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У СОЦМЕРЕЖАХ ВОНИ ВИСЛОВЛЮЮТЬ 
СВОЄ ОБУРЕННЯ НЕ ЛИШЕ 

СЬОГОДНІШНІМИ ЖЕБРАЦЬКИМИ 
ПЕНСІЯМИ З РОЗРЕКЛАМОВАНИМИ НА 

ПРОВЛАДНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ «ЧИМАЛИМИ 
НАДБАВКАМИ», А Й ЗАРПЛАТАМИ. 

ЗІ СПІВВІТЧИЗНИКІВ, ПРАЦЕ-
ВЛАШТОВАНИХ ЗА КОРДОНОМ, ВЛАДА 

НАМІРИЛАСЬ СТЯГУВАТИ НОВИЙ 
ПОДАТОК: ЗА ЇХНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ 

ДОДОМУ СВОЇМ СІМ’ЯМ.

досвідченних стриповщиків 
та ваксовщиків забезпечуємо 
автомобілем та бензином.

Увага! Пропонуємо роботу

309.287.5456 &  309.336.1633

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ МАГАЗИНІВ.
В ШТАТАХ: ІНДІАНА, ІЛЛІНОЙС, ВІСКОНСИН, НЕБРАСКА, ПН. ДАКОТА.

Зустрічаємо. Навчаємо. Допомагаємо з 
проживанням та відкриттям рахунку в банку. 

ОСОБЛИВІ ПІЛЬГИ: Прибирати в T.J Max, Marshalls, 
Party City, JoAnn Fabrics.

У ТРАМПА НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ КОЗИРІВ. 
ІНТРИГА ЗБЕРІГАЄТЬСЯ

Зараз по найбільшим змагальним штатам 
дораховуються голоси великих мегаполісів і 
поштові бюлетені. Підіб’ємо деякі підсумки.

Ймовірно, що Байден виграв і буде 46-м 
президентом США, хоча це далося йому важче 
ніж передбачалося. Багато попалися на перед-
бачуваний прийом: голоси  «красноперих» ра-
хують дуже швидко, а голоси за демократів у 
великих мегаполісах – дуже повільно, тому 
було зрозуміло, що реальний масштаб пере-
моги Байдена буде зрозумілий тільки пізніше. 
Цим скористалися любителі раннього хайпу і 
сам Трамп, який зажадав припинити підраху-
нок голосів на потрібної йому цифрі. Це без-
прецедентно для США, рахуватися повинен 
кожен голос. Бувають перерахунки, якщо у 
когось є сумніви, але пораховані повинні бути 
всі голоси. І така заява багато говорить про 
Трампа і його прихильників – вони насправді 
не мають нічого спільного з вільними вибора-
ми і демократією.

На щастя, на таку заяву Трампа не зважа-
ють, тому що ця тема вирішується на рівні 
штатів, а там нікому і в голову не прийде зупи-
нити підрахунок, бо буде політичний вибух і 
автори «ідеї» будуть зметені. Просторікування 
Трампа про «масові фальсифікації» також не 
знайшли жодного підтвердження. Хочеться 
спростувати поширений міф про нібито про-
блеми з голосуванням поштою – немає ніяких 
проблем, тому що конверти розкриваються 
публічно в присутності і демократів, і респу-
бліканців, це вам не ховати вночі бюлетені в 
сейфі, від якого у голови виборчкому є ключ. 
Нічого спільного.

Отже, зараз за найбільшими змагальними 
штатами дораховуються голоси великих мега-
полісів і поштові бюлетені, де у Байдена – без-
заперечна перевага. Опустимо деталі, але він 
виграє всі штати, що залишилися. Тому що 
немає таких ситуацій, щоб були якісь «вели-

кі міста за Трампа»  (вони всі за демократів) 
або «мільйони поштових бюлетенів за Трам-
па»  (поштою голосують переважним чином 
демократи, а Трамп таврував поштове голо-
сування як  «ненадійне»  і всіляко хвалився, 
що «переміг коронавірус» – республіканці його 
не бояться і це не служило гальмом для походу 
на дільницю особисто).

Але перемога далася Байдену куди важче, 
ніж очікувалося. Він виступив дуже сильно (і 
набирає найбільше абсолютне число голосів в 
історії американських виборів), але шануваль-
ників Трампа знову недооцінили – і це велика 
проблема, тому що такі результати виборів 
будуть сильно сприяти новій хвилі дистанці-
ювання демократичних союзників від Амери-
ки і ослаблення американського авторитету в 
світі. Америку перестають сприймати як ліде-
ра демократичного світу. Байдену буде склад-
ніше відновлювати цей авторитет, ніж якби він 
виграв більш рішуче.

Чи будуть нові санкції проти Росії? Гірше 
наявних санкцій вже мало що може бути, але 
тепер їх точно не скасують, як сподівався Пу-
тін.

Чи буде Трамп вимагати перерахунку голо-
сів? Буде, але це не скрізь можливо  (напри-
клад, за законами Мічигану, потрібна різниця 
менше 2000 голосів, щоб вимагати перерахун-
ку, а Байден там виграє десятки тисяч), а також 
це мало що дасть – розрив істотний, перераху-
нок може вплинути, якщо різниця в сотні або 
кілька тисяч голосів, але там різниця всюди в 
десятки тисяч. У суперечці Буш-Гор у 2000 році 
мова йшла про кілька сотень голосів у Флори-
ді. Зараз такого немає. Перерахунки відбува-
ються регулярно, і практично не дають карди-
нальних змін (у 2016 в тому ж Вісконсині, на-
приклад, був перерахунок, він нічого не дав). 
Крім перерахунків, нічого зробити не можна. 
Під заявами Трампа і його прихильників про 
«масові фальсифікації» немає жодного факту. 
Нагадаємо, що у виборчкомах штатів і округів 
сидять представники обох партій. У Верхо-
вному суді, так, Трамп і республіканці зараз 
отримали помітну перевагу, але Верховний суд 
може щось вирішувати тільки після того як 
пройдено усі інстанції і на базі фактів – у Трам-
па немає козирів на руках, щоб реально щось 
заперечити.

Ст. 4

Ст. 6, 7

ХТО СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТОМ США? 

ПРО ЗЛИДЕНН 
 «ЧИМАЛІ ДОПЛАТИ  
ДО ПЕНСІЇ»

НОВИЙ ПОДАТОК ІЗ 
ЗАРОБІТЧАН: ЛАТАННЯ ДІРОК 
ДЕРЖБЮДЖЕТУ ШЛЯХОМ 
ТРУДОВОГО КРІПАЦТВА?

КОНСТИТУЦІЙНА КРИЗА НА 30-МУ РОЦІ 
НЕЗАЛЕЖНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ – ЦЕ 

ПОГАНО. ВОНА СВІДЧИТЬ ПРО БРАК 
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ТА СЕРЙОЗНІ 

ЗАГРОЗИ, ЯКІ СТОЯТЬ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ.

ГАРАНТ І 
КОНСТИТУЦІЯ Ст. 2
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Конфлікт президента України із Консти-
туційним судом стрімко переростає у 

повномасштабну політичну кризу. Президент 
наполягає на своєму праві розігнати суд, але 
не знаходить підтримки не тільки у парламен-
ті в цілому, але навіть у власній фракції.

З ситуації немає хорошого виходу. Розгін 
суду відкриває дорогу до авторитаризму. По-
разка президента тільки підкреслить його 
безпорадність, і  так вже продемонстровану 
результатами місцевих виборів. Розгін парла-
менту тільки каталізує політичні процеси, 
бо у Зеленського більше ніколи не буде мож-
ливості отримати не  те  що монобольшість 
у вищому законодавчому органі, а й взагалі 
більшість.

З іншого боку, в усьому цьому немає нічо-
го нового. Такий шлях – від конфлікту з по-
передньою владою до конфлікту з законодав-
цями і судовою владою проходить будь-який 
політик-популіст. Не  складно пригадати, 
як після перемоги революції у Вірменії її но-
вий прем’єр-міністр Нікола Пашинян дома-
гався дострокових парламентських виборів, 
вступив у  конфлікт з  судовою системою, 
провів через парламент поправки про пере-
форматування Конституційного суду … Чим 
відрізняється Зеленський?

Життя змінюється 
несподівано

Nataliya Zlotnik
(847) 668-3488
Nataliya.Zlotnik@countryfinancial.com

Зателефонуйте, щоб отримати вартість страхування життя 
сьогодні.

Коли стаються зміни, переконайтеся, що ваш страховий поліс 
здатний змінюватися також. 

Поліси страхування життя від COUNTRY Life Insurance 
Company® та COUNTRY Investors Life Assurance Company® у 
Блумінгтоні, штат Іллінойс.

Law Office of

Steven E.
Barleben

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО 

3830 N. ASHLAND AVE., 
CHICAGO, IL 60613

 Імміграція (політичний притулок,
грін карта, громадянство, захист від 
депортації) 

 Кримінальні справи (правопорушення 
або тяжкі злочини) 

 Штрафи за порушення правил 
дорожнього руху 

 Керування в нетверезому стані (DUI) 

 Позбавлення прав водія 

 Автомобільні аварії

 Травми на роботі 

 Сімейне право 
(розлучення, аліменти) 

 Імміграція (політичний притулок,
грін карта, громадянство, захист від 
депортації) 

 Кримінальні справи (правопорушення 
або тяжкі злочини) 

 Штрафи за порушення правил 
дорожнього руху 

 Керування в нетверезому стані (DUI) 

 Позбавлення прав водія 

 Автомобільні аварії

 Травми на роботі 

 Сімейне право 
(розлучення, аліменти) 

 Модифікація та не рефінансування 
іпотечного кредиту 

 Банкрутство 
Цивільний судовий процес
Планування заповіту 

 Спадок і опікунство 

 Реєстрація бізнесів

 Контракти

 Купівля-продаж бізнесу

 Операції з нерухомості (Foreclosure) 
для комерційної і приватної нерухомості

 Податки та представлення в податковій 
службі (IRS) 

 Модифікація та не рефінансування 
іпотечного кредиту 

 Банкрутство 
Цивільний судовий процес
Планування заповіту 

 Спадок і опікунство 

 Реєстрація бізнесів

 Контракти

 Купівля-продаж бізнесу

 Операції з нерухомості (Foreclosure) 
для комерційної і приватної нерухомості

 Податки та представлення в податковій 
службі (IRS) 

Звертайтесь за допомогою в будь-який час! 

847.392.8148РОЗМОВЛЯЄМО 
УКРАЇНСЬКОЮ,
РОСІЙСЬКОЮ 

Конституційна криза 
на 30-му році неза-

лежного розвитку держа-
ви – це погано. Вона свід-
чить про брак ціннісних 
орієнтирів та серйозні за-
грози, які стоять перед 
Україною.

Рішення Конституційно-
го Суду, яке скасувало кри-
мінальну відповідальність 
за недостовірне декларуван-
ня, на жаль, було логічним. 
Нагадаю, що антикорупцій-
не законодавство вбудову-
валося до існуючої системи 
стримувань та  противаг, 
причому процес відбувався 
з хайпом та євроінтеграцій-
ною мотивацією. Недоско-
налістю норм законодавства 
вправно скористалися пред-
с т а в н и к и  « О П З Ж » 
та  «За  майбутнє», які все 
менше приховують власну відданість ленінським правилам 
перебування в опозиції. Вони прості: «Чим гірше – тим кра-
ще».

Достеменно невідомо, чому Володимиру Зеленському 
перестав подобатися склад Конституційного Суду, який 
минулого року легко освятив його прагнення провести до-
строкові парламентські вибори. Але ініціатива про «віднов-
лення довіри до конституційного судочинства» більше на-
гадує прагнення отримати кишеньковий склад КСУ. При-
чому – якомога швидше. Зеленський з наполегливістю, гідною 
кращого застосування, намагається переконати у доцільнос-
ті застосування до  Конституційного Суду принципу 
«до основанья – а затем», навіть назвав «стабільністю» пері-
од, коли КСУ не працюватиме. Виходить не надто перекон-

ливо, бо все ж таки Володи-
мир Олександрович став 
відомим завдяки амплуа 
комічного актора, а не дра-
матичного. Про наявний 
у  гаранта Конституції ди-
плом юриста, мабуть, кра-
ще, не згадувати.

Інформаційний простір 
якось дуже швидко запо-
внився самодіяльними кон-
ституціоналістами, голова 
НАЗК розпочав інформува-
ти громадськість про плани 
роботи Конституційного 
Суду. Офіс президента до-
волі вправно намагається 
трансформувати недовіру 
громадян України до  суду 

як такого у ненависть до Конституційного Суду. Показово, 
що  Зеленському у  цьому допомагають антикорупціонери 
другої свіжості, які знайшли для себе теплі місця у системі 
державного управління. А от рідна фракція, як виявилося, 
перестала бути монолітом, і склеїти її не допомагають навіть 
аудіозвернення з обіцянками «кривавого хаосу».

Відчуття, що Україна стала свідком «міждусобойчика» – 
відверто кажучи, паскудне. Інше, не менш дивне – прагнен-
ня політиків з’ясовувати відносини на фоні коронавірусної 
хвилі, яка стукає в український берег все більш наполегливо. 
Брак стратегічного мислення та  державницького бачення 
шостого президента стає все більш очевидним, ба більше – 
стає проблемою для країни.

Євген МАГДА

ГАРАНТ І КОНСТИТУЦІЯ
ПОПУЛІСТ  
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗДУВАЄТЬСЯ
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А  тим, що  Зеленський  – дутий, карто-
нний  популіст. До  того  ж він здувається. 
На боці справжнього популіста повинен бути 
не тільки виборець, але й вулиця. Коли Паши-
нян домагався проведення дострокових пар-
ламентських виборів, на вулиці протестували 
його прихильники. Коли Пашинян домагався 
переформатування судової системи, суди 
блокували його прихильники. А  де  вулиця 
у Зеленського? Немає у нього ніякої вулиці. 
Вулицю контролюють його опоненти.

Саме тому його ніхто не боїться і поразки 
йому не уникнути. Справжній популіст – коли 
він йде на свідоме порушення закону і Кон-
ституції країни  – повинен бути впевнений 
в  тому, що  його підтримає народ. Але сила 
Зеленського – це виключно підтримка олігар-
хічних еліт. Саме вони придумали проект 
«Слуга народу» і  заморочили голову недо-
свідченому телевізійному коміку. Саме вони 
забезпечили йому підтримку на виборах. Саме 
вони забезпечили безправне рішення Консти-
туційного суду, яке дозволило провести до-
строкові парламентські вибори. І без підтрим-
ки цих еліт немає ніякого президента Зелен-
ського. Тому що  прихильники Зеленського 
ніколи не вийдуть на вулиці. Навіть прихиль-
ники Януковича виходили – нехай і за неве-
ликі гроші. У Зеленського і таких прихильни-
ків немає. У нього є тільки глядачі.

Тому навіть якщо Зеленський доб’ється 
успіху у своєму протистоянні з Конституцій-
ним судом і у тиску на парламент, це буде лише 
тимчасовий, позиційний успіх. Потрібно ду-
мати не  про те, що  зробить Зеленський, 
а  що  буде після Зеленського і  якого нового 
дутого популіста олігархи спробують підсу-
нути українцям замість того, хто здувається.

Віталій ПОРТНИКОВ  

 DLuxe Lashes

 Classic full set
 Volume full set (2-5d)
 Mega Volume set (6-20d)
 Keratin Lash Lift
 Keratin Lash Lift &

Lash Botox
 Lash and Eyebrow tinting
 PCA Chemical Exfoliation
 PCA Oxygen Treatment

Spa and Lash 
services available:

We are located inside of NK Salon!
849 S Elmhurst Rd, Suite #106A,

Des Plaines, IL 60016  

773.317.9190 773.317.9190 

Саме час спробувати проаналізувати 
тупикову ситуацію в державному управ-
лінні, яку в ЗМІ, в залежності від розумін-
ня і усвідомлення ступеню загрози нази-
вають “кризою”, “колапсом” або “клін-
чем”. Щоправда, незмінною залишається 
приставка до цих визначень – конститу-
ційна.

Саме з  конституційності і  можна по-
чати.

Як  відомо, основою демократичного 
суспільства є  чіткий розподіл повнова-
жень і відповідальності гілок влади. Такий 
устрій чітко визначений Конституцією 
нашої країни. Будь-які спроби порушення 
цього балансу можуть бути розтлумачені 
виключно як  спроба конституційного 
перевороту або узурпації влади.

Тепер не  менш значуще питання: 
а  в  чому, власне кажучи, причина того, 
що відбувається? Або, за класичним фор-
мулюванням, хто винний?

