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«…А ТОЙ ДРУГИЙ ПРАЗНИК – СВЯТОГО
ВАСИЛЯ, РАДУЙСЯ! ОЙ РАДУЙСЯ, ЗЕМЛЕ,
СИН БОЖИЙ НАРОДИВСЯ!..»
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Ст . 2 , 4

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Що може отримати Москва і
чого їй не бачити на американоросійських переговорах

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості,
радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове,
радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
го і Галицького та всієї Русі (1597–1647).
А той другий празник – Святого Василя, раСаме після встановленого в Старому
дуйся!
Завіті обряду обрізання (прообраз таїнОй радуйся, земле, Син Божий народився!
ства хрещення) Немовля Христа нарекли
Ісусом, як і провістив під час БлаговіщенА той третій празник – Святе Водохреща, ня архангел Гавриїл. Ім’я Ісус означає «Бог
радуйся!
– моє спасіння». Службу до празника
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
склали в VII ст., приблизно тоді ж його
визначили як великий недванадесятий.
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Василій Великий – одна з найвизнаОй радуйся, земле, Син Божий народився!
чніших постатей в історії християнства
– народився в дуже побожній сім’ї. Двох
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
його братів і двох сестер затим долучили
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
до лику святих.
Гідним послідовником св. свт. Василія
січня (1 січня за ст. ст.) позначене став Петро Могила. Він навчався у Львов церковному календарі низкою ві та в різних університетах Європи, 1621
знакових подій. На цей день припадають p. у складі польського війська брав участь
празники Обрізання Господнього, свв.
свт. Василія Великого (близько 330–379)
й Петра Могили, митрополита Київсько-
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у битві з турками під Хотином. Тоді познайомився з українськими козаками й
гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним, після чого почав часто навідуватись до Києва. Там за благословенням
духовного наставника, митрополита Іова
Борецького, 1625 р. прийняв чернечий
постриг у Києво-Печерському монастирі.
Вже через два роки Петро Могила став
настоятелем цієї обителі, а 1631 р. – митрополитом Київським і Галицьким.
Цілий рік він добивався, аби польський
король офіційно визнав Київську митрополію та ще чотири православні єпархії,
котрі для тогочасної католицької влади
були поза законом. Значною мірою завдяки переконливості владики ці зусилля увінчалися успіхом.

З СТАРИМ НОВИМ РОКОМ!

You Deserve To Be With The Best!
NEWSPAPER

ЧИ ВІДВЕДЕ ПУТІН ВІЙСЬКА
ВІД УКРАЇНИ ПІСЛЯ
ПЕРЕГОВОРІВ ЗІ США?

Contact Us Today
For Advertising:

president.umg@gmail.com

847.707.0065 773.317.8035

КРЕМЛЬ
НАМАГАЄТЬСЯ
ПОВЕРНУТИСЯ ДО
ПРИНЦИПІВ
ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ

Ст . 8
Сполучені Штати відкидають
безпекові пропозиції Росії, включаючи
вимоги не приймати Україну до НАТО.

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ
1-888-505-4196 ВІДПОЧИНОК

У нас
дешевше!

Україна-США

ЧИ ВІДВЕДЕ ПУТІН ВІЙСЬКА ВІД УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ ЗІ США?
ЩО МОЖЕ ОТРИМАТИ МОСКВА І ЧОГО
ЇЙ НЕ БАЧИТИ НА АМЕРИКАНОРОСІЙСЬКИХ ПЕРЕГОВОРАХ
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Перші конкретні дипломатичні консультації, предметом яких є російські претензії стосовно європейської
безпеки, пройшли 10 січня в понеділок у Женеві і тривали більш як сім годин. Після цього, 12 січня, у Брюсселі
відбудуться консультації в рамках Ради НАТО–Росія і
13 січня у Відні – консультації у форматі ОБСЄ. Це не
переговори, де сторони працюють із конкретними текстами, які можуть перетворитися на угоди. Поки що
йдеться про вияснення, чого хоче Росія в реальному
світі міжнародних відносин, а не в уявному світі її власної пропаганди.
Достеменно невідомо, що саме обговорювали впродовж багатьох годин: США наполягли, аби дипломатичні контакти не перетворювалися на інформаційні кампанії, до чого останнім часом схильна Росія. Проте деякі
заяви напередодні й відразу після консультацій знизили
невизначеність. Ясність з’явилася бодай у розумінні того,
що неможливо виконати, а стосовно чого дипломатичні
консультації можуть перерости в переговірний процес
із кінцевим результатом у вигляді міжнародних угод.
Ключове питання полягало в тому, чи готова Росія
найближчим часом розпочати нову військову ескалацію
проти нашої країни, якщо апріорі нездійсненні російські
вимоги не будуть негайно задоволені з боку США, країн
НАТО й України. Вашингтон позначив пункти російських вимог, які є non-starters, тобто такі, яких не можна
не те що обговорювати, а навіть узяти до обговорення.
Сюди належать суверенні права країн – членів Альянсу
ухвалювати колективні рішення про свою безпеку. Зо-
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крема, не може бути взята до розгляду вимога Росії заборонити НАТО приймати до свого складу країни, які
раніше входили в СРСР, що канув у Лету. Політику відчинених дверей НАТО не можна змінити. Однак можливі нюанси. США готові обговорювати свої наміри і
плани приєднання до Альянсу нових країн.
Окреслилися й сфери, де можливі результативні переговори на умовах взаємності. Інформаційні «зливи»
російської сторони, у тому числі з використанням американських ЗМІ, свідчили про готовність Вашингтона
обговорювати російські вимоги обмежити військовий
потенціал членів НАТО в Центральній та Східній Європі, прийнятих до Альянсу після 1997 року. Державний
департамент США змушений був виступити з офіційним
спростуванням. У ньому, зокрема, пролунала рекомендація не сприймати односторонні російські інтерпретації результатів розпочатих консультацій як погоджені

