Паризький консенсус», 
французький політик намага-
ється утвердити в Європі та у 
світі засади свого «макроніз-
му» як адаптованої до сучас-
них реалій ідеології нового 
лібералізму.

Порушуючи економічні, 
соціальні, кліматичні, цінніс-
ні, релігійні та інші питання в 
умовах пандемії, проблеми 
загрози тероризму, міграцій-
ної кризи, Макрон продов-
жує захищати свої найбільш 
радикальні ідеї у сфері полі-
тики безпеки, оборони, а та-
кож технологій.

Ідеться про «стратегічну 
автономію» та «європейський 
суверенітет», кардинальне 
зменшення залежності ЄС від 
США і НАТО.

Те, що сьогодні Європа 
більше не може або не по-
винна покладатися на Спо-
лучені Штати у сфері безпе-
ки й оборони, французький 
лідер повторює від початку 
свого президентства, з 2017 
року. І такі погляди, якщо аб-
страгуватися від традиційно 
сильних у П’ятій Республіці 
антиатлантичних тенденцій, 
агресивного впливу росій-
ського лобі та розв’язаної 
РФ гібридної війни, деяких 
конспірологічних теорій та 
особистих політичних амбі-
цій самого Макрона, можуть 
сприйматися як цілком спра-
ведливі, адекватні й слушні.

Спільна політика безпеки 
і оборони Євросоюзу вияви-
лася неготовою до відповідей 
на нові загрози й виклики 
мінливого світу.

ЄС і НАТО на Європей-
ському континенті й досі 
адаптуються до стримування 
можливої евентуальної ро-
сійської агресії, яка вже сьо-
мий рік є реальністю в Укра-
їні.

Стратегічні засади зовніш-
ньої політики США щодо пе-
реорієнтації уваги з Європи 
на Азійсько-Тихоокеанський 
регіон, політика ізоляціоніз-
му й подекуди дивні та екс-

центричні ідеї, рішення та дії 
45-го американського пре-
зидента Дональда Трампа 
також не надто надихають єв-
ропейських лідерів на довір-
ливу співпрацю із союзником 
по той бік Атлантики.

Агресивна Росія з ядер-
ною зброєю, економічно по-
тужний Китай, що нарощує 
свій вплив у світі, спонукають 
традиційні, благополучні єв-
ропейські демократії виходи-
ти із зони комфорту.

Європейська армія 
під американською 
парасолькою 

Президент Франції вважає 
себе рятівником Європи. Але, 
якщо для Макрона розбудова 
нової європейської архітек-
тури безпеки від Лісабона 
до Владивостока за участю 
путінської Росії, але без США 
– це щира геополітична мета, 
то для більшості партнерів з 
ЄС і союзників з НАТО такі ам-
біції вважаються завеликими 
й навіть наївними.

Президент Франції пере-
конаний, що Євросоюз має 
вийти на автономну страте-
гічну спроможність забезпе-
чувати управління власною 
військовою силою, так зва-
ною «європейською армією», 
та оперативне її застосуван-
ня. І діяти така «тверда» сила 
при проведенні операцій і мі-
сій, реагуванні на кризові си-
туації в Європі та інших регі-
онах світу в інтересах ЄС має 
незалежно від зобов’язань 
великого заокеанського со-
юзника й настрою го-
сподаря Білого дому.

Окрема пробле-
матика – європейська 
оборонна промис-
ловість, технології 
військового і подвій-
ного призначення. У цій сфе-
рі між офіційним Парижем і 
«середньою температурою» 
поглядів у Євросоюзі немає 
великих розбіжностей. Тобто 
збройні сили країн ЄС повин-
ні переважно мати  озброєн-
ня та військову техніку євро-
пейських виробників. Але за 
багатьма позиціями залеж-
ність від США залишається 
критичною. Це насамперед 
стосується розвідувально-у-
дарних безпілотних літаль-

них апаратів (дронів) великої 
дальності застосування, літа-
ків дозаправлення в повітрі.

І ще одна стратегічна сфе-
ра – це американський ядер-
ний щит для Європейського 
континенту зі стримування 
потенційних агресій. Серед 
європейських держав ядерну 
зброю мають Франція і Вели-
ка Британія. Основу цього єв-
ропейського потенціалу ста-
новить ядерна парасолька 
НАТО, представлена силами 
США і Британії.

Французькі ядерні сили 
не входять до відповідної 
компоненти Альянсу. І це 
також додає аргументів для 
опонентів Макрона щодо єв-
ропейської «стратегічної ав-
тономії».

Німеччина – за 
відповідальність, але 
не повну автономію

Останні кілька років ні-
мецьке керівництво на всіх 
рівнях і на всіх можливих 
майданчиках говорило про 
те, що Європа має брати на 
себе більшу відповідальність 
за власну долю та безпеку.

Відповідальність, але не-
повну автономію. Це чітко 
дала зрозуміти міністр оборо-
ни ФРН Аннегрет Крамп-Кар-
ренбауер, яка, до того ж, є 
(поки ще) очільницею прав-
лячої партії – Християн-
сько-демократичного союзу.

«Ілюзії про європейської 
стратегічну автономію мають 
скінчитися: європейці не змо-
жуть замінити вирішальну 

роль Америки як постачаль-
ника безпеки… Ми повинні 
визнати, що в найближчому 
майбутньому ми залишати-
мемося залежними», – напи-
сала вона в авторській статті 
виданню Politico.

У ній АКК (так у політичних 
і експертних колах спроще-
но називають главу МО ФРН) 
підкреслила, що США мають 
продовжувати утримувати 
Європу під своєю ядерною 
парасолькою в найближчому 

майбутньому, що Європей-
ський континент залишаєть-
ся залежним як від амери-
канської ядерної зброї, так і 
звичайних озброєнь, присут-
ності військового континген-
ту. Утім, підкреслює АКК, це 
не означає, що європейці не 
могли б виявляти більшу ак-
тивність, показувати, так би 
мовити, потужнішу «муску-
латуру», коли це потрібно, у 
своєму безпосередньому су-
сідстві.

При цьому німецька мі-
ністерка «попередила» Ва-
шингтон, що «цінність США 
як світової держави значною 
мірою залежить від того, чи 
залишається її роль захис-
ника Європи достовірною». І 
додала: «У світі, що відзнача-
ється посиленою конкурен-
цією за владу, Захід зможе 
твердо втриматися та до-
сягти успіху в захисті своїх 
інтересів, доки він залишати-
меться єдиним».

Такі думки глави Бундесве-
ру не пройшли повз увагу 
Макрона, який назвав сен-
тенції Крамп-Карренбауер (її 
імені він, щоправда, не вка-
зав) «неправильним сприй-
няттям історії» і висловив 
переконання, що його добра 
приятелька, канцлерка Анге-
ла Меркель думає інакше.

Сама Меркель це питання 
поки що ніяк не коментує. Але 
її речник спробував «прими-
рити» позиції, заявивши, що 
в Берліні є як бажання щодо 
більш упевненої в собі Євро-
пи, так і щодо тісного парт-
нерства зі США. Водночас 

Пауль Цимакк, генеральний 
секретар ХДС, партії, яку все 
ще продовжують називати 
«партією Меркель», зазначив, 
що нині потрібно «більше, а 
не менше, трансатлантичної 
співпраці».

Німці остерігаються 
ставати занадто 
сильними?

Для кращого розуміння 
позиції ФРН варто звернути 

увагу на слова парламент-
ського держсекретаря мі-
ністерства оборони ФРН 
Томаса Зільберхорна, який 
узагальнив те, що часто лу-
нає в заявах німецьких ке-
рівників: урок Другої світової 
війни (та й Першої теж) для 
Німеччини полягає в тому, 
що для Берліна самостійне 
просування в питанні між-
народної безпекової політи-
ки, намагання брати на себе 
роль лідера – не є альтерна-
тивою, адже це завжди несло 
багато горя людям, а їй самій 
– поразку. Німці бояться ста-
ти занадто сильними, тому 
потребують партнерів – чим 
більше, тим краще.

Природним партнером у 
Європі для Берліна є Париж, 
але покладатися лише на цей 
альянс, попри те, що Франція 
також є ядерною державою, 
німці, схоже, не збираються, 
як і забувати про роль США у 
звільненні Європи від нациз-
му.

ЄС і НАТО: доповнювати, 
а не дублювати

Ідеї «макронізму» у сфері 
безпеки й оборони загалом 
виглядають правильними, 
але надто радикальними. 
Значна більшість національ-
них урядів країн ЄС і НАТО, 
окремих політиків, диплома-
тів, аналітиків, представників 
єврооптимістичної спільно-
ти, переконані: сильна євро-
пейська оборона, збільшен-
ня фінансування оборонних 
бюджетів – це, безперечно, 
позитивно для європейської 
та євроатлантичної безпеки, 
для обох організацій.

Деякі урядовці й дипло-
мати, особливо країн Цен-
тральної та Східної Європи, 
нагадують, що «європейська 
автономія», як її бачить 
Макрон – це його особиста 
позиція, під якою немає кон-
сенсусного підпису решти 
країн ЄС і НАТО.

Тому партнери й союзни-
ки повинні не зловживати 
конкуренцією одне з од-
ним, не дублювати функції, 
оперативні бойові можли-
вості, а доповнювати свої 
потенціали. Це забезпечить 
політичний, військовий, 
економічних баланс тран-
сатлантичних зв’язків та 
ефективне, раціональне ви-
користання фінансових, ма-

теріальних і люд-
ських ресурсів.

Те, що було ак-
туально для Захо-
ду 75 років тому, 
залишається на-
гальним і сьогод-

ні. Сильні Сполучені Штати з 
підтримкою трансатлантич-
них зв’язків продовжують 
бути головним контриб’юто-
ром безпеки в Європі під па-
расолькою НАТО.

Автори: Андрій Лавренюк, Страсбург, 
Ольга Танасійчук, Берлін

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

rubric-world/3139932-doktrina-
makrona-ci-zahistit-sebe-evropa-

bez-ssa-i-nato.html)

Доктрина Макрона: 
чи захистить себе Європа без США і НАТО?

Європейський континент залишається залежним 
як від американської ядерної зброї, так і 
звичайних озброєнь, присутності військових

Фото з ФБ-сторінки Emmanuel Macron
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Друзі та вороги України, а ще 
– «принципово нейтраль-

ні» у боротьбі проти агресії.

Емоції – річ важлива, навіть 
дуже важлива, без них неможли-
ве повноцінне життя особистості 
та суспільства. Та чи завжди варто 
керуватися емоціями? Особливо – 
у політиці, тим більше – у політиці 
зовнішній? Видається, що ні. З іншо-
го боку, і раціональні розрахунки 
не всесильні. Бо ж як повсякденне, 
так і політичне життя містить чи-
мало ірраціонального, того, що не 
охоплять розум і тверезий глузд. А 
тому варто намагатися синтезувати 
емоційне і раціональне, при цьому 
насамперед зважаючи на практичні 
дії інших суб’єктів, хай то будуть ін-
дивіди, спільноти чи держави. І саме 
за практичними діями судити, хто 
насправді твої друзі, а хто – ні.

От і зараз: як відомо, третій ко-
мітет Організації Об’єднаних Націй, 
що займається соціальними і гума-
нітарними питаннями, на пленар-
ному засіданні 18 грудня схвалив 
проєкт резолюції під назвою «Ситу-
ація з правами людини в Автономній 
Республіці Крим та місті Севасто-
поль, Україна». Проєкт підтримали 
63 держави, проти голосувало 22, 
утрималися 85. У ньому чітко ви-
значено статус Криму та російської 
адміністрації в ньому: «Органи і по-
садові особи Російської Федерації, 
що діють на території тимчасово 
окупованого Криму, є нелегітимни-
ми і повинні іменуватися «окупаці-
йна влада Російської Федерації»». 
Зазначено, що ООН стурбована тим, 
що «міжнародні зобов’язання у сфе-
рі прав людини і відповідні міжна-
родні договори, учасницею яких є 
Україна, не виконуються повною мі-
рою державою-окупантом у Криму, 
через що рівень дотримання прав 
людини в Криму після його тимчасо-
вої окупації Російською Федерацією 
значно знизився». Проєкт резолюції 
засуджує широкий спектр порушень 
прав людини, здійснюваних Крем-
лем на півострові. На розгляд Гене-
ральної асамблеї ООН резолюцію 
буде винесено у грудні, але вже за-
раз голосування за чи проти про-
єкту чітко унаочнило, хто є другом 
України, хто – ворогом чи сателітом 
Росії, а хто, так би мовити, «погуляти 
по Нью-Йорку вийшов».

Спершу поглянемо на список 
тих, хто проголосував «проти». Ясна 
річ, очолює його Росія, біля неї при-
танцьовує лукашенківська Білорусь. 
Далі йдуть держави, які запобігають 
путінської ласки, очевидно вважаю-
чи, що цим жестом відкупляться від 
втручання у їхні внутрішні справи – 
Казахстан і Киргизстан. І це тоді, коли 
цю ласку та підтримку вже на повну 
силу відчула Вірменія (яка теж прого-
лосувала проти)… У ці дні в Інтернеті 
з’явилися відео, в яких бородані в ка-

муфляжах скидають хрести з вірмен-
ських церков у Карабаху під вигуки: 
«Аллах акбар!» Навряд чи це солда-
ти регулярної армії Азербайджану 
– найшвидше, йдеться про бойови-
ків із Близького Сходу, які воювали 
проти вірменського війська. Такі дії 
радикальних ісламістів, ясна річ, ви-
кликають в Україні обурення. Проте 
варто пам’ятати, що Вірменія, які б 
уряди там не поставали, - тради-
ційно недружня до України держа-
ва, яка в усьому підтримує Росію, і 
не варто плутати неприйняття дій іс-
ламістів із симпатією до Вірменської 
держави. Цікаво, що уникли тим чи 
іншим способом висловлення сво-
єї позиції з кримського питання 
Таджикистан і Туркменістан… Але 
продовжимо огляд списку тих, хто 
підтримав Росію. У ньому – такі «сві-
точі демократії», як Ангола, Бурунді, 
Венесуела, Гвінея, Еритрея, Зімбабве, 
Іран, Камбоджа, Куба, КНДР, М’янма, 
Сирія, Судан, Філіппіни. На жаль, се-
ред цих держав – і «найбільша демо-
кратія світу» Індія, хоча така її позиція 
дивує, бо ж вона має досвід інспіро-
ваних ззовні спроб відірвати від неї 
той чи інший штат. Що ж стосується 
Китаю, то його відмова підтримати 
проєкт резолюції по Криму зрозумі-
ла, зважаючи на специфічну зовніш-
ню та внутрішню політику Пекіну. 

Ну, а підтримали проєкт резо-
люції по Криму держави «Великої 
сімки» та члени НАТО, а також Ав-
стралія, Грузія, Ізраїль, Ірландія, 
Молдова, Нова Зеландія, Фінляндія, 
Швейцарія, Швеція, Японія плюс 
низка держав Африки, Латинської 
Америки й Океанії. Впадає в око, що 
Азербайджан не брав участі у го-
лосуванні, тобто не сказав ані «так», 
ані «ні», ані «утримуюсь»…

Загалом же ситуація з проходжен-
ням чергової «кримської» резолю-
ції в ООН виглядає неоднозначною, 
сказати б, амбівалентною. З одного 
боку, є стала «група підтримки» Укра-
їни і нинішня резолюція, найшвидше, 
буде схвалена Генеральною асамбле-
єю – для цього потрібна не абсолют-
на, а відносна більшість голосів «за». 
Ба більше: в проєкті резолюції речі 
названі своїми іменами, сказано про 
російську окупацію й українську при-
належність Криму. З іншого боку, у 
Європі вперше після Другої світової 
війни одна держава окупувала ча-
стину території іншої та заявила про 
її анексію, а Об’єднані Нації, створені 
для протидії таким діям, поводяться 
дуже чемно з агресором. Утім, може, 
краще мати у друзях тих, чия солідар-
ність і відданість демократії випро-
бувані часом, аніж велику кількість 
«принципово нейтральних», які го-
тові балансувати між добром і злом, 
поступаючись принципами ООН?

Автор: Сергій Грабовський
Джерело: «День» (https://day.kyiv.ua/uk/blog/

polityka/golosuvannya-v-oon)

Голосування в ООН Рідні Веджіє Кашки 
звернулися до ЄСПЛ

Рідні Веджіє Кашки, яка тра-
гічно загинула три роки 

тому під час її затримання 
окупаційною «владою» в Кри-
му, звернулися до ЄСПЛ.

Це було зроблено через безді-
яльність окупаційної «влади» сто-
совно організаторів і виконавців 
спецоперації, що призвела до смер-
ті жінки. Про це адвокат Микола По-
лозов написав у Фейсбуці.

«Боротьба за справедливість 
щодо Веджіє Кашка триває. Вичер-
павши всі можливості в рамках ро-
сійської юрисдикції, рідні Веджіє 
Кашка звернулися до Європейсько-
го суду з прав людини. Скарга вже 
скерована туди кілька тижнів тому. 
Очікуємо на комунікацію суду», - на-
писав Полозов.

За його словами, на прохання 
сина Веджіє Кашки, адвокат провів 
незалежне розслідування обста-
вин загибелі його матері і дійшов 
до висновку, що у смерті ветерана 
кримськотатарського національно-
го руху винна влада Російської Фе-
дерації, яка фактично та юридично 
контролює територію окупованого 
півострова.

Як розповів Полозов, напередо-
дні спецоперації, яка відбувалася 
23 листопада 2017 року, «глава» так 
званого МВС Криму Сергій Абісов 
підписав документи про проведен-
ня «затримання членів забороне-
ного екстремістського Меджлісу 
кримськотатарського народу».

«Йшлося про Веджіє Кашку та її 
друзів Бекіра Дегерменджі, Асана 
Чапуха, Руслана Трубача й Казіма 
Аметова, які намагалися їй допо-
могти повернути гроші, вкрадені 
шлюбним аферистом, громадяни-
ном Туреччини Юсуфом Айтаном, 
що незадовго до того обдурив 
онучку Веджіє Кашки і заволодів 
частиною її приданого», - пояснив 
адвокат.

Він уточнив, що ніхто із затрима-
них не був членом Меджлісу, проте 
їх затримання відбувалося «дуже 
жорстко».

За словами Полозова, у затри-
манні тільки Веджіє Кашки брали 
участь кілька осіб, зокрема, співро-
бітники так званого Центру протидії 
екстремізму МВС Р. Р. Шамбазов, К. 
В.Уразов, Н. Н. Белашов, співро-
бітники Росгвардії С. В. Греков, Р. 
В. Свєтіков, співробітник МВС С. А. 
Кашпанов, слідчий МВС І. Г. Сідір-
опуло та керівник «слідчої групи» 
МВС М. А. Рутковський.

Як зазначив адвокат, точні обста-
вини та роль кожного із зазначених 
посадових осіб повинні були бути 

встановлені слідством, проте ефек-
тивного розслідування проведено 
так і не було.

«Навпаки, протягом понад двох 
років слідчий відділ Слідчого комі-
тету Київського району Сімферопо-
ля, ГСУ СК в РК, Київський районний 
суд Сімферополя, Верховний суд 
Криму всіляко перешкоджали по-
рушенню кримінальної справи за 
фактом загибелі Веджіє Кашки», - 
повідомив Полозов.

Адвокат з’ясував, що після того, 
як під час затримання у жінки стало 
різко погіршуватися здоров’я, слід-
чий І. Г. Сідіропуло, замість спря-
мування її в стаціонар для надання 
термінової медичної допомоги, по-
чала проводити щодо Веджіє Кашки 
слідчі дії.

«Згідно з висновком незалежно-
го фахівця, лікаря вищої категорії 
Гамірова О. Ф., стрімке погіршення 
стану здоров’я Веджіє Кашки було 
спровоковано стресогенною ситуа-
цією, пов’язаною із силовим затри-
манням Веджіє Кашки та її друзів. 
Достовірно вдалося встановити, 
що відразу після затримання Ве-
джіє Кашки, коли у неї почав стрім-
ко погіршуватися стан здоров’я, їй 
викликали швидку допомогу і, не 
дочекавшись викликаної машини, 
зупинили іншу карету швидкої до-
помоги, яка проїжджала вулицею. 
Але замість того, щоб її екстрено 
везти до реанімації стаціонару, сво-
їм рішенням слідчий Сідіропуло І. 
Г. почала проводити щодо Веджіє 
Кашки слідчі дії безпосередньо в 
машині швидкої», - розповів адво-
кат.

Таким чином, пояснив він, від-
правлення Веджіє Кашка до лікарні 
було затримане більш ніж на півто-
ри години, в результаті чого жінка 
померла у машині швидкої допомо-
ги.

Як повідомлялося, проти Аме-
това Казіма, Дегерменджі Бекіра, 
Чапуха Асана та Трубача Руслана 
було відкрито кримінальну справу 
за другою частиною статті 163 КК 
РФ («Вимагання, вчинене групою 
осіб за попередньою змовою»), яка 
передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до 7 ро-
ків.

17 квітня 2019 року Київський 
районний суд Сімферополя виніс 
вирок фігурантам «справи Веджіє 
Кашки». Руслана Трубача, Бекіра 
Дегерменджі та Казіма Аметова суд 
засудив до 3 років умовно, з випро-
бувальним терміном 3 роки. Асану 
Чапуху суд призначив покарання у 
вигляді 3,5 років умовно, з випробу-
вальним терміном 3 роки.

Фото: RFE/RL
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Як повідомив у Twitter 
міністр закордонних 

справ України Дмитро 
Кулеба, минулого тижня 
посилений проєкт резо-
люції щодо прав людини 
на території тимчасо-
во окупованого Криму 
пройшов голосування в 
Третьому комітеті Гена-
самблеї ООН з соціальних 
і гуманітарних питань. 

Він привітав це рішення. 
«Вдячний державам-чле-
нам, які підтримали в ко-
мітеті ГА ООН проєкт по-
силеної резолюції щодо 
прав людини в Криму. Коли 
Асамблея схвалить її в груд-
ні, це надалі консолідує 
тиск на Російську Федера-
цію, щоб держава-окупант 
дотримувалася міжнарод-
них зобов’язань, зокрема 
міжнародного гуманітарно-
го права», — заявив міністр.