На перший погляд, кандидатами у ви-
нуватці можуть розглядатися і  власне 
КСУ – мовляв, безпідставне рішення при-
йняв, і керівництво держави – не створило 
умов для незалежного функціонуван-
ня КСУ. Але не станемо забувати, що скан-
дальне рішення суду прийнято під тиском. 
І  не  просто під тиском обставин, а  під 
тиском саме державного органу, який на-
лежить до виконавчої влади. Втішати може 
тільки той факт, що  орган цей, будемо 
сподіватися, ще не «на 100 відсотків свій».

Відповідно до класичного підходу, саме 
час визначитися що робити.

Президент в своєму законопроекті ви-
магає фактично розпуску КСУ. При чому 
така вимога супроводжується навіть по-
грозами про розпуск Верховної Ради у ви-
падку, якщо таке рішення не буде підтри-
мано монобільшістю. Як проміжний варі-
ант, вочевидь, після підказки, пропонуєть-
ся групова відставка суддів. Саме про неї 
сьогодні в  пориві прояву лояльності 
до лідера говорили з трибуни представни-
ки партії влади, щоправда, в  кількості 
лише близько півсотні депутатів. Сама 
по собі кількість, між іншим, також гово-
рить багато про що.

У цій ситуації найбільш перспективним 
здається рішення, яке запропонував спікер 
у його законопроекті. У ньому пропону-
ється повернути НАЗК практично всі його 
права. При цьому уряду пропонується 
розробити  законопроект  про створення 

системи запобігання корупції стосовно 
суддів, а  також механізм притягнення 
їх до відповідальності. Сьогодні законо-
проект Разумкова був розглянутий про-
фільним комітетом ВРУ і рекомендований 
до розгляду в  залі. Законопроект прези-
дента комітетом не розглядався. Не менш 
значущий факт.

У підсумку можна зазначити, що можна 
розглядати декілька причин «колапсу».

По-перше – банальний непрофесіона-
лізм владної команди, яка на зразок «мар-
тишки з окулярами», здається ще й досі 
не зрозуміла складність управління дер-
жавою в  порівнянні із  скільки завгодно 
успішним медіапроектом.

По-друге  – цілеспрямовані дії щодо 
взяття під контроль КСУ в рамках загаль-
ного замислу узурпації влади в країні.

По-третє – жалюгідна спроба шляхом 
генерування внутрішньої політичної кри-
зи і подальшого вжиття «рішучих» заходів 
врятувати свій стрімко падаючий рейтинг 
і підсолодити гіркоту від поразки на ви-
борах до місцевих органів влади.

Залишається додати, що у нашому ви-
падку не можна виключати і карколомну 
комбінацію всіх трьох варіантів. Дурням 
то, як  відомо, якщо не  везе, то  не  везе 
в усьому.

Михайло Забродський, 
генерал-лейтенант Збройних сил України,  

народний депутат України

ДУРНЯМ, ЯКЩО НЕ ВЕЗЕ, ТО НЕ ВЕЗЕ В УСЬОМУ
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State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Indemnity Company

Bloomington, IL

State Farm County Mutual Insurance Company of Texas
Dallas, TX1601917

Making you our #1 priority is 
what’s made State Farm® #1*  
in auto insurance. I’m here to  
listen to your needs and to  
help life go right.  
CALL ME TODAY.

Putting you 
first made 
us #1.

* Based on written premium as  
reported by SNL Financial 2014.

Sasha Ivanov, Agent
153 W Northwest Highway

Palatine, IL  60067
Bus: 847-358-2690

www.sashaivanovinsurance.com

vpayuk@yahoo.com

 «Українці, яким виповнилося понад 80 років, отри-
мують додаткові чималі доплати до пенсії», – так за-
явив Президент Володимир Зеленський.

Вочеидь, Глава держави мав на увазі запроваджені 
урядом у квітні нинішнього року компенсаційні що-
місячні виплати пенсіонерам названого віку в розмірі 
500 гривень. Водночас він не проминув нагоди зазна-
чити: «І це лише початок. Вже наступного року запра-
цює програма «75+»…

Якби ці слова адресувались якимсь відірваним від 
наших земних реалій марсіанам, то, може, вони і спра-
вили б на них бажане для Зеленського враження: ті 
дружно побігли б голосувати за представників його 
політсили. Втім, не ті часи, «слуги народу» практично 
зовсім розтринькали 73-відсотковий кредит довіри 
суспільства до себе. Навіть серед їхнього вірного елек-
торату – пенсіонерів. Хто-хто, а останні добре знають 
свої щомісячні виплати та реальну купівельну спро-
можність.

Про нинішні «чималі пенсії» українців загалом уже 
стільки сказано і написано, що, як мовиться, ні додати, 
ні відняти. Про них навіть анекдоти складають. Як-от: 
«Бабусю, вам хоч вчасно пенсію приносять?» – «Вчасно, 
точнісінько за день до голодної смерті». Або ще такий. 
Зустрічаються двоє пенсіонерів: «Чому такий сумний?» 
– «Та вчора отримав пенсію. Така сума, що наче отри-
мав по пиці». Тож навіть сміховинно «чималі гроші» 
– півтисячі – вже не рятують ситуації для понад пів-
тора мільйона українців, які розміняли дев’ятий деся-
ток. Більшість їх і з оцими подачками змушена живо-
тіти у безпросвітних злиднях. Адже тарифи на житло-
во-комунальні послуги та ціни на ліки в аптеках часом 
просто зашкалюють, до того ж невпинно дорожчають 
найнеобхідніші харчові продукти.

Втім, хіба в таких умовах краще ведеться решті 9,8 
мільйона співвітчизників поважного віку? Так, за 
даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2020 
року середня пенсія в Україні становила 3380,98 грив-

ні на місяць. А мінімальна пенсія в громадян, у яких 
достатньо страхового стажу (30 років у жінок і 35 – у 
чоловіків), – і поготів «смішна»: 2100 гривень.

Загалом понад дві третини наших пенсіонерів сьо-
годні живуть за межею монетарної бідності (згідно зі 
світовими стандартами, це ті, хто не може витрачати 
на свої потреби опосередковано більш як 5 доларів на 
день, у перерахунку на гривні це трохи більш ніж 140 
гривень). Про це заявила уповноважена Верховної Ради 
з прав людини Людмила Денісова під час Соціального 
форуму Ради ООН з прав людини. Щоправда, в укра-
їнського уряду свої стандарти монетарної бідності. Бо 
у нас законодавчо визначений прожитковий мінімум 

– близько 71 долара на людину на місяць. Тобто при-
близно 2,3 долара на день, або 63 гривні.

Тому називати такі гроші «чималими» видається 
просто популістським блюзнірством. Що-правда, Пре-
зидент пояснив: наразі підвищення соціальних виплат 
здійснюється на тому рівні, «який дозволяє теперішній 
стан української економіки». Тільки чомусь «теперіш-
ній стан української економіки» цілком дозволяє 
можновладним «слугам народу» призначати собі за 
«труди» просто-таки захмарні зарплати і премії. І не 
тільки. Так, у проєкті бюджету на 2021 рік на тлі ско-
рочення видатків на субсидії (більшість отримувачів 
яких є саме пенсіонери, чи не найзлиденніша верства 
населення) заплановано істотне збільшення сум на 
утримання апарату владних структур. Приміром, у 
поданому на затвердження Верховній Раді державно-
му кошторисі забезпечення діяльності Глави держави 
та Офісу президента зросло на майже 40% і коштува-
тиме платникам податків, себто українському народо-
ві, 1 млрд 269,1 тис. грн.

«Надто дорого обходиться народу інститут прези-
дентства», – така загальна думка співвітчизників. У 
соцмережах вони висловлюють своє обурення не лише 
сьогоднішніми жебрацькими пенсіями з розрекламо-
ваними на провладних телеканалах «чималими над-
бавками», а й зарплатами. Адже бідність панує і в до-
мівках тих, хто трудиться.

Олена КОЩЕНКО

ПРО ЗЛИДЕННІ «ЧИМАЛІ 
ДОПЛАТИ ДО ПЕНСІЇ»
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 Fleet Safety Programs
 Safety and Regulatory manuals and Programs
 Data-Q and Penalty Negotiations
 FMCSA and D.O.T. Compliance Audits and Revues
 IRP, IFTA, OR, NY, KY, Insurance Audits
 Contracts Drafting
 HOS Log Auditing and ELD implementation
 IN-HOUSE Safety Available
 Monthly Mock Audits
 NEW Entrant programs
 IRP, IFTA, Permits, UCR filings, HZ
 Driver Training

• Drug & Alcohol Abuse ., Accident prevention, Maintenance plans, Fleet Safety Program, HOS, Corrective
Actions, HZ, and much more
• You can purchase all pre -printed Safety Manuals from us, or we can design one just for your needs.
• We can help you with your DATA-Q's and or FMCSA/ D.O.T. Penalties.
• We can help you with your FMCSA and D.O.T. audits / Revues.
• We can help you with your IRP, IFTA, OR, NY, KY, WC and INSURANCE AUDITS. Let us do the work for you!
• We can do your contracts Equipment Sale Lease Agreements Company Sales Bill of Sales AND MUCH MORE.
• Our company can audit your logs for you and help you keep track of your drivers’ behavior.
• We offer IN-HOUSE safety programs for small to mid-sized carriers. We keep your safety in order and
worry free while you focus on your business.
• We can offer Monthly Mock Audits for all size Carriers.
• We can set up your new transportation company from start to finish! Authority, paperwork, New entrant
audits, insurance, factoring and much more!
• Registrations and Renewals for small and large carriers and owner operators.
• We offer Basic Driver Training, Post Accident, HOS Training, HZ Training and much more...

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

       INSURANCE AND SAFETY TOGETHER!!! 
We have combined our forces to help you drive change, together we can change the future! 

CALL US TODAY:
CELLEX CONSULTING GROUP:        (224)-404-6114 – 2254 Landmeier Rd Ste: B Elk Grove Village IL 60007

We speak: Bulgarian, Russian, Romanian, Serbian, Spanish, French and Polish

We have former DOT/FMCSA investigators on our team!!

От і відбулись чергові місцеві ви-
бори. Офіційні результати ще 
підраховуються. Втім, уже мож-

на сказати, що в багатьох великих містах, 
там, де ніхто з кандидатів не набрав абсо-
лютної більшості голосів, проводитиметь-
ся другий тур.

Також можна констатувати: виборчі 
перегони цього року пройшли на тлі від-
чутного падіння рейтингу Президента 
Володимира Зеленського. Адже добробут 
українців дедалі погіршується. На відміну 
від корупції, яка залишається всюдису-
щою і непереможною. Нема прогресу і у 
розв’язанні конфлікту на Донбасі.

Невесела картина вимальовується. А 
тут іще й відчутні економічні проблеми, і, 
як наслідок, – дірявий бюджет. Та й дедалі 
крутіша хвиля коронавірусу не може на-
дихнути на щось оптимістичне. Тож і не 
дивно, що явка виборців була рекордно 
низькою (близько 37%) – на десять відсо-
тків нижчою, ніж на місцевих виборах 
п’ятирічної давності.

Люди дезорієнтовані й розчаровані. 
Багато хто вважає себе обдуреним. Адже 
стільки надій покладали на нові «зелені» 
обличчя на чолі з самим Зеленським! Зга-
даймо торішні парламентські вибори. Тоді 
сама тільки приналежність до партії «Слу-
га народу» майже повсюдно давала карт-
бланш до обрання народним депутатом.

То вже потім, після виборів, люди по-
чали з подивом дізнаватися, що серед 
народних обранців, які зайшли у парла-
мент за сприяння «слуг», виявилися ве-
сільні фотографи й веселі шоумени, ба 
навіть раніше засуджені особи, зокрема й 
за зґвалтування неповнолітньої, а також 
понад десяток підозрюваних у хабарни-
цтві нардепів, які стали фігурантами 
кримінальних проваджень…

Тож «обліко морале» багатьох «слуг 
народу» з новими «зеленими» обличчями 
залишає бажати кращого. Особливо після 
деяких скандальних заяв їхніх представ-
ників, скажімо, про дітей «низької якості» 
та поради пенсіонерці «продати собаку», 
щоб сплатити рахунки за газ.

Не дивно, що рейтинг партії «Слуга 
народу» почав стрімко падати. Напередод-
ні місцевих виборів її популярність коли-
валася близько 16%, хоча торік на парла-
ментських виборах 43% українських ви-
борців підтримали цю політичну силу.

Так, перед виборами Зеленський на-
магався всіляко підвищити рейтинг своїх 
«слуг» – їздив регіонами країни, відправ-
ляв «сотню» на фронтовий Донбас, запро-
вадив всеукраїнське опитування, яке, по 
суті, є прихованою агітацією у день голо-
сування, що заборонено законом. Проте 
нічого не допомогло – у нього самого по-
пулярність різко скотилася вниз.

Це також дуже добре видно на його об-
личчі під час відеозвернень. Якщо ще 
рік-півтора тому він, виголошуючи про-
мову, сяяв і випромінював оптимізм, то 
останнім часом, як зауважують чимало 
експертів, не годен приховати втоми, не-
впевненості й розгубленості. Втім, не 
треба й експертів, щоб переконатися в 
цьому, – все видно неозброєним оком, 
тобто результат – на табло. Тягар влади 
виявився для екскоміка неймовірно важ-
ким, і це дуже помітно, коли він виступає.

Що називається – догрався. Життя до-
водить, що грати роль Глави держави і 
бути ним насправді – це дві великі різни-
ці.

Причому невдале (якщо не сказати – не-
долуге) правління Зеленського і його не-
здатність виконати передвиборні обіцян-
ки констатують і критикують не тільки 
політичні опоненти від опозиції (як ліво-
руч, так і праворуч). Ось кілька думок із 
цього приводу представників різних по-
літичних течій і поглядів.

Так, політолог Вадим Карасьов підсу-
мовує, що результати місцевих виборів в 
Україні можуть стати справжнім холод-
ним душем для Президента Володимира 
Зеленського, йому доведеться протистоя-
ти і партіям, контрольованим олігархами, 
і дедалі сильнішим місцевим елітам.

Американсько-шведський економіст 
Андерс Ослунд: «Мій погляд на українські 
місцеві вибори: «Казка Зеленського скін-
чилась». Експерт підсумовує: «Менше 
аніж за півтора року після своєї інавгура-
ції президентство Зеленського, як вида-
ється, – у глибокій біді. Він не має якоїсь 
чіткої програми, і, мабуть, сам це усвідом-
лює. Так само і партія Зеленського «Слуга 
народу» – скидається на те, що швидкість 
цього падіння віддзеркалює ті ж темпи, 
що і метеорний злет минулого року».

Професор Київського політехнічного 
університету доктор політичних наук 
Лідія Смола: «На шляху до найвищої в 
країні посади він ішов на вибори як «наш 
хлопець», який зможе змінити систему, 
тому що він знає наші проблеми, він живе 
нашими проблемами. Притому він це 
зробить легко, з усмішкою, як це робив 
його кіношний прототип Голобородько.

Навіть зовні ми бачили чоловіка, який 
нехтував дрес-кодом, не надівав краватки, 
зустрічався з послами в сорочці з засука-
ними рукавами, показував такого свого 
простого хлопця. Він викликав дикий 
захват у людей, які бачили в ньому люд-
ське обличчя влади. А через півтора року 
ми бачимо дуже втомлену людину. Зміни-
лася його вага, він став такий злегка роз-
дутий, втратив динаміку».

При цьому, відзначає експерт, у Зелен-
ського зараз така влада, якої не було в 
жодного з колишніх президентів. У нього 
свій Кабмін, у нього своя парламентська 
більшість, величезна парламентська біль-
шість, якої раніше не бувало. Проте Зелен-
ський постійно апелює до опонентів не як 
наділений владою президент, а як людина, 
яка лише хоче щось зробити.

Його імідж будувався на образі мирот-
ворця. Він показував себе «президентом 
миру». Це дістало відгук у суспільстві, й 
дуже багато хто обдурив себе, думаючи, 
що якщо проголосувати за президента 
миру, то мир настане. Стає очевидним, що 
Зеленський – людина, не підготовлена до 
президентства, людина, в якої є тільки 
бажання, але бажання без знань, без на-
віть фізичних, психоемоційних можли-
востей. Проте самого лише бажання за-
мало.

Але він же відокремлює себе від депу-
татів: мовляв, я роблю все, а ви ні. Винні 
всі, крім нього: Верховна Рада, уряд, пра-
воохоронні органи... Постійне перекла-
дання провини на інших не зміцнює його 
іміджу, а демонструє слабкість, невміння 
розпоряджатися владою.