Акценти резолюції
Кулеба привітав нову 

доповідь Генерального 
секретаря ООН Антоніу 
Гутерреша щодо ситуації з 
правами людини в окупова-
ному Криму, яка «детально 
викриває факти політично-
го переслідування україн-
ців і кримських татар». МЗС 
України повідомило, що 
третю доповідь Генераль-
ного секретаря ООН «Ситу-
ація з правами людини в Ав-
тономній Республіці Крим 
та м. Севастополі, Україна», 
яка була підготована на ви-
конання однойменної резо-
люції Генеральної Асамблеї 
ООН 74/168 і оприлюднена 
8 жовтня 2020 року, мініс-
терство взяло до уваги. 
В доповіді вимагається 
від Російської Федерації 
припинити тортури і за-
тримання, викрадення 
людей у Криму, а також 
окремо наголошується на 
серйозній стурбованості 
щодо оголошення медж-
лісу кримськотатарського 
народу екстремістською 
організацією і забороною 
його діяльності і щодо того, 
що незаконні рішення РФ з 
цього питання досі не ска-
совані. Важливість резолю-
ції полягає також у тому, що 
в ній пропонується зафік-
сувати на міжнародному 
рівні факт катування ФСБ 
Російської Федерації лю-
дей у Криму.

Співавторами ре-
золюції виступили 
Україна, Грузія, Ні-
меччина, США, Вели-
ка Британія, Франція, 
Латвія, Литва, Естонія 
та інші країни — парт-
нери України. Резолюцію 
підтримали 63 країни, що 
входять у ООН, разом з тим, 
26 держав, переважно сате-
літів Росії, виявилися проти 
цієї резолюції. Втім, вона 
вважається прийнятою.

У резолюції Третій ко-
мітет ГА ООН закликає 
Російську Федерацію: до-
тримуватися поваги сво-
боди думки та виражен-
ня поглядів, припинити 

переслідувати жителів Кри-
му, які чинять опір призову 
до збройних сил Росії, ство-
рити умови і забезпечити 
засоби, щоб дозволити до-
бровільне, безпечне та без-
перешкодне повернення 
всіх переселенців та біжен-
ців, постраждалих від оку-
пації Криму Росії до своїх 
домівок, надавати 
на постійній осно-
ві детальну інфор-
мацію про поши-
рення COVID-19 у 
Криму, про заходи, 
які окупанти вжи-
вають для забезпе-
чення та підтримання здо-
ров’я та гігієни населення 
на півострові та допомагати 
населенню цих територій у 
боротьбі з пандемією тощо.

Комітет занепокоєний і 
рішуче засуджує: порушен-
ня прав людини в окупо-
ваному Криму і окупацію 
півострова Росією; нав’я-
зування російського гро-
мадянства; проведення 
незаконних виборчих кам-
паній і голосувань, включа-
ючи зміну демографічного 
складу населення Криму і 
придушення національної 
ідентичності; неадекватні 
умови утримання в устано-
вах виконання покарань; 
примус мешканців окупо-
ваного Криму присягати на 
вірність окупаційній дер-
жаві; проведення органами 

РФ обшуків та рейдів; обме-
ження, з якими стикаються 
українці, включаючи крим-
ських татар, у здійсненні 
своїх економічних, соціаль-
них та культурних прав, не-
можливість зберігати свою 
ідентичність та культуру й 
освіту українською та крим-
ськотатарською мовами; 
експропріацію земель, зне-
сення будинків, виснажен-
ня природних та сільсько-

господарських ресурсів, 
що має негативний вплив 
і сприяє зміні економічної 
та демографічної структури 
Криму.

З моменту окупації Кри-
му Росією у 2014 році, межі 
території полишило понад 
45 тисяч українців. При 
цьому Росія активно пе-

ревозить до Криму власне 
населення, тим самим по-
рушуючи всі правила і про-
токоли Женевської конвен-
ції. За даними експертів у 
справах Криму, сьогодні на-
селення півострова разом 
із Севастополем перевищує 
3 мільйони осіб, хоча до 
окупації становило трохи 
більше ніж 2 мільйони.

Нарешті ООН вказує, 
хто є хунта та хто 
узурпував владу

Як повідомила прес-
служба Міністерства з пи-
тань реінтеграції тимчасо-
во окупованих територій 
України, в резолюції засу-
джується незаконне вста-
новлення російської юрис-
дикції та адміністрації в 

Криму. Третій комітет Гене-
ральної асамблеї ООН ви-
знав незаконними створені 
окупантами органи влади. 
В резолюції наголошується, 
що Росія проводить політи-
ку дискримінації мешкан-
ців півострова, включаючи 
кримських татар, а також 
українців і осіб, що нале-
жать до інших етнічних і 
релігійних груп. Йдеться 
зокрема про мусульман, па-

рафіян Православної цер-
кви України, а також Свідків 
Єгови. Окремо наголошу-
ється, що органи та посадо-
ві особи Росії, які створені в 
окупованому Криму, є неза-
конними, і їх слід називати 
виключно «окупаційними 
органами Російської Феде-
рації».

Щодо цього пригаду-
ються численні виступи 
спікера незаконної «дер-
жради» Криму Владіміра 
Константінова та «глави 
Криму» Сергія Аксьонова, 
які постійно повторюють, 
що «України як держави не 
існує, бо в ній стався дер-
жавний переворот і владу 
узурпувала хунта, яка є фа-
шистською, нацистською, 
бандерівською» і тому по-
дібне. І от нарешті ООН вка-
зує, хто є незаконним на те-
риторії України, і хто є хунта 
насправді та хто узурпував 
владу.  

У резолюції зазначаєть-
ся, що «Третій комітет ГА 
ООН закликає держав-чле-
нів конструктивно брати 
участь у спільних зусиллях, 
спрямованих на поліп-

шення ситуації з пра-
вами людини на оку-
пованому півострові, 
а також продовжувати 
використовувати всі 
дипломатичні засоби 
для тиску та заклика-
ти РФ дотримуватися 

своїх зобов’язань згідно з 
міжнародним та міжнарод-
ним гуманітарним правом 
і надавати безперешкод-
ний доступ до Криму між-
народним моніторинговим 
місіям, зокрема місіям з 
контролю за дотриманням 
прав людини та моніторин-
говій місії ОБСЄ».

«Я сподіваюсь, що після 
затвердження в грудні ре-
золюції вже Генасамблеєю 

ООН, завдяки консолідо-
ваній позиції міжнародної 
спільноти та тиску на РФ, 
Росія виконає всі пункти і, 
врешті, звільнить окупо-
вані українські території. 
Окремо вдячний за приді-
лену увагу проблематиці 
кримськотатарського на-
роду. Зокрема, заклик про 
скасування всіх незакон-
них рішень щодо заборони 
меджлісу, про припинення 
переслідувань та дискримі-
нації кримських татар. П’я-
та поспіль резолюція щодо 
Криму наочно демонструє 
засудження окупації пів-
острова світовою спільно-
тою, а також підтверджує 
нагальні потреби в доступі 
міжнародних організацій 
до півострова», — наголо-
сив віцепрем’єр-міністр — 
міністр з питань реінтегра-
ції тимчасово окупованих 
територій Олексій Резніков.

У Міністерстві з питань 
реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій також 
наголосили, що вживати 
термін «анексований» 
стосовно українського 
Криму є хибним. Про це 
сказав заступник міністра 
Ігор Яременко під час пре-
зентації аналітичної допо-
віді «Нова політика деоку-

пації: дороговкази 
та перестороги», 
підготованої Радою 
зовнішньої політики 
«Українська призма». 
В міністерстві наго-
лосили, що «згідно 
з українським зако-

нодавством, Кримський 
півострів включно з містом 
Севастополь є тимчасово 
окупованими Російською 
Федерацією територіями 
України».

«Єдина країна, яка на-
зиває Крим і Севастополь 
анексованими, — це Ро-
сійська Федерація. Вся 
міжнародна спільнота ви-
користовує формулюван-
ня «тимчасово окуповані 
території» як щодо півос-
трова, так і щодо Донбасу. 
Правильним буде також ви-
користання формулюван-
ня «спроба анексії» щодо 
Криму, але не «анексія». Це 
вкрай важливо і для нас зо-
крема. Це підкреслює від-
повідні зобов’язання Росії 
за міжнародним гуманітар-
ним правом», — наголосив 
Яременко.

Це, як пояснюють право-
захисники, пов’язане з тим, 
що, дійсно, спроба анексії 
Криму Росією відбулася, 
але вона є незавершеною, 
бо ніде на міжнародній 
арені немає визнання при-
належності Криму до Росії, 
відбулася окупація, однак 
анексія є незавершеним 
процесом, отже, є тільки 
спробою, і це слід мати на 
увазі всім, хто працює з те-
мою Криму, особливо прав-
никам і політикам.

Автор: Микола Семена
Джерело: «День» 

(https://day.kyiv.ua/uk/article/
podrobyci/hto-naspravdi-hunta) 

Хто насправді хунта

З моменту окупації Криму Росією у 2014 
році, межі території полишило понад 45 
тисяч українців. При цьому Росія активно 
перевозить до Криму власне населення

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій наголошують, що 
термін «анексований» стосовно українського 
Криму є хибним. Крим – окупований 
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Продовження на стор. 20

Зима близько. Пан-
демія COVID-19 отри-

мала новий поштовх до 
поширення, тож у світі 
вирує друга її хвиля. Не 
можна сказати, що ніхто 
на таке не сподівався.

Утім, деякі держави до-
бре підготувалися до такого 
розвитку подій, а інші вияви-
лися категорично неготови-
ми. І це впливає не тільки на 
показники захворюваності 
та смертності в кожній кон-
кретній країні, а й на ситуа-
цію в економіці. 

Мабуть, такої асин-
хронності в економічному 
розвитку світ іще не бачив. 
Її наслідки досі до кінця не 
усвідомлено, але, імовірно, 
вони стануть епохаль-
ними.

Деталі спаду
У жовтні МВФ опу-

блікував свіжий Огляд 
світової економіки. У ньому 
прогнозується, що, у 2020 
році ВВП США впаде на 4,3% 
(у квітні очікували на 5,9%), 
єврозони — на 8,3% (7,5%), 
а Китаю — зросте на 1,9% 
(1,2%). Загалом, цей огляд 
оптимістичніший за квітне-
вий. Але той було підгото-
вано в умовах карантину й 
максимальної невизначено-
сті в більшості країн світу, а 
цей готували тоді, коли еко-
номічні показники ключо-
вих економік відновлювали-
ся й формували покращені 
очікування. Тому оновлену 
картину можна ставити під 
сумнів із кількох причин.

По-перше, не встиг МВФ 
опублікувати свій жовтне-
вий економічний прогноз, 
як європейські країни поча-
ли вдруге запроваджувати 
карантин або інші обмежен-
ня. Нині в режимі каран-
тину працюють економіки 
Австрії, Бельгії, Франції, Ні-
меччини, Греції, Ірландії, а 
також низки регіонів інших 
країн, зокрема Італії та Вели-
кої Британії. Динаміка захво-
рюваності вказує на те, що 
незабаром локдаун можуть 
запровадити і в інших краї-
нах. Водночас деякі держа-
ви, засвоївши урок першо-
го карантину, зрозуміли, як 
важко його пережила їхня 
економіка, а тому розгляда-
ють низку альтернатив, як-от 

«карантин вихідного дня» в 
Україні. Очевидно, що будь-
який сценарій запроваджен-
ня обмежень погіршить ре-
зультати роботи відповідних 
економік і негативно вплине 
на підсумкову статистику за 
поточний рік. Тож варто очі-
кувати на погіршення і по-
казників, і прогнозів.

По-друге, у багатьох кра-
їнах іще до останнього по-
гіршення епідеміологічної 
ситуації можна було спо-

стерігати насичення хвилі 
економічного відновлення. 
Тобто економічні показ-
ники, які стали покращу-
ватися після завершення 
першого карантину, на по-
чатку осені вже перестали 
зростати. Відновлювальне 
зростання вичерпувало-
ся, а вагомих нових точок 
зростання на горизонті не 
було. Наприклад, у квітні, у 
розпал пандемії, промисло-
ве виробництво США пада-
ло на 16,3% у річному вимірі, 
потім темп падіння 
сповільнився до 
–6,8% у липні, від-
так пришвидшився 
до –7,3% у серпні. У 
єврозоні цей самий 
індикатор зменшився на 
28,6% у квітні, на 7,1% у лип-
ні, але на 7,2% в серпні. У Ки-
таї відновлення було значно 
стрімкішим, і тепер китай-
ська промисловість (а також 
сфера послуг) зростає поде-
куди рекордним темпом.

Серед великих еконо-
мік, які вже відзвітували, у 
серпні досягла піку, а у ве-
ресні знизилася зайнятість 
у Південній Кореї, Нідерлан-
дах, Японії, Німеччині й Ав-
стралії. Цей показник і далі 
знижується багато місяців 
поспіль у Великій Британії 
та Бразилії. Таких прикладів 
можна знайти вдосталь. У 
цих умовах в одних країнах 

почалися дискусії про ух-
валення нових пакетів сти-
мулювання економіки, нато-
мість інші держави, цілком 
імовірно, опинилися на по-
розі нового етапу економіч-
ного спаду, який розпочався 
б навіть за відсутності другої 
хвилі пандемії. Нова хвиля 
обмежень і карантинів лише 
стала спусковим гачком для 
чергового економічного 
спаду. Імовірно, прогнози 
МВФ цього не враховують, 

тож упродовж зими не варто 
сподіватися на покращення 
результатів більшості еконо-
мік.

Стратегічний розрив
Усі ці явища і процеси є 

проблемами сьогодення. 
Вони можуть бути важкими, 
але рано чи пізніше зникнуть. 
Судячи з того, що одразу кіль-
ка фармацевтичних компаній 
оголосили про розробку до-
волі ефективної вакцини від 
COVID-19, цей момент не за 

горами: відлік часу пішов на 
місяці. Однак до того, коли 
чинник пандемії зникне з 
переліку визначальних про-
блем глобальної економіки, 
станеться кілька важливих 
змін, які визначатимуть еко-
номічну динаміку багатьох 
країн на роки або й десяти-
ліття вперед.

Передусім слід виокре-
мити економічну динаміку 
в Китаї. Річ навіть не в тому, 
що китайська економіка 
зростає, а американська та 
європейська зменшуються. 
Якщо порівнювати цей рік із 
минулим, то, за прогнозами 
МВФ, темп зростання ВВП 
знизився на 4,2 відсоткових 

пункти (із 6,1% у 2019-му до 
1,9% у 2020-му) у КНР, на 6,5 
в. п. у США та на 9,6 в. п. у єв-
розоні. На перший погляд, це 
помітна різниця, але вона не 
могла би стати критичною в 
короткотривалому періоді, 
особливо з огляду на те, що 
наступного року найбільші 
темпи відновлення очіку-
ються саме в тих економіках, 
які постраждали найбільше. 
Однак ідеться не лише про 
економічне падіння й від-

новлення. Наслідки цього 
кількамісячного просі-
дання значно ширші. Пе-
кін уже використав його 
для того, щоб завоювати 
ринки, на яких ослабла 

присутність американців та 
європейців. Поки експорт 
із єврозони та США знижу-
ється, китайський показник 
зростає, починаючи з липня. 
Зараз у всьому світі триває 
переосмислення системи 
виробничих ланцюжків, 
раз-у-раз виникатимуть 
наміри надійно замінити 
ті ланки, що випали через 
пандемію. У цьому контексті 
Піднебесна зарекомендува-
ла себе як надійний партнер, 
із яким захоче мати справу 

дедалі більша кількість кра-
їн. Це призведе до того, що 
пандемія завершиться, а 
китайська присутність на 
порівняно нових для КНР 
ринках збережеться. У пев-
ному сенсі це означатиме, що 
внаслідок пандемії на еконо-
мічній мапі світу відбудеться 
перерозподіл.

Це особливо важливо 
в тому контексті, що ще на 
початку минулого року що-
місячний обсяг експорту 
з Китаю знижувався в річ-
ному вимірі, а спроби США 
приструнити торговельну 
жвавість китайців видава-
лися досить ефективними. 
Тепер ситуація докорінно 

змінилася. За період панде-
мії КНР, імовірно, здійснить 
такий потужний стрибок у 
зовнішній торгівлі, що ста-
не фактично недосяжним 
для американського про-
текціонізму, навіть якщо той 
залишиться після обрання 
Джо Байдена президентом 
США. Просто частка США в 
експорті з Піднебесної впа-
де настільки, що не буде аж 
настільки критичною для ки-
тайської економіки.

Установлення торговель-
них відносин — це завжди 
більше, ніж просто схема 
товар-гроші. У випадку з Ки-
таєм такі відносини завжди 
використовують для про-
сування власного капіталу, 
робочих рук і стратегічних 
інтересів. У цьому світлі на 
сьогодні для КНР складають-
ся вкрай сприятливі обста-
вини: у багатьох куточках 
світу без перебільшення 
в захваті від того, як Під-
небесна впоралась із пан-
демією, а звідси випливає 
поблажливіше сприйнят-
тя китайської політичної 
моделі та авторитаризму 
як такого. Стисло кажучи, 
світ захотів дружити з Ки-
таєм і кардинально пере-
осмислив своє ставлення 
до китайського партійного 
авторитаризму просто тому, 
що той упорався з пробле-
мою глобального масштабу. 
Родючішого підґрунтя для 
нарощування економічної 

потужності КНР годі 
й придумати. Зважа-
ючи на те, що китай-
ський ВВП уже кілька 
років тому переви-
щив американський 

за паритетом купівельної 
спроможності (тобто якщо 
рахувати в однакових ці-
нах), багато країн повірить, 
наче майбутнє світу саме за 
Китаєм, і підтримає того, за 
ким бачить перспективи. За-
галом це мало би призвести 
до кардинальної зміни ланд-
шафту на геополітичній мапі 
світу. Однак раніше такі про-
цеси не відбувалися мирно. 
Значні воєнні загрози, а пе-
редусім геополітичні тертя 
на периферії виникатимуть 
і тепер.

Якщо взяти до уваги 
економічну динаміку в ін-
ших країнах Азії, які доволі 
успішно долають пандемію, 
та Америки, яка просто по-
терпає від COVID-19, то ви-
ходить, що йдеться не лише 
про співвідношення між 
глобальними економічними 
потугами, а й між частинами 
світу та континентами. Пан-
демія слабко зачепила такі 
країни, як Південна Корея, 
В’єтнам, Бангладеш, Тайланд, 
Тайвань, певною мірою Індо-
незія. У них темпи економіч-
ного зростання здебільшого 
збережуться додатними. 
Натомість дуже багато лати-
ноамериканських економік 
зазнають спаду із двознач-
ними темпами. З одного 
боку, у перспективі це може 
означати, що Азія виділяти-

Асинхронний розвиток
як чергова хвиля пандемії впливає 

на глобальну економіку

Пекін уже використав карантин для того, 
щоб завоювати ринки, на яких ослабла 
присутність американців та європейців

У всьому світі триває переосмислення системи 
виробничих ланцюжків, щоб надійно 
замінити ті ланки, що випали через пандемію
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18 років навчального досвіду
Диплом Estelle – гарантія 
якості для рекламодавців!

Оголошується набір за 
спеціальністю КОСМЕТОЛОГ!

• Навчаємо створенню
власної косметичної лінії

• Включений курс по Laser 
Technician Certifi cation

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

Ранкові, вечірні класи
 і заняття в вихідні дні

Допомагаємо 
працевлаштуватися 

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

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

Програма навчання 
включає:

SKIN CARE 
THERAPIST

Додаткова інформація:
847-329-9174

Безкоштовні консультації по телефону 
і з допомогою системи Zoom

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

jsager@jsassociates.info

Ми страхуємо:

Ваш агент

СТРАХУВАННЯ

$2.59

  

$0.85

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

Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня
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меться розміром грошових 
потоків, і фінансові центри 
поступово мігруватимуть 
або зміщуватимуться туди 
(згадаймо хоча б епохальну 
інвестицію одного з най-
багатших інвесторів світу 
Воррена Баффета в япон-
ські компанії кілька місяців 
тому). З іншого — Латинсь-
ка Америка віддавна була 
територією економічного 
домінування США, а Пів-
денно-Східна Азія дедалі 
тісніше входить до еконо-
мічної орбіти Китаю. Це ще 
один чинник відмінності 
в економічному розвитку 
двох наддержав і значної 
зміни геоекономічного та 
геополітичного балансу 
між ними.

Нині американська та 
європейські економіки 
схожі на велосипед, у якого 
прокручуються педалі. Він 
нібито їде, але не здатен ро-
бити це на повну силу. Тому 
велосипедист, який ним ке-
рує, звісно, доїде до фінішу, 
але за будь-яких умов про-
грає. Тобто коронакриза 
відрізняється від типової 
кризи сукупного попиту 
тим, що майже нездатна 
запустити економіку у гли-
боке вільне падіння. І це 
добре, бо не так страшно. 
Але водночас отака літепла 
економічна динаміка три-
ватиме довго й безальтер-
нативно, що призведе до 
того, що на фініші економі-
ки, яким вона притаманна, 
опиняться помітно позаду 
тих, хто мчить на всіх па-
рах. Ось чому стратегічні 
наслідки коронакризи мо-
жуть стати значно масш-
табнішими, ніж може здава-
тися з короткострокового 
погляду.