Між іншим, зауважує Лідія Смола, в 
команді Порошенка були люди, які по-
вторювали і посилювали його меседжі. А 
Зеленський дедалі більше стає заручником 
образу самотньої людини у владі. Одні 
його колишні соратники вже вигнані, про 
інших говорять, що вони незабаром бу-
дуть вигнані, сам Президент заявляє: 
«Будемо міняти Кабмін, поки не прийдуть 
ті, хто буде щось робити». Ну а ти, вибач-
ТЕ за фамільярність, для чого прийшов?

Поступово стає зрозумілим (хоча бага-
то хто застерігав про це від самого почат-
ку), що велика авантюра зі здобуття влади 
в багатомільйонній країні навряд чи може 
скінчитися чимсь хорошим. Сьогодні все 

більше людей усвідомлюють, що 73% голо-
сів, відданих за Зеленського у другому турі 
президентських виборів, не були якоюсь 
випадковістю або всеукраїнським жартом 
виборців. Такий раніше ніколи не бачений 
результат цілеспрямовано готували про-
тягом кількох років. Так, прем’єра 24-се-
рійного фільму «Слуга народу» відбулася 
ще восени 2015-го. Тоді його переглянули 
близько 20 млн українців. Восени 2017-го 
почався показ «Слуги народу-2» (ще 24 
серії). А «Слугу народу-3», під назвою «Ви-
бір», демонстрували по телебаченню вже 
під час президентської виборчої кампанії 
торік у березні-квітні. Це при тому, що 
довжелезний серіал фактично є політич-
ною агітацією – зрозуміло, за кого кон-
кретно. Якби ці заангажовані десятки 
годин телетрансляції кіно довелось опла-
чувати за передвиборними розцінками 
телереклами, то й олігарх не потягнув би. 
Або ж відчутно збіднів. А так, як той казав, 
– вийшло дешево і сердито. От що значать 
розумні й хитрі голови.

Зеленський вважав, що є одним із ляль-
ководів цієї авантюрної політичної гри. 
Принаймні, за словами його нібито ко-
лишнього патрона Коломойського, Воло-
димир Олександрович сам висунув ідею 
балотуватись у президенти України. Втім, 
із плином часу все має вигляд, ніби Зе 
всього лише виконував відведену йому 
кимсь іншим роль. Так, головну. Але роль. 
І не більше. З нею він упорався на «від-
мінно». А от із посадою президента – не 
вигаданою, а справжньою – на жаль, не 
дуже. І нам із цим жити. Чи довго ще?

Михайло ГУБАШ

ГРАТИ І БУТИ – ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ
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«ВИЇХАЛИ, НА ЖАЛЬ, ПРАЦЮВАТИ ЗА КОРДОН»
Український бюджет недораховується величезної суми, 

через те що більшість співвітчизників, які поїхали на за-
робітки за кордон, не декларують своїх доходів і не платять 
із них податків в Україні. Треба зобов’язати всіх їх сплачу-
вати внески у вітчизняну казну. Таку заяву зробив голова 
Державної податкової служби Олексій Любченко, коменту-
ючи для ЗМІ проблему наповнення скарбниці. До відома 
непосвячених: з початку карантину дефіцит бюджету зріс у 
чотири рази і станом на 1 жовтня перевищив 41,6 мільярда 
гривень. Тож залатувати цю вже не дірку, а справжнє фінан-
сове провалля в головному кошторисі країни доведеться, 
вишукуючи «додаткові джерела податкових надходжень».

Серед таких високопосадовець насамперед назвав гро-
шові перекази заробітчан додому: «З 12,8 мільярда доларів, 
що надходять в Україну від тих людей, які виїхали, на жаль, 
працювати за кордон, задекларовано тільки 11 мільярдів, та 
й то гривень. Це в тридцять разів менше від загальної суми 
переказів». Говорячи про 12,8 мільярда, мав на увазі гроші, 
що їх заробітчани загалом переказали додому лише торік 
безпосередньо через банки та міжнародні платіжні системи. 
І хоча, за даними НБУ, епідемія позначилась на вже цього-
річних можливостях заробітку наших людей за кордоном 
(за підсумками семи місяців року обсяг приватних грошових 
надходжень у країну скоротився на 5,3% проти аналогічно-
го торішнього періоду), потоки переказів залишаються 
солідними.

Як і кількість співвітчизників, які за цей час подались у 
світи, шукаючи не такого черствого хліба, як тут. За оцін-
ками експертів, число їх як мінімум 5 мільйонів. Виходить, 
кожний четвертий українець працездатного віку «катає» на 
чужину на заробітки. А буде ще більше, бо міграційні на-
строї народу посилюються. Так, якщо на початку впрова-
дження карантину, як засвідчила прикордонна служба, 

додому повернулося 2,2 мільйона українських заробітчан, 
то після цього вже встигли виїхати 3,6 мільйона…

Наразі влада лише констатує: «Виїхали, на жаль, працю-
вати за кордон». І поки наші громадяни до сьомого поту 
гарують по світах, щоб прогодувати вдома родини, «слуги 
народу» за переказами «вирахували» потенційні заробітки 
співвітчизників на чужині й побачили в них «додаткове 
джерело надходжень до держбюджету». Тож заявили про 
необхідність введення декларацій для українців, працевла-
штованих за кордоном. Інакше кажучи, держава, не вико-
навши свого головного обов’язку перед своїми громадянами 
– забезпечення гідних умов життя та можливості достой-
ного заробітку – заповзялася, сказати б, іще й закріпачити 
їх додатковими стягненнями до держскарбниці із грошових 
переказів своїм родинам.

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ВЖЕ НЕ ТАЄМНИЦЯ?
Щопрада, якою саме буде податкова ставка для переказів 

трудових мігрантів в Україну, голова ДПС поки що не сказав 
(вочевидь, «нагорі» ще не визначились. І хтозна, може, навіть 
цю скандальну заяву Любченка було зроблено з метою по-
дивитись на реакцію народу, яка і має вплинути на розмір 
податку). Проте можновладці вже знають, в який саме спо-
сіб можна «подоїти» заробітчан.

На думку чиновника, щоб податкова почала «ефективно 
боротися» з ухиленням від сплати податків українськими 
трудовими мігрантами, необхідний контроль банківських 
рахунків. «Я категорично за розкриття банківської таємни-
ці. Що це за архаїзм?» – заявив Любченко. Заробітчан хочуть 

змусити платити податки шляхом… оприлюднення банків-
ської таємниці. Поки що банки відмовляють фіскалам у 
доступі до такої інформації без рішення суду.

Водночас головний податківець визнав за потрібне до-
рікнути гастарбайтерам через їхнє громадянське мало не 
паразитування на батьківщині. Він зазначив, що велика 
частина українських трудових мігрантів узагалі не сплачує 
удома прибуткового податку та єдиного соціального внеску. 
В той час, мовляв, як своїми податками на чужині фактич-
но будують іншій державі високоякісні дороги, школи та 
медичні корпуси. «Хоча, коли грянула пандемія, всі заро-
бітчани приїхали додому. Рідне село, рідна дорога, рідна 
школа… Тут батьки, діти… Так, вони годують сім’ю, але 
платять тільки за своє просте відтворення. А розширене? 
Адже податки і збори – це школи, пенсії, лікарні й на бать-
ківщині», – отак завернув голова податкової.

Треба розуміти, що саме на фіскальну політику, спрямо-
вану на повне розкриття банківської таємниці, узяв курс 
уряд Дениса Шмигаля. І, схоже, очікує від того добру шквар-
ку надходжень до держбюджету-2021, у проєкті якого, між 
іншим, податок на прибуток намалювали рекордні 105,9 
мільярда гривень.

ГОЛОВНА ЕКСПОРТНА СТАТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЕКОНОМІКИ

Однак експерти застерігають: новоспечена Зе-ініціатива 
тільки підігріє й без того високі міграційні настрої населен-
ня та ще більше спонукатиме заробітчан до приховування 
власних доходів. Що стане ударом по економічній безпеці 

НОВИЙ ПОДАТОК ІЗ ЗАРОБІТЧАН: ЛАТАННЯ ДІРОК 
ЗІ СПІВВІТЧИЗНИКІВ, ПРАЦЕ-ВЛАШТОВАНИХ ЗА КОРДОНОМ, ВЛАДА НАМІРИЛАСЬ 

СТЯГУВАТИ НОВИЙ ПОДАТОК: ЗА ЇХНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ ДОДОМУ СВОЇМ СІМ’ЯМ.
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держави.
Ні для кого не секрет, що сьогодні саме ті, хто заробляє 

на життя за кордоном, є основним стратегічним інвестором 
української економіки. Вже названі 12,8 мільярда доларів, 
які гастарбайтери торік переказали своїм сім’ям, – це навіть 
більше, ніж інвестиції МВФ. Сума перевищує торішній 
«чистий» прибуток вітчизняного бізнесу від усього екс-
порту України, який, за даними Мінфіну, становив близько 
10 мільярдів доларів. (Наголошу: йдеться саме про «чистий» 
прибуток, адже сукупно наш експорт 2019-го оцінюють у 
50 млрд доларів).

Також одним із основних плюсів заробітчанства, безу-
мовно, є те, що, заробляючи гарні гроші, українці витрача-
ють їх удома. Це є потужним вливанням в економіку краї-
ни, наповнює валютний ринок і дає розвиток тим галузям, 
де ті кошти залишаються.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Така визискувальна ініціатива не 

може не обурювати громадян, які зму-
шені тяжко трудитися за кордоном, щоб 
мати змогу забезпечити себе та свою 
сім’ю мінімальними побутовими умо-
вами та харчами. І їх можна зрозуміти. 
Адже заробітчанами стають не від хо-
рошого життя вдома. Радше навпаки!

Люди обирають роботу за кордоном, 
тому що прагнуть гідного життя, а не 
жалюгідного існування. Багато родин 
у такий спосіб хочуть виборсатись із 
безпросвітних злиднів, дати хорошу 
освіту дітям, збудувати чи купити жит-
ло, накопичити гроші на непевне май-
бутнє в самій Україні.

Це передовсім ті, хто не зміг знайти 
робочого місця вдома. Обіцянки Президента Володимира 
Зеленського створити цього року в країні півмільйона нових 
робочих місць виявилися популістською локшиною на вуха 
співвітчизників. У чому ми всі вже встигли переконатися. 
Їдуть за кордон, бо українській економіці важко конкуру-
вати з такими зарплатами, як там. Наші підприємства по-
ставлені на коліна. Якщо навіть, повернувшись до України, 
чоловік чи жінка знаходить роботу за тим же фахом, то 
майже завжди отримує значно нижчу зарплату. Зокрема, у 
сусідній Польщі українець, який найнявся працювати 
зварником, пересічно одержує чистими на руки суму, екві-
валентну 1000 євро, водій – 1100, лікар – 1500, різноробочий 
– 700 євро… До речі, у Польщі ухвалено закон, який уза-
галі звільняє молодь до 26 років од податків. Аби тільки 
професійно зростали.

В Україні давно назріла необхідність ухвалення ряду 

дієвих (а не паперових, лише задекларованих) програм для 
повернення трудових мігрантів. Зокрема, дати таким спів-
вітчизникам можливість одержання дешевих кредитів на 
започаткування бізнесу, придбання житла тощо. Аби вони 
не забирали рідних та близьких за кордон, а повертались в 
Україну й відкривали якийсь бізнес тут, поліпшуючи до-
бробут місцевих громад та створюючи нові робочі місця.

Чим більше робочих місць в Україні, тим більше податків 
– це принцип, який має сьогодні нарешті усвідомити влада. 
А не заходитись рятувати держбюджет, влаштовуючи об-
лави на тих, хто трудиться в поті чола і годує вдома родини. 
Саме про це свідчать численні відгуки на чергову Зе-
ініціативу в соціальних мережах.

Дехто із заробітчан іронізує: «Ну звичайно, нам нічого 
не треба, бо у нас все є. Це від хорошого життя тут, в Укра-
їні, ми залишаємо дітей, батьків і їдемо в чужу країну, де 
працюємо у дві зміни, часто навіть без вихідних, заради 
економії живемо в дешевих хостелах або кімнатах по кілька 
осіб… І все це заради того, щоб на власній шиї утримувати 
недолугих чиновників».

Водночас співвітчизники обурюються: «Своєю недорі-
куватою соціально-економічною політикою вони змусили 
цих людей виїхати заробляти за кордон. А тепер ось влада 
хоче, щоб після того, як заробітчани отримали гроші й 
сплатили податок за кордоном, вони ще й за грошовий пере-
каз платили додатковий податок в Україні? Інакше як сво-
лотами не можу назвати авторів цієї ініціативи»…

«Нехай можновладці спершу особистий приклад пода-
дуть – задекларують УСІ гроші, одержані «повз касу», і 
сплатять із них податки».

Або: «Зеленський та його команда роблять усе, щоб 
українці шукали кращої долі у чужих країнах». Влучніше, 
мабуть, і не скажеш! Тут уже, як мовиться, без коментарів.

Олена КОЩЕНКО

ДЕРЖБЮДЖЕТУ ШЛЯХОМ ТРУДОВОГО КРІПАЦТВА?



8

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
6 

ли
ст

оп
ад

а 
20

20
 №

 4
5

Зд
ор

ов
‘я Кількість хворих  на COVID-19  зростає день у день. Вірус 

підібрався  до близького кола кожного з нас. У когось 
захворювання проходить відносно легко, у когось – дуже страш-
но, для когось виявляється смертельним. Причому серед остан-
ніх – нерідко ті, хто ніби за жодними  параметрами в зону під-
вищеного ризику не потрапляв.

У соцмережах дедалі  частіше з’являються історії хвороби. 
Лікарні заповнені. Волонтери різних міст збирають гроші на 
кисневі концентратори, щоб допомогти людям дихати вдома. 
«Таке враження, що задихається половина країни. А друга по-
ловина – панікує».

Та ось виходиш на вулицю, заходиш у магазин, і здається, 
ніби коронавірус – це просто поганий  сон. Переважна більшість 
населення, у кращому  разі, носить маски під носом, дистанції 
не дотримується. Як? Чому?

Влада з кожної «праски» просить народ увімкнути здоровий 
глузд, дотримуватися дистанції та носити маски. Але чують 
тільки ті, хто й так це робить. І частково зрозуміло, чому. Здо-
ровий глузд – він жорсткий. Це коли все ясно й конкретно. 
Принаймні в окремо взятій реальності однієї країни або міста. 
Але цього немає. Ні на рівні країни, ні на рівні міст. А є те, що 
скидається на гру  в піддавки. Коли урядові обмеження в різних 
зонах на папері доволі жорсткі, а реально –   їх, практично, не-
має. Виконувати рекомендації чи ні, і які з них, вирішує  місце-
ва влада. Кожна по-своєму. Часто виходячи з того, що дозволяв 
передвиборний рейтинг.

Підсумок? Влада   не тільки не намагається взяти ситуа-
цію  природної невизначеності хоч у якісь рамки, а  своїми ді-
ями вносить ще більші невизначеність і хаос. Як, наприклад, зі 
школами. Коли держкомісія з ТЕБ і НС рекомендує  піти на 
канікули раніше, з 15 по 30 жовтня, – місцева влада рекоменда-
цію ігнорує. Школи йдуть із 21-го, і що буде далі – за день до 
закінчення заявлених канікул не розуміє ніхто:  ні керівництво 
шкіл, ні батьки з дітьми, тож, природно, не можуть нічого пла-
нувати.

Про те, чому люди ігнорують заходи безпеки, як впливають 
на нас карантинні обмеження  і як поводитися в умовах трива-
лої невизначеності, ми говорили із завідувачкою кафедри пси-
хіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО імені П. 
Шупика доктором медичних наук професоркою Галиною Піля-
гіною.

– Галино Яківно, як епідемія вплинула на ставлення укра-
їнців до влади?

– Не думаю, що вплинула якось особливо. Відносини з владою 
в українців надто давно за Жванецьким: «Держава все, що 
можна, забирає в нас, ми – в держави». Здавна ясно, що слова і 
справи  у влади розбігаються  і все робиться незрозуміло як. Чи 
то від нездатності, чи то від нерозуміння, чи то з небажання. 
Очевидно, це є.

Торік більшість  населення, як завжди, понадіялася. Народ 
у нас сподіватися й довіряти вміє. І, як завжди, після зачаруван-
ня починається розчарування. Нормальний цикл.

– Чому, на ваш погляд, попри тривожну статистику, по-
при те, що в колі кожного вже є хворі або навіть покійники, 
більшість українців продовжують ігнорувати заходи без-
пеки, носять маски під носом і не дотримуються дистанції?