Переваги й недоліки
Важливою ознакою ни-

нішньої кризи є те, що най-
більшого удару пандемія 
завдала по сфері послуг. 
Звідси випливає, що країни, 
у яких цей сектор займає 
найвищу частку економіки, 
постраждали найбільше. 
Парадоксально, але йдеть-
ся саме про розвинуті кра-
їни. Кількадесят років тому 
в економічній науці з’яви-
лася так звана теорія кон-
вергенції. Вона стверджу-
вала: мовляв, що нижчий 
у певної країни показник 
ВВП на особу, то вищі темпи 
зростання економіки вона 
матиме в майбутньому, бо 
відсталі країни наздоганя-
тимуть тих, хто попереду. 
Однак загалом практика 
спростувала цю теорію: ба-
гаті ставали ще багатшими, 
а бідні ніяк не могли ви-
борсатися зі злиднів. І ось 
зараз усе перевернулося 
з ніг на голову. Бо бідніші 
країни нерідко мають 
вищу частку промисло-
вості у структурі економі-
ки й нижчу частку послуг. 
Саме тому їхні економіки 
менше постраждали від 
пандемії, ніж передові 
народні господарства сві-
ту. Зокрема це стосується й 

України: цього року, імовір-
но, українська економіка 
впаде нижчим темпом, ніж 
європейська, яка є нашим 
основним торговельним 
партнером і орієнтиром 
для розвитку. Із цього мож-
на зробити висновок, що 
коронакриза призведе до 
певного вирівнювання до-
ходів між бідними й бага-
тими країнами. Однак це не 
означає, що на індивідуаль-
ному рівні вдасться просу-
нутися в подоланні бідно-
сті: радше навпаки.

Припустімо, що вакци-
ну від COVID-19 довели 
до кінцевого споживача 
й пандемія вичерпалася. 
Що світ матиме на виході в 
економічному вимірі? Буде 
великий перелік розвине-
них країн, переобтяжених 
боргами й низькими відсо-
тковими ставками, а також 
позбавлених вагомих точок 
зростання економіки, які 
дали б змогу пом’якши-
ти боргове навантажен-
ня, радикально збільшене 
внаслідок коронакризи. 
Ультрам’які монетарна й 
фіскальна політики, що їх 
застосовували в Європі та 
Америці, призведуть до 
багаторічного похмілля, 
під час якого уряди вда-
ватимуться до жорсткої 
економії, центробанки на-
магатимуться відновити 
нормальний розмір свого 
балансу, а разом це забез-
печуватиме перманентний 
дефіцит сукупного попиту, 
що не даватиме економі-
ці змоги розвиватися. Ми 
можемо стати свідками 
дефляційної економіки в 
США та єврозоні, що трива-
тиме добрий десяток років. 
Щось схоже відбувалося у 
Японії, починаючи з 1980-
х, і в Євросоюзі після бор-
гової кризи 2011 року. Тож 
наступне десятиліття може 
стати втраченим і для США, 
і для Європи. У такому разі 
вийде, що американці та єв-
ропейці проміняли сумнів-
не покращення впродовж 
року пандемії на десять ро-
ків помірного, але надійно-
го економічного зростання. 
Дуже сумнівний вибір. Єди-
ним, хто від нього виграє, 
буде Китай. Бо, імовірно, за 
десять років глобальний 
економічний ландшафт 
буде таким, якого не про-
гнозують навіть найоптимі-
стичніші китайські патріоти. 
Єдина альтернатива такому 
сценарію в рамках сучасної 
економічної парадигми — 
висока інфляція, яка знеці-
нила б європейські та аме-
риканські борги. Але її ще 
якось треба організувати, 
а навіть якщо це станеться, 
то також займе не менш ніж 
кілька років, однаково втра-
чених для США та Європи, 
але знайдених для Китаю.

Проблеми України
Так склалося, що Укра-

їні пощастило, до того ж 
тричі. По-перше тому, що 
наша економіка перебуває 
на тому етапі розвитку, у 

якому промисловість ста-
новить достатньо вагому 
частку, а сфера послуг не 
така суттєва, як у розви-
нутих економіках. Тому 
спад українського ВВП не 
настільки великий, яким 
міг би бути за інших умов. 
По-друге, нам пощастило, 
що коронакриза перекро-
їла ринок енергоносіїв, 
унаслідок чого плата нашої 
країни за нафту й газ прин-
ципово зменшилася (при-
близно на 40% у річному 
вимірі). По-третє, нам по-
щастило, що торік ми зібра-
ли рекордний урожай і що 
попри всі внутрішні еко-
номічні негаразди світові 
імпортери продовольства 
не зменшували витрат на 
цю товарну групу імпорту. 
Завдяки цьому українська 
економіка не посипалася 
з першого разу й демон-
струє не найгірші показни-
ки економічної статистики. 
Зовнішній сектор надає по-
мітну підтримку народно-
му господарству України, 
завдяки якій поки вдалося 
уникнути будь-яких обва-
лів.

Однак це ще не все. Сум-
нівна якість державного 
управління в умовах коро-
накризи призвела до того, 
що ці переваги, які фактич-
но впали на нашу голову з 
неба, не було використано 
для побудови надійного 
фундаменту для економіч-
ного зростання після за-
вершення кризи, натомість 
було змарновано на друго-
рядні цілі. Лише за півтора 
року чинна влада спромо-
глася втратити довіру МВФ 
і зовнішніх партнерів Укра-
їни, ухвалити нереалістич-
ний бюджет і з тріском про-
валити його виконання (і це 
ми ще не бачили у статисти-
ці наслідків «карантину ви-
хідного дня»), кардинально 
збільшити податково-мит-
ний тиск на бізнес, про який 
нині не говорить лише ні-
мий, і впритул підійти до 
друкування грошей для під-
тримки економіки. Фінансо-
ва стабільність в Україні, яку 
важкими зусиллями вибу-
довували впродовж мину-
лих років, стала крихкою як 
ніколи. На неї звідусіль чи-
гають чинники небезпеки, 
більшість із яких створено 
штучно, через невідповідне 
управління й неправильну 
економічну політику. За та-
ких умов запровадження 
«карантину вихідного дня», 
яке у стійкіших економіках 
просто запустить нову хви-
лю кризи (імовірно, менш 
глибоку, ніж навесні), для 
України може стати факто-
ром обвалу. І що гіршають 
епідеміологічні показники, 
то, здається, менший про-
стір для маневру залиша-
ється у влади. За таких умов 
на нас може чекати дуже не-
проста зима.

Автор: Любомир Шавалюк
Джерело: «Український 

Тиждень» (https://tyzhden.ua/
Economics/249739), матеріал 

друкованого видання № 46 (678) 

Капітальні інвестиції в економіку 
України скоротилися на 29% 

За три квартали 2020 року в 
економіку України було залуче-
но 268,0 млрд грн капітальних 
інвестицій, що на 29,3% менше, 
ніж за аналогічний період 2019 
року. Про це повідомляє Дер-
жавна служба статистики.

Капітальні інвестиції в еко-
номіку України за січень-вере-
сень 2020 року становили 268,0 
млрд грн (на 29,3% менше, ніж за 
аналогічний період 2019 року). 
Зокрема, у промисловість було 
залучено 100,92 млрд грн (на 
32,4% менше); у будівництво — 
27,45 млрд грн (на 31,6% мен-
ше); у сільське, лісове та рибне 
господарство — 25,02 млрд 
грн (на 35,1% менше); у оптову 
та роздрібну торгівлю, ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів — 21,02 млрд грн 
(на 32,4% менше); у транспорт, 
складське господарство, по-
штову та кур’єрську діяльність – 
15,40 млрд грн (на 45,8% менше); 
у галузі інформації та телекому-
нікації – 13,50 млрд грн (на 3,9% 
менше); фінансової та страхової 
діяльності – 6,82 млрд грн (на 
1,6% більше); у операції з неру-
хомим майном – 13,45 млрд грн 
(на 23,7% менше); у професійну, 
наукову та технічну діяльність – 
6,35 млрд грн (на 8,2% менше).

Інвестиції у машини облад-

нання та інвентар становили 
32,8% від загальної суми капі-
тальних інвестицій в економіку 
України за дев’ять місяців 2020 
року, у інженерні споруди — 
24,6%, у нежитлові будівлі — 
15,2%, у житлові будівлі — 9,5%, 
у транспортні засоби – 8,9%, у 
програмне забезпечення та бази 
даних — 2,6%, у права на комер-
ційні позначення, об’єкти про-
мислової власності, авторські та 
суміжні права, патенти, ліцензії, 
концесії — 1,3%, у довгострокові 
біологічні активи рослинництва 
та тваринництва — 1,1%, у зем-
лю — 0,4%, у інші матеріальні та 
нематеріальні активи — 3,6%.

Власні кошти підприємств та 
організацій становили 69,2% від 
загального обсягу капітальних 
інвестицій, які були залучені у січ-
ні-вересні 2020 року; кошти міс-
цевих бюджетів — 8,6%; креди-
ти банків та інші позики — 7,5%; 
кошти державного бюджету — 
6,0%; кошти населення на будів-
ництво житла — 5,2%; кошти іно-
земних інвесторів — 0,5%; інші 
джерела фінансування — 3,0%.

Як повідомлялося, за даними 
Держстату, у 2019 році в еко-
номіку України було залучено 
584,45 млрд грн капітальних 
інвестицій, що на 11,0% більше, 
ніж у 2018 році.

Україна має використати 
пандемію для переформатування 

енергетики - Буславець
Пандемія коронавірусу є 

можливістю для України почати 
переформатовувати енергетику 
у «чистому» напрямку. Про це під 
час форуму «Енергонезалежні 
регіони України» сказала перший 
заступник міністра енергетики 
Ольга Буславець, повідомляє ко-
респондент Укрінформу.

«В умовах, коли весь світ пе-
реживає пандемію, ми прожи-
ваємо нетривіальний рік, це нам 
дає певні можливості поглянути 
на світ з іншої точки зору, викори-
стати цей час, щоб переформату-
ватися, зробити нашу енергетику 
чистою», - зазначила Буславець.

За її словами, нині в енерге-
тичному секторі багато проблем, 
накопичених за останні роки.

«Збіглося дуже багато фак-
торів, серед яких відкриття мо-
лодого ринку електроенергії, 
який потребував виваженого 
еволюційного розвитку. Однак 
деякі речі ми не встигли зробити 
до його відкриття, тож мали пев-
ні проблеми з інвесторами ВДЕ 
(відновлюваних джерел енергії 
- ред.)», - зауважила Буславець.

Вона переконана, що мемо-
рандум між урядом та учасника-
ми ринку ВДЕ відновив довіру ін-
весторів. Нині Міненерго працює 
над упровадженням «зелених» 
аукціонів, найближчим часом бу-
дуть визначені перші квоти.

«Ми виконали свої зобов’я-
зання перед інвесторами щодо 
поточних розрахунків у серпні, 
вересні, а за жовтень розраху-
нок буде здійснений повністю на 
початку грудня», - додала Бусла-
вець.

У квітні 2020 року Міністерство 
енергетики та захисту довкілля 

України запропонувало новий 
Прогнозний енергетичний ба-
ланс виробництва та споживання 
електроенергії в енергосистемі 
України на 2020 рік. Енергоба-
ланс передбачає пропорційне 
зниження обсягів виробництва 
електроенергії атомною, гідро- 
та тепловою генерацією. Згідно 
з документом, прогнозне вироб-
ництво електроенергії атомними 
електростанціями скорочено на 
7 млрд кВт-год (на 8,6%) - до 73,7 
млрд кВт-год.

Кабінет Міністрів 10 червня 
2020 року підписав «Меморан-
дум про взаєморозуміння щодо 
врегулювання проблемних 
питань у сфері відновлюваної 
енергетики». Документ перед-
бачає, що виробники ВДЕ при-
ймають умови добровільної рес-
труктуризації «зелених» тарифів, 
тобто їх зменшення. При цьому 
українська влада бере зобов’я-
зання вживати всіх заходів для 
своєчасної поточної оплати ДП 
«Гарантований покупець» та по-
гашення наявної заборгованості 
перед виробникам ВДЕ, які зго-
лосилися на реструктуризацію.

Закон «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо удо-
сконалення умов підтримки ви-
робництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії» 
був ухвалений Верховною Радою 
21 липня. Документ дозволив, 
зокрема, зменшити розмір «зеле-
них» тарифів для об’єктів, введе-
них в експлуатацію з 1 липня 2015 
року до 31 грудня 2019 року: на 
10-15% залежно від потужності - 
для сонячних електростанцій та 
на 7,5% - для вітрових електро-
станцій.
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На Франківщині далеко не одна 
сім’я загиблого бійця так і не 

отримала ні відповідного офі-
ційного статусу, ні одноразової 
грошової допомоги від держави. 
А все тому, що причиною смерті 
назвали самостріл. Декотрі ро-
дичі категорично не погоджу-
ються з цим висновком і вже не 
один рік вимагають правди.

Підкреслено «самогубство»
«Я знаю, що він не вбивав себе, 

і я це всім доведу, – каже Ліліана 
Дзундза, дружина загиблого во-
яка з Городенківщини. – Довгий 
час сподівалася на порядність бо-
йових побратимів, думала, може, 
все-таки розкажуть, що там стало-
ся насправді. Дарма».

32-річний боєць 28-ї окремої 
мотопіхотної бригади, капітан Во-
лодимир Дзундза загинув 23 трав-
ня 2016 року біля Станиці Луган-
ської, у селі Широкий. Рідні досі не 
отримали ні відповідних докумен-
тів, ні статусу членів сім’ї загиблого, 
ні матеріальної допомоги. Є лише 
лікарський висновок, де підкрес-
лено «самогубство» як попередня 
причина смерті.

Ліліана добре пам’ятає той 
страшний день. Цілу неділю, 22 
травня, вона не могла додзвони-
тися до чоловіка – не було зв’язку. 
У понеділок зв’язок з’явився, але 
вона інтуїтивно знала, що Володі 
вже немає. Ліліана прийшла вран-
ці на роботу й одразу сказала ко-
легам: «Дівчата, мій чоловік уже 
неживий…» – «Лілю, що ти таке 
кажеш? Звідки ти це взяла?» – «За 
цей рік ще не було такого, аби він 
не відповів на дзвінок чи не пере-
телефонував потім».

Вже в обід прийшла страшна 
звістка. Зателефонували з військо-
вої частини, де служив чоловік: 
«Володі більше нема». Коли Ліліа-
на запитала, як це сталося і чому 
аж два дні ніхто не відповідав на її 
телефонні дзвінки, у відповідь про-
сто поклали слухавку.

На похорон приїхали двоє по-
братимів, але вони весь час уника-
ли розмови з дружиною загиблого, 
а після траурної церемонії одразу 
поїхали. Ті самі вояки знову з’яви-
лися на річницю. Але відверто по-
говорити так само не вдалося. Бій-
ці постійно трималися разом, а 
коли Ліліана прямо запитала, 
як саме помер її чоловік, вій-
ськові відмахувалися, що не 
знають обставин, лише каза-
ли, мовляв, знайшли його вже 
мертвим у кабінеті, зачинено-
му зсередини.

Одразу після похорону дружина 
поїхала у військову частину та в по-
ліцію, що в Станиці Луганській. По-
ліціанти навіть час смерті не змогли 
сказати, лише зауважили, що, коли 
приїхали, кров ще не згорнулася. 
«Хоча експерт мав встановити точ-
ний час, – говорить Ліліана. – Крім 
того, коли я запитала, чому вони не 
зробили експертизу на наявність 
алкоголю і наркотиків у крові, то по-
чула, що просто не мали такої мож-
ливості, і взагалі: «Ви що, сильно 
грамотна?» У тамтешній військовій 
частині так само було глухо – жінка 
поїхала додому ні з чим.

На сьогодні дружина вже ба-
чила постанову слідчого від 13 
вересня 2016 року про переква-

ліфікацію, що це не було самогуб-
ство, а загибель під час виконання 
службових обов’язків у зоні ООС, 
це підтвердили результати експер-
тизи. Проте справа не просунулася 
ніяк, уже чотири роки ні слуху, ні 
духу навіть від військової частини, 
де служив загиблий. Днями Ліліана 
найняла ще одного адвоката.

«Я маю єдину мету – очистити 
ім’я свого чоловіка, довести всім 
і найперше синові, що тато – не 
самогубець, – каже вона. – Воло-
дя був професійним військовим, 
свідомо пішов воювати, був про-
тивником алкоголю, чудовим бать-
ком, дуже побожним, у кишені мав 
іконку, а коли мені було важко, 
завжди радив читати псалми… Та 
й, зрештою, хочеться просто відво-
ювати справедливість. Хоча я й так 
упевнена – вбивця мого чоловіка у 
своєму житті ще отримає гідну від-
плату».

Не кожна сім’я готова
Як повідомили в Івано-Фран-

ківському обласному військовому 
комісаріаті, наразі на обліку пе-
ребувають сім військових, смерть 
яких, за офіційною версією, наста-
ла внаслідок самогубства.

Головний спеціаліст сектору 
Державної служби України у спра-
вах ветеранів війни та учасників 
АТО в Івано-Франківській області 
Володимир Веркалець пояснює, 
що після загибелі військового в 
зоні ООС у будь-якому разі про-
водять розслідування. Наказом 
командира у військовій частині 
створюють комісію із залученням 
військової прокуратури, відкрива-
ють кримінальну справу. З’ясову-
ють обставини  смерті, опитують 
свідків. Причину смерті встанов-
люють за результатами судово-ме-
дичної експертизи.

Далі військова частина робить 
офіційний висновок, внаслідок 
чого настала смерть бійця. Потім 
цей висновок потрапляє у військо-
ву прокуратуру та відділ Нацполіції 
у Донецькій чи Луганській області 
– залежно від того, де саме помер 
військовий. Там роблять висновок 
щодо закриття чи не закриття кри-
мінального провадження. Якщо 
його закривають, то обов’язково 
вказують, на основі чого.

Керуючись цим рішенням, цен-

тральна військово-лікарська ко-
місія робить витяг, де зазначає 
остаточну причину, через яку на-
стала смерть бійця. Є три варіанти: 
«смерть, пов’язана з проходжен-
ням військової служби», «смерть, 
пов’язана з виконанням обов’яз-
ків військової служби» і «смерть, 
пов’язана із захистом Батьківщи-
ни». Останні дві причини дають 
право рідним загиблого отримати 
одноразову державну грошову до-
помогу і так зване «чорне посвід-
чення» – посвідчення члена сім’ї 
загиблого, яке дає право на певні 
пільги, відповідно до закону про 
військовий обов’язок.

Далі особова справа загибло-
го надходить в обласний військ-
комат. Відділ соціального захисту 

військовослужбовців готує пакет 
документів для комісії, яка діє при 
Міністерстві оборони. Там при-
ймають остаточне рішення щодо 
надання статусу та виплати матері-
альної допомоги. 

Якщо ж у судово-медичній екс-
пертизі зазначають, що військо-
вий помер через самогубство, тоді 
кримінальна справа закривається, 
наприклад, за фактом порушення 
техніки безпеки чи необережного 
поводження зі зброєю. У такому 
разі центральна військово-лікар-
ська комісія вказує у витягу, що 
смерть пов’язана з проходженням 
військової служби, тобто це – не 
бойова втрата. У цьому випадку не 
передбачені ні статус для сім’ї заги-
блого, ні одноразова виплата.

Рідні мають право ознайомити-
ся з матеріалами справи, і, якщо 
вони не згідні з висновками по-
станови про закриття криміналь-
ного провадження, то можуть 
оскаржувати це рішення в суді. В 
Івано-Франківському обласному 
військкоматі кажуть, що наразі їм 
не відомі факти оскаржень таких 
рішень. 

Розслідування іноді можуть за-
тягуватися на місяці чи навіть роки, 
тим паче, що постійно треба їздити 
на суди аж на схід України. Пробле-
ма і в тому, що не кожен військо-
вий готовий свідчити у такій спра-

ві, адже вони продовжують нести 
службу й фактично є заручниками 
системи. Бували такі випадки, коли 
вояки казали, що свідчитимуть, але 
на суд так і не з’являлися. Але якщо 
навіть такі сміливці і знайдуться, 
наступним етапом є ексгумація 
тіла. Далеко не кожна сім’я готова 
до такого.

Фахівець у галузі криміналісти-
ки Ігор Камінський каже, що такі 
справи вважаються важкими, й у 
більшості випадків висновкам су-
дово-медичної експертизи все ж 
можна довіряти. Він пояснює, що 
для самострілу характерна наяв-
ність на тілі великої кількості ча-
сточок пороху, а вхідний отвір від 
кулі буде мати рвані рани. Окрім 
цього, зазвичай самогубець влучає 

у конкретні ділянки тіла: голова і 
серце. Також експерт обов’язково 
має вказати, чи виявлено в крові 
алкоголь і наркотики.   

Володимир Веркалець каже, що 
під час недавньої зустрічі з прези-
дентом обговорювали створення 
міжвідомчої комісії, в яку б увійш-
ли представники всіх силових 
структур, військової прокуратури, 
генеральної прокуратури. До такої 
комісії зможуть звертатися родичі 
загиблого військового, які не згідні 
з висновком щодо причини смер-
ті. Комісія зможе витребувати всі 
документи, пов’язані зі справою, 
додатково допитати свідків, тобто 
ще раз ґрунтовно провести розслі-
дування.

На війні не тільки воюють
Часто можна почути, мовляв, 

загиблим воякам навмисно при-
писують самостріл, аби потім не 
виплачувати грошову допомогу 
родичам. Володимир Веркалець 
каже, що тут, швидше, йдеться про 
випадки внутрішнього безладу в 
деяких військових частинах, у дис-
ципліні, яка там кульгає.

Ветеран АТО Андрій Долик го-
ворить, що все залежить від коман-
дира: якщо з ним щось не так, то і 
в підрозділі діла не буде. А буває 
по-різному: між хлопцями зав’яза-
лася звичайна бійка, хтось когось у 

чомусь викрив, хтось забагато 
знав тощо. Адже на війні не 
тільки воюють, там також про-
цвітає і обіг наркотиків, і тор-
гівля зброєю та боєприпасами

Боєць зазначає, що в 
Збройних силах України досі 

чітко видно наслідки радянської 
системи, коли всі внутрішні кон-
флікти не мають виходити за межі 
військової частини, а якщо і ви-
ходять, то їх всіляко намагаються 
«зам’яти». «Жоден командир не 
хоче оприлюднювати інформацію, 
за яку йому ж і доведеться відпові-
дати. Простіше сказати, що то був 
самостріл», – говорить Андрій До-
лик. Відповідно, вояк, який спри-
чинив загибель людини, звісно ж, 
понесе якесь дисциплінарне по-
карання, але на загал у більшості 
випадків ця історія не випливе ні-
коли.

Автор: Наталя Мостова
Джерело: «Галицький кореспондент»

 (https://gk-press.if.ua/nebojova-vtrata/)

Небойова втрата

Буває по-різному: між хлопцями зав’язалася 
звичайна бійка, хтось когось у чомусь викрив, хтось 
забагато знав... Адже на війні не тільки воюють…

Володимир Дзундза з дружиною і сином
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Продовження на стор. 24

Щороку після вступної кампанії відділ рекрутингу абітурієнтів 
підсумовує, скільки нових студентів приєдналось з того чи іншо-

го регіону та які області опинилися серед лідерів. Деякі ж вступники 
приїжджають на навчання до Львова і з-за кордону — з абсолютно 
відмінним бекграундом, але чітким рішенням навчатись в Українсь-
кому католицькому університеті. Історії чотирьох студентів-іноземців 
із Північної Америки, Західної та Східної Європи читайте у матеріалі.

Браян Стайн, студент-богослов зі США

У дитинстві Браян відвідував Бо-
жественну Літургію в Українській 
Греко-Католицькій Церкві в Аме-
риці. Коли подорослішав і дізнав-
ся, що в Україні існує Католицький 
університет, який дозволяє здобути 
богословську освіту, хлопець дуже 
зрадів. Вступити в УКУ вирішив, як 
тільки побачив таку можливість для 
себе, студента з-за кордону. Більше 
про навчання в Україні Браяну роз-
повів його друг, волонтер англомов-
ної літньої школи. Так він отримав 
приклад для наслідування й поради 
щодо вступу.

«Моє навчання триває, тож роби-
ти якісь висновки рано, але я точно 
отримую насолоду від процесу! На-
вряд чи часто можна отримати до-
ступ до такої кількості праць впізна-
ваних візантійських теологів, як це 
можливо в УКУ. Тож мої заняття є 
дуже цікавими, тож я сподіваюся ви-
вчати теологію і після університету», 
— розповідає Браян.

На час карантину Браян залишив-

ся у Львові. Має у планах здійснити 
візит до США у грудні, але — обов’яз-
ково повернеться, адже в УКУ його 
чекає не тільки навчання, а й власні 
студенти: Браян викладає англійську 
та проводить мовні клуби. Такий на-
сичений графік став не викликом, а 
радше шансом навчитися краще ор-
ганізовувати свій час. Крім того, по-
єднання ролей викладача і студен-
та УКУ показує Браяну особливості 
обох сторін.

«Іноземним студентам в УКУ я б 
радив завжди звертатися за допо-
могою у разі потреби — тут багато 
людей, готових простягнути руку. 
Це може звучати просто, але така 
річ, як складання списків завдань 
допомагає організувати свою робо-
ту, коли маєш багато справ, адже до 
всього потрібно відстежувати різні 
документи та візові процедури. А 
ще раджу користуватися різними 
інструментами для вивчення україн-
ської мови та для роботи з текстами 
під час навчання», — ділиться Браян.

Єлизавета Машканова, студентка 
богослов’я УКУ з Білорусі

До України Єлизавета переїха-
ла з Вітебська та закінчила школу 
на Київщині. Коли у старших класах 
думала про навчання в універси-
теті, хрещений порадив звернути 
увагу на УКУ — дівчині сподобався 
і виш, і його розташування у Львові. 
Остаточно визначитись допомогли 
весняні Дні відкритих дверей. Єли-
завета хотіла б розвиватись у сфері 
психології, але при вступі спробува-
ла подати заявку ще й на богослов’я, 
де у підсумку вирішила навчатись. 
Перший рік був сповнений не тільки 
освітніми здобутками, а й внутрішні-
ми змінами. 

Дівчина розповідає: «Я дуже лю-
блю осінь, а ця пора у Львові просто 
неймовірна. Переїхавши з Києва, я 
була вражена, наскільки повільно 
тут плине час; люди у цьому місті ма-
ють час на життя. Крім того, навчаю-
чись в УКУ, я змогла зрости духовно». 

Приємним здивуванням стало 
те, що в УКУ дбають не лише про фі-
зичне, а й про ментальне здоров’я 
спільноти. Сам навчальний процес 
захоплює: інтерактивні формати 
проведення лекцій, заняття на сві-
жому повітрі. Крім того, Університет 
допомагає позбутися стереотипного 
мислення.

Зрештою, увійти в навчальний 
ритм допоміг предмет у рамках 
програми «Світоглядне ядро» — 
«Університетські студії». З його до-
помогою та підтримкою викладачів 
студенти шукали знання про те, як 
залишатись організованими, вмоти-
вованими та запобігти виснаженню. 

Єлизавета розповідає, що з по-
чатком карантину вона поїхала 
додому, а вже на наступний день 
почалися онлайн-заняття, тому пе-
рехід на дистанційну форму був 
дуже оперативним. Викладачі також 

із розумінням ставилися до нових 
викликів, хоча життя у спільноті все 
ж бракувало. 

Іноземним студентам, які розгля-
дають вступ в УКУ, дівчина радить, 

перш за все, звертати увагу не на 
комфортний кампус чи навчаль-
ні можливості, а саме на наявність 
спільноти, єдиних моральних прин-
ципів, духовного зросту. Коли багато 
університетів дають гарну освіту, в 
УКУ змінюється світогляд, руйнують-
ся стереотипи та формуються вну-
трішні орієнтири.

Колін Кубік, студент-психолог зі США
Попри те, що вперше хлопець 

потрапив в Україну волонтером у 
2012 році, його родина походить 
саме звідси. Бабуся Коліна народи-
лась у Харкові в 20-х роках, пережи-
ла Голодомор та згодом потрапила 
на примусові роботи в Магдебург, 
де познайомилась із майбутнім чо-
ловіком, родом із Тернополя. Після 
закінчення Другої світової війни ба-
бусю та дідуся звільнили, і вони ви-
рішили переїхати в Штати. Батько 
Коліна — наймолодша дитина по-
дружжя емігрантів, але розмовляє 
виключно англійською; своїх україн-
ських родичів сам студент ніколи не 
знав. Походження хлопця викликає 
в нього інтерес до мови, яку почав 
вивчати вже в дорослому віці.

Після волонтерства Колін повер-
нувся до Америки та два роки про-
вів у коледжі. Зізнається, що на той 
час освіта не надто мотивувала його; 
попри добру успішність, він покинув 
навчання. А згодом вирішив пов-
торити досвід на батьківщині своїх 
рідних. Колін рік волонтерив у Чер-
нігові та ще два роки був доброволь-
цем Корпусу миру в Чернівецькій 
області — тоді й побував у Львові та 

задумався про освіту тут. Остаточно 
зупинив вибір на УКУ після розмови 
з Галиною Католик, тодішньою завід-
увачкою кафедри психології.

«Вчитися іноземною мовою для 
мене було нелегко, але — думаю, що 
впорався. Є багато українців — як 
викладачів, так і моїх однолітків, го-
тових допомогти, тож завдяки цьому 
я знайшов чимало друзів. Круто, що 
в УКУ навчаються невеликими група-
ми, тому кожен студент дістає багато 
уваги і тримає зв’язок із викладачем. 
Мабуть, тому виклики я відчуваю не 
в навчанні, а в адаптації до місцевої 
культури. Наприклад, часто помічаю 
залишки ментальності Радянського 
Союзу. Але розумію: для всього по-
трібен час і певний прогрес відбува-

ється навіть на моїх очах», — розпо-
відає Колін.

Протягом першого року Колін 
жив зі студентами факультету при-
кладних наук, одного з яких знав 
ще до УКУ. Наприкінці весняного се-
местру через карантин повернувся 
додому, де й продовжить навчання 
найближчий семестр. 

Серед своїх найяскравіших на-
вчальних досвідів Колін згадує статті 
для дайджесту психічного здоров’я 
УКУ. За його співавторства вийшли 
кілька матеріалів на сайті Факульте-
ту наук про здоров’я: про психічне 
здоров’я канадців; про СРСР і мента-
літет українців; про відповідальність 
і психічне здоров’я. Формулювати 
свої думки й ділитися ними в такий 
спосіб Колінові дуже до вподоби, 
тож попереду ще нові й нові матері-
али. А поки що хлопець продовжує 
дистанційне навчання, що інколи 
відбувається просто вночі через різ-
ні часові пояси.

На запитання, чи порадив би 
своїм знайомим УКУ, американець 
відповідає: «Так, із задоволенням! 
Але не тільки повчитись тут, а й за-
галом пожити в Україні. Це дуже ці-

кава частина світу, перетин Заходу і 
Сходу, місце стику світової політики. 
Крім того, для фахівців буде цікаво 
поспілкуватися з українцями і поба-
чити, якими є громадяни посттоталі-
тарних країн. Місцеві психологи — 
це люди, які зокрема допомагають 
своєму народу впоратися з залиш-
ками тоталітарного режиму. Хоч я 
не вважаю себе українцем, але маю 
тут коріння, тому дуже хочу, щоб 
сучасним українцям жилося краще. 
Уже зі свого досвіду я можу певним 
чином допомагати краще розуміти 
себе людям удома, в Америці. Саме 
Католицький університет допомагає 
організувати всі мої спостереження, 
роздуми й аналізувати ситуації, що 
відбуваються довкола».

Листи з-за кордону
історії чотирьох іноземних студентів УКУ
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BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в

Українській околиці з 1981 року

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

В офісі розмовляють українською, 
російською, польською

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

Усі види стоматологічних послуг
П б

Усі види стоматологічних поссллугУсі види стоматологічних послуг

РЕКЛАМА - МЕДИЦИНА

БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР
ДЛЯ  ДОРОСЛИХ  ТА  ДІТЕЙ

OAKTON  HEALTH  CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:

• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог

Офіс затверджений (сертифікований) INS

Green Card

10
• Знижки для пацієнтів

без страховок
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування 

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

• Госпіталізація в кращі
госпіталі Чикаго та околиць 

• Відвідування 
хворих пацієнтів в 
домах пристарілих і 
реабілітаційних центрах 

• Приймаємо страховки, а 
також Medicare та Medicaid 
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Ріта Маркес дос Сантос, студентка 
факультету прикладних наук із Португалії

До України Ріта приїхала з двома 
бакалаврськими освітами в Універ-
ситеті Лісабону: міжнародні відно-
сини та архітектура. Попри це, вона 
працювала інженеркою з програм-
ного забезпечення, тому дізналась 
про УКУ, коли торік шукала літні 
школи з наук про дані та роздумува-
ла про відповідну магістерську про-
граму за кордоном. Минулої осені 
Ріта мешкала і працювала в Парижі, 
але після розповідей про Львів від 
подруги-українки в Португалії та 
участі в літній програмі Факультету 
прикладних наук вирішила вступити 
до українського вишу. 

На літній школі дівчина захопи-
лась чудовим кампусом, досвідче-
ними викладачами з практикою у 
відомих компаніях та інтенсивним 
навчанням: відчувала, що справді 
опанувала багато матеріалу за три 
тижні. Хоч до Львова дівчина приїха-

ла наодинці, знайти друзів вдалось 
легко — як серед учасників, так і в 
місті загалом. «Поза школою я справ-
ді закохалась у Львів: місцеві парки, 
архітектуру, центр міста. Львів не 
дуже великий та не людний, я від-
чувала себе комфортно та безпеч-
но, коли ходила наодинці — навіть 
якщо не знала української. Я могла 
точно уявити, як живу тут».

Попри карантин, Ріта пересе-
лилась до Львова. Більшість на-
вчальних занять у неї відбуваються 
онлайн, але долучитися до живих 
зустрічей також вдалося. «Заняття 
дуже насичені, тож я мушу займатися 
щодня. Це дуже корисно, бо є відчут-
тя нових знань за короткий період 
часу. Мені подобається, що ми ви-
користовуємо мессенджер Slack як 
інструмент для комунікації, — його 
також використовують в індустрії, 
тож так дуже легко знайти колег і 

викладачів, ділитися інформацією 
та швидко отримувати відповіді на 
запитання. Крім того, багато моїх 
одногрупників раніше працювали 
в сфері наук про дані чи аналітики 
даних, тож їхня англійська на дуже 
високому рівні. Щодо мене, оскільки 
я вивчала архітектуру, то зацікавле-
на в додатках з машинного навчання 
та штучного інтелекту, — аби могти 
покращувати якість наших міст та 
будівель. Зрештою, я щаслива, що 
обрала для цього навчання УКУ».

Іноземним студентам з Європи ді-
вчина радить обов’язково розгляда-

ти Україну та Український католиць-
кий університет для навчання. Сам 
університет, за її словами, допоміг 
з усіма етапами вступу та отриман-
ням документів. До чого слід точно 
налаштуватись — до інтенсивного 
навчання задля хорошої освіти, яке 
чекає тут на студентів. А ще — бра-
тись за вивчення української якомо-
га швидше.

Фото з особистих архівів студентів 
Автор: Тоня Чундак, пресслужба УКУ

Марія Порох, Косів. 
Спеціально для «Час і Події»

29 жовтня, осіннього пого-
жого дня, у нашому місті 
було чимало гостей. Біля 
будинку редакції газети 
«Гуцульський край», де 
впродовж 1957-1970 років 
працювала журналіст-
кою «районки» Марія 
Влад, зібралися пред-
ставники влади, родина, 
просвітяни, педагоги, 
членкині Союзу українок, 
письменники, журналі-
сти, мешканці Косова.

«Сьогодні ми тут, щоб 
торкнутися нашою пам’яттю, 
теплом сердець до світлого 
образу нашої краянки, видат-
ної української письменниці, 
журналістки, патріотки, гро-
мадської діячки Марії Мико-
лаївни Влад», — такими сло-
вами відкрила захід (і вела 
його) заслужений працівник 
освіти України, літературоз-
навець, член НСПУ та НСЖУ 
Аделя Григорук.

Аделя Григорівна коротко 
розповіла присутнім про жит-
тєвий і творчий шлях Марії 
Влад, яка народилася 25 серп-
ня 1940 року в селі Розтоках, 
на Косівщині, трудову діяль-
ність розпочала вчителькою 
початкових класів у високо-
гірній Снідавці, а згодом — 
кореспонденткою районної 
газети. Переїхавши до Києва, 
працювала журналісткою, ре-
дактором журналу, ведучою 
культурологічних програм на 
українському радіо. Прово-

дила активну громадську ро-
боту, працювала в Народному 
Русі України, в атестаційній 
комісії Міністерства оборони 
України. Вона є автором по-
над двох десятків творів, дуже 
доброї, глибокої, ліричної, 
філософської, християнськое-
тичної поезії та прози. Була 
учасницею миротворчої місії 
в Боснії. Марію Влад нагород-
жено офіцерським Хрестом 

з мечами, орденом княгині 
Ольги, журналістською від-
знакою «Золоте перо», вона є 
дипломанткою конкурсу «Ко-
ронація слова». 

Вдячні земляки увікові-
чили її ім’я на меморіальній 
дошці, яку встановили на 
фасаді редакції газети. Автор 
меморіальної дошки — ху-
дожник-кераміст, скульптор, 
викладач Косівського ІПДМ 
Любомир Макар.

Урочисто зняли полотни-
ще з пам’ятної плити ініціатор 
цієї події — голова районно-
го товариства «Гуцульщина» 
Юрій Стефурак, брат і сестра 
Марії Влад — Микола Мико-
лайович та Віта Миколаївна, 
автор барельєфа — Любомир 
Макар. 

Отець Юрій Корпа-
нюк провів молитву та 
освятив пам’ятну до-

шку. Присутні щиро помоли-
лись за душу Марії Влад. Біля 
стіни заясніли різнобарв’ям 
принесені для письменниці 
осінні квіти. 

Теплі, щирі слова поваги 
до відомої майстрині крас-
ного письменства, спогади 
про неї пролунали у ви-
ступах заступника началь-
ника управління культури 
національностей та релігій 
Івано-Франківської облдер-

жадміністрації Мирослави 
Корнелюк, голів Косівської 
райдержадміністрації Петра 
Іванишина та районної ради 
Петра Ванджурака, сподвиж-
ниці і близької подруги Ма-
рії Влад, голови Косівської 
районної організації Союзу 
Українок Анни Богдан, коли-

шнього ректора Косівського 
державного інституту при-
кладного та декоративного 
мистецтва Катерини Сусак, 
голови Косівської організації 
Національної спілки пись-
менників України Василя 
Шкургана, члена НСПУ поета 
Миколи Близнюка, голови Ко-
сівської районної організації 
Всеукраїнського товариства 
«Гуцульщина» Юрія Стефура-
ка. Зворушені до сліз брат, се-

стра та племінниця поетеси 
у виступах подякували всім, 
хто долучився до створення 
меморіальної дошки, і зазна-
чили, що пам’ять про Марію 
Миколаївну назавжди зали-
шиться в серцях її земляків. 

Усі присутні мали змогу ще 
раз послухати вірші поетеси, 

які декламували 
Аделя Григорук, 
Василь Шку-
рган, Василь 
Павлюк. А Юрій 
Стефурак, для 
яко го письмен-
ниця була також 
доброю прия-
тель кою, турбот-

ливою порадницею і розрад-
ником, прочитав присвяту 
Дмитра Павличка Марії Влад. 

Словами модератора за-
ходу Аделі Григорук — «Чи-
таймо її вірші. любімо свій 
край, цю смарагдову дивови-
жу, яку Бог дав нам на радість, 
берімо в свої серця слово 
Марії Влад: з ним ми станемо 
повнішими, чеснішими, з ним 
ми будемо правдивішими», 
— дійство закінчилося. 

Але присутні ще довго не 
розходилися, обмінювали-
ся думками, спогадами про 
видатну землячку, яка часто 
приїжджала на рідну Гуцуль-
щину, в барвінкові Розтоки, 
бо направду не могла довго 
бути без них.. Тепер вона буде 
тут завжди, а погляд її добрих 
і мудрих очей зустрічатиме й 
проводжатиме кожного, хто 
прийде мимо. Так триватиме 
пам’ять… 

Світлини автора

Шана Марії Влад

ПАМ’ЯТЬ
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Павло Свищ, М. Бахмач. 
Спеціально для «Час і Події»

Слово як метод виявлення 
непокори ворожій системі 

Хай і моя палає рана,
Коли палає рідний край

Олександр Олесь

За часів, коли святий Петро меш-
кав у Римській імперії, християн люто 
переслідували, віддавали на пота-
лу диким звірам. Це дуже нагадує 
Голодомор, улаштований в Україні 
більшовиками дев’ятнадцять століть 
потому, у 1932-1933 роках так само 
мільйони нещасних людей було при-
речено на страшну смерть безбож-
никами-душогубами, які віддали свої 
душі сатані.

І тому саме для хворого україн-
ського державного тіла  ліки потрібно 
було вводити пером. Пером гусячим, 
бо воно б’є часом дошкульніше шаблі.

Поети, прозаїки, та й уся свідома 
інтелігенція стали теж жертвами то-
талітарного режиму. Репресії набра-
ли шалених обертів, полетіли голови 
майбутніх кобзарів та каменярів. На-
род принишк, але слово, часом і не 
дуже відшліфоване, але саме слово й 
діяло на народ, як опіум. Частівки, або 
народна творчість, – невичерпний 
потенціал народної майстерності. 
Тож слово дошкуляло комуністичній 
системі, адже воно було правдиве й 
відображало тяжке тогодення. 

Сидить Ленін на горі,
А Сталін в болоті -
Що робили куркулеві,
Те буде й голоті.
Влучний вислів Петра Сороки під-

тверджує тяжку долю самого пись-
менника: «Письменнику потрібен не 
тільки талант, а й мужність. Чи браку-
вало мужності  українським письмен-
никам? Тільки неук, або озлоблений 
недруг може стверджувати це, адже 
тисячі з них загинули на фронтах, у 
підпіллі в окопах і криївках, і ще  стіль-
ки ж у фашистських і радянських кон-
цтаборах. Письменники падають 
перші, а після них солдати».

Ще у квітні 1929 року містами 
України прокотилася хвиля гучних 
процесів. ОГПУ розкрило «замах наці-
оналістів», заарештували п’ять тисяч 
осіб, які нібито належали до націона-
лістичної організації – Спілки Визво-
лення України (СВУ). 

У Харкові, тодішній столиці Укра-
їни, розглядалася справа «45», чле-
нами якої були діячі науки, культури, 
інтелігенція.

Головним підсудним став академік 
Єфремов – мовознавець, лідер однієї 
з груп, які захищали право бути со-
бою. Згадали йому, що він також  був 
віце-президентом Всеукраїнського 
з’їзду, скликаного Центральною Ра-
дою у квітні 1917 року.

За ґрати кинули письменників, 
членів різних партій, які підтримува-
ли ідею незалежної України. Усіх «зло-
чинців» сховали на Соловках.

Після нищення і без того невели-
кого прошарку інтелігенції, кращого 
генофонду, у великих містах запала 
тиша. На жаль, така закономірність – 
«культура гине першою, а народжу-
ється останньою».

Та Сталіну цього здалося замало… 
«Національная проблема – ето по 
суті, проблема крестьянства».

Косіор, підспівувач в Україні деспо-
ту Сталіну, відіграв виняткову роль 
у поглибленні кризи в сільському 
господарстві. Саме він зазначав, що 
«селяни взяли на озброєння тактику, 

вони відмовляються збирати врожай, 
хочуть, щоб зерно пропало. Хочуть 
задушити Радянський уряд кістлявою 
рукою голоду. Та наш ворог прора-
хувався. Ми йому покажемо, що таке 
голод. Наше завдання полягає в тому, 
щоб зірвати куркульський саботаж, 
зібрати врожай до останньої зернини 
й доставити його на збиральні пунк-
ти. Селяни не хочуть працювати, вони 
розраховують на зерно минулого 
року, яке приховане в ямах. І ми при-
мусимо його дістати».

Силкуючись приховати від світо-
вої громадськості й виправити свої 
злочинні задуми та дії щодо влашту-
вання геноциду, «кращий друг радян-
ської інтелігенції» Сталін, дав таємну 
команду розпочати тотальний наступ 
на українську інтелігенцію передусім 
в особі «запеклих українських  буржу-
азних націоналістів».

Добивали письменників і в той-та-
ки 1933 рік, коли майже повністю 
було вже знищене селянство. Був за-
сланий на Соловки М. Ірчан, у цьому 
ж році було арештовано М. Ялового, 
Остапа Вишню (П. Губенка), якого че-
кали звинувачення в причетності до 
«Української військової організації», 
арешт у 1933 році та 10 років поневі-
рянь у таборах.