– Думаю, так відбувається не тільки в Україні. А крім того, 
вже всім стало зрозуміло, що основними чинниками в перебігу 
захворювання  все-таки є імунітет і прямий контакт.

У Європі і США ввели локдаун, потім зняли. Але вони були 
й залишаються першими із захворюваності. Я впевнена, що до 
другої хвилі коронавірусу там підготувалися краще   і якісь 
питання вирішують швидше й ефективніше. У нас же є чудові 
лікарі, котрі  блискуче роблять свою справу. І є решта системи, 
котра була  й  залишається неготовою, попри впровадження  ка-
рантину зарання. Але чи можна було істотно змінити  систему 
за пів року, виділивши енну кількість грошей, більшість  яких 
залишається на папері?

– За цей час можна було принаймні підготуватися до епі-
демії, розробити план. Але питання навіть не в цьому. Вже 
зрозуміло, що не підготувалися, що для України наслідки 
можуть бути тяжчими, бо не вистачає ні  фахівців, ні об-
ладнаних киснем ліжко-місць у лікарнях. Але ж можна бо-
дай   на особистому рівні дотримуватися якихось заходів 
безпеки?

– У нас справді працює архетип винятковості – а-ля «либонь». 
Нам властиві недбальство і недисциплінованість. І цього за пів 
року не змінити.

– Чому ми так до цього ставимося? Мабуть, якийсь відсо-
ток громадян в інших країнах поводиться точно так само. 
Але ж не переважна більшість?

– Для цього треба порівнювати, в якій країні народ більш 
законослухняний.

За кордоном за недотримання карантинних заходів штрафу-
ють на 200‒400 євро, і, природно, люди гроші рахують. У нас 
цього не було. Мабуть, якби за маску під носом у нас штрафу-
вали,  хай навіть на тисячу гривень, проте  не вибірково, а всіх, 
то ситуація замінилася б. А коли за весь час оштрафували 20,  хай 
навіть 400 людей на 17 тисяч гривень, то це скидається на за-
планований рейд. Показові заходи – це, швидше, смішно.

Я ж їжджу в громадському транспорті. Без маски або якщо 
заповнені сидячі місця, в автобус чи тролейбус інколи  не сядеш. 
При цьому маршрутки їдуть переповнені. Як це назвати?

– Тобто люди бачать усю цю нелогічність і відповідно 
реагують?

– Ну звісно. А як інакше? Тут співачку штрафують за концерт, 
а там безкарно широко святкують День міста. І так – скрізь. Тут 
навіть не в менталітеті річ, а  в нелогічності.

Наприклад, школи закривають навіщо:   щоб діти не були 
рознощиками чи щоб вони менше хворіли? Це ж різні речі.

Мало того, що й так із роботою погано, то ще й молодших 
дітей залишати самих удома не можна. Але няні й бабусі є не в 
усіх. А якщо дітей кілька?

Не в усіх є можливість працювати дистанційно. Та коли  на-
віть  є, то працювати в таких умовах складно.

Так, на жаль, у більшості  людей і до себе, і до інших ставлен-
ня наплювацьке. Завжди, не тільки в період пандемії. Проте є 
безліч людей, котрі  до карантину ставляться дуже серйозно.

– У декого навіть виникає паніка.
– Паніка – це здоровий глузд. Якщо раніше у фокусі теле-

новин були вбивства й ДТП, то тепер – коронавірус. Навесні 
ковід у телевізорі був темою номер один. Улітку сповз на третє-
четверте місце. Нині знову лідирує. При цьому інформація 
подається специфічно.

Усе це – про питання невизначеності життя, про ситуацію 
невизначеності, в яку ми всі занурились. І обмеження теж не-
визначені.

Все це  – наслідок епохи споживання, культивованого его-
центризму. Ми живемо в епоху невизначеності, коли правила 
розмиті, в них немає жорсткості, і обмеження людина має ви-
ставляти собі сама – що можна, чого  не можна, що добре, що 
погано. Але люди просто не вміють цього робити. Їх цього не 
вчать. А звичка до самосвідомості в більшості людей не виро-
бляється сама собою, просто так.

Мабуть, у країнах, де організацію законослухняності по-
ставлено значно краще, ніж у нас, як у більшості європейських 
країн, із цим простіше. Громадяни просто слухаються, підко-
ряються. Наші давним-давно не підкоряються. Кому? Чому? 
Постійній брехні, подвійній моралі, коли говориться  одне, а 
робиться   інше? В ігноруванні карантинних заходів почасти, 
мабуть, проявляється і ставлення до цієї подвійної моралі.

Ми й так жили у стані невизначеності. Тепер вона різко під-
вищилася. Справді, незрозуміло, як і на яких рівнях усе вирі-
шується – на рівні одного великого міста,  країни, світу? Було ж  
багато вкидань інформації в мережах, що, можливо, вірус 
створений  штучно, із залякуванням про технологічне поне-
волення, масове чіпування тощо. При цьому ніхто з нас, зви-
чайних громадян, не розуміє, що, зіткнувшись із      пандемі-
єю,   насправді роблять державні структури, які завдання ще 
вони при цьому вирішують.

Ну й потім – який посил? Можна перехворіти, навіть не по-
мітивши. А можна померти.

Але люди хворіють і  на інші хвороби, інфарктів з інсульта-
ми й термінових операцій  життя ж  теж не скасовує. Люди не 
перестали помирати від інших хвороб. І так, усе це здатне по-
роджувати паніку.

На мій погляд, як і в усьому, треба насамперед  вмикати здо-
ровий глузд і бережливо  ставитися до себе та близьких. Береж-
ливо – це без паніки, вмикаючи здорові обмеження. Але тільки 
здорові.

На рівні індивіда і сім’ї – вони одні. На рівні міста й країни, 
з нашими економічними проблемами, –  вони інші. І незрозу-
міло, як їх вирішувати, коли не вистачає    ресурсу. І зовсім уже 
глобально – на рівні людства. Про це я не беруся  розмірковува-
ти.

– Ви говорите про недостатність   комунікацій. Як усе-
таки пояснити Хомі невіруючому, що треба берегти себе 

та  близьких?
– Ніяк. Тим, хто не вірить, ви нічого не поясните. Народ у 

нас дуже протестний. Протестність – наше все. І якщо людина 
не вірить, ви нічого їй не доведете. Доки сама не побачить або 
не захворіє.

Якщо в людини є здоровий глузд, то вона й так дотримуєть-
ся заходів безпеки.

З іншого боку, людям хочеться спілкуватися, хочеться вийти, 
десь побувати. І це теж нормально. Навіть під час світових воєн, 
коли смерть була поруч, люди любили одне одного, раділи вес-
ні, і життя завжди бере своє.

Тепер  же небезпека відносна. Вона є, але не абсолютна. І 
саме  відносність породжує таке ставлення. Наприклад, під 
час  Другої світової, коли справді стояло питання  виживання, 
людям було не до відпусток. А коли це не зовсім питання   ви-
живання (точніше – виживання на рівні конкретних випадків), 
то люди про це думають: про поїздки, відпочинок, зустрічі.

– Ну так. Помруть, але не всі. Хтось перехворіє тяжко, 
проте  більшість – не дуже. З іншого боку, ніхто не знає, хто 
виживе, а хто – ні.

– Я спеціально наводжу приклад війни, коли небезпека була 
визначена. А коронавірус – невизначена небезпека. І, коли хоче-
те, небезпека невизначеності. Саме тому ось так усе й виходить. 
Не виходить давати якісь конкретні рекомендації.

Коли закрили все і скрізь, люди зіщулилися й  перетерпіли. 
Коли почали відпускати, а потім знову, незрозуміло як, хаотич-
но впроваджувати  якісь заходи, – то перевести людей із цієї 
відносності в розуміння, що це вже не відносно, а досить небез-
печно, – складно.

Тому ще раз: в умовах невизначеності треба  вмикати здо-
ровий глузд. Однак це все одно буде на рівні людини. Не знаю, 
наскільки можливий здоровий глузд на рівні держави. 

– Скільки людина може жити в ситуації невизначеності?
– Ну  живемо ж. І давно. Просто в певний момент людина 

починає ігнорувати якісь справді важливі речі.
У глобальній невизначеності вона сама починає створювати 

собі визначеності. А тут, на жаль, далеко не в усіх спрацьовує 
здоровий глузд. Які визначеності при цьому створяться? І як 
держава допомагає створювати визначеності? Що нав’язується, 
як це пропагується? Навряд чи в момент пандемії і всіх 
пов’язаних із цим проблем головною темою опитування в рам-
ках виборів може бути використання канабісу для  медичних 
потреб. Про що це, взагалі? Ось вам невизначеність на невизна-
ченість. Або, навпаки, визначеність, яку намагаються нав’язати.

– Дистанціювання, ізольованість – як це на нас впливає?
– Це точно впливає. Але це – не виключно українська про-

блема. Ми – істоти колективні. Людина, в принципі, не може 
довго перебувати в ізоляції. І тут  такий експеримент поставила 
природа. Чи можна, засадивши людей по домівках, зокрема 
стримувати таким чином якісь соціальні протести? Виявилося, 
не можна. Ми побачили це на прикладі Сполучених Штатів, які 
після вбивства Джорджа Флойда  виходили з карантину по-
громами. Я не можу стверджувати, що якби не було карантину, 
люди поводилися б не так агресивно. Проте, на мій погляд, усі 
ці речі взаємопов’язані.

(Закінчення на ст. 14)

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, COVID-19 І ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПОТРІБНО ВМИКАТИ ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД.
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647 N York St, Elmhurst, IL 60126
Email: angelhomesale@gmail.com 

ANGEL PRODANOV
Real Estate Broker

20 years experience in the Real Estate industry

SELLING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE SELLING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE SELLING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE 

BUYING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE BUYING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE BUYING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE 

WORKING WITH REAL ESTATE INVESTORS WORKING WITH REAL ESTATE INVESTORS WORKING WITH REAL ESTATE INVESTORS 

I highly appreciate your trust and look forward 
to taking great care of all your referrals!

Tel. 773. 328.8055

REDCO

Top Professional Personal & Knowledgeable Service

Direct Tel. 847.414.3042

I speak English, Bulgarian, Russian & Serbian
Visit my website: www.angelprodanov.com

Leadership in the
21st Century

Virtual 3rd Annual Event

UGS has helped ~100 young Ukrainians receive
~$25M in full scholarships at top private high
schools and colleges in the US and globally

We invite you to hear stories of our alumni
leading their peers and generating a ripple
effect in Ukraine and globally through startups

Ambassador William Taylor, our keynote
speaker, and Adrian Slywotzky, Partner at Oliver
Wyman, will share their perspectives on 21st-
century leadership

Enabling the next generation of leaders

Register at https://rb.gy/lcyppc
or scan the QR code below

William B. Taylor is vice
president, Strategic Stability
and Security at the US
Institute of Peace. Last year,
he served as chargé d’affaires
at the US embassy in Kyiv.
During the Arab Spring, he
oversaw US assistance and
support to Egypt, Tunisia,
Libya and Syria. He served as
the US ambassador to
Ukraine from 2006 to 2009.

Organized with the support of Boston Friends of UGS: Chrystia and
Adrian Slywotzky, Alicia Szendiuch, Tania Vitvitsky, Zina Kondratiuk

http://UkraineGlobalScholars.org
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В ЯПОНІЇ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ДОПОМОЖЕ СЛУЖБАМ ДОСТАВКИ
Японська компанія-провайдер карт місцевості 

Zenrin створила систему на основі штучного інте-
лекту, яка розробляє плани доставки для транспорт-
них компаній. Про це повідомляє NHK.

Ця система моментально видає найбільш ефек-
тивний маршрут для виконання доставки для кож-
ної вантажівки.

Маршрут враховує адреси отримувачів, зазна-
чений час доставки, типові умови завантаженості 
доріг для даного району.

За словами представника Zenrin Сакаї Сеїті, їх 
мета - допомогти індустрії логістики стати більш 
ефективною і відповідати навантаженням.

Тим часом одна з великих компаній доставки 
Sagawa Express розробляє програму, що дозволяє 

водіям вантажівок заздалегідь знати, чи буде 
отримувач вдома в очікуваний час прибуття.

Система з штучним інтелектом аналізує дані з 
смарт-лічильників, якими оснащені домогоспо-
дарства. Це дозволить за допомогою віддаленої 
перевірки ви-
користання до-
м о г о с п о д а р -
ством електро-
енергії знизити 
кількіс ть ви -
падків приїзду 
під час відсут-
ності господа-
р і в .  А  в ч е н і 

Массачусетського технологічного інституту роз-
робили алгоритм на основі штучного інтелекту, 
я к и й може в и я в ити оз н ак и  кор о н ав іру-
су (COVID-19) в звучанні кашлю людини.

VOLKSWAGEN ПРЕДСТАВИВ 
НОВИЙ ХЕТЧБЕК

Німецький автовиробник 
Volkswagen представив но-
ви й а вт омо бі л ь  2 022 
Volkswagen Golf R. Про 
це повідомляє пор-
тал Car Buzz.

У хетчбеку вста-
новлений 2-літровий 
двигун із потужніс-
тю в 315 кінських 
сил, що на 27 к.с. 
більше ніж у свого 
попередника Golf R. 
Кру т н и й момен т 
становить 295 Нм.

Новопредставле-
ний автомобіль може 
розігнатися до «сотні» за 
4,7 сек, а максималь-
на швидкість - 250 км 
за годину.

У середині нового 
авто встановлений 
сенсорний дисплей на 
25,4 см. Сам хетчбек 
буде доступний у трьох 
кольорах: чорний, білий 
та блакитний.

Наразі стартова ціна 
автомобіля невідома, про-

те перші продажі очікуються напри-
кінці 2021 року.

А італійський автовиробник Ares 
Design представив новий потужний 
спортивний автомобіль S1 Project 
Spyder.
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100% FLATBED COMPANY
HIRING OWNER OPERATORS

100% FLATBED COMPANY
HIRING OWNER OPERATORS

Основні вимоги:
<>  досвід роботи

мінімум 1 рік
<>  чистий рекорд

Ми пропонуємо:
<>  щотижнева оплата праці
<>  гнучка система бонусів
<>  індивідуальний підхід 
<<>  90% від гросу 
<>  ELD logs
<>  IPASS, PREPASS
<>  Fuel карти із знижками

8 47.7 1 4 . 4 9 1 98 47.7 1 4 . 4 9 1 9
-  Траси - East Coast (no New York City)
-  На вибір - Dry Van or Reefer
-  Даємо Bonus - $1000
-  Volvo вантажівки - 2017 p.в - I - Shift
-  Оплачуємо - 58 С/М - 65 С/М + $50 extra stop
-  Фірма і паркінг - Franklin Park, IL

847.845.9851   773.415.7779
Розмовляємо польською і англійською мовами

В малу транспортну компанію з 13 - річним досвідом
терміново потрібні на роботу водії CDL «А»

-  Оплата - за Милі або %
-  Траси - Midwest, OTR
-  Можливість швидкого авансу
-  Запропонуйте свої умови 
   співпраці - домовимось!!!

В малу транспортну компанію
терміново 
потрібні на 
роботу:

815.509.5575   815.556.2502
815.556.2506   630.757.7660

 IS LOOKING FOR 

Dispatching
   is in Chicago, 
      IL. 

Speak
English, Russian, 

Ukrainian and 
Romanian. 

DIMASLOGISTIC INCDIMASLOGISTIC INC
a long distance truck driver

offering $0.65 per mile
a long distance truck driver

offering $0.65 per mile

773 -600-9151 773 -600-9151 
Feel free to contact us at

Dry Van only. 
50% drop 

and hook out of 
a Chicago yard. 

All miles are paid. 
Bonus for a clean 

inspection.   

Clean record 
and 2 years of 

experience 
is a MUST. 

Dry Van only. 
50% drop 

and hook out of 
a Chicago yard. 

All miles are paid. 
Bonus for a clean 

inspection.   

Clean record 
and 2 years of 

experience 
is a MUST. 
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July: $2.33   |   August: $2.55   |   September: $2.99

HIRING EXPERIENCED OWNER-OPERATORS AND 
COMPANY DRIVERS WITH CLEAN DRIVING RECORD

 Dispatchers and Assistant Dispatchers!