У 1934 році заарештовані й роз-
стріляні Г. Косинка, Д. Фельківський, 
К. Буревій. Репресій зазнали 97 із 193 
членів спілки письменників України, 
створеної в 1934 році. Се-
ред них М. Зеров, Л. Гомін, 
Є. Плужник та багато інших. 
Правду життя показував гля-
дачам Лесь Курбас разом зі 
своїм творчим колективом 
«Березіль». Але весною обва-
лилася чорна біда на театр, на 
того, хто створив, виплекав і 
очолив його, – Леся Курбаса. 
Не стало й основного драма-
турга театру Миколи Куліша, 
колишнього комісара черво-
ного полку в громадянську 
війну. Значна частина україн-
ської інтелігенції загинула в 
сталінських тюрмах і концта-
борах. 

У ту страшну добу сталін-
ської сваволі боятися було 
чого кожному. Після само-
губства Миколи Хвильового 
й наркома освіти Миколи 
Скрипника, після численних 
арештів не тільки серед пись-
менників, артистів та інших 
діячів культури й науки, а на-
віть серед численних членів 
партії, ніхто не був упевнений 
ні у своїй недоторканності, ні в збере-
женні свого життя. Кожної ночі пер-
ший-ліпший радянський громадянин 
прислухався, чи не спинився біля 
його будинку «чорний ворон» і чи 
не стукають у його двері сичі з НКВС, 
котрі працювали ночами й уникали 
денного світла. То був час, коли, га-
зети читали не стільки для того, щоб 
дізнатися про новини у світі, скільки 
знати, що саме тепер заборонено й 
чому, а ще про те, кого заарештовано 
й заслано на Соловки чи розстріляно. 

Це був час, коли в Ніжинському 
ліцеї студенти були невдоволені мі-
зерними харчами, а їх звинуватили в 
поширені «гітлерівської пропаганди». 
Коли бібліотекар та кілька дівчат-спів-
робітниць померли, й на похоронах 
прозвучало слово «голод», партак-
тивіст вигукнув: «Контреволюція!» 
Коли військовий, що служив у Фео-
досії, у 1933 році одержав листа від 

своєї  дружини, у якому  вона писала 
про смерть сусідів і жалюгідний стан, 
у якому перебувала сама з дитиною, 
комісар частини перехопив листа й 
наступного дня змусив підлеглого 
назвати лист «фальшивкою», хоча 
дружина й син таки не вижили, по-
мерли.

На Першому Всесоюзному з’їзді 
письменників, що відбувся 17 серпня 
1934 року, товариш Жданов проголо-
шував: «Товариші, ваш з’їзд збираєть-
ся в обстановці, коли основні трудно-
щі, які стояли перед нами на шляху 
соціалістичного будівництва, уже по-
долано, коли наша країна завершила 
побудування фундаменту соціаліс-
тичної економіки, що зв’язане з пе-
ремогою політики індустріалізації й 
будівництва радгоспів і колгоспів. 

Ваш з’їзд збирається в період, коли 
під керівництвом комуністичної пар-
тії, під геніальним проводом нашого 
великого вождя й учителя товариша 
Сталіна, безповоротно й остаточно 
переміг у нашій країні соціалістичний 
уклад.

Товариш Сталін назвав наших 
письменників інженерами людських 
душ. Це значить, по-перше, знати 
життя, щоб уміти його правдиво зма-
лювати у творах, змалювати не схо-
ластично, не мертво, не просто як 
«об’єктивну реальність», а змалювати 
дійсність у її революційному розвит-
ку». 

І той, хто хотів вижити, писав під 
диктовку Москви вдавану реальність:

Та нехай собі як знають,
божеволіють, конають, –
Нам своє робить:
Всіх панів до дної ями,
буржуїв за буржуями
будем, будем бить!
будем, будем бить. 

Павло Тичина, 1933 р

Із-за гір та з-за високих
Сизокрил-орел летить…
Не зламати крил широких,
Того льоту не спинить…
Хай шумить земля піснями,
В цей крилатий, гордий час…
Слово Сталіна між нами,
Воля Сталіна між нас.
Максим Рильський, 1936 р
В труді героїчну 

ми любим Вітчизну,

Кипуча йде праця у селах, містах.
До щастя народного, до комунізму
Нам партія сонячний вказує шлях.

В. Спасиченко, 
робітник київського заводу 

«Більшовик»

Виконуємо, рідний Ленін, 
твої заповіти.
Твої слова правдивії, 
гримлять по всім світі.
Споминаєм тебе, Ленін, 
щодня, щогодини,
Бо усім ти нам велику,
спадщину покинув.

Ічнянський р-н,
Чернігівська обл., 1928 р.

А народ стогнав і відповідав мучи-
телям своїми думками про «щасливе 
життя»:

Хотіли стать хазяями
При советській владі,
Як залишимось живі, 
то будемо раді

***
Як був цар Микола-дурачок,
був фунтик хліба п’ятачок.
А як стала республіка –
фунтік хліба три рублика.
Як став совєт – хлєба нєт.

Не менш трагічна участь спіткала 
кобзарів – славетних співців, адже 
вони, збирачі та носії народної твор-

чості, стали теж ненависні лю-
циферській системі. Кампанію 
переслідування кобзарів було 
розпочато в кінці 20-х років 
минулого сторіччя, коли ста-
вилося під сумнів навіть право 
на саме існування кобзи-бан-
дури. Ніколи кобзарство не 
переживало таких утисків і 
переслідувань, як за часів Ста-
ліна. Усе було спрямоване на 
викорчовування кобзарства 
як явища. Гоніння на бандуру, 
а отже й на тих, хто грав на ній, 
не обмежувалося пасквіль-
ними статтями у пресі. Почи-
наючи з 1930 року, «раптово» 
розпадаються «через відсут-
ність тверезого керівництва» 
(як тоді писалося) численні 
кобзарські гуртки, та сільські 
капели бандуристів.

На базі капели бандуристів 
при харківському клубі «Ме-
таліст», який був заснований у 
1922 році Л. Гайдамакою, було 
створено перший Оркестр 
українських народних інстру-
ментів (ОУНІ). 

При оркестрі було створено май-
стерню для виготовлення та вдо-
сконалення українських народних 
інструментів. З часом було створено 
другий ОУНІ при Палаці піонерів у 
Харкові. 

В 1931 році ОУНІ виступив в Мо-
скві на Всесоюзній Музичній Олім-
піаді, де одержав звання Першого 
зразкового оркестру українських на-
родних інструментів, а його реперту-
ар було записано на грамплатівки. У 
1932 році колектив ОУНІ мав перейти 
на професійний статус, але цьому не 
судилося статися.

По-справжньому відкрита й «уза-
конена» боротьба за викорінення 
кобзи-бандури, а разом з тим і коб-
зарства, починається з пленуму Все-
українського комітету спілки праців-
ників мистецтв, що відбувся у грудні 

«Мовчи, глуха, - менше гріха»
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1933 року. На цьому пленумі виступає 
з доповіддю А. Хвиля котрий був при-
четний до репресій десятків видатних 
діячів культури України. Хвиля закли-
кає оголосити кобзу та бандуру «кла-
сово ворожими» тільки за те, що вони 
нібито орієнтують «музичний фронт» 
на «часи гетьманів» та «козацької ро-
мантики».

У пресі того часу з’являються ма-
теріали про кобзарів тільки «викри-
вальні»: «…Через абсолютну безкон-
трольність і злочинну байдужість 
організаторів… пропускається явно 
ворожий матеріал. Сумнівні банду-
ристи… під виглядом народної твор-
чості протягують старий націоналіс-
тичний мотлох». І тут висновок статті: 
треба вжити якнайрішучіших заходів 
щодо викорінення «кобзарського на-
ціоналізму».

Ой дивіться, люди добрі,
Який тепер світ настав:
Міліцій сліпому старцю
Поводирем став. 
Саме ці рядки підтверджують то-

гочасне становище нещасних кобза-
рів-лірників.

Але вінцем переслідувань і ць-
кувань кобзарів став так званий 
кобзарський з’їзд, що, за багатьма 
свідченнями, відбувся взимку 1934-
1935 років у Харкові. За Сталінським 
наказом збирали по всій Україні бан-
дуристів. Були облави по базарах, за-
бирали багато інвалідів, пояснювали 
це тим, що всі народні співці повинні 
разом зібратися докупи й дискувати 
про власне майбутнє: «Життя стало 
кращим, життя стало веселішим!»

Дала народу
Життя і любов
Більшовицька партія – 
Рідна наша кров.
Ой щаслива доріженька –

По ній партія іде,
За собою із любов’ю
Свій народ веде.
І сліпці цьому повірили. Вони їхали 

на конгрес із різних місць України, із 
маленьких забутих сіл. 

Зі спогадів харківського кобзаря 
А. Парфієнка: «За Сталінським нака-
зом збирали всіх. Були облави на ба-
зарах. Збирали багато інвалідів. Була 
одна сім’я – Прокіп Маловичко, жінка 
Мотря й троє дітей – усі вони дуже 
добре співали. Жили вони під Дніпро-
петровськом. Уночі їх забрали, навіть 
не сказали, що їм брати: чи харчі, чи 
якийсь одяг, повезли й погрузили в 
ешелон, де багато вже було нагру-
жено кобзарів з інших міст України. 
Очевидно, ішов цей ешелон із самого 
Києва. Доїхали вони до Харкова, там 
приєднали до них ще дуже багато 
кобзарів. За деякими підрахунками, 
було їх триста тридцять сім. Доїхали 
кобзаріі всі ті, котрих забрали в Дні-
пропетровську, до Москви, з Москви 
їх відправили в Сибір. 

Довезли до якогось невідомого 
місця, де зовсім не було ніякого жит-
ла, 150 кілометрів, як потім я взнав, 
було до найближчого житла. Безу-
мовно, там уже була хурделиця, мо-
рози були… Усі люди роздягнені, без 
одягу, без нічого. Міліція скинула їх 
на поле… З одного боку стали про-
відники, а з іншого міліція, так ніхто з 
них не зміг потрапити назад у потяг. 
Осталися вони, майже всі загинули. 
Але Мотря Маловичиха не загинула. 
З нею живим залишився її наймолод-
ший син. Вони якось добралися до 
житла, ходили по хатах, просили хлі-
ба… так вони добралися до України. 
Але до свого рідного дому прийти бо-
ялися, бо якби вони прийшли, то все 
рівно їх би вбили...»

Соціалістичний атеїзм та 
комуністична «золота лихоманка»

Коли б якійсь владі вдалося 
вбити в народі віру в Бога, вона 
сама б жахнулася від плодів 
своєї атеїстичної політики.

Андрій Шептицький 

Разом з усіма стражданнями, на-
род пережив духовне нищення. Щоб 
зруйнувати повністю моральний 
устрій людей, більшовицька влада 
йде на найстрашніший крок – закри-
ває та руйнує церкви, храми та монас-
тирі. Оголошується війна релігії, під 
тиск потрапляють найсвятіші місця 
православного людства, не стає ви-
нятком і Києво-Печерська лавра. 

Замість Бога в нас кіно,
Комуністи п’ють вино.
Зруйнували всі церкви,
Люд погнали на Соловки.
Зруйновані й пограбовані святі 

місця, потоптані ікони, спалені духов-
ні книги, переплавлені хрести й дзво-
ни, та цього було мало. Проводяться  
знущальні «експерименти» над ми-
роточивими главами. І все для того, 
щоб довести, що Бога немає. А кому 
довести?

На Чернігівщині відбулася ціла 
епопея з мощами святого Феодосія. 
Радянська влада намагалася розвін-
чати віру в його святість, провела екс-
пертизу мощей. Але поставленої мети 
досягти не вдалося. Експерти підтвер-
дили природну муміфікацію тіла. 

Комуністичний режим найбільше 
цікавили цінності. Під час вилучення 
церковних цінностей Києво-Печер-
ської лаври за декілька днів було ви-
везено 4 пуди золота, 4 фунти діаман-
тів, близько 700 пудів срібла та багато 
інших коштовностей. 

Не менш жорстке ставлення було 
й до сільських священників. У бідних 
сільських церквах не було чого брати, 
їх просто закривали, а священникам 
заборонялося проводити службу. Не-
покірних знищували. Так у середині 
30-х років, у розпал боротьби з релігі-
єю, у селі Кропивне, Бахмацького ра-
йону, Чернігівської області, пострілом 
у вікно було вбито дмитрівського свя-
щенника Улечка. «Вбивцю» швидко 
знайшли, засудили на 10 років ув’яз-
нення, однак згодом з’ясувалося, що 
злочин скоїла інша людина, а в тюрмі 
сидів невинний.

Саме в ці страшні години лихоліття 
й було засновано Всеукраїнську кон-
тору ТОРГСИНу, тобто Всесоюзного 
об’єднання для торгівлі з іноземцями. 
На ці заклади покладали надії в спра-
ві вилучення золота й коштовностей у 
населення, а тому сітку магазинів роз-
ширили. На жовтень 1933 року в УСРР 
діяло 263 магазини, які мали систе-
му дрібних крамниць, приймальних 
пунктів, відділень.

У 1931 році через систему ТОРГСИ-
Ну до казни надійшло 6 мільйонів у 
1932 – близько 50-ти, у 1933 році –107 
мільйонів валютних карбованців. При 
тому, що нью-йоркська біржа давала 
за 1 кілограм срібла – 17 валютних 
карбованців, а за 1 кілограм золота – 
1300 карбованців. 

У 1932 році контори торгсину зі-
брали 21 тонну золота, а за 1933 рік 
– 44,9 тонни. 

Мізерною виявилася ціна життя 
українських селян: лише 7 торгсинів-
ських карбованців на кожного по-
мерлого українця від голоду або 18 
кілограмів борошна. 

З рукопису
«Мовчи, глуха, - менше гріха»

КУЛЬТУРА

13 листопада 2020 року україн-
ський  народ буде вшанову-
вати День пам’яті Батурина, 
згадуючи героїчних оборонців 
міста та його мешканців, які 
віддали свої життя за незалеж-
ність України 312 років тому.

Для чого знати про трагічну долю 
столиці нашої Гетьманської держави?  
Кожен українець на прикладі Батури-
на має чітко усвідомити всю сутність 
російської державної політики сто-
совно  України, і завжди пам’ятати, 
що рядки нашого Гімну саме про це: 
«Душу й тіло ми положим за нашу 
свободу, і покажем, що ми, браття, ко-
зацького роду!» Готовність українців 
захищати Батьківщину формувалася 
значною мірою саме тут, в самому в 
серці Гетьманщини, в Батурині!  

Батурин – столиця України ко-
зацьких часів. Саме тут стверджували 
Українську державу гетьмани Дем’ян 
Ігнатович, Іван Самойлович та Іван Ма-
зепа. Вінцем правління Мазепи став 

антиколоніальний виступ проти Мо-
скви: у ході наступу самодержавства, 
під час Північної війни, досвідчений та 
мудрий Мазепа робить євровибір і йде 
на альянс зі Швецією. Виступ Мазепи 
було жорстоко придушено, а першою 
й визначальною жертвою стає Батурин 
– столиця гетьманської України, символ 
суверенності гетьманської влади.

Батурин гетьманський – це гор-
дість кожного українця. Гордість і 
біль… 312 років тому, силою москов-
ської зброї на деякий час було приду-
шено волю українського народу до 
незалежності.

13 листопада 1708 року – день 
загальнонаціонального значення. 
Це день, який змінив хід української 
історії. Батуринська трагедія – це і 
нагадування для всіх нас, особливо 
актуальне сьогодні! Це і усвідомлен-
ня необхідності боротьби за власні 
переконання та державність. 

Батурин сьогодні – це символ на-
шої сили, яка здатна подолати час, 
найжорстокіші випробування, най-
потужніших ворогів  і, як птах Фенікс, 
відродитися! 

У зв’язку з поширенням панде-
мії COVID-19 ми не запрошуємо вас 
в цей день до Батурина… Ми звер-
таємось до вас з проханням поши-
рити інформацію про День пам’яті 
Батурина у доступному вам за ни-
нішніх умов форматі.

Наталія Саєнко, Національний заповідник 
«Гетьманська столиця» 

Заповідник у ФБ: 
https://www.facebook.com/

getmanskastolitsya.zapovidnyk/
Офіційний сайт заповідника:
www.baturin-capital.gov.ua

День пам’яті Батурина
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Зоряна Франко, Львів. 
Спеціально для «Час і Події» 

Село живе, поки у ньому 
живуть люди. І поки 

живе пам’ять про рід. Ми 
вже писали про почин 
світлої пам’яті Зенона Мо-
дрицького, який надихнув 
Галину Пагутяк написати 
книгу «Світ Модрицьких, 
передміщан з Дрогоби-
ча». Неподалік від цього 
славного міста розкину-
лося поміж гір невелике 
село Залокоть, що своєю 
історію сягає ще часів Під-
бузької країни. Саме там 
народилася письменниця 
Галина Пагутяк, лауреат 
Шевченківської премії. 

Село стало малою бать-
ківщиною і для Миколи Фри-
за, який від імені вояків УПА 
склав прощальну промову 
під час похорон Степана 
Бандери у Мюнхені.

Поштовхом до написан-
ня книги став виходець із 
Залоктя – Мирослав Кро-
пивницький, учень матері 
Галини Пагутяк, який тепер 
працює директором школи 
у прикордонному селі Кра-
ковець. Другим «натхнен-
ником» книги став Василь 
Панів, депутат Дрогобицької 
районної ради трьох скли-
кань і місцевий лісничий, 
який запросив пані Галину 
на урочистості із вшануван-
ня пам’яті загиблих січових 
стрільців на горі Кобила у 
2014 році. А в 2015 році від-
булася авторська зустріч 
письменниці в Залокті, де і 
було вирішено, спільно із за-
локтянами, працювати над 
книгою про село. Ці два чо-
ловіки – Мирослав Кропив-
ницький і Василь Панів – чи 
не найбільше вболівали за 
вихід книги та постійно під-
тримували Галину Пагутяк у 
її пошуках.

Надія Панів (тепер – Мет-
цгер) мешкає у Німеччині. 
Можна жити за тисячі кіло-
метрів, але цікавитися своїм 
родом. Щоб діти не стали 

манкуртами без роду-пле-
мені. «Вона захотіла дізна-
тися про своє залокотське 
коріння, і, власне, це мене 
підштовхнуло писати про 
Залокоть», - згадує письмен-
ниця.

Зрештою, в Галини Пагу-
тяк була своя оказія написа-
ти про Залокоть, адже місце 
народження – це значно 
більше, ніж просто клаптик 
землі. Там, у 1958 році при-
йшла на білий світ письмен-
ниця, у сільській хатині, яку 
орендували її батьки, – бать-
ко, директор школи Василь 
Пагутяк, і мама-вчителька 
Іванна Басараб.  

«О, скільки питань у мене 
зараз до залокотських лю-
дей! Але нема вже дуже кого 
питати. Тільки тягнеться від 

Опаки до Залоктя золотий 
слід, які залишили мої бать-
ки – Іванна і Василь. Минуло 
вже майже 60 років, але їх 
пам’ятають – молодесеньких 
вчителів із трьома дітьми. Як 
я можу не любити після цьо-
го Опаку і Залокоть, де я рід-
ніша, ніж у родинних Стороні 
та Урожі?», – хіба це – не осві-
чення у любові та пошанівку 
до Залоктя письменниці?

…Швидке авто везе нас 
звивистою сільською доро-
гою. Залокоть виринає геть 
несподівано. Повз вікна ми-
готять охайні сільські хатин-
ки та вже сучасні особняки, 
проте навіть вони зберіга-
ють сліди гірської автентики. 
Проїжджаємо мимо дерев’я-
ної хатинки – ошатної, що 
пам’ятає вже не одного го-
сподаря, – і обличчя Галини 
Пагутяк оживає. 

Не минає і кількох хви-
лин, і ми під’їжджаємо під 
нову церковцю, що височіє 
над шляхом. Раніше в селі 
була дерев’яна церква. Як 
опише у своїй книзі Гали-
на Пагутяк, попередниця 

цієї церкви згоріла ще до 
Австрії. Єврейська грома-
да пропонувала селянам 
звести муровану церкву в 
обмін на 50 моргів поля (1 
морг – це приблизно 0,5755 
га!). Проте селяни не пого-
дились. І побудували в 1797 
році нову дерев’яну церкву. 
Церква простояла до 2006 
року – і… також згоріла. 
А натомість на її місці ви-
росла нова мурована, яка 

вже, звісно, не має жодної 
історичної цінності. І, коли 
Галина Пагутяк говорить 
про пожежу, видно, що це 
їй дуже болить. Саме тому 
вона під час виступу перед 
залоктянами подарувала їм 
світлину старовинної залок-
тянської церквиці, зроблену 
власноруч. Щоб пам’ятали.

Вже не одна сільська гро-
мада попрощалася зі сво-

їми старими намоленими 
дерев’яними церковцями. 
Часто – через недогляд. Іно-
ді – навмисне. І годі їм зро-

зуміти, що саме старовинні 
церкви – це часто найцінні-
ше, що може мати село. Не 
модна позолочена бляха та 
«вагонка», а автентичні ста-
рі стіни, які пам’ятають руки 
тих, хто їх будував ще сотні 
роки тому.

«Коли починаєш занурю-
ватися глибше, у весь цей 
прекрасний світ, зелений і 
чистий, отримуєш історію, 
темну й болючу. Історія кар-

патських сіл, як, зрештою, і 
українських – тягуча, часом 
трагічна, але її треба знати, 
аби жити далі. Що може бути 
страшніше, ніж вимерле, 
покинуте село? Тільки село, 
яке проміняло свою історію 
на примарні блага цивіліза-
ції і геть її забуло», - напише 
у книзі про рідне село Гали-
на Пагутяк. І пізніше, коли 
зайде мова про зелений ту-
ризм, пані Галина з болем 
скаже, що він, як пошесть, 
приносить прибуток, але 
вбиває автентичні українські 
села.