WE DELIVER EXCELLENCE
HIRING

We speak Bulgarian, Russian, Spanish & English
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Welcome With Own MC
Dry- Van, Reefer, Flatbed, 

Stepdeck, Conestoga, Power Only
На вигідних умовах праці:На вигідних умовах праці:

українською, англійською,
польською та російською

Компанія запрошує до співпраці

Owner Operators CDL class A
Допомагаємо оформити:Допомагаємо оформити:

Передбачені бонуси за:Передбачені бонуси за:

Ми розмовляємо: Ми розмовляємо: 

 Sing-In Bonus
 Safe Driving Bonus
 Clean Inspection Bonus
 Referral Bonus

 IRP Registrations, 
IFTA Perpetration

 Permits NY, KY, NM, OR,
 Affordable Liability, Cargo 

and Physical Insurance

 Диспетчерські послуги:
10 % Від Gross

 Планування заздалегідь
маршрутів і траси на вибір

 Комбіновані вантажі 
Full + Partial

 24 Hrs Professional 
Dispatch Service

 Fuel Cards Discounts 
 Tire Discounts
 Truck & Trailer for 

Lease or Rent
 Кожної п'ятниці 

Direct Deposit

773.704.1370 or 847.979.0338773.704.1370 or 847.979.0338

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, COVID-19 І ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД
(Закінчення. Початок на ст. 8)
Наші внутрішні протести, які завжди виникають у житті з 

того чи іншого приводу, які ми розряджаємо, наприклад, ви-
кричавшись на футболі, переживши емоції на концерті, про-
говоривши й розділивши під час  зустрічі з друзями, – в ізоляції 
нагромаджуються. Люди залишаються з цим сам на сам. А 
труднощів стає дедалі більше. Так, ґаджети, в сенсі спілкування 
в соцмережах, звісно, допомагають. Й інколи дуже класно по-
ділитися з друзями мемами. Але це не те ж саме, що живе спіл-
кування.

На людину діє набір факторів. Ситуація невизначеності при-
зводить до фрустрації. Це природно, коли ми не тільки не ро-
бимо те, чого хочемо, а обмежуємо себе у звичних діях. Усе це 
на нас впливає.

– Коронавірус – це надовго. І, мабуть, нам доведеться якось 
навчитися з цим жити, не піддаючись фрустрації.

– Не вийде. Якраз навпаки. Треба розуміти, що життя при-
вчає нас із цим жити. На мій погляд, головний об’єкт фрустрації 
і головний феномен невизначеності у світі – це Інтернет із його 
обсягами інформації. Гіперінформатизації, в якій ми існуємо і 
яка закінчиться, мабуть, лише  внаслідок  світової катастрофи, 
до якої ковід не належить.  Це всесвітня, серйозна, але всього 
лише прикрість.

Невизначеність принесла глобалізація. Ми живемо в епоху 
постмодерну, коли правила розмиті. Подвійна мораль – не ви-
ключно  наша проблема. У нас це просто випнуте в якомусь 
напівкримінальному форматі. На Заході подвійної моралі дуже 
багато, але в якихось постулатах. Наприклад, у бюрократизації.

Ми втрачаємо серйозні смислові орієнтири – релігійні, дер-
жавні, ідеологічні. При цьому ще й соціальні лідери на рівні дій 
замість орієнтирів несуть бозна-що.

Ми живемо, і ця невизначеність є. Це, однозначно, фруструє 
народ.

Але ми все-таки якось даємо раду цій  невизначеності. Вми-
каючи здоровий глузд. Життя – це, в принципі, екзистенційна 
невизначеність. Можливо, ковід для багатьох стане добрим  ще-
пленням, щоб із цим впорюватися.

– Тобто пандемія навчить нас вносити визначеність у 
власне життя?

– Тих, хто готовий учитися, – точно навчить. Тих, хто не 
готовий, сильно поб’є. Дуже часто це, на жаль, призводить до 
невротизації.

Але  візьмемо ситуацію 2014‒2015 років. Чи хтось міг собі 
уявити, скільки  добра й доброти (і злості теж) підніметься в 
народі на прикладі волонтерства? І як швидко у 2017‒2019 роках 
це майже зійде нанівець.

Нині така ж ситуація. У нас проблема з філософами, з ліде-
рами-мислителями. Хто несе ідею, за якою йдуть люди? Влада? 
Ні, надто багато бреше.

– Волонтерам довіряють найбільше.
– Правильно. Бо вони несуть ідею, вона визначена, і вони не 

брешуть. Ніхто не чекає від них, щоб вони були цілителями. Від 
них чекають  цілком конкретних речей у конкретні моменти.

– Невизначеність загрози до сплеску добра не приводить?
– Я б так не сказала. Визначеність загрози просто привела до 

визначеності і ясності у вираженні цього добра. Але  і в берез-

ні‒квітні волонтери шили й роздавали маски, підвозили лікарів 
на роботу. Зараз  люди почали здавати гроші на кисневі концен-
тратори.

– Чи стає більше психічних розладів у затяжній  ситуації 
невизначеності?

– Не маючи на руках статистики, я дуже обережно ставлюся 
до висловлювань  щодо цього. По-перше, люди реагують по-
різному. По-друге, за пів року всі вже пристосувалися. Знову-
таки,    мем: весна, людина в масці й підпис – «У нас 20 хворих»; 
і осінь, людина з попкорном, підпис – «У нас 5 тисяч хворих». 
Люди звикають.

Усе-таки я постійно працюю з людьми й не можу згадати 
жодного випадку, щоб людина прийшла до мене з нав’язливим 
станом саме з приводу ковіду. Хоча сам факт соціальних змін у 
зв’язку з цим, безумовно, позначився на людях. Проблеми все ті 
ж самі – у відносинах, із дітьми, в сім’ї. Вони можуть бути 
пов’язані з карантином, коли близькі люди виявилися  надовго 
запертими  в одному просторі, і з’ясувалося, що взаєморозумін-
ня між ними немає. Але це явно не прямо. Посилилася алкого-
лізація, наприклад. Бо люди не вміють знайти собі заняття, не 
вміють вмикати здоровий глузд, самообмеження і займатися 
саморозвитком.

– А які рекомендації?
– Довіряти своєму здоровому глузду. І, звісно, любов до 

ближнього, особливо до тих, хто справді  поруч і слабший. Хоча 
б як до себе самого. Потурбуватися про себе, про близьких.  І 
про свій саморозвиток. Ковід цьому точно не завада. А як інак-
ше? Це кожен повинен  вирішити для себе.

– Тобто не відкладати життя на потім?
– Це вже точно. Життя краще  взагалі не відкладати на потім.

Алла КОТЛЯР
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We help you make intelligent business decisions!

GPS Tracking & In-Vehicle Camera Solutions

www.precisefleettracking.com

ELD (e-logs for trucking)

Safety (monitor driving habits)

Expense control

Reduced insurance premiums

Driver locator

Maintenance reminders

Asset locator

No long-term contracts

Chicago-area owned/operated

847.942.3086
Mention this ad and receive a discount.
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  Large selection of Bulgarian cheese 
(“byalo sirene”), herbal tea, spices, 
ready to bake frozen pastries, traditional 
vegetables spreads (lyutenitsa), 
lukanka, sudjuk, dry salami, kashkaval, 
sweets, souvenirs and more than 300 
other items

  We proudly offer our own line of Balkan 
style smoked, dry and cured meats 
made here in the USA and USDA 
certified 

  Whether you’re cooking a simple meal 
for your family after work, inviting your 
friends to a traditional dinner or putting 
together a buffet, we have everything 
for your table with the best flavors 
possible to satisfy your cravings for 
Eastern European delicacies 

  Convenient shopping either online 
(24/7) or at our Chicagoland delis 

YOUR EASTERN EUROPEAN FOOD STORE!
FAMILY OWNED SINCE 2011

HIGH QUALITY IMPORTED AUTHENTIC BALKAN FOOD & BEVERAGES 
We look forward to meeting you online or at our stores Today!

CONTACTS US: Email: info@serdikabg.com
www.serdikabg.com

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

ORDER ONLINE AT:
WWW.SERDIKABG.COM

(Convenient at-home delivery)

VISIT OUR STORES:
SERDIKA DELI & LIQUORS

Adress: 4750 25th Ave., 
Schiller Park, IL 60176 

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd, 

Mt. Prospect, IL 60056
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Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL  ●  South Plainfi eld, NJ (Texas & Canada coming soon)
BBB Rating: A+

You deserve to be with a transportation leader in Chicago & nationwide!

CONTACT US TODAY!
Tel: (847) 434-1122 x 3

Tel: (847) 616-6446
Email: safety@amerifreightsystems.com

15 years in business

WE ARE HIRING OTR AND LOCAL DRIVERS 
WITH CDL CLASS A!

TRUCKS FOR RENT
OUR NEW PROGRAM Includes:
Truck Rent, Trailer Rent, Physical 
Insurance, Cargo Insurance, 
Liability, Insurance &  Parking
WEEKLY BASED RATES

2014 Volvo VN670
600k + miles = $25,999
600k – miles = $28,999

2015 Volvo VN670
600k + miles = $31,999
550-600k miles = $32,999
500-550k miles = $34,999

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

GREAT PAY
Up to 70 cpm for team drivers
Up to 64 cpm for single drivers

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term
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THE TRUCKER’S ZONE

Здоров‘я

COMPUTER 
DIAGNOSTIC

• Exhaust • Emission
• Heating • A/C • ABS

3-Axle Alignment 

1901 Pratt Blvd.,
Elk Grove Village,

IL 60007

1901 Pratt Blvd.,
Elk Grove Village,

IL 60007

847.354.6870

TIRE SALE

Mimimum Downtime
Competitive Pricing

TUNE UP
DPF CLEAN

}

• Cooling System   
• Electrical • Intake  

We speak ukrainian

Жодні добавки не замінять повноцінний раціон

Добре, що  багато людей діляться своїм досвідом того, 
як вони хворіють на Covid-19, та лікуються вдома під 
наглядом свого сімейного лікаря. Це  часто 
допомагає іншим людям бути більш 
обережними, розуміти особливос-
ті  Covid-19  та  краще піклуватися 
про своє здоров’я.

Погано, коли вони пишуть не-
безпечні речі, наприклад, назви 
ліків, які не варто приймати кожно-
му, чи діляться науково необґрунтова-
ними порадами щодо тих чи інших особли-
востей свого лікування. Це  спонукає інших людей 
робити те ж саме. На жаль, зараз це дуже поширене явище.

Нещодавно натрапила на схожі дописи. В них люди, які 
мають Covid-19, викладають фото з купою різних вітамінів 
і мінеральних добавок, та говорять про те, що саме пігулки 
складатимуть основу їхнього раціону на  найближчий час. 
В  чому проблема такого підходу? Передусім, він створює 
хибне враження, що для того, аби побороти хворобу потріб-
ні лише таблетки, а також нівелює роль повноцінного та різ-
номанітного раціону в разі хвороби.

Повноцінний раціон та достатня кількість рідини є клю-
човими у відновленні під час хвороби. У разі інфекції організм 
повинен інтенсивно працювати, щоб забезпечити імунну 
відповідь та мати для цього енергетичні запаси. Йому також 
потрібні поживні нутрієнти – білки, жири, вуглеводи та хар-
чові волокна – клітковина. Цього всього не можуть вмістити 
жодні пігулки.

Як пов’язані їжа та імунітет?
Загалом збалансований раціон потрібен для запобігання 

хронічним хворобам і  відхиленню індексу маси тіла в  той 
чи інший бік від здорового, та для підтримки балансу мікро-
організмів кишківника. Харчування, що якісно і кількісно 
недостатнє, та низький індекс маси тіла пов’язані із неадек-
ватним співвідношенням різних ланок імунної системи. Тож 
імунна система потребує «харчування» для своєї роботи.

В  людей, що  недоотримують їжі, значно менше клітин 
імунної пам’яті, В-клітин, що утворюють антитіла, природних 

кілерів, моноцитів та  клітин, 
що беруть участь в розпізна-

ванні хвороботворних мі-
кробів, мутованих клітин. 
Зате надто багато наївних 
клітин, тобто тих, що ні-

коли не зустрічалися з чу-
жорі д н и м и моле к у л а м и 

та  не  пройшли всі кола добору 
і дозрівання.

В  людей з  надто низьким індексом маси тіла і  неповно-
цінним харчуванням імунна система досить незріла, «слабка» 
і не готова давати відсіч.

Попри те, що під час хвороби з кашлем, підвищеною тем-
пературою чи навіть без відчуття смаку, вам може не хотіти-
ся їсти та ви можете не відчувати голоду, підтримувати свій 
організм з допомогою нормальної їжі важливо.

Що їсти у разі хвороби? Нижче наведені продукти і страви, 
які рекомендовані у разі застуди чи грипу, тож під час хворо-
би на Covid-19 також можуть бути.

– Овочевий суп чи курячий бульйон, які можна просто 
пити та досить легко приготувати самостійно.

– Прості вуглеводи. Це різні крупи чи цільнозерновий хліб. 
Майже прості вуглеводи, від яких, не болить живіт, а смак 
не дратує. Це важливо, адже під час хвороби часто нудить, 
і від запаху яєчні з шинкою може стати погано. Тож, приміром, 
звичайний рис чи тост можуть гарно виконати цю функцію.

–  Імбир. Його також можна заливати окропом і  робити 
з нього напій чи додавати його в чай чи їсти мариновані «пе-
люстки». Імбир допоможе врятуватися від нудоти.

– Продукти з вітаміном С. У цьому випадку краще їсти 
щось багате на різні нутрієнти, окрім вітаміну С. Тож оби-
райте перець чилі чи просто паприку, ківі, полуницю, брюс-
сельську капусту, броколі чи  виноград. Можливо, у  вас 
в  морозилці є  заморожені ягоди смородини. Вони також 
містять багато вітаміну С.

– Зелені овочі та бобові. Це зелень, броколі, листова капус-
та, горошок. Їх все ж важче себе змусити їсти, але пам’ятайте 
про опцію овочевих супів. Ці нутрієнти містять про-вітамін, 
А та багато магнію, фолату і знову ж таки вітаміну С.

– Не уникайте білків. У разі хвороби вони дуже важливі 
через брак рухової активності, коли ви залишаєтеся на ліку-
ванні вдома і  часом не  проходите й  сотні кроків. Джерела 
білка є різноманітні – це безліч бобових: сочевиця, нут, горох, 
м’ясо птиці, кисломолочний і твердий сир, яйця, риба, м’ясо 
тварин. Вам може не хотітися такої «тяжкої» їжі, утім можна 
знайти вихід  – випити чай з  кількома горішками, додати 
в салат трохи нуту, з’їсти шматочок сиру з цільнозерновим 
тостом. Пам’ятайте, що порція може бути невеликою.

Тепер про вітаміни.
Жодні добавки не замінять повноцінний раціон, і саме їжа, 

яку ми їмо, має бути першоджерелом всіх корисних речовин. 
Це працює і коли йдеться про звичайний щоденний раціон, 
і коли ми хворіємо.

Звичайна їжа має безліч переваг над пігулками, якими б 
вони не були. Продукти є більш поживними, адже містять 
різноманітні речовини, які неможливо додати в пігулку, на-
приклад, клітковину, а також є хорошими джерелами анти-
оксидантів – речовин, які уповільнюють природний процес, 
що призводить до пошкодження клітин і тканин. Наразі немає 
доказів, що антиоксидантні добавки мають ті ж самі пере-
ваги, що й антиоксиданти в їжі.

Тож не варто обирати між пігулками та повноцінною їжею, 
коли хворієте. Це нездоровий підхід у піклуванні про себе. 
Також, якщо не  впевнені щодо доцільності та  наукової об-
ґрунтованості своїх порад та  досвіду в  лікуванні Covid-19, 
краще не поширюйте свої дописи чи сторіз. Те, що якісь речі 
та  підходи допомагають вам, не  означає, що  це  допоможе 
комусь іншому, але точно може нашкодити.