У селі досі зберігся На-
родний дім, у якому селяни 
створили невеличкий му-
зей. А в ньому – найважли-
віше: імена тих, хто поліг від 
рук радянської влади та ні-
мецьких фашистів; дбайливо 
збережені рушники, обруси, 
вишиті картини й ікони, ке-
раміка… Все, до чого колись 
торкалися руки залоктян 
десятиліття, а то й століття 
тому. 

Саме там, посеред старих 
стін Народного дому, Гали-
на Пагутяк подарує примір-
ник книжки про Залокоть 
одному з найстарших його 
мешканців – Василю Хомину, 
який також був співавтором 
і натхненником цієї книги. 
Вже під час презентації кни-
ги його запросять до слова. 
І сивочолий, але по-моло-
дечому стрункий чоловік, 
одягнутий у повстанський 
стрій, розповість, як оди-
надцятирічним допомагав 
нашим повстанцям у склад-
них 40-их. Як його били ен-
каведисти, як мусив поневі-
рятись світом, бо отримати 
роботу вдома «посібнику 

бандерівців» було немож-
ливо. Про те, як зраджували 
односельчани. Про темні 
часи, які, як виявилось, мо-
жуть і повернутися, у чому 
могли переконатися меш-
канці українських містечок і 
сіл, окупованих вже новітні-
ми росіянами.

Книгу писали всім селом. 
Ідея книги про Залокоть на-
родилася ще 5 років тому 
– коли пані Галина презенту-
вала свою нову книгу. Мину-
ло 5 років, і на презентацію 
книги зібралася добра ча-
стина мешканців села. Хоч 
могли б прийти і всі. Адже 
не на кожне покоління села 
випадає така унікальна на-
года. Як годиться, на урочи-
стий захід завітав і місцевий 
парох. 

Відчути пульс рідного дому
Книга Галини Пагутяк про Залокоть

«Це – не історія села, її, можливо, напишуть фахівці, коли настане час. Як історію 
Підбужа, Сторони, Урожа… Коли покладеш пальці на зап’ястя, відчуєш, як б’ється 
пульс життя. Про те, як він б’ється на зап’ясті Залоктя, і буде ця книга. Десятки по-
колінь мешкали в цьому селі: їли, спали, любились, працювали, воювали і відходили 
на вічний спочинок, щоб звільнити місце для інших. Як про них писати, щоб той, хто 
читає, відчув їхнє дихання, голоси, що перелітають з оцього берега Бистриці на той, 
з одного горба на інший?»

З «Книги про Залокоть»

Коли село вшановує свою історію, пам’ятає своє минуле…

Футбольна команда, якою так гордяться залоктяни

Минуле зустрічається із майбутнім…

Знаєте, яка книжка користувалася 
найбільшим попитом серед селян? 
Ніколи не вгадаєте – це була 
книжка про літаки!
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Продовження на стор. 30

Книга вийшла друком у 
видавництві «Піраміда». Ви-
давець книги Василь Габор 
вже упродовж багатьох ро-
ків співпрацює з Галиною 
Пагутяк.

«Навіть не знаю, що мене 
більше вразило – чи те, що 
Галина написала про село, 
чи те, яка небайдужа ця гро-
мада. Певно, більше врази-
ла та небайдужість. Знаєте, 
скільки я переробляв цю 
книгу. Але я тішився, бо ці 
небайдужі люди, особливо 
Галина, вартують того, щоб 
зробити якнайкраще. 
Думаю, їй поталанило 
з такими небайдужими 
людьми, а вам потала-
нило з Галиною», - за-
уважив під час виступу 
перед залоктянами 
Василь Габор. І продо-
вжив: «Ми приятелює-
мо з нею. У «Приватній 
колекції вийшло найбільше 
її книг. Вперше в Україні ми 
робимо видання під назвою 
«Тематичне десятикнижжя» 
– величезний корпус прозо-
вих творів, які будуть вихо-
дити у десятьох книгах. Але 
цього важкого року Галина 
написала роман про Єруса-
лим. І я дуже втішений, що 
саме ми його видаємо. Га-
лина для мене – це втілення 
совісті покоління 80-их. Ця 
маленька жінка, що б вона 
не писала, кожне її слово 
– дуже талановите. Думаю, 
вам буде чим пишатися, що 
ви маєте таку письменницю, 
яка народилася у вашому 
селі».

«Книжку написати легко. 
Важко придумати форму, у 
якій буде написана та книж-
ка. Я написала історію села. 
Подумала, що треба зроби-
ти так, як ще досі не робили 
в Україні – щоб участь у на-
писанні цієї книжки брало 
ціле село. Якщо ви побачите 
будову цієї книжки, то зрозу-
мієте, хто був співавтором. 
Десь спогади, десь – прямі 
цитати. Десь – просто пе-
рекази. У чистому вигляді 
я, здається, написала один 
тільки розділ. Ще один роз-
діл «Гамарня» (про «присілок 
між Залоктем і Смільним, де 
видобували залізну руду, 
виплавляли і виготовляли 
всілякі речі» - ред.) написала 
людина, яка не має стосунку 
до Залоктя – це пан Зенон 
Яремко із Борислава», - роз-
повіла під час виступу перед 
залоктянами Галина Пагутяк. 

І продовжила: «У книжці 

є розділ про залокотський 
дух. Це – насамперед вихо-
вання в родині, яке добре 
забезпечує церква та школа. 
Там, де потужна церковна 
громада, де є харизматичні 
священники, там і село буде 
патріотичне. Церква, вчи-
тель і священник – це най-
головніші люди в житті гро-
мади. Не ті, що мають багато 
грошей, а ті, які виховують 
громаду. Ви також знайдете 
у книжці список священни-
ків і відомості про тих із них, 
які мешкали у Залокті. Мені 
здається, що в церкві при 
одвірку має бути список тих 
священників, які служили в 
ній. Я зараз працю над книж-
кою про священника, який 
жив у 19 столітті. Я приїжд-
жаю в село, питаю про того 
священника, який помер у 
1900-му році, який служив 
53 роки (!), і ніхто його не 
пам’ятає. Ніхто! Навіть не 
пам’ятають, де його могила. 
Це – дуже погано, бо важ-
ливо пам’ятати імена. Тому я 
намагалася, щоб у книзі про 
Залокоть було якнайбільше 
імен».

Письменниця детально 

перераховує прізвища лю-
дей, які упродовж століть 
жили у Залокті, – Паніви, 
Хомини, Кропивницькі, Си-
дораки, Фризи, Лесишаки, 
Соколи…  На цих прізвищах 
трималося село. І стоїть досі. 
Один із співавторів книги – 
Мирослав Кропивницький 
– нащадок свого давнього 
роду.

«Із плином часу відхо-
дять, забуваються, зникають 
із живої людської пам’яті 

імена та справи людей, які 
щоденною копіткою пра-
цею творили історію. У За-
локті багато людей творили 
цю історію. Галина Пагутяк 
належить до тих людей, для 
яких нема нічого милішого 

за рідну землю, де народив-
ся, де провів дитячі роки. До 
тієї землі вона прив’язується 
усією душею на ціле життя», 
- зауважив пан Мирослав. І, 
на знак пошани та вдячності 
до письменниці, подарував 
їй роман Святослава Праска 
«Здобути або не бути», при-
свячений генерал-хорунжо-
му УПА Роману Шухевичу.

Галина Пагутяк у накладі 
не залишилась і подарува-
ла сільській бібліотеці кни-
гу про авіацію, попередньо 

розповівши, чому обрала 
саме таку книжку: «Я помі-
тила, що у селах, в яких не 
було москвофілів, розвива-
лася «Просвіта». Такі села 
залишилися найбільш па-
тріотичними. У таких селах 
як Уріж, Опака і Залокоть ді-
яла організація «Просвіта», 
організаторами якої були 
священники. Думаю, зараз 
священникам також треба 
організувати якийсь просвіт-
ницький рух. Звичайно, не в 
такій формі, як був колись, 
бо тепер вже є і бібліотеки, і 
школи. Отець Яків Яхно, про 
якого я знайшла дуже ціка-
ві матеріали в Львівському 
історичному архіві, – це був 
справжній  подвижник. Його 
син віддав життя за Україну. 
Він створив осередок «Про-
світи», де діяла бібліотека. 
У ній було 300 книжок. Збе-
рігся навіть список усіх цих 
книжок. Знаєте, яка книжка 
користувалася найбільшим 
попитом серед селян? Ні-
коли не вгадаєте – це була 
книжка про літаки! Селяни 
жили в горах, літаків ніколи 
не бачили. Коли мені було 
два чи три роки, неподалік 
від села сів літак. Усі люди 
побігли поглянути на нього. 
Це, певно, завдяки цій книж-
ці. Тож подумала, що вашій 
сільській бібліотеці бракує 
книжки про літаки та гелі-
коптери».

Окремо у книзі згаду-
ється про Миколу Фриза 
– старшину УПА, керівника 
ОУН у Франції, журналіста. 

Саме він виступив з промо-
вою від імені вояків УПА під 
час похорон голови Про-
воду ОУН-Б, українського 
політичного діяча, одного 
із чільних ідеологів і теоре-
тиків українського націона-
лістичного руху XX століття 
Степана Бандери. На думку 
Галини Пагутяк, цю блиску-
чу промову повинні вивчати 
діти у школах.  

На урочистий захід заві-
тав і Василь Юськів, племін-
ник Миколи Фриза. Чоловік 

не одне десятиріччя присвя-
тив школі. 

«Сьогоднішня подія – 
дуже важлива з точки зору 
продовження тієї боротьби, 
яку здійснювало попереднє 
покоління. 340 років росій-
ська імперія нищила укра-
їнську націю, знищувала на-
ціональну гідність, нищила 
пам’ять, мову. На жаль, ми 
змушені констатувати, що 
боротьба іде дуже важка. Ро-
сія продовжує дуже потуж-
ну інформаційну атаку на 
свідомість українців», - каже 
педагог. І додає: «Донеччина, 
Луганщина, південь України 
– це вплив російської про-
паганди, яка триває дуже 
довго. Тому презентація цієї 
книжки – це свідчення того, 
що є ще люди, які прагнуть 
зробити так, щоби історична 
пам’ять у молоді не пропа-
дала, щоб вона розвивала-
ся і примножувалася. Ми ж 
усі повинні робити так, щоб 
ідеї «рускаво міра» не були 
присутні в Україні, щоби не 
знаходилися у кожному селі 
темні сили, які продавали 
своїх же братів і сестер. Спо-
діваюся, слова, написані у 
цій книзі, знайдуть свій від-
гук».

Залокоть і 
гірський футбол

Окремо варто згадати 
про ще одну сторінку із жит-
тя Залоктя – футбол. Так, це 
невеличке село має славну 
футбольну історію. Вперше 

футбольна команда у селі 
була створена ще 40 років 
тому. Спершу діяли аматор-
ські колективи, які потім 
об’єдналися в команду «Фа-
кел». Вчилися грати навіть 
без сітки, яку юнаки крадь-
кома «позичили» на стадіоні 
«Нафтовик», без форми… 
Але був запал і бажання! Че-
рез роки команда змінила 
назву на «Карпати». У різних 
складах їй щастило по-різно-
му. Проте найбільше досяг-
нення хлопців – перемога у 
чемпіонаті Дрогобиччини. 

«У 97-му році вони здобу-
ли перше місце у 1-ій групі. А 
в 19-му році з ініціативи на-
ших братів Дмитра та Рома-
на Зубрицьких за один сезон 
створили таку команду, яку 
не можна було собі уявити. 
В селі не було футболу 4 чи 
5 років. І тут за один рік ство-
рити таку команду!», - згадує 
сільський голова Василь Ку-
цик. 

Про історію гірського 
футболу у Залокті детально 
опишуть спільно з Галиною 
Пагутяк Мирослав Кропив-
ницький і Дмитро Зубриць-
кий.

Під час презентації пані 
Галина лагідно натякне, що 
хотіла б почути пісню «Ой 
там у полі, У чистім полі 
Червоні маки розцвіли…», 
проте, мабуть, свято було 
заплановане організатора-
ми зазделегідь, тож пісня так 
і не пролунала. І вже коли 
причетні до написання кни-
ги зібралися за столом, аби 
відсвяткувати вихід книги, 
у зал увійшов місцевий чо-
ловік, і зненацька поміж лю-
дей полинули слова пісні. Усі 

принишкли. Той чоловік був 
звичайним вихідцем із села, 
робітником, – проте, коли 
співав, то груди розрива-
ли і щем, і біль, і гордість за 
трьох полеглих братів. А за-
одно – і за всю повстанську 
армію, яка в надскладних 
умовах 40-50-их років трам-
бувала фундамент під неза-
лежність України. Серед них 
– і мешканці Залоктя, про що 
детально описано в книзі. 

Бо коли кажуть, що неза-
лежність нам подарована – 
не вірте. Вона омита кров’ю 
мільйонів українців – від 
козаків Богдана Хмельниць-
кого, гайдамаків, січових 
стрільців, холодноярівців 
до останнього подиху Ва-

Галина Пагутяк ділиться розповіддю про рідне село

Мирослав 
Кропивницький – один 
із ініціаторів написання 
«Книги про Залокоть»

Видавець і письменник 
Василь Габор натхненно 

розповідає про 
створення «Книги про 

Залокоть»

Приїхав до залоктян 
на презентацію книги 

і Василь Юськів, 
племінник Миколи 

Фриза

У селах Уріж, Опака і Залокоть діяла 
організація «Просвіта», організаторами 
якої були священники. Думаю, зараз 
священникам також треба організувати 
якийсь просвітницький рух
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У черзі за автографом

Обговорення «Книги про Залокоть»

силя Стуса та Валерія Мар-
ченка. Серед них – і кров 
трьох братів, залоктянських 
повстанців Василя («Чумак»), 
Юрка («Лісовик») і Михайла 
(«Мазепа») Фецяків. Василя 
зрадив двоюрідний брат, 
який за 500 рублів продав 
його енкаведистам. Юрко, 
що був снайпером і належав 
до Служби безпеки, помер 
від отриманих ран у бою на 
Корчмиці. Михайло заги-
нув як герой – своїм життям 
врятував інших повстанців у 
бою в с. Ластівки.

Галина Пагутяк у своїй 
книзі згадує події 2015 року, 
коли їй довелося виступа-
ти спільно з футбольною 
командою: «Я побачила те, 
чого б не побачила у Львові 
чи деінде в місті: батьківська 

любов до хлопців – така 
зворушлива й ніжна. Ці 
юнаки стояли на порозі 
життя, в країні йшла вій-
на, а тут вони перебували 
під захистом. Нема чужих 
дітей. Можливо, у тому  
полягав секрет довголіт-
тя заколотської коман-
ди». Тоді, у 15-му, під час 
спільного обіду хлопці 
заспівали ту саму пісню 
– «Ой там у полі, У чистім 
полі…». 

«І були вони вже не 
футболісти, а воїни, як ті 
їхні ровесники, що поки-
нули родини і пішли в ліс, 
розуміючи, що кожної 
миті можуть загинути. Не 
гладіатори, які змагають-
ся задля втіхи публіки, яких 
купують, як худобу, зараз 

футбольні клуби. Отой сіль-
ський футбол – це справжня 

школа дорослості, що пе-
редбачає відповідальність, 
дружню підтримку одне 
одного. … І є нематеріаль-
ною цінністю України, як ви-
шиванка чи пісня», - вважає 
письменниця.

Після презентації книги 
Галину Пагутяк обступили 
вдячні односельчани. Вона 
сиділа і підписувала, під-
писувала книги своїми ав-
тографами. Вишикувалася 
справжня черга. Не за ков-
басою, не за ласощами. За 
книгою.

Поки тривала презен-
тація, вітер наганяв хма-
ри. Проте тільки коли була 
підписана остання книга, 
стіною ринув дощ. Ніби ок-
ропив, освятив своєю при-
сутністю дійство, яке випа-
дає раз на покоління. 

«Про кожне село треба 
писати по-своєму, бо всі 
села – особливі й непов-
торні. Не можна назби-
рати в архіві фактів, 
повитягувати світлини з- 
домашніх закапелків, і все 
це стулити докупи. Треба 
вийти на гору чи вилізти 
на дуже високе дерево і взя-
ти в жменю всі барвисті 
хати, розсипані, як бісер, і 
тихим голосом поклика-
ти…»

Авто тихо мчало гір-
ською дорогою. Дощ, вто-
мившись мити заколотські 
домівки та горби, помчав 
далі. Гори, окутані тума-
ном, височіли в далечині. А 
ген-ген вчувалося відлуння 

пісні, що й через десятиліття 
крає серце і закликає до бою. 
Бо ворог – досі один і той же: 
«Їх було троє, 

всього лиш троє,
Гармати били, шмайсери.
Вони не знали, 

що другий зрадник
Агент червоної Москви.

І там трьох братів
Обступили,
Сказали: «Бандери, руки вверх!»
Там було чутно: 

«Слава Вкраїні!
Ми не здамося, 

краще смерть!»

І тут три браття 
поцілувались,

Ніхто пощади не просив.
І більш не рвалися гранати,
І скоростріл вже 

не стріляв…»

РЕПОРТАЖ

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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Літо з дощами – 
осінь з грибами 

Цьогорічна осінь – напрочуд врожайна на гриби. 
Увесь Фейсбук рясніє дописами про тихе «полюван-

ня» на грибів і світлинами приготовлених страв із них. 
Своїми смачнющими рецептами приготування ділить-
ся і багаторічний автор газети «Час і Події», житель Кос-
мача, що на Івано-Франківщині, Дмитро Пожоджук.

Як смажити 
опеньки?

Цей рецепт – над-
звичайно простий, час 
приготування не займе 
більше ніж годину, стра-
ву відразу ж можна буде 
подати до столу. Гриби 
потрібно відварити два 
рази у солоній воді, не 
забуваючи зливати воду. 
Після варіння гриби про-
мийте холодною водою, дайте їм 
висохнути. На сковорідці з олією 
обсмажте цибулю і додайте до них 
гриби. Подавати смажені опеньки 
можна з яєчнею, картоплею або 
омлетом. 

Готувати опеньки можна також 
у вигляді крем-супу. Їх можна до-

давати у рис або плов, тушкувати 
з м’ясом, робити жульєн, запікати 
у духовці з сиром, використовува-
ти як начинку для піци, загортати 
в бризол, додавати в тушковану 
капусту. З маринованих опеньків 
можна приготувати смачний салат 
або закуску до святкового столу.

Білі гриби, смажені зі сметаною

Кулінарна книга будь-якої го-
сподині неодмінно містить ре-
цепти з білих свіжих грибів. Од-
ним із них обов’язково повинен 
бути рецепт смажених грибів зі 
сметаною. Така страва допов-
нить практично будь-який гар-
нір. 

Інгредієнти: 
свіжі грибочки – 0,5 кг
велика цибулина – 1 шт.
сметана – 0,5 л
борошно – 1 ч. л.
рослинне або вершкове масло 

для смаження – 2-3 ст. л.

сіль, перець – за 
смаком

Процес готування 
Ретельно промива-

ємо гриби, відварює-
мо їх у підсоленій воді 
5-10 хвилин із моменту 
закипання. Витягаємо 
гриби з води, даємо 
трохи охолонути, нарі-
заємо скибочками.

Цибулю очищаємо, нарізаємо та 
пасеруємо на олії.

Додаємо до цибулі підготова-
ні гриби. Обсмажуємо близько 20 
хвилин, періодично помішуючи.

Незадовго до завершення готу-
вання до грибів домішуємо борош-
но. Потім солимо, перчимо та зали-
ваємо сметаною.

Даємо закипіти на маленькому 
вогні й вимикаємо.

Перед вживанням страву можна 
прикрасити зеленню або посипати 
тертим сиром, помістити в розігрі-
ту духовку на 5-10 хвилин.

Мариновані білі гриби
Цей рецепт – досить простий. 

Для приготування знадобиться: 
свіжі гриби – 1 кг
оцет – 60 мл
чорний перець горошком – 10-12 шт.
лавровий лист – 2-4 шт.
сіль – 1 ст. л.
щіпка цукру

Спосіб приготування: 
Після півгодинного замочування 

у прохолодній воді гриби старанно 
промиваємо, очищаємо й крупно нарізаємо (якщо вони – маленькі, то за-
лишаємо їх цілими). Кип’ятимо у підсоленій воді близько 5 хвилин, після 
чого воду зливаємо.

Заново заливаємо гриби 250 мл чистої води. Варимо 20 хвилин після 
закипання. Далі закладаємо всі спеції (крім оцту) і варимо ще 5-10 хвилин.

Перед вимиканням виймаємо лавровий лист і додаємо оцет.
Розкладаємо гриби разом із маринадом у банки, щільно їх закриваємо 

або закручуємо. Коли банки повністю охолонуть, зберігати їх треба у про-
холодному місці. Такі смачні мариновані білі гриби придатні до вживання 
вже через 3 дні після приготування. Їхній смак можна доповнити рослин-
ною олією, цибулею і зеленню.

Світлина Вероніки Пожоджук

БЕРЕГИНЯ

Готуємося відзначати 
День подяки!

Основна страва цього дня – ін-
дичка. Крім неї, традицій-

ними стравами на День Подяки 
є картопля, журавлинний соус і 
всілякі страви з осінніх овочів. На 
десерт зазвичай подають морк-
вяний або гарбузовий пиріг.

Запечена індичка
Інгредієнти:
індичка – 7 кг;
апельсини – 600 г;
часник – 4 зубчики;
яблука (кисло-солодких сортів) – 

900 г;
гірчиця-соус – 1 ст. л.;
розмарин – 1/4 ч. л.;
чебрець – 1/4 ч. л.;
орегано – 1/4 ч. л.;
паприка – 1/2 ч. л.;
м’ята – 1/4 ч. л.
коріандр – 1/4 ч. л.; 
чорний перець – 1/2 ч. л.;
Спосіб приготування
Змішуємо сухі мелені трави, пря-

нощі, гірчицю, часник, сіль, цедру та 
сік одного апельсина. Отриманою 
сумішшю змащуємо індичку, а також 
стінки її черевної порожнини. 

Апельсини і яблука чистимо від 
шкірки. Яблука розрізаємо навпіл і 
вирізаємо серцевину. Фаршируємо 
фруктами індичку.

Ніжки птиці ховаємо в імпровізо-
вані «кишеньки». Крила підвертаємо 
під тушку. Викладаємо індичку на 
деко, натираємо сіллю і змащуємо ра-
фінованою соняшниковою олією.

На дно дека наливаємо склянку 
води. Загортаємо індичку в перга-
мент, а потім – у фольгу. Залишаємо 
при кімнатній температурі на 1 годи-
ну.

Потім ставимо птицю в розігріту 
до 180 градусів духовку і запікаємо 
3,5 години. Виймаємо індичку, зніма-
ємо пергамент і фольгу.

Поливаємо тушку жиром, який 
скупчився на дні дека. Відправляємо 
індичку назад в духовку ще на 20-30 
хвилин, щоб підрум’янилася.

Готову індичку накриваємо фоль-
гою і залишаємо на столі на 20-30 хви-
лин.

Соус із журавлини
Інгредієнти:
Журавлина –150 г;
Цукор – 50 г;
Білий портвейн – 100 мл;
Апельсин – 1 шт.;
Вершкове масло (82,5%) – 25 г. 
Знімаємо з апельсина тонкий шар 

шкірки і дрібно нарізаємо. Заливаємо 
шкірку окропом на 1 хвилину. Нагрі-
ваємо портвейн і підпалюємо його.

Коли алкоголь випарується, до-
даємо до нього журавлину, свіжови-
чавлений сік і цедру апельсина. До-
водимо до кипіння і проварюємо 7-8 
хвилин.

Отриману масу перетираємо че-
рез сито, додаємо цукор і ставимо на 
вогонь.

Знімаємо соус з вогню, додаємо 
вершкове масло і перемішуємо соус, 
поки масло повністю не розчиниться.

Гарбузовий суп
Інгредієнти:
гарбуз – 700 г;
морква – 2 шт.;
цибуля – 2 шт.;
картопля – 1 шт.;
курячий бульйон;
жирні вершки – 1 чашка;
мелений мускатний горіх – за сма-

ком.
Спосіб приготування
Нагріваємо духовку на 220 граду-

сів. У форму для запікання викладає-
мо очищені та нарізані гарбуз, моркву 
та цибулю. Пшикаємо рослинною олі-
єю і запікаємо до готовності гарбуза. 
На це потрібно близько 40 хвилин.

У каструлі кип’ятимо воду і відва-
рюємо картоплю.

З’єднуємо всі інгредієнти, перемі-
шуємо блендером. Протираємо суп 
через сито, а потім повертаємо його 
в каструлю.

Нагріваємо на повільному вогні, 
обережно вводимо вершки, не при-
пиняючи помішувати суп, додаємо 
приправи і сіль.

Смачного!
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Вчіться приймати допомогу і не намагайтеся весь час працювати само-
тужки. Коли навчитеся довіряти найближчим людям, відчуєте полегшення. 
Збережіть зароблене для своїх потреб. Субота – сприятлива для вирішення 
домашніх проблем.

Тиждень буде багатим на травмонебезпечні ситуації. Навіть спіткнув-
шись, можете отримати сильний удар, а то і зламати руку або ногу. Велике 
значення матиме зручне взуття; уникайте високих, нестійких каблуків. На 
якийсь час відмовтеся від керма автомобіля і вживання алкогольних напо-
їв.

У першій половині тижня ймовірне затишшя в особистому житті. Ви так 
і не дочекаєтеся важливого дзвінка. Наберіться терпіння. Знайдіть опти-
мальний вихід із ситуації. Вдалий для цього день – п’ятниця.

Можлива поява неофіційного джерела доходів. Імовірне затишшя у фі-
нансовому плані; чітко розплануйте витрати. Обходьте магазини десятою 
дорогою.

РА
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ЦЬ

Вчіться приймати допомогу і не намагайтеся весь час працювати само-
тужки. Коли навчитеся довіряти найближчим людям, відчуєте полегшення.

ОВ
ЕН

Цього тижня не рекомендується змінювати звичну 
сферу діяльності. Ймовірна зміна місць: переговори 
про переїзд до нового приміщення або відкриття філії в 
іншому місті. Якщо хочете піднятися вгору службовими 
сходами, викладайте свої думки максимально коротко. 
Знайомі можуть довірити вам таємниці свого особисто-
го життя, краще нікому про це не говорити. П’ятниця 
підходить для примирення і відновлення любовних сто-
сунків.

Приділіть увагу своїм ниркам і печінці. Сходіть на 
консультацію до лікаря. Бажано вести здоровий спосіб 
життя.

Хороший період для налагодження любовних сто-
сунків. Вам вдасться позбутися від непорозумінь, пов’я-
заних із плітками. Багато чого залежить від вас. Якщо не 
вихлюпуватимете роздратування, все буде чудово.

Фінансове становище не вселяє побоювань. На ро-
боті ймовірні кадрові зміни. У четвер може надійти ці-
кава ділова пропозиція. У п’ятницю будьте максимально 
обережні, з’явиться ризик даремно витратити гроші.

Кар’єрні питання будуть дуже складними й мо-
жуть поставити вас перед вибором. Не намагайтеся 
контролювати події.  У середу вдало пройдуть ділові 
поїздки. У п’ятницю – підвищена ймовірність нероз-
важливих вчинків. Друга половина тижня буде менш 
продуктивною. У вівторок буде шанс виправити по-
милки.

Утримайтеся від фізичних навантажень і водних 
процедур. У середу проводьте більше часу на свіжо-
му повітрі. У четвер підвищується ймовірність отри-
мання опіків.

Особисте життя може потішити своєю насичені-
стю. Навіть неприступні фортеці впадуть під натис-
ком вашої чарівності. Посміхайтеся, насолоджуйтеся 
життям.

У середу захищайте свою думку на переговорах 
або нарадах. У п’ятницю небажано ризикувати.

Цього тижня підуть у минуле старі образи та проблеми. Ви зможете 
почати нові стосунки, отримати додаткову професію, вийти на новий 
рівень. Крім авторитету, ви зможете отримати й фінансову вигоду на 
майбутнє. Робота поглинатиме значну частину часу. Взаємини з коле-
гами тішитимуть.

Розпочате цього тижня лікування буде ефективним – ви поверне-
теся до ладу максимально швидко. У ваших інтересах потрапити до 
фахівця саме зараз. Зараз можна змінити режим дня, збільшувати спор-
тивні навантаження, регулювати харчування.

Настав час відкритості у стосунках із партнером. Говоріть прямо, 
якщо бажаєте, щоб вас зрозуміли. Тонкі натяки будуть найкращим спосо-
бом зіпсувати навіть хороші стосунки у парі.

Тиждень – стабільний у фінансовому плані. Потрібно багато працювати, 
щоб досягти успіху. У суботу будуть вдалі покупки.

Зараз є шанс вирішити головну проблему свого життя, яка обтяжує 
вас не один рік. Доля підкаже вихід із ситуації. Вам буде цікаво жити, на 
вас чекають незабутні побачення. Ви переконаєтеся, що кохаєте, і це 
взаємно. Усе налагоджується.

Дбайливіше ставтеся до своєї спини – не підіймайте тяжке, 
уникайте різких нахилів та розгинання. Акуратно тренуйте м’язи 
– краще під наглядом інструктора. Спускайтеся і піднімайтеся 
сходами пішки. Звертайте увагу на поставу.

Ваші стосунки з коханою людиною можуть змінитися до 
кращого. Станете ближчими. На вас чекає новий виток чут-
тєвості, тільки не втрачайте голови. Проведіть разом вихід-
ні, і у вас залишаться чудові враження.

У понеділок надійде цікава інформація і дуже вигідна 
пропозиція. Ви будете дуже популярними і зможете до-
бре заробити.

Сконцентруйтеся на нових ідеях, інакше стане нудно на роботі та вдома. 
Стримуйте негативні емоції і не ображайте близьких. Обговорюйте спірні пи-
тання; поступившись у дрібницях, ви зможете виграти у значно важливіших 
речах. У середу на роботі імовірні аврали та перевірки. У суботу – вдалі поїзд-
ки. Неділю проведіть вдома.

Вам не щаститиме буквально у всьому. Здоров’я це теж, на жаль, стосуєть-
ся. Якщо поруч чхнути, ви підхопите вірус. І вже, звичайно, на кого, як не на 
вас, будуть виливатися гарячі напої з рук офіціантів. Проведіть найближчий 
тиждень вдома.

На початку тижня не перевіряйте почуття коханої людини на міцність. Це 
може викликати обурення з її боку. Не ревнуйте і не викликайте ревнощі.

У першій половині тижня не йдіть на фінансовий ризик, щоб не залиши-
тися без копійки в кишені. У четвер настане новий виток стосунків із давніми 
діловими партнерами, контролюйте ситуацію на вигідних для вас 
умовах.

ГОРОСКОП
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На початку тижня у боротьбі за справедливість уникайте непотрібних кон-
фліктів. У вівторок не довіряйте авантюристам і підлесникам. У середу при-
слухайтеся до голосу інтуїції. У другій половині тижня вас може поглинути 
цікава робота. Знайдіть однодумців серед колег. Неділя – сприятлива для зу-
стрічі з друзями.

На вас чекає поліпшення самопочуття. Ви радітимете життю. Навіть у про-
блемах зможете знайти джерело натхнення. Запам’ятайте свої відчуття, ідеї, 
які прийдуть до вас у голову. Трохи пізніше зможете повернуся до них – щоб 
поліпшити своє здоров’я.

Зробіть подарунок коханій людині. Він може бути скромним, але приєм-
ним. Любовні побачення у середу або четвер не виправдають ваші очікуван-
ня. Ви ризикуєте переборщити, висловлюючи свої почуття.

Імовірні фінансові обмеження. Подумайте, чи потрібна вам та чи інша по-
купка. Виконуйте вчасно усі завдання керівництва, інакше може виник-

нути небажана ситуація.
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Ви зараз бачите мету і не помічаєте перешкод. 
Впевненість у собі надає вам сил. Душевна рівновага 
дозволяє йти вперед. Прислухайтеся до ідей колег, 
вони можуть надихнути вас цікавою думкою і стати 
джерелом глобальних планів. Подумайте про вкла-
дення коштів в освіту, свою чи дітей. Приділіть біль-
ше часу сім’ї.

Тиждень підходить для очищення шкіри, травної 
системи. Порадьтеся з лікарем, обговоріть із ним 
схему оздоровлення.

У понеділок можете зустріти людину, яка дуже 
вас зацікавить. Не поспішайте відразу кидатися їй на 
шию. Пізнайте одне одного краще.

Прислухайтеся до голосу інтуїції і зможете по-
долати багато перешкод на шляху до професійного 
успіху. У четвер імовірні фінансові надходження.

Не розслабляйтеся, інакше не впораєтеся із запланованими 
справами. Доведеться зосередитися. Схоже, на вас чекає службова 
або податкова перевірка. Одна з новин може відкрити великі мож-
ливості. У середу будьте рішучими. У п’ятницю ви можете багато чого 
встигнути, якщо не витратите час на розваги.

Вашими постійними супутниками можуть стати апатія, відсут-
ність інтересу до самого себе й того, що відбувається навколо. Так і 
до депресії недалеко. Якщо почнете працювати над собою, ситуацію 
виправите без прийому ліків. Змініть гардероб; більше гуляйте, при-
вчіть себе рано лягати і рано вставати. І, швидше за все, до початку 
наступного тижня будете енергійними.

У середу необережне слово може образити кохану людину. В су-
боту ви будете особливо привабливі. Це – чудовий день для поба-
чень. У вівторок можете справити незабутнє враження на протилеж-
ну стать. 

Фінансове становище може покращитися, якщо у вас – надійні 
ділові партнери. Зараз краще не починати нове, а завершити старі 
справи.

Тиждень може подарувати казкові можливості, якщо 
не будете забувати допомагати близьким і друзям. Ситуа-
ція сприяє контактам, співпраці, цікавим зустрічам і дале-
ким поїздкам. Сімейні проблеми почнуть непомітно зни-
кати. Ви притягуєте до себе Фортуну. Робота та зарплата 
теж потішать.

Проаналізуйте свій режим харчування. Момент – іде-
альний для того, щоб внести корективи у раціон. У підсум-
ку отримаєте збалансоване меню. Відмовтеся від занадто 
строгих дієт – у кращому випадку вони матимуть лише ко-
роткочасний ефект, в гіршому – серйозно підточать здо-
ров’я. 

Дуже ризикований крок – перевіряти почуття коханої 
людини на міцність. Це може викликати обурення з її боку. 
Не думайте, що ніхто не помітить, як ви фліртуєте з інши-
ми.

Затишшя у фінансовому плані довго не триватиме. Уже 
в четвер ви отримаєте премію. П’ятниця – вдала для діло-
вих зустрічей. Ви будете дуже переконливі.

Можуть статися неймовірні події, які змінять ваше 
світосприйняття і життя. Ви зустрінете своє кохання, 
приймете або зробите пропозицію руки та серця. Ви-
бір буде правильним. У професійній сфері на вас чекає 
успіх і прибуток. У середині тижня робота стане цікаві-
шою і перспективнішою. Погляньте на себе збоку, об’єк-
тивна оцінка дозволить досягти успіху. Зараз – ваш час!

Приділіть увагу волоссю. Бальзами, маски, ламіну-
вання та інший догляд дадуть чарівний результат. Ко-
ристуйтеся тільки якісними засобами; можливо, варто 
проконсультуватися з трихологом.

Тиждень обіцяє бути багатим на позитивні події. По-
годжуйтеся на пропозиції коханої людини. Зараз – час 
пристрасних побачень.

До ділових пропозицій поставтеся реалістично, ви-
магайте фактів і визначеності.

Тиждень буде досить напруженим. Не йдіть напролом, відкладіть пи-
тання на кілька днів. У середині тижня чим менше будете говорити про 
свої наміри, тим швидше вони здійсняться. У п’ятницю на вас чекає енер-
гетичний підйом. У вихідні не створюйте конфліктні ситуації через дріб-
ниці з близькими. Відпочиньте душею у вузькому колі друзів.

Серйозних неприємностей зі здоров’ям не буде. Багато чого залежати-
ме від ставлення до подій, до себе і своїх перспектив. Зберігайте позитив-
ний настрій і не будьте занадто недовірливі. Всі питання можна вирішити 
досить легко.

Багатообіцяючий тиждень, не обтяжений ризиком непорозуміння. У 
вівторок можливе романтичне побачення, але найпозитивнішим днем 
для вашої пари, мабуть, стане п’ятниця.

Будьте обережними у сфері фінансів. Твердо стійте на сторожі своїх 
ділових інтересів, інакше суперники можуть забрати з-під носа плоди не-
легкої праці. У четвер ймовірні фінансові надходження.
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датою, що змінила вектор 
розвитку українського 
спорту. Саме цього дня при 
Кабінеті Міністрів України 
було створено Державне 
агентство спорту, яке за 
підсумками відкритого 
конкурсу очолив тодішній 
президент Федерації кара-
те України Сергій Левчук. 

Утім, нового керівника 
не встигли навіть предста-
вити, бо буквально за добу 
з’явилися чутки про чергові 
«реформи» у вигляді повер-
нення Міністерства молоді та 
спорту старого зразка, тоб-
то епохи «до Зеленського». 
Цю інформацію спортивна 
спільнота України сприйня-
ла з неабияким ентузіазмом. 
Мовляв, попереднє рішення 
президента про з’єднання мі-
ністерств культури і спорту 
в єдине було помилкою, яка 
негативно вплинула саме на 
спортивну галузь. Про ство-
рення згаданого агентства, 
водночас, воліли не згадувати.

Зрештою, 4 березня Мін-
молодьспорт було офіційно 
відновлено, а його очільником 

став олімпійський чемпіон 
Барселони-1992 із фехтування 
Вадим Гутцайт. Звісно, потре-
би у функціонуванні Держав-
ного агентства спорту він не 
вбачав, і 18 березня звільнив 
Сергія Левчука з посади. При-
значення Вадима Марковича 
українські спортовці сприй-
няли з небувалим досі ентузі-
азмом. Майже як прихід месії. 
Мовляв, нарешті український 
спорт довірили людині зі сфе-
ри спорту. Про те, що раніше 
пан Гутцайт упродовж двох 
років без особливих здобутків 
керував Департаментом мо-
лоді та спорту Київської місь-
кої державної адміністрації, 
ті, хто його підтримував, во-
ліли не згадувати. Як і не було 
прийнято у спортивних колах 
говорити про те, що посаду в 
КМДА олімпіонік обійняв на 
основі конкурсної роботи, яка 
виявилася доведеним плагіа-
том. За нашою інформацією, на 
поверненні Мінмолодьспорту 
старого зразка наполягав осо-
бисто президент Національ-
ного олімпійського комітету 
Сергій Бубка. Новаторські ідеї 
реформ спортивної галузі 
від Сергія Левчука пана Буб-
ку лякали не менше за решту 
функціонерів із багаторічним 
стажем. 

«Представникам спортив-
них товариств я поставив про-
сте запитання: чи можемо ми 
сформувати вашу діяльність 
так, щоб вона була зрозумі-
лою пересічним громадянам 
України, щоб звичайні люди 
розуміли формат видатків 
бюджету на це, щоб були чіткі 
критерії ефективності? Тоб-
то щоб ми розуміли, скільки 
людей залучено до занять 
фізкультурою і спортом, і яку 
кількість коштів на це витра-

чено. І щоб ця діяльність ви-
ходила з конкурентних засад. 
Вони відповіли, що згідні з 
тим, що працюють за совєт-
ською моделлю. Але, кажуть, 
дайте нам нові законодавчі 
підстави, щоб ми могли ро-
бити інакше. Я запропонував 
їм напрацьовувати зміни ра-
зом», — розповідав Сергій 
Левчук одразу після призна-
чення. Замість напрацьовува-

ти зміни – його усунули.
Натомість Вадим Гутцайт 

про реформи не говорить. 
Уся його діяльність упродовж 
восьми місяців — це звіт про 
постійні перемоги з обов’яз-
ковими подяками міністру. 
Дарма, що підґрунтя цих успі-
хів заклала попередня влада, 
насамперед уряд Володими-
ра Гройсмана. Скажімо, коли 
Вадим Маркович запровадив 
«шведські столи» в їдальні 
олімпійської бази в Конча-За-
спі, насправді він лише завер-
шив напрацювання Мінмо-
лодьспорту під керівництвом 
Ігоря Жданова. Те саме стосу-
ється відкриття спортивного 
комплексу в Сарнах на Рівнен-
щині, легкоатлетичного ста-
діону в Івано-Франківську й 
водної арени в Тернополі. Зве-
дені десь на 70–80% об’єкти 
доводять до завершення під 
маркою президентської про-
грами «Велике будівництво» 
й відкривають так помпезно, 
немов до того для спорту не 
робили взагалі нічого. 

Майже комічною стала 
ситуація наприкінці жовтня, 
коли в Маріуполь для відкрит-
тя Mariupol Ice Center прибув 
не лише Гутцайт, а й сам пре-
зидент Зеленський. Так звана 
сучасна льодова арена вар-
тістю 90 млн гривень, яку від-
кривали помпезно і з прямою 
трансляцією на загальнонаціо-
нальному телеканалі, насправ-
ді є звичайним «дутиком»: 
тренувальною ковзанкою з 
тимчасовим накриттям, яких у 
країні є добрий десяток. Про-
те президента це не бентежи-
ло. «Пишаюся, що перебуваю 
на відкритті чудової сучасної 
льодової арени в Маріуполі на 
Донбасі. Думаю, що це велика 
перемога для Маріуполя, для 

мешканців цього чудового мі-
ста, для всієї України», — ска-
зав Зеленський, а представ-
ники хокейної спільноти, які 
розуміють суть «великого бу-
дівництва», наважилися поке-
пкувати лише в коментарях на 
закритих пабліках у фейсбуку. І 
то в кращому разі.

Не прийнято вголос гово-
рити і про ще одну спортив-
ну реформу, якою впродовж 

останніх місяців активно 
займаються представники 
уряду Дениса Шмигаля. 
Тимчасовий виконувач 
обов’язків міністра осві-

ти і науки Сергій Шкарлет, за 
підтримки Вадима Гутцайта, 
намагається здійснити реор-
ганізацію Олімпійського коле-
джу імені Івана Піддубного в 
Києві, єдиного на всю Україну 
навчального закладу, у якому 
діти з різних куточків держави 
одночасно могли б навчатися, 
тренуватися й проживати. У 
коледжі, в якому після Рево-
люції гідності посаду дирек-
тора обійняв Олексій Семе-
нюшко й запровадив зокрема 
патріотичне виховання учнів 
(що для нашого спорту вже 
дивина), переконані, що уря-
довці діють в інтересах забу-
довників. 60 гектарів землі не-
подалік станції метро «Лісова» 
в Києві — шматок вельми ла-
сий. Пан Семенюшко розпові-
дає, що раніше йому пропону-
вали піти на компроміс, а коли 
переконалися, що точок до-
тику знайти не вдасться, роз-
почали процес реорганізації 

у вигляді перепідпорядкуван-
ня коледжу Національному 
університетові фізичного ви-
ховання і спорту. Цим вузом 
керує Євгеній Імас, людина 
принципово російськомовна, 
ставленик одіозного ексміні-
стра освіти Дмитра Табачника.

Показово, що «уповнова-
женим комісії щодо управлін-
ня справами» Олімпійського 
коледжу, який є офіційним за-
кладом Міністерства освіти і 
науки, призначено директора 
ТОВ ФК «Арсенал (Київ)» Олек-
сандра Москаленка. Останній 
представляє інтереси спів-

власника неіснуючого на фут-
больній мапі України клубу 
Дениса Потапенка, сина відо-
мого борця і тренера з вільної 
боротьби Валерія Потапенка, 
якого пов’язують із екснарде-
пом від «Народного фронту», 
мультимільйонером В’ячес-
лавом Константиновським. 
Упродовж останнього місяця 
коледж двічі намагалися за-
хопити силоміць. Спортивна 
спільнота, якщо не брати до 
уваги причетних до спорту 
нардепів Жана Беленюка й Ге-
оргія Мазурашу, на ці атаки не 
реагує абсолютно ніяк.