Уляна СУПРУН

ЩО ЇСТИ У РАЗІ ЗАСТУДИ, ГРИПУ ЧИ COVID-19
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THE TRUCKER’S ZONE

 

Водії - OTR:
-  Chicago - Washington
-  Chicago - Florida
-  Chicago - East Coast
-  Оплачуємо: 65 С/М  + $50/extra stop
Midwest: Оплачуємо 65 С/М + $25/extra stop

Водії для їзди в Team:
-  Washington - IL - Washington
-  Оплачуємо 70 С/М
-  IL - East Coast - оплачуємо - 80 С/М
-  Постійні траси
-  Drop&Hook

Водії на локальні траси:
-  До 100 миль
-  Висока оплата

Розмовляємо польською  і англійською мовами
www.arrowtrans.net

*  Оплачуємо свята
*  Даємо страхівку
*  Гнучкий графік роботи
*  Стабільна оплата
*  Спеціальна аплікація для водіїв
*  Забезпечуємо фірмовим одягом

Запрошуємо на роботу водіїв CDL «А»

773.954.5787

   На постійну і 
високооплачувану 
роботу потрібен

досвідчений механік
для ремонту вантажівок

            Повна ставка
Завжди маємо багато роботи

      773.749.6155
7935 W. 59 th St. Summit, IL

Розмовляємо польською і англійською мовами

В транспортну компанію терміново
потрібні на роботу водії CDL «А»

-  Локальні траси
-  Оплачуємо - $25/год на початок
-  Фірма знаходиться в Broadview, IL
-  Dry Van

224.244.1732
708.769.3528

Розмовляємо польською і англійською мовами
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Здоров‘я
Ви не отримаєте жодної користі від проведеного дослідження, 

окрім додаткової дози радіації та зайвих грошових витрат.
Коли я працювала радіологом, у нашому департаменті лікарі 

носили спеціальні беджі. Вони вимірювали рівень радіації, яку 
отримала людина. Одного разу мій бедж зафіксував перевищен-
ня норми в два рази, тож через це я цілий місяць не могла захо-
дити в приміщення, де була апаратура. Чому? Бо опромінення 
не зникає нікуди просто так, воно здатне накопичуватися, і з ча-
сом може мати негативні наслідки для здоров’я.

Дивлячись на те, що зараз відбувається з самопризначенням 
та призначенням лікарями комп’ютерної томографії у разі хво-
роби на  Covid-19, коли воно зовсім не  потрібне, та  чергами 
на це дослідження на тижні наперед, здається, що скоро ми ма-
тимемо проблему. Чомусь про це не говорять самі лікарі, та ті за-
клади, які роблять  КТ всім і  всюди просто так без жодних 
на  те  причин. Навіщо говорити про ризики та  непотрібність 
процедури, якщо пацієнти сплачують за це гроші зі своєї кише-
ні.

Випромінювання, яке ви  отримуєте, коли робите рентген 
чи КТ, – це іонізуюче випромінювання. Його дія може пошко-
джувати ДНК, і хоча ваші клітини відновлюють більшу частину 
завданих збитків, це не завжди відбувається повністю. Результа-
том цього можуть бути мутації ДНК, які з часом можуть збіль-
шувати ризик мати рак. Залежить від регулярності виконання 
втручання, типу обладнання, на  якому його роблять, а  також 
розміру частини тіла, яка піддається опроміненню. Не  варто 
й забувати, що ми постійно піддаємося дії радіації з навколиш-
нього середовища.

Що це означає? Що кожне виконання КТ – це плюс до вашої 
дози радіації. І що частіше це відбувається, то збільшується опро-
мінення. Тому К Т, як і будь-які види медичних втручань, пере-
дусім, передбачає оцінку очікуваної ефективності та  користі 
втручання та пов’язаних з ним ризиків.

Що ми бачимо у випадку КТ і Covid-19?
–  Знімок К Т  фактично не  впливає на  тактику лікування 

та не сприяє швидкості одужання.
– Не є визначальним у прийнятті рішення щодо госпіталізації 

у разі ускладнення перебігу хвороби. Для цього є безліч інших 
індикаторів, які не піддають людину опроміненню, – вимірюван-
ня кисню, загальний стан, наявність певних симптомів як-от 
задишки чи низка аналізів.

–  Воно збільшує ризики непотрібних втручань 
та сприяє прийняттю необдуманих рішень щодо 
здоров’я. На йпоширенішим у  випа дк у 
з Covid-19 є зайве лікування антибіотиками.

Тож в результаті ви не отримаєте жод-
ної користі від проведеного дослідження, 
окрім додаткової дози радіації та зайвих 
грошових витрат.

Щодо збільшення ризику появи раку.
Зараз науковці досі не мають однознач-

ної відповіді, чи  збільшує  КТ вірогідність 
виникнення раку, бо  не  вистачає даних. Але 
більшість все ж таки переконані у тому, що це мож-
ливо. Особливо це стосується людей, які вже лікувалися 
від раку. Часте використання КТ в подальшому, може збільшу-
вати ризики появи інших видів раку в майбутньому.

Є також такі дані. У дослідженні, проведеному в 2009 році, 
науковці оцінили потенційний ризик раку в результаті КТ у май-
же 31 500 пацієнтів протягом 22 років. В цілому для групи зрос-
тання ризику було невеликим – на 0,7% вище загального ризику 
раку в США протягом усього життя. Але для пацієнтів, у яких 
були проведені множинні КТ, збільшення ризику було вищим – 
від 2,7% до 12%. У цій групі 33% отримали більше п’яти скану-
вань КТ; 5% – понад 22 сканування; і 1% – більше 38.

Що це означає?
Сукупний вплив випромінювання від КТ поступово додаєть-

ся до базового ризику мати рак.
Просто уявіть, що з кожним КТ ви збільшуєте свої шанси мати 

рак. Ці ризики можуть бути незначиними, тобто одне КТ не пере-
вищує природний ризик мати рак, але в  загальному на  рівні 
популяцій виконання КТ багатьма людьми без потреби та без 
значної вигоди для здоров’я можуть серйозно збільшувати за-
хворюваність в майбутньому.

Коли рекоменд у ють робити рентген чи  КТ легень 
у разі Covid-19?

–  Їх  не  варто робити для первинної діагностики Covid-19. 
Тестування на наявність вірусу залишається єдиним специфіч-

ним методом діагностики. Завжди потрібне 
підтвердження тестом, навіть якщо 

знімок показує зміни.
– Знімок також навряд покра-

щить клінічні результати у разі 
хвороби, тобто зробите ви його 
чи  ні  – одужання не  настане 
швидше. Такі висновки наво-
дить огляд із  Кокранівської 

бази даних. Це стосувалося па-
цієнтів з  інфекцією нижніх ди-

хальних шляхів, які мали чи не мали 
рентгену.

– Робити К Т чи рентген-знімок рекомен-
довано госпіталізованим. Пацієнтам із важким пере-

бігом хвороби, що мають конкретні клінічні показання до КТ, 
наприклад, задишку чи наявність супутньої патології.

Зауважте, що в жодному протоколі лікування Covid-19 у разі 
легкого перебігу хвороби немає рекомендації робити КТ, аби 
дізнатися, що ж там відбувається в легенях.

Тож що робити?
– Якщо ви пацієнт – ніколи не поспішайте призначити собі 

самостійно КТ або будь-який інший тест, не проконсультував-
шись з лікарем. І навіть поради лікаря намагайтеся сприймати 
обдумано. Обговорюйте різні варіанти та намагайтеся зрозуміти, 
що  відбувається у  процесі вашого лікування чи  діагностики 
та для чого.

Навіть, коли на КТ вас направляє лікар, не соромтеся пере-
питати, чи можна замінити КТ на інший спосіб діагностики, який 
не включає в себе випромінювання, наприклад, цифровий рент-
ген, МРТ або УЗД.

– Якщо ви лікар – пояснюйте пацієнтам, що КТ не є помічним 
у разі легкого перебігу Covid-19, говоріть про ризики для здоров’я 
та радіацію у разі використання цього методу діагностики хао-
тично та  коли заманеться. Та  зрештою не  призначайте своїм 
пацієнтам КТ навмання та без медичних на це показань.

Уляна СУПРУН

КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ЗБІЛЬШУЄ ШАНСИ МАТИ РАК

-  Траси: West - 60 + C/М + $50 extra stop
-  East - 70 C/M + $50 extra stop
-  Midwest, локальні траси - $26/год
-  Dry Van or Reefer на вибір
-  Нові Volvo і Freightliner вантажівки - 2019 - 2021 р.в
-  Допомагаємо придбати страхівку на життя і здоров’я
-  Фірма знаходиться в Markham, IL , Fontana, CA, Stockton, CA 

773.717.6895
Розмовляємо українською, російською і англійськю мовами

Бонус - $1000 Запрошуємо на роботу 
водіїв CDL «А»

В транспортну компанію
терміново потрібні на роботу 










Dry Van 
Вантажівки � 
Freightliners 2016�2017 
Оплачуємо – 55�60 С/M + $50 extra stop
Траси на на вибір � West Coast and TX
Маємо термінали в AZ, Los Angeles(CA),
Tracy (CA), Dallas (CA)
Компанія, мастерня з ремонту і офіс
знаходяться в River Grove, IL

Розмовляємо 
польською 

мовою

773�865�9975773�865�9975

ВОДІЇ 
CDL «А»
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Особа у відділ Safety і в офіс 
потрібна на роботу в 

транспортну компанію в Bensenville, IL
-  Повна ставка
-  Вимоги - знання польської і англійських мов

847.372.7121

ALL STATE ENTERPRISE INC
RUNNING ON THE POWER OF PROMISES KEPT

On- site repair shop
On- site parking
Referral bonuses.
Safe driving bonus per good inspections. 
Quarterly safe driving bonuses. 

     Must have a valid CDL- A driving license
   Must pass physical
   Must pass drug screening
  Must pass background check
 Must have safe driving record
Must have minimum of 2 years of CDL- A driving experience

On average 3000-3700 miles per week.
Paid layovers  / Paid stops / Paid detention

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

On- site repair shop
On- site parking
Referral bonuses.
Safe driving bonus per good inspections. 
Quarterly safe driving bonuses. 

     Must have a valid CDL- A driving license
   Must pass physical
   Must pass drug screening
  Must pass background check
 Must have safe driving record
Must have minimum of 2 years of CDL- A driving experience

Bulgarian, family owned trucking
company welcomes 

CDL Class A driver and OOPs.
We are in East Dundee, IL (near Hoffman Estates) 
For more information please visit our website at: 

www.allstateenterprise.com 

Office: 
224-699-5353 ext. 201 Dan or 101 Steve and Mitko. 

Direct line: 773-751-9519 Mitko
We speak English, Bulgarian, Ukrainian, 

Lithuanian, Romanian and Polish. 

DRIVER REQUIREMENTS: 

On average 3000-3700 miles per week.
CURRENTLY DRIVERS EARN $0.57 -0.70/ MILE.

NEW 2020 AND 2021 TRUCKS AND TRAILERS:

On average 3000-3700 miles per week.
Paid layovers  / Paid stops / Paid detention

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

Заробляй від $1950+/тиждень

-  Reefer, вантажівки Volvo
-  Траси - до 400М (IL, MN, WI, IA)
-  Вихідні вдома
-  Паркінг - East Dundee, IL
-  Успішна і стабільна транспортна компанія

Запрошуємо на роботу водіїв CDL «А»

773.332.8324
Розмовляємо польською і 
англійською мовами
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В транспортну компанію з 20 - річним досвідом
потрібні на роботу водії CDL «А»

*  Reefer
*  Траси - East Coast

*  Оплачуємо - 77 С/М + 50 extra stop
*  Одна траса на тиждень
*  2 - 3 дні вихідний

773.908.3715 - Polish, English
217.823.2264 - English

president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!

Успішна і стабільна транспортна компанія у Bensenville
                                           

Reefer, вантажівки
Volvo - 670, 760, 780

Траси на вибір:
Chicago - California - Chicago
Chicago - Washington - Oregon - Chicago
Chicago - Florida - Chicago
Chicago - Arizona - Chicago

Бонус за безпечне водіння
Вимоги - досвід водіння 1 рік, чистий рекорд

847.372.7121
Розмовляємо польською і 
англійською мовами

Також потрібні водії на локальні траси в
Chicago, IL та South and North California

Візьме на роботу 
водіїв CDL «А»

Заробляй за рейс $2400 - $2900
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Розмовляємо
польською та

англійською мовами

Розмовляємо
польською та

англійською мовами

В будівельну
компанію
потрібні 
МУЛЯРИ та 
ПОМІЧНИКИ
МУЛЯРІВ

В будівельну
компанію
потрібні 
МУЛЯРИ та 
ПОМІЧНИКИ
МУЛЯРІВ

773.814.6005773.814.6005

СТАБІЛЬНА РОБОТАСТАБІЛЬНА РОБОТА

ВИСОКА ОПЛАТАВИСОКА ОПЛАТА
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ШУНГІТ – КАМІНЬ ЗДОРОВ’Я

Носіння шунгітових прикрас концентрує корисну для організму 
енергію й усуває все, що йому шкодить.
Шунгітові вироби здатні захистити від електромагнітних 
випромінювань телевізорів, комп’ютерів, мікрохвильових печей, 
стільникових телефонів, гаджетів, інших джерел електромагнітного 
випромінювання.

Лікувальні властивості:

Магічні властивості:

МОЖНА ПРИДБАТИ, ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ  ЗА ТЕЛ.: 847.204.2212

Шунгіт – це чорний камінь, продукт між 
аморфним вуглецем і графітом.

Шунгіт є основою для багатьох косметичних 
засобів, лікарських та лікувальних препаратів, які 
успішно використовують для оздоровлення організму. 
За допомогою шунгітових аплікацій (додаток шунгіта до 
тіла) і шунгітової води ефективно лікують:
 цукровий діабет і серцево-судинні 

захворювання,
 хвороби шлунково-кишкового тракту,
 психічні розлади, недуги верхньої 

дихальної системи, 
 суглобів і хребта,
 шкірних захворювань. 
Шунгіт нормалізує кров’яний тиск, знімає головний біль, усуває 
безсоння, синдром хронічної втоми, піднімає загальний тонус організму.

БРАСЛЕТИ З ШУНГІТУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 

В успішну будівельну компанію,що існує 
на ринку понад 20 років потрібні на роботу:

 supervisor
-  Вимоги - вміння читати технічний 
   малюнок і працювати з людьми
-  Пропонуємо добрі умови
   співпраці та високу оплату

Розмовляємо українською і англійською мовами

773.969.9366

спеціалісти та помічники 
для мурування будинків

773.231.5371

-  Стабільна робота
-  Дуже висока оплата
-  Об’єкти в Chicago, 
   Suburbs
-  Повна ставка 

Велика, стабільна 
будівельна компанія
Запрошує на роботу працівників з досвідом:
Мулярів, спеціалістів з бетонних робіт, механіків для

ремонту вантажівок, бухгалтерів,
маркетологи і спеціалісти з роботи в 

соціальних мережах

Допомагаємо  спеціалістам і їхнім родинам з
отримання легального статусу або переїзду до США

marzena@mkconstructioninc.net

312.505.4718

osem.info@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

You Deserve
To Be With 
The Best!

You Deserve
To Be With 
The Best!

847.707.0065
773.317.8035
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5611 W. Belmont, Chicago, IL 60634
8031 N. Milwaukee Ave., Niles, IL, 60714

IMPLANT
OVERDENTURE

SPECIAL LIMITED TIME

Before

After

Lower implant overdenture
Includes the lower denture only 
with 2 implants (This price does 
not include any bone graft!)

$6500

If you are interested in improving 
the health and cosmetic appeal of 
your smile with our dental services, 
please, give us a call. We will take 
the time to discuss all your treat-
ment options to meet your 
dental needs and goals.

847.470.0240
The promotion expires on 06/30/2019!

Call
us at:

BRIGHTER SMILES
FOR THE WHOLE FAMILY

www.nilesildentist.com847.470.0240 

 All aspects of general 
dentistry ( exams, X –rays, 
cleaning, deep cleaning, 
fillings etc.)

 Root canals and root canal 
retreatment

 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for 

Crowns & Implant Bridges
 Extractions
 TMJ & Sleep Apnea Treatment
 Whitening (in-chair whitening 

or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

v

Dental Services

1st patient – exam, x-ray & cleaning - $90 
expiration of promotion 06/30/2019

SKILLED NURSING SERVICES AT YOUR OWN HOMESKILLED NURSING SERVICES AT YOUR OWN HOME

8031 N. Milwaukee Ave., 
Suite 200, Niles, IL 60714

Whether we are helping a patient to recover 
from surgery or cope with a serious illness, 
our nurses offer a full range of services 
to include evaluations, teachings, 
medication management, highly 
specialized clinical care etc.

Homeland Home Health Provider Inc.

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

We accept
Medicare 
and other 
insurances

ARE YOU SEEING THAT YOUR LOVED 
ONES NEED HOME CARE AS THEY AGE?
DO YOU FEAR FOR A LOVED ONE’S SAFETY?

ARE YOU SEEING THAT YOUR LOVED 
ONES NEED HOME CARE AS THEY AGE?
DO YOU FEAR FOR A LOVED ONE’S SAFETY?

Illinois Home Care Specialist Inc.Illinois Home Care Specialist Inc.

Illinois Home Care Specialists 
can help you to assist 

your loved one and 
help you to maintain

your sense of well-being. 
Whether it’s a few hours 

a day or long-term 
care 24 hours a day, our 

caregivers can assist you.
We understand that making the 
decision to use outside help to 
care for a loved one is difficult, 

which is why we promise to only 
provide the best care possible!