Дуже показовою в контек-
сті зміни векторів розвитку 
українського спорту є ситуація 
з Федерацією легкої атлетики 
України. Новим очільником 
ФЛАУ під час недавньої звіт-
но-виборної конференції став 
міністр спорту в Кабміні Мико-
ли Азарова, ексрегіонал Равіль 
Сафіуллін. На цій посаді він 
замінив колишнього заступ-
ника Ігоря Жданова на посаді 
очільника Мінмолодьспорту 
Ігоря Гоцула, особу, діяльність 
якої викликала в легкоатле-
тичному середовищі велике 
невдоволення з огляду на не-
прозорість щодо проведення 
тендерів, не завжди об’єктив-
не ставлення до спортсменів 
і тренерів. Утім, згуртованість 
легкоатлетів саме навколо Са-
фіулліна здивувала. Особливо 
зважаючи на те, що досі Равіль 
Сафович узагалі не був при-
четним до королеви спорту 
(до роботи в Кабміні він був 

віцепрезидентом футбольного 
клубу «Шахтар», а згодом очо-
лював Професійну футбольну 
лігу). Чіткої програми розвитку 
легкої атлетики майбутній пре-
зидент не запропонував.

Позиції, які він подав на 
чотирьох аркушах, були рад-
ше декларацією поверхових 
принципів, які здатна заде-
кларувати будь-яка особа, бо-
дай трохи причетна до укра-
їнського спорту. У кулуарах 
розповідають, що кандидату-
ру Сафіулліна на посаду очіль-
ника ФЛАУ лобіювали особи-
сто Бубка й Гутцайт, які мають 

на меті зробити підконтроль-
ними максимальну кількість 
національних федерацій. В ок-
ремих випадках, як, скажімо, з 
Федерацією волейболу, яку 
очолює свободівець Михай-
ло Мельник, це не вдалося. 
Але показово, що лобі коли-
шніх регіоналів залишається 
в українському спорті вельми 
вагомим. Скажімо, Федера-
цію України зі стрибків у воду 
очолює відомий забудовник 
Ігор Лисов. Національною фе-
дерацією аматорського боксу 
керує інший колишній нардеп 
від Партії регіонів Володимир 
Продивус, скандальний слід 
якого був зокрема в історії з 
видобутком бурштину. Нещо-
давно пан Продивус шокував 
публічною заявою на підтрим-
ку генерального секретаря 
Федерації боксу РФ Умара 
Кремльова у світлі виборів 
президента Міжнародної асо-
ціації аматорського боксу. По-
казово, що ні Гутцайт, ні Бубка, 
ні будь-який інший представ-
ник української спортивної 
спільноти вчинку не засудив.

Упродовж 2020 року укра-
їнський спорт зробив рішу-
чий розворот у тому напрямі, 
який начебто вважали заста-
рілим. Спортивна спільнота 
вкотре продемонструвала рі-
шуче небажання допускати у 
своє лоно фахівців зі свіжими 
поглядами й несприйняття 
реформ у принципі. Задля 
справедливості варто зазна-
чити, що чинне керівництво 
в особі Гутцайта й Бубки тут 
не оригінальне.

Попередники, уже зга-
дані Жданов і Гоцул, нама-
гання змін також присікли 
доволі рішуче й показово. 
Ідеться про історію з дер-
жавним підприємством «Укр-
спортзабезпечення», яке 
займається тендерами із за-
купівель обладнання, екіпі-
рування й інших необхідних 
речей для функціонування на-
ціональних збірних. Спроби 
керівника ДП, учасника росій-
сько-української війни Тараса 
Сириці зруйнувати корупцій-
ні схеми на користь підкон-
трольної панові Гоцулу компа-
нії «Атлетика Віва», обійшлися 
надто дорого. Нині проти Си-
риці і двох його заступників, 
також колишніх учасників 
війни на Сході, відкрито кри-

мінальні справи. Упродовж 
двох років вони не можуть 
ніде працевлаштуватися. По-
казово, що зі зміною влади 
з’ясовувати цю історію ніхто 
не забажав. Система оберігає 
звичні для себе пріоритети й 
цінності та дуже суворо карає 
незгодних. І в цьому позиції 
умовних опонентів збігають-
ся. Тому й появі нових осіб у 
цьому середовищі не раді.  

Автор: Іван Вербицький
Джерело: «Український Тиждень» 

(https://tyzhden.ua/Society/249730), 
матеріал друкованого 

видання № 46 (678) 

На сторожі старої системи
як український спорт уникає реформ

Лобі колишніх регіоналів залишається 
в українському спорті доволі вагомим

Спортивна спільнота вкотре продемонструвала рішуче 
небажання допускати у своє лоно фахівців зі свіжими 
поглядами й несприйняття реформ у принципі

Фото www.president.gov.ua
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Робота
Праця в офісі  у місті  Park Ridge. 
Комп’ютер  та розмовна  англій-
ська  вимагається, Quick Books - 
бажано . taras@gerdan.us   або   
224 – 544 - 0443

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

На роботу потрібні CNC та  
Quality Control спеціаліс-
ти.  Досвід роботи не обов’яз-
ковий, проводимо тренінг.  
847-673-6500

В майстерню по ремонту траків 
потрібні  механіки  і  помічни-
ки. Якщо немає досвіду, будемо  
вчити.  224 – 814 – 8898

Потрібен механік в Truck Repair 
Shop, бажано з досвідом роботи. 
Майстерня знаходиться в Cicero 
IL. Більше інформації за телефо-
ном: 630 - 923 - 0106

На локальні маршрути потрібен 
водій CDL. Паркінг в Addison, IL. 
847-222-3749

Запрошуємо CDL водіів. Вихід-
ні вдома, хороші умови праці, 
зарплата $2200 - 2500 в тиждень. 
773-584-1818

На «full time» позицію потрі-
бен досвідчений carpenter. По-
трібно мати свій інструмент і 
транспорт. Телефонуйте за но-
мером  224 -628 -5371

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

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

Нерухомість
Здається в рент кімната в бей-
зменті, район Austin/Belmont, 
Chicago.  773 - 814 – 6751

Palatine. Здається в рент 1-спаль-
на квартира з каміном і patio.  Те-
лефонуйте  847 – 804 - 9853

•Tel: 773-956-1759  Fax: 773-345-5622

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

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

Можна без досвіду роботи • Повний робочий день

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

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

50 c
75 c
$20/ per

issue

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

embroidery  & monogram machine

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

Ціна одного слова
жирним шрифтом
Розмір Бізнес Картка

50 ц
75 ц
$20/за

випуск

Виписуйте чеки на "Mediator, Inc"

Для замовлення оголошення
телефонуйте: 773 - 697 - 3922

РОБОТА!

Маршрути з Чикаго в: 

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

-Chicago to MidWest.

Drop and hook в Melrose Park, IL 

Надаємо Ipass і картки на паливо

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

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

- Нові, доглянуті вантажівки Volvo з механічною або 

автоматичною коробкою передач

- Є нові Freightliners Cascadia Glider, тому працюєте з паперовим 

бортовим журналом

- Абсолютно нові трейлери

Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

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

-CDL Drivers class А & D 

-Foremen 

-Helpers

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

 Досвід роботи - не менше 6 місяців

 Локальні і довгі дистанції

 Стабільна робота, високі заробітки!

 Нові траки!

РОБОТА!РОБОТА!

Запрошуємо власників траків (Dry Van, Flatbed).
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Всі видиВсі види
дахів:дахів:
Всі види
дахів: 847
682
9145

 Добру ціну дамо вам,

Подзвоніть швиденько нам!

Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує

1. Приємна літня жінка, що мешкає в 

Gary, IN шукає жінку по догляду. Робота 

з проживанням, 7 днів на тиждень. 

$160/день. Знання англійської та досвід 
роботи вимагається. Водіння авто не 
обов’язкове.

3. Приємна жінка в Northbrook шукає на 

роботу жінку по догляду. Робота з 

проживанням, 5 днів на тиждень. 

$150-160/день.

Знання англійської, досвід роботи 
вимагається. Водіння авто не обов’язкове.

2. Літня жінка в центрі Чикаго шукає 

жінку по догляду, з можливістю 

відвідування. 3-5 днів на тиждень. 12 

годинна зміна. $160-180. Вимагається 
знання англійської та досвід роботи. 
Водіння авто не обов’язкове.

4. Пара в Skokie шукає досвідченого 

чоловіка по догляду за літнім 

чоловіком. Робота з проживанням, 5-7 

днів на тиждень. $170/день. Знання 
англійської, наявність водійського 
посвідчення та автомобіль вимагається.

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

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

добре оплачувану роботу 
по догляду за літніми людьми:

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

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

Чоловік похилого віку  в Riverside 
шукає собі досвідчену помічницю з 

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

автомобіль.

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

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

гарна англійська, DL, машина і досвід.
Дуже мила жінка похилого віку в Дірфілд 

шукає жінку по догляду за нею на вихідних. 
З проживанням, 3 дні (пт, сб, нд), $ 180 / 

день. Потрібна хороша англійська і досвід. DL 
не обов’язковий.

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

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

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

Нові траки Volvo 2017-2019
 Dry Van

Бонуси за хороші інспекції 
Гарантуємо не менше  3000 миль в тиждень 

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ

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

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

 Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни

•  Оплачуємо 90% від gross
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Get the 
Classic Toyota

Advantage

Vehicle images used for illustration purposes only. *All lease offers incl 10K mi/yr. at 15¢ per mile over. Lessee resp for excess wear & maint. Prices plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. On approved credit through TFS. 2020 Camry offer incl. $1,250 Lease Subvention Cash (2021 RAV4 offer incl. $500, 
2021 Highlander offer incl. $1,000) provided by Toyota. Cannot be combined with other offers. ^0% APR Financing up to 60 mos. available on select 2020 Camry models. 60 monthly payments of $16.67 for each $1,000 financed. 0.9% APR Financing up to 60 mos. available on select 2021 Corolla models. 60 
monthly payments of $17.05 for each $1,000 financed. 1.9% APR Financing up to 60 mos. available on select 2021 RAV4 & 2021 Highlander models. 60 monthly payments of $17.48 for each $1,000 financed. Prices plus $300 doc fee & MV fees. May not be combined with other offers. All lease & finance offers 
require Tier 1+ customers through TFS. On approved credit. †Up to $3,500 cash back on select 2020 Supra models. Cash back provided by Toyota & available on select 2020-2021 Toyota vehicles in stock. Price plus $300 doc fee & MV fees. Cannot be combined with other offers. **2021 Corolla offer includes 
$500 Black Friday Lease Subvention Cash. $500 Black Friday APR Subvention Cash available on select 2021 RAV4, 2021 Highlander Gas & 2021 Highlander Hybrid models. Provided by Toyota. Price plus $300 doc fee & MV fees. Incentives are subject to change. Offers cannot be combined. See dealer for complete 
details. Dealer not responsible for any omissions/typos. Offers end 11/30/20.

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

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

$1,500

Lease
For

OR

0%
up to 60 Mos.^

APR
Financing

$3,500
Customer Cash†

UP

TO

*Per Mo. 
39 Mos.

Model#: 1864, MSRP: $23,479. $179/mo. for 39 mos. $1,399 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $6,981/$14,792.

New 2021 Toyota

Corolla
$179

Customer Cash†

0.9% 
APR Financing 
up to 60 mos.^

Lease
For

*Per Mo. 
36 Mos.

Model#: 2532, MSRP: $26,054, $219/mo. for 36 mos. $2,899 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $7,884/$13,288. 

New 2020 Toyota

Camry
$219

$2,000Customer Cash†

OR 0% 
APR Financing 
up to 60 mos.^

*Per Mo. 
39 Mos.

New 2021 Toyota

Highlander

Lease
For

Model#: 4430, MSRP $27,494, $219/mo. for 39 mos. $2,699 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $8,541/$18,146. 

New 2021 Toyota

RAV4
$219

$1,000 Customer Cash†

OR1.9% 
APR Financing 
up to 60 mos.^

OR

Lease
For

*Per Mo. 
36 Mos.

Model#: 6937, MSRP $37,903, $299/mo. for 36 mos. $2,899 due at inception, $0 sec dep, 
plus tax, tag, title, $300 doc fee & MV fees. Ttl pymt/purch opt: $10,764/$25,774. 

$299
$750 Customer Cash†

1.9% 
APR Financing 
up to 60 mos.^

New 2021 Toyota New 2021 Toyota

Wrap one 
up NOW!

$500BLACK 
FRIDAY 

APR SUBVENTION CASH**

100%  Owner  Operator  Company!

Запрошуємо до співпраці 
Owner  Operators 
А також  водіїв  CDL

Для Owner operators:

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

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

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

Для водіїв CDL:

• Оплата 70 ц/миля на старт
• Оплачуємо всі милі; 2800-3500 миль/тиждень
• Додаткові зупинки $75, оплачуємо detention та layover, 
бонуси за чисті інспекції 

SIGN IN

BONUS
$500

ASBK  LOGISTICS, INCASBK  LOGISTICS, INC

з багаторічним  досвідом роботи та  з високо кваліфікованими працівниками 

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

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

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

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

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

Транспортна Kомпанія
LIV TRANSPORTATION, Inc

Щоб отримати більше інформації 
телефонуйте

847-443-5051

A)
23 роки

CLASSIFIED – ОГОЛОШЕННЯ
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Tesla відкрила найбільшу у 
світі станцію підзарядки

Загалом на станції Supercharger, 
яка розташована неподалік від 
Лос-Анджелесу, в штаті Каліфор-
нія, є 56 електричних колонок для 
підзарядки. У цьому районі також 
багато великих магазинів і ресто-
ранів, що дозволяє покупцям заря-
джати власний автомобіль під час 
шопінгу або вечері.

Про це повідомляє портал 
Electrek.

На станції також встановлені на-
віси, які захищають електромобілі 
від сонячного перегріву під час під-
зарядки.

Компанія Маска вже має декіль-
ка станцій Supercharger у Китаї, 
проте на кожній із них – лише пів 
сотні зарядок.

Jeep презентував позашляховик 
на 470 «коней»

Американська марка автомобі-
лів Jeep, що виробляється корпо-
рацією Chrysler, презентувала но-
вий автомобіль 2021 Jeep Wrangler 
Rubicon 392.

Про це повідомляє портал Car 
Buzz.

У позашляховику встановлено 
6,4-літровий двигун V8 із потужніс-
тю 470 кінських сил. Крутний мо-
мент автомобіля становить 470 Нм.

Jeep Wrangler Rubicon 392 роз-
ганяється до «сотні» за 4,5 секунд, а 
до 402 км за годину – за 13 секунд.

Також автомобіль може їздити 
на місцевості, де рівень води не пе-

ревищує 83 см.
Зазначається, що клієнти змо-

жуть обрати зовнішній колір поза-
шляховика з дев’яти варіантів, се-
ред яких, зокрема, є чорний, білий, 
червоний, сірий і зелений.

У середині автомобіля встанов-
лено 21,3-сантиметровий сенсор-
ний дисплей із інформаційно-роз-
важальною системою.

Очікується, що перші екземпля-
ри 2021 Jeep Wrangler Rubicon 392 
з’являться в американських диле-
рів вже навесні наступного року. 
Ближче до цієї дати й буде оголо-
шено їхню вартість.

Великобританія з 2030 року 
заборонить продаж бензинових 

і дизельних автомобілів
Про заборону оголосив 

прем’єр-міністр Великобританії Бо-
рис Джонсон. Обмеження – частина 
так званого плану «зеленої револю-
ції» щодо скорочення до нуля вики-
дів шкідливих речовин в атмосферу. 
Про це повідомляє Reuters.

На практиці це означає, що 
користуватися машинами з ДВЗ 
британцям не заборонять, проте 
поповнити парк таких автомобілів 
після 2030-го вже не вийде. Виня-
ток зроблять лише для транспорт-
них засобів із гібридними силови-
ми пристроями – вони залишаться 
у продажу до 2035 року.

Як зазначає Insideevs, повна за-
борона на бензинову та дизельну 

техніку повинна набути чинності у 
2050 році. Справа навіть не в тому, 
що мешканцям заборонять їздити 
на машинах із ДВЗ – у країні заборо-
нять продаж будь-якого викопного 
палива. Також будуть закриті всі 
теплові електростанції, а опалення 
будинків стане тільки електричним.

На першому етапі урядові інвес-
тиції в програму складуть 12 мільяр-
дів фунтів стерлінгів (16 мільярдів 
доларів). Ці кошти підуть не тільки 
на розвиток зарядної інфраструкту-
ри, але і на модернізацію всієї енер-
госистеми. Близько півмільярда 
буде виділено у вигляді грантів на 
розробку та виробництво електро-
мобілів й акумуляторних батарей.

Infi niti презентувала новий 
люксовий кросовер

Торгова марка автомобілів кла-
су «люкс» Infi niti, яка належить 
японській компанії Nissan, пре-
зентувала новий автомобіль 2022 
Infi niti QX55.

Про це повідомляє портал Car 
Buzz.

В автомобілі встановлено 2-лі-
тровий турбодвигун із чотирма 
циліндрами. Його потужність ста-
новить 268 кінських сил, крутний 
момент – 280 Нм.

Кросовер доступний у трьох 
варіантах: Luxe, Essential і Sensory. 

Кожен варіант має чотири режи-
ми водіння – Standard, ECO, Sport і 
Personal.

Сам автомобіль буде доступ-
ний у червоному, синьому та біло-
му кольорах. У середині, зокрема, 
встановлені два сенсорні дисплеї з 
роздільною здатністю HD та точка 
для Wi-Fi.

Досі ціна 2022 Infi niti QX55 – не-
відома, вартість його попередника 
QX50 стартувала від 37 950 доларів 
США. Перші 2022 Infi niti QX55 очіку-
ються у дилерів навесні 2021 року.

У Каліфорнії створено потужний 
електричний гіперкар

Каліфорнійський стартап Elation 
презентував потужний електрич-
ний автомобіль Elation Hypercars 
Freedom. 

Про це повідомляє портал Car 
Buzz.

Завдяки електричним двигунам 
і батареї з потужністю 100 або 120 
кВт, гіперкар зможе проїхати до 
близько 644  кілометрів без підза-
рядки.

Загальна потужність базової мо-
делі становить 1 414 кінських сил, а 
ще потужніший варіант має 1 903 к. с.

Ціна базової моделі стартує з 2 
млн доларів США.

«Поєднавши світовий автоспорт 
із розкішшю, ми створили суто 
емоційний досвід водіння автомо-
білем», – повідомив співзасновник 
стартапу Карлос Сатуловсі.

Зазначається, що компанія також 
презентувала автомобіль Ela ti  on 
Free dom Iconic Collection, в якому 
встановлено звичайний бензиновий 
5,2-літровий двигунV10 від Lam bor-
ghini Huracan. Вартість одного ек-
земпляра – від 2,3 млн доларів США.

Jaguar Land Rover будує міський хаб для 
випробувань автономних технологій

 хабі будуть випробовувати 
під’єднані технології в режимі ре-
ального часу – коли автономні 
транспортні засоби пересуваються 
разом зі звичайними автомобілями 
та пішоходами.

Кампус мобільності майбутньо-
го в Ірландії (The Future Mobility 
Campus Ireland – FMCI) стане за-
гальним випробувальним полі-
гоном, розділеним на 12 км ав-
томобільних доріг загального 
користування. Там отримуватимуть 
і застосовуватимуть дані від датчи-
ків, моделюватимуть різні дорожні 
умови та сценарії дорожнього руху, 
перевірятимуть нові технології.

На всьому периметру побудова-
ного об’єкта встановлять датчики 
та системи визначення місця роз-
ташування. Хаб обладнають цен-
тром управління і контролю даних, 

а також прототипами самохідних 
автомобілів. Він буде мати розумні 
розв’язки, під’єднані дороги, авто-
номне паркування і зарядку для 
електромобілів. Окремими пере-
вагами стануть виїзд на 450-кіло-
метрову ділянку під’єднаної траси 
і керований коридор повітряного 
руху для безпілотних літальних 
апаратів від аеропорту Шеннон 
уздовж естуарія Шеннон в Ірландії.

Компанія Jaguar Land Rover – 
провідний партнер FMCI – водночас 
співпрацюватиме з іншими світо-
вими технологічними компаніями 
з розвитку об’єктів: Cisco, Seagate, 
Renovo, Red Hat, Valeo та Mergon. 
FMCI забезпечує Jaguar Land Rover 
основним дослідницьким майдан-
чиком поруч з існуючим об’єктом, 
центром програмного забезпечен-
ня Шеннон.

Фото: Jeep

Фото з сайту carbuzz.com
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TOYOTAARLINGTON.COM

A+

ONE OF THE 
WORLD’S LARGEST
TOYOTA DEALERSHIPS

2095 North Rand Rd. Palatine, IL 60074 (ON THE CORNER OF HICKS & RAND ROAD)

PHONE: 855-996-7697

ALEX 
DUBINSKY

Sales 
Associate

OLGA 
RUSICOVA

Sales 
Associate

Розмовляємо вашою мовою

U S E D1.91.9%%7272
on Certified Pre-Owned TOYOTA

SELECT MODELS**

PLUS 2-year MAINTENANCE INCLUDED

0%0% 7272
ON ALL NEW 2020 TOYOTAS IN STOCK*NEW APR FINANCING M O N T H S *

- 
F

O
R

 -

Plus tax, title, license and 300.00 doc fee. While supplies last. Subject to credit approval.  *0%APR financing for 72 months on ALL NEW 2020 IN STOCK 
Toyota models. A down payment may be required. $13.89 per $1,000 financed. Terms varied by model. $15,000 maximum amount financed at 0%. This 
is a buydown rate and it may effect your final purchase price. All applicable rebates assigned to the dealership.  **1.9% APR financing for 72 months with 
$0 down payment required equals $14.71 per $1000 financed. Down payment or money due may vary at time of purchase. This is a buydown rate. While supplies 
last. See dealer for details. Subject to credit approval. Select models. Expires11/30/20.
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КУПУЙТЕ КИЛИМИ
ЗІ ЗНИЖКОЮ

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

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

LUXURY  HANDMADE  RUGS
У бізнесі з 1979 року

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

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

КИЛИМИ  ЗНОВУ  УВІЙШЛИ В МОДУ
І ОПИНИЛИСЯ НА ПІКУ  СВОЄЇ  ПОПУЛЯРНОСТІ!
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