123 E. Lake Str., Suite 204
Bloomingdale, IL 60108

www.ilhomecarespecialists.com

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277

Олені важко давалась вагітність. Вже вп’яте 
вона носила дитя під серцем, та жодне не 
з’явилося на світ живим. Тепер знову був страш-
ний токсикоз – нудота до запаморочення у голо-
ві, рвота. Щодня відчувала себе все гірше. 
Здавалося, маляті віддавала останні сили, а сама 
танула на очах. Від безсилля вже ледь підводи-
лася з ліжка.

Коханий загинув в аварії

– Може, в лікарню ляж? Чи давай, перервемо 
вагітність? – несміливо запитав Ігор, коли 
знайшов дружину у ванній кімнаті на підлозі. 
– Ти геть змордована.

– Ні… Це наш останній шанс, – тихесенько 
відповіла. – Я зможу, я сильна…

Чоловік допоміг коханій підвестись та дійти 
до постелі. Олена випила ковток води й, так і не 
змусивши себе запхнути до рота хоч пів канап-
ки, заснула.

А зранку під їхніми вікнами стояла «швид-
ка» – Олену з кровотечею забирали в лікарню. 
Врятувати маля знову не змогли.

Дуже важко жінка відходила від втрати. З 
лікарняного пішла у відпустку, а тоді геть звіль-
нилася з роботи. Усі думки витали навколо її 
ненароджених дітей. Депресія затягнулася, й 
Ігор вже злякався, аби дружина не почала з горя 
втрачати розум.

– У нас є ще шанс, – тримаючи Олену за руку, 
ніжно сказав. – А давай, ми візьмемо собі ди-
тинку. Маленьку чи вже трошки старшу, ді-
вчинку чи хлопчика – як хочеш. Стільком си-
ротам потрібна домівка і батьківська любов!

Олена підвела на чоловіка свої зажурені очі. 
У них впіймав іскорку надії.

– Справді? – перепитала.
– Так. Можемо завтра почати цю справу – я 

дізнаюся, які документи нам потрібно зібрати.
Але правду кажуть: біда сама не ходить – ще 

й діточок водить. Наступного дня, коли Ігор 
своїм мотоциклом поспішав на зустріч у служ-
бу у справах дітей, його збила машина. Бідолаш-
ний загинув на місці.

ШуКати доньКу звелів у сні

Мати двічі витягувала Олену з петлі. Здава-
лося, горе геть затуманило молодій жінці розум. 
Не хотіла ні їсти, ні розмовляти, ні жити. Якби 
не ненька, хтозна, чи ходила б по цьому світу.

– Дай мені спокійно піти до Ігоря, – благала 
крізь сльози.

Але мама не залишала доньку саму ні на 
мить. І таки її виходила.

Помаленьку, десь років через півтора, Олена 
почала повертатися до нормального життя. 
Пофарбувала волосся, помітивши, що сивина 
вже добралася до скронь, почала сама готувати 

їсти. Мама раділа, бо донька за ці роки страж-
дань через невдалі вагітності та смерть чолові-
ка перетворилася з квітучої молодички на 
кістляву жінку, тепер же верталася у форму. 
Дали свій результат і заняття з психологом. 
Олена навіть роботу знайшла, бо втомилася 
сидіти вдома.

Минуло ще пів року – Олену стало не впіз-
нати! Здавалося, й сліду не залишилося від 
вчорашньої депресії.

Але одного ранку маму розбудив стривоже-
ний голос доньки.

– Що сталося? – запитала.
– Мені Ігор наснився. У білому весь, сидів 

на хмарках, а навколо нього літали ангелочки 
– наші дітки. Він усміхався до мене, мамо, як 
живий, – розповідала, а по щоках стікали сльо-
зи.

Ненька обійняла доньку:
– Сходи до храму, свічечку за його душеньку 

постав. Раз сниться – молитви твоєї хоче.
– Мам, Ігор ще дещо мене попросив. Він хоче, 

щоб я знайшла донечку…
– Чию?
– Не знаю. У той день, коли він загинув, мав 

дізнатися усе, що потрібно для всиновлення 
дитини.

– Ти ніколи про це не розповідала, – здиву-
валася мама.

– Якось не до того було. Може, він хоче, щоб 
я таки завершила цю справу?

– Якщо ти не передумала, давай!
у Картотеці побачила знайоме обличчя

– Це такий тяжкий вибір, – Олена знову по-
чала з мамою відверту розмову. – Якби ти знала, 
скільки фотографій покинутих хлопчиків та 

дівчаток я переглянула! Була одна дитина, 
друга, третя, двадцять п’ята… Мені стає страш-
но, що я серед усіх тих малюків не зможу знайти 
свого. Сина чи дочку, до якої прокинеться ма-
теринський інстинкт.

– Шукай і чекай, твоє серце відчує, відгук-
неться.

Наступного ранку Олену знову викликали 
переглянути картотеку сиріт. Мовляв, у 
комп’ютері стався збій, і частину фотокарток 
досі не показувало.

Жінка гортала знімок за знімком. Знову 
бачила сумні дитячі очі, напружені усмішки, в 
яких – ні краплі справжньої радості. І самій 
журно ставало. Аж раптом на очі їй потрапив 
дитячий знімок… Ігоря? Вона аж кліпнула 
очима, чи, бува, не привиділося. Такі ж темні 
кучерики, карі оченята, тільки у сукенці. Схо-
жість дивовижна, як дві краплі води!

– А хто це? – поцікавилася Олена. – Таке 
знайоме це обличчя. Цей знімок не виявився 
тут випадково?

– На жаль, ні. Це Іринка, вона кругла сирота, 
бо обоє батьків померли від раку. Вона у сиро-
тинці недавно, – відповіла жінці директорка.

– Хочу з нею зустрітися, – впевнено відпові-
ла Олена й більше не гортала фотографії. – 
Оформляйте, які треба, документи.

***
Через дев’ять місяців Іринка стала її назва-

ною донькою. Тоді Ігор наснився коханій ще 
раз. Сипав з хмарок на землю пелюстки троянд. 
Олена навіть аромат їхній вловила й подумки 
відчула себе, як у раю…

Наталія КРАВЧУК

УДОЧЕРИЛА ДІВЧИНКУ – КОПІЮ ПОМЕРЛОГО ЧОЛОВІКА
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(773) 742-6626 or anna.ruseva@gmail.com

Where do we belong when 
we seek health insurance?

2. Health Insurance through Marketplace – reduced amounts of health 
insurance premiums according to individual or family income.

3. Health Insurance directly from the insurer – for people with 
relatively high and high incomes - over 4 times the poverty line plus other 
factors.

1. Medicaid - a program for the poor and children (CHIP, KidCare, All 
Kids) and parents with relatively low incomes.

First, and especially important thing is to learn to distinguish between 
programs and insurance related to our health:

4. Health Insurance through an employer – the employer pays at least 
20% of the amount of the selected plan and may or may not offer to 
include an offer for the employee's family members. It can offer different 
participation with its help for different workers. (there are other details 
valid for small and large employers)

These are the main streams for serving the different groups of the 
population in the country. There are some others that we do not 
comment on, due to their small percentage (railway workers, for 
example).

Annual inclusion in the health insurance for people under 65 is:

5. Medicare – insurance for people over 65 or people with specific 
diseases and disabilities. Medicare can be combined with Medicaid 
when incomes are exceptionally low.

November 1st to December 15th 
          

1. The original Medicare that we receive after the age of 65 includes 
parts A and B.

2. Part A is free and covers hospital costs - bed and limited nursing 
services. Part B is paid approximately $ 144.60 per month (from 2020) if 
purchased at the age of 65. Parts A and B cover 80% of the treatment 
costs, 20% are our responsibility.

4. Part D is for medicines and is purchased from private insurance 
companies. It also accrues fines if it is not purchased in combination with 
another product or on its own when you reach the age of 65 or as 
mentioned above - you have qualified (creditable) coverage through an 
employer.

5. Part C is offered by private insurance companies and covers parts A 
and B and usually includes part D (not always and not necessarily, but 
there are many offers with this combination). It can cost $ 0, and more 
per month. It always offers more services than the original A and B, but 
there are specific networks of doctors and hospitals that you should use. 
Networks can be PPO or HMO and POS.

These products have similar names to those of the original Medicare and 
its subsequent main products (A, B, C, D.. F…) and this is confusing, so 
I will not comment on them here.

Remember that the time for inclusion and change for part C, part D and 
supplemental without underwriting is limited. The annual inclusion starts on

● After this age, insurance cannot be done as a family. 
 They are individual.

3. Part B is optional, but if not purchased at age 65, it accumulates fines. 
These fines can only be avoided if your income is exceptionally low and 
you qualify for Medicaid Part B costs (full Medicaid).

6. Medicare supplement are products that aim to eliminate the 20% of 
our responsibility, while maintaining access to the entire network of 
doctors and facilities receiving Medicare. They have different prices and 
are also offered by private insurance companies. They usually do not 
offer more coverage; they seek to eliminate parts or all of the 20% that 
are the responsibility of the insured. Only people who have reached the 
age of 65 before 2020 can purchase a product that fully covers 20 
percent of the shared costs. These insurances can be purchased all year 
round. They cannot be combined with part C.

After reaching the age of 65, we move into a category with other 
alternatives to personal insurance.

●  If we are insured through the employer or the spouse's employer,
  we can keep our insurance through him or her if the plan is
  "creditable" (there is good enough coverage that matches
  Medicare, and it also includes "creditable" coverage for
  medicines If these conditions are not met, we risk a fine when
  we move to a Medicare plan.

(773) 742-6626 or anna.ruseva@gmail.com

(What is written here is not intended to provide all the details on the subject.)

NOW IS 

INSURANCE 
SEASON

 HEALTH THE 
NOW IS 

INSURANCE 
SEASON

 HEALTH THE 

October 15th and ends on December 7th

Medicare or insurance after the age of 65
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

In order to place your business card (3»W x 2»H), please call 847.707.0065 / 773.317.8035 or e-mail to: president.umg@gmail.com
Prices: $395.00 – 3 months; $495.00 – 6 months; $595.00 – 12 months

потрібні на роботу досвідчені механіки:

-  Оплачуємо - до $38/год
взалежності від досвіду і вміння
-  Оплачуємо святкові і відпустку
-  Існує бонусна програма
-  $1000 Sign Up Bonus
-  Даємо робочу форму
-  Можливість кар’єрного росту з 
компанією,що швидко розвивається
-  Дружній колектив

224.500.0499

Addison Truck and Trailer Repair

500 s Lombard Rd 
Addison IL, 60101

Механіки

630.746.2046
773.501.4597

Розмовляємо польською і 
англійською мовами

З ремонту вантажівок і причепів
Терміново потрібні на роботу

-  З досвідом або навчимо
-  Дуже висока оплата

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ 

CDL водії клас A

773.426.8189  #6

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ

CDL водії клас A

773.426.8189

Tire Repair & Sales 
New & Used Tires/All Sizes

Cars, Trucks, & Motorcycles
3546 W. North Ave.,
Chicago, IL 60647 

Sunday & Holiday closed
Mon.-Sat- 8:30 am-9pm open

 

#3
2773.235.2504   773.235.1300

LOOKING FOR MECHANICS!
Needed for 
Volvo Truck 
and car hauler 
trailer In 
Waukegan IL

Call 847-804-1304

#11/202








Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
äëÿ âîä³¿â CDL-A

#8/2017Тел.  773.305.8191

хороші умови праці та своєчасна 
оплата гарантовані
всі милі та зупинки 
оплачуються
вольво траки
мінімальний досвід роботи 6 місяців

хороші умови праці та своєчасна 
оплата гарантовані
всі милі та зупинки 
оплачуються
вольво траки
мінімальний досвід роботи 6 місяців

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 773-599-5066
224-829-1421

#27/2017

You Deserve To Be 

With The Best!You Deserve To Be 

With The Best! Contact Us Today 
For Advertising:

Contact Us Today 
For Advertising:

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035

president.umg@gmail.compresident.umg@gmail.com

NEWSPAPER

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

In order to place your business card (3»W x 2»H), please call 847.707.0065 / 773.317.8035 or e-mail to: president.umg@gmail.com
Prices: $395.00 – 3 months; $495.00 – 6 months; $595.00 – 12 months

Looking for
                        with 
experience 

                             AUTOMOTIVE 
BODY MAN
                             AUTOMOTIVE 
BODY MAN Walking

distance from
Ukrainian Village.

Well established very busy body shop
more than 25 years. Basic English. 

Pay weekly, $ 15.00 an hour and up, 
based on commission.

773-577-1535773-577-1535#47

for regional runs 
from Mon-Fri 

$28/hr 
min 2 years experience and 

clean DMV record a must 

Please call: 847.409.7704

Small transportation company in 
BROADVIEW 

for regional runs for regional runs 
LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER 

В транспортну компанію потрібні на роботу водії CDL «А»

-  Траси - TX
-  Оплачуємо - 60 - 65 С/М
-  3000 миль/тиждень
-  Вихідні вдома
-  Reefer
-  Дружня атмосфера,
  стабільна робота

561.891.1662
Розмовляємо російською, польською і англійською мовами

773.697.1924 

Робота в місті
Чикаго

Робота в місті
Чикаго

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

#9/2021
Повна або
часткова
зайнятість

Повна або
часткова
зайнятість

Потрібна 
жінка на 

прибирання 
будинків 
з околиць

847.309.4630

#39

Palatine, Arlington Hts,
Rosemont, Schaumburg

*  Стабільна робота цілий рік
*  Об’єкти Чикаго
*  Висока оплата

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

В будівельну компанію потрібні на роботу 
спеціалісти для встановлення плитки

EMPLOYMENT  AGENCY

POLONIA 

773.282.1044

39 Years 

in Business
4220 N. Milwaukee, Chicago, IL 60641
Sat-Closed

EVERY DAY -  New job o�ers for honest, 
compassionate men and women who wants 

to take care of elderly – LIVE IN or COME & GO
For our clients – FREE of charge 8 hours certi�ed annual training 
for caregivers on Sundays. Very interesting new program. 
ALL Wellcome.

#2
3/

20
17

CALL US FOR A GOOD JOB!

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

-  Salary - 1K/per week
-  Full time
-  Work - North Side Chicago,
   North Suburbs
-  Car and English required

847.873.4703

Company 4Ever Remodeling
Hiring construction project manager

В успішну будівельну компанію терміново
потрібні на роботу спеціалісти і помічники
для мурування будинків

-  Стабільна робота
-  Дуже висока оплата
-  Об’єкти в Chicago, Suburbs
-  Повна ставка

847.417.5175
Розмовляємо польською і англійською мовами

Great Pay!!!

*  Оплачуємо від $17 - $25/год
*  Обєкти в North - West Suburbs,Chicago

847.668.8328
Розмовляємо польською і англійською мовами

Працівники для внутрішніх робіт (ванни і кухні)
                                                 З досвідом або без 
                                                 потрібні на роботу

AB Trusted
Service Inc.

708.737.3881

Пропонуємо якісне обладнання та роботу. 
Встановлення відеоспостереження різної 
складності, телефонні та інтернетні лінії, 

онлайн трансляції та підтримка Ютуб каналу.

      1040 S Milwaukee Ave
   Ste 245, Wheeling,
IL 60090

abtservice2020@gmail.com



All real estate advertising in this newspaper is subjected to the Federal Housing Act, according to 
which it is illegal to advertise any preference, limitation or discrimination based on race, color, religion, 

sex, handicap, family status or national origin, or an intention to make any such preference or 
discrimination in the sale, rental of financing of housing. In addition the Illinois Human Rights Act 

prohibits discrimination based on age, ancestry or marital status. “Ukrainske Slovo” newspaper will not 
knowingly accept any advertising for real estate, which violates the law. All real estate properties 

advertised are available on an equal opportunity basis. To report acts of discrimination, contact directly 
the U.S. Department of Housing and Urban Development.

30

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
6 

ли
ст

оп
ад

а 
20

20
 №

 4
5

 

$5 off 25$

Tue: Closed
Mon, Wed, Thu: 11 am - 9pm 
Fri - Sat: 11 am-10pm
Sun: 12pm-9pm

Tue: Closed
Mon, Wed, Thu: 11 am - 9pm 
Fri - Sat: 11 am-10pm
Sun: 12pm-9pm

Carry Out and
Delivery ONLY

 з проживанням і без, 
 із знанням англійської та без
 по догляду за людьми похилого віку та дітьми
 з досвідом по прибиранню будинків на 

повний і не повний робочий тиждень
 оплата залежить від досвіду
 чекаємо і допоможемо

>>>>    В АГЕНЦІЮ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ    <<<<

(847) 537-64691400 S. Wolf Rd. 
building 100 suite 107,
Wheeling IL 60090 jennyempl@yahoo.com

WE WILL HELP Jenny's Agency

Krug community center. Attention: Jenny’s agency

Робота в
російських 

сім'ях! 

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

aleks.myrealtor@gmail.com
www.aleksmyrealtor.com

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 

 ЗДАЮ В РЕНТ

For rent 1 Bdr apt, 
washer & dryer inside 

the unit (free).  
Close to shopping  

(Shop & Save Grocery 
Store),  

close to I-294. $850/mo.  
For more details,  

please, call: 
312.593.3110 - Alex #44

Room in house  
for rent - Chicago 

(Irving Park & 
Cumberland)  

Utilities, laundry,  
kitchen included -  

no smoking - $500/mo.  
English speaking. 

Tel. 847.254.2591 #45

Chicago, IL 60659,  
large room in house: 

$350 per month;  
free laundry,   

etc. FEMALE ONLY; no 
smoking.  

Email:  
franwalk@gmail.com  

Call Fran: 773.814.8338 #45

Room in house for rent 
- Chicago (Irving Park & 

Cumberland) Utilities, 
laundry, kitchen included 

-no smoking - $500/
mo. English speaking. 

847.254.2591 #47

For Rent. Palatine.  
Здається в рент 

2-спальня квартира з 
каміном і балконом. 

Дзвонити:  
847.804.9853 #48 

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

Потрібен водій CDL- 
class A. $2200-$2500 в 

тиждень. 
773.600.5114 #45

Office positions in 
Lyons IL. Strong 

computer skills, English 
language and attention 

to detail required.  
Call 708-439-5303 #48

Потрібна особа на 
прибирання  

з району Schaumburg, 
Roselle,  

Streamwood,  
робота в парі.  

(331) 245-7412/ Олена #43

Для власників  
вантажівок  

з власним МС#,  
пропоную  

допомогу диспетчера.  
(773)987-2998 #46

Fair Trucking Corp.  
потрібні водії Class A. 

Бажано досвід, не 
обов’язково.  

Хороша оплата. 
773.558.8683 –  

Світлозар #47

Office positions in 
Lyons IL.  

Strong computer skills, 
English language  
and attention to  
detail required.  

Call 708-439-5303 #48

 РІЗНЕ

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065
773.317.8035

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

president.umg@gmail.compresident.umg@gmail.com
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Гороскоп

ОВЕН (21 .03-20.04) 
У першiй половинi тижня 
нiчого не залишайте на волю 
випадку. Недомовленiсть, 
зайвi надiї на iнших людей 
вас пiдведуть. Словом, «слаб-
ка ланка» – це оточення, 
тримайте руку на пульсi.

Найближчим часом ви вирiшите необхiднi 
п и т а н н я ,  м о ж е т е  п р о я в и т и  с е б е  з 
несподiваного боку. Розраховуйте не тiльки 
на свої сили – ви можете залучити до спiльних 
проектiв друзiв i знайомих. Не беріть участі 
в авантюрах – є ризик  потрапити в непри-
ємну ситуацію. Уникайте конфліктів, осо-
бливо з родичами, навпаки, спробуйте на-
лагодити з ними стосунки. Ви зустрінетеся з 
цікавими людьми. Вдалий  період для під-
писання важливих угод із діловими партне-
рами. У вас буде можливість проявити себе з 
професійного боку. Особливо вдалими будуть 
службові відрядження. На цьому тижні при-
діліть  увагу близьким, якщо буде потреба, 
зберіть сімейну нараду. Обстеження та ліку-
вання серця і артеріальної системи перенесіть 
на наступний місяць.

ТIЛЕЦЬ (21 .04-21 .05) 
Тиждень буде доволi насиче-
н и м .  У  в а с  з ’я в и т ь с я 
м о ж л и в i с т ь  п р о я в и т и 
щедрiсть душi – дати колегам 
пораду, оточити близьких 
турботою. Корисно i продук-

тивно освоювати новi знання. На початку 
тижня ви неодмінно покажете себе. У цей час 
може виникнути рiзке бажання перемiн, 
змiни iмiджу. Не поспiшайте, iнакше ризику-
єте припуститися помилки на рiвному мiсцi. 
Найближчими днями більше уваги приді-
ляйте домашнім і близьким. Не дуже вдалий 
час для  просування по службі й спілкування  
з поважними особами. Від начальства ви не 
діждетеся розуміння, тому доведеться самому 
вирішувати робочі проблеми. Не починайте 
нових справ, є небезпека отримати невірну 
інформацію. Ви можете розраховувати на 
матеріальну та ідейну підтримку начальника. 
Займіться  налагодженням соціальних сто-
сунків  із вищими інстанціями. Ви вдало 
здiйсните задумане, особливо на роботi. Голо-
вне – не забувати, що пiд лежачий камiнь вода 
не тече. У першiй половинi тижня вас чекають 
цiкавi подiї, здивують змiни i сюрпризи вiд 
друзiв. Будьте вiдкритi для спiлкування, 
i н а к ше ри зи к ує т е  пе р е оц i н и т и с в ої 
можливостi.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21 .06) 
Наступний тиждень багатий 
на різні події, можливі друж-
ні зустрічі. Не відмовляйтеся  
від вигідних пропозицій ді-
лових  партнерів, це принесе 
чималий успіх  у кар’єрі. 
Водночас з’явиться можли-

вість добре заробити, нарешті ви зможете 
допомогти батькам і дітям. Середина тижня 
буде невдалою як у дiловому планi, так i в 
особистому. Краще шукайте однодумцiв, 
вчiться обходити гострi кути. У вихiднi роз-
слабтеся i влаштуйте собi приємну зустріч.  
Ви маєте  всі підстави підозрювати своїх колег 
у непорядності, адже не раз мали можливість 
пересвідчитися в цьому. Пильнуйте уважно 
за їхніми діями, щоб не потрапити в непри-
ємну ситуацію. Грошові надходження ви-
трачайте з розумом, економія допоможе вам 
у новому бізнесі. Цей тиждень обіцяє бути 
вдалим у вирішенні фінансових питань. Не 
навантажуйте легені та бронхи фізичними 
вправами. Краще більше поспати.

РАК (22.06-22.07) 
Основнi подiї будуть пов’язанi 
з проблемами друзiв i родичiв. 
Ви братимете в них активну 
участь. Наприкiнцi тижня кра-
ще вiдмовитися вiд важливих 

справ, не пiдписувати важливих документiв. 
На початку тижня чекайте натхнення, яке буде 
доречним для реалiзацiї найближчих планiв. 
У першу чергу це стосується дiлових питань i 
допомоги колегам. Будьте уважнi до здоров’я 
батькiв. Ваш девіз  наступного тижня – «Куй 
залізо, поки гаряче». Є шанс добре попрацю-
вати  і заробити хороші гроші. Не відмовляй-
теся  від допомоги друзів. У п’ятницю радимо 
почати нову справу, від чого отримаєте велику 
насолоду. Уїк-енд проведіть із родиною. Тиж-
день сприятливий для вирішення особистих  
питань: ви зможете отримати кредит, змінити 
житло, придбати нові меблі. Також зможете 
налагодити стосунки з коханою людиною. У 
бізнесі вдасться визначитися з подальшими 
планами. Зверніть увагу на здоров’я, більше 
відпочивайте на свіжому повітрі. 

ЛЕВ (23.07-23.08) 
Ви шукатимете приводи для 
роздратування i виходу агресiї. 
Намагайтеся тримати себе в 
руках, будьте обережнi у ви-
словлюваннях. В особистому 
життi вас може приємно здиву-
вати зустрiч iз давнiм кохан-

ням. Якщо  за останні дні ви втомилися, зна-
йдіть час для відпочинку. Бажано змінити  
обстановку, якщо вам запропонують поїхати 
в далеке відрядження – не відмовляйтеся. 
Будь-яка авантюра, навіть ризикована, прине-
се максимум задоволення. Будьте обережні з 
діловими партнерами, від них залежать ваші 
подальші прибутки. Особистими проблемами 
поділіться з друзями, вони можуть дати хоро-
шу пораду.  У суботу ви будете в центрі уваги, 
вам удасться підняти всім настрій. Зараз 
краще не грати в азартні ігри, вас може під-
вести інтуїція. Час  реалізувати ідеї, можливі 
різкі  повороти долі. У ці дні організм сам 
чистить сечовий міхур і статеві органи. Не 
заважайте природній профілактиці. Не варто 
сексуально перевантажуватися. 

ДIВА (24.08-23.09) 
Якщо ви поставили перед со-
бою цiль, iдiть до неї, незважа-
ючи на підступи оточення. Не 
з а б у в а й т е  п р о  т е ,  щ о 
смiливiсть бере мiста. Уникай-
те ризикованих пропозицiй. 
Починаючи з понеділка, вас 

переслідуватимуть  фінансові та побутові не-
приємності. Не переймайтеся, замість того, 
щоб  конфліктувати, займіться чимось корис-
ним. Лад у родині відволікатиме вас від не-
гараздів. У четвер до вас можуть завітати 
старі знайомі. Ваші  плани на майбутнє по-
требують грошових надходжень. Не випустіть 
шанс налагодити стосунки з впливовими 
партнерами. Настав час проявити свій про-
фесіоналізм. Начальство оцінить вас, можли-
ве підвищення на посаді, а відповідно, і за-

робітної плати. Попереду дуже динамiчнi 
вихiднi й важливі знайомства. Проведіть ви-
хідні з друзями та близькими. Варто звернути 
увагу на нирки і сечовід. Не пийте багато пива, 
щоб не виник пієлонефрит. Хронічно хворим 
на нирки шкодять емоційні пересуди інших.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10) 
 Тиждень почнеться з цiкавих 
i непередбачуваних подiй. 
Д i й т е  е к с п р о м т о м  i  н е 
вiдкладайте на завтра те, що 
можете зробити сьогоднi. Доля 
готує для вас на цьому тижнi i 

батiг, i пряник. Хорошi новини варто чекати 
пiсля середи, а конфлiкти – у вихiднi. Дове-
деться першими йти на компромiси. У вашо-
му житті настав період затишшя. Пам’ятайте, 
що фінансові труднощі тимчасові, їх треба 
перечекати. Ваші таланти неодмінно  помі-
тять і оцінять належним чином. Починаючи 
з понеділка, займіться  благодійністю, відві-
дайте родичів  і близьких. Ви витрачатимете  
енергію на романтичні зв’язки. На цьому  
тижні підвищиться активність у  творчих 
людей. Узагалі вдалий період для залучення 
впливових осіб до фінансових проектів. 
Успішно розвиватимуться ділові стосунки. 
Наприкiнцi тижня не вимагайте дуже багато 
вiд близьких. Вихідні несприятливі для по-
їздок, краще проведіть їх серед близьких. У 
зоні ризику – кістки та селезінка..

СКОРПIОН (24.10-22.11) 
У першiй половинi тижня до-
ведеться присвятити час i сили 
н е  д у ж е  п р и є м н и м ,  а л е 
необхiдним справам. А потiм 
вам воздасться – на вас чекають 
успiх i приємнi подарунки вiд 

друзiв i рiдних. Будьте готовi скористатися не-
сподіваним шансом. Саме час подумати про 
кар’єрне просування та приробіток. Словом, 
дiйте за обставинами. У серединi тижня вас 
чекають важливi зустрiчi та новi знайомства. 
Нарешті помітили ваші здібності. У вас 
з’являться ділові та цікаві пропозиції, дуже 
важливо  ними скористатися. Впливові парт-
нери допоможуть вам фінансово, а працювати  
доведеться вам самим. Ви можете отримати 
звістку від людини, яку давно  не бачили. На 
цьому  тижні співробітництво будь-якого  на-
пряму дасть очікувані результати. Ви розрахо-
вуєте на хороші прибутки, завдяки  чому пла-
нуєте почати новий бізнес. Сприятливий час 
для підписання ділових угод. протипоказана.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21 .12) 
Цей тиждень може принести 
кiлька балiв на вашу користь. 
Головне – визначитися, що 
саме ви хочете. У фiнансових 
питаннях усе залежить тiльки 
вiд вас, будьте економними, 

купуйте тiльки найнеобхiднiше. Доля  на 
цьому тижні схильна до вас. Фінансова криза, 
яка заважала вам  працювати, закінчиться, 
надходитимуть  нові робочі пропозиції, дуже 
вигідні  для вас. Вдасться налагодити стосун-
ки з колишніми партнерами. Ви отримаєте  

подарунок, про який давно мріяли. З’явиться  
можливість стабілізації кар’єри. За умови  
того, що ви докладатимете багато зусиль, 
можливий фінансовий успіх. Вам треба ви-
значитися, чи потрібне вам те, чим ви сьогод-
ні займаєтеся. Добрий настрій стане підтрим-
кою для задуманого. Початі на цьому тижні 
романи матимуть бурхливе продовження. У 
ці дні утримайтеся від вживання алкоголю. 
Ви не ві д ч у ватиме те крити чної меж і 
сп’яніння. 

КОЗЕРIГ (22.12-20.01) 
Сконцентруйтеся на важли-
вих справах, а до якої сфери 
вони належать – то вже вам 
вирiшувати. Звернiть увагу, 
що вам треба буде грати 
провiдн у роль на цьом у 

тижнi, проявляйте лiдерськi якостi. Усе спри-
яє дiловим досягненням. Придiляйте роботi 
бiльше часу, уникайте флiртiв i фiнансових 
авантюр. Ваше  везіння наближається до фі-
налу, тому бажано до кінця тижня закінчити  
заплановані раніше справи. Керівництво  на 
вашому боці, але не варто розраховувати  на 
серйозну підтримку. У вашому житті відбу-
дуться деякі зміни – з’являться нові знайомі, 
вдасться укласти вигідну угоду. Ваші  творчі 
ідеї стануть не тільки реальністю, ви зможете 
також отримати хороші прибутки. Успішни-
ми будуть розвиток бізнесу, укладання угод 
і зв’язок із зарубіжними партнерами. Колеги 
по роботі намагаються перетягти ковдру на 
свій бік, тому слідкуйте за розвитком подій. 
Неділю присвятіть родині. 

ВОДОЛIЙ (21 .01-19.02) 
Неприємності, які давно непо-
коять вас, компенсують  близь-
кі друзі, які завжди готові 
прийти на допомогу. Від вас 
чекають  рішучих дій, які ста-

нуть визначальними  в майбутньому. Вам 
треба зробити цей рішучий крок. Кращий 
відпочинок на вихідні – відвідини батьків. 
Завдяки тому, що зірки на вашому боці, здій-
сняться  найзаповітніші мрії. На роботі на-
решті  вдасться завершити проект, над яким 
довелося багато працювати. Але все  одно 
тримайте ситуацію під контролем, бажано 
розрахуватися зі старими боргами. Зверніть 
увагу на легені. Їх, а також бронхи і м’язи рук 
краще не оперувати. Для відновлення нервової 
системи треба поспати на годину довше.

РИБИ (20.02-20.03) 
 На початку  нового тижня ви 
зіткнетеся з неочікуваними  
клопотами і небажаними ви-
тратами. Радимо економити 
гроші, щоб уникнути фінан-

сової кризи. Найвдалiший час для вас – серед-
ина тижня. У другiй половинi тижня вас че-
кають сюрпризи i неочiкуваний поворот у 
справах. Зокрема, це стосується вашої роди-
ни. Ваше завдання – скористатися шансом i 
зробити для себе висновки. Ви знайдете 
однодумцiв i хорошу компанiю. Щоб не опи-
нитися бiля розбитого корита, не вiрте нiчиїм 
фiнансовим обiцянкам. Перенапруження на 
роботі може спровокувати емоційний зрив. 
Вам удасться вирішити будь-яку проблему, 
власні ж інтереси залиште на потім. Зараз  для 
вас найголовніше – це родина, а вже потім – 
бізнес. Ті, хто  бажає зустріти вигідних діло-
вих партнерів, досягнуть успіху. Самотні 
нарешті зустрінуть свою долю. Постарайтеся 
не навантажувати шлунок, особливо смаже-
ним. Людям з підвищеною кислотністю треба 
пити чай з м’яти, а салати заправляти олією.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 9 ПО 15 
ЛИСТОПАДА  2020 РОКУ 
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www.fracomania.com

5 Woodfield Мall, Schaumburg, Illinois

Tel. 773.990.0307

WOODFIELD MALL
(1-ий поверх біля Armani Exchange, навпроти Microsoo)

Type a message

Великий вибір шкіряних

курток, справжніх

шуб та жилетки!

Вишуканий європейський стиль
  Висока якість
    Сезонні знижки до 70%
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