позиції.
США виявили готовність рухатися вздовж
ліній Договору про ракети середньої та малої
дальності, який припинив дію, у питанні обмеження розгортання таких ракет у Європі.
Торік Росія звернулася до західних столиць і
НАТО з вимогою оголосити мораторій на такі
ракети в Європі, висловивши власну готовність
до взаємності.
Інша лінія можливих переговорів – поставки
Україні ударних ракетних систем, що становлять загрозу Росії. Але навряд чи на цьому
треку сторони зможуть просунутися без зустрічних обмежень із російського боку, зокрема
щодо ударних ракетних систем у Калінінградській області, які формально не належать до
ракет середньої та малої дальності.
Нарешті, предметні переговори з виходом на
угоди можливі в питанні військових розгортань,
насамперед під час військових навчань, по обидва боки
кордонів між країнами НАТО і Росією.
За результатами консультацій зі США 10 січня, Росія
погодилася продовжувати їх, як і було раніше погоджено,
з НАТО 12 січня та в рамках ОБСЄ – 13 січня. Це означає
згоду Росії з тим, що чимала частина її вимог є nonstarters, тобто не обговорюватиметься взагалі, інша чимала частина претензій – не має переговірних перспектив
за межами консультацій, які проясняють позиції. Це
позитивний результат.
Однак Росії вдалося зберегти значний рівень невизначеності з приводу її дальших дій стосовно України. Лідер
російських перемовників заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив для преси після консультацій 10 січня, що Росія не має планів і намірів вторгатися в Україну.
(Закінчення на ст. 4)

 Розпочни свій день з класу люкс
 Драйвуй автомобіль Lexus
 Японська якість і абсолютний комфорт
 Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди
 Конкурентні ціни!
 Отримай безкоштовний
сервіс на 18 місяців!
 Щомісяця від
дилера - спеціальні,
найвигідніші відсотки.
www.mcgrathlexusofchicago.com

Дві дилерські:
McGrath Lexus of Westmont і
McGrath Lexus of Chicago –
це найширший вибір Lexus
у Midwest регіоні.

Karyna Sanzharovska

847.371.1455
Karyna Sanzharovska

Розмовляємо
українською мовою
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ОФОРМЛЯЄМО СТРАХУВАННЯ:
 Човнів
 Оренда
 Бізнесів
 Життя
 Пенсійні плани

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями

МИ З ВАМИ надовго!

Licensed
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GA, SC, NC, FL,
KY, MI, OR, IL
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 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків
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СТРАХУВАННЯ НА Mila’s Insurance
Services
ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

_____________________________________
АВТОМОБІЛЬНІ АВАРІЇ
МОЖЛИВА КОМПЕНСАЦІЯ У ВИПАДКАХ:
 Аварія з вашої вини
 Якщо винуватець покинув місце аварії
 Якщо у винуватця аварії немає страховки
 Аварія за участю пішоходів і мотоциклістів
_____________________________________
ТРАВМИ
 Що спричинили смерть
 Отримані на робочому місці
 В результаті падіння
 Травми через халатність в соціальних установах
_____________________________________
МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ
_____________________________________
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
 Керування автомобілем в нетверезому стані (DUI)
 Керування автомобілем в той час, коли дія посвідки
водія призупинена
 Втеча з місця пригоди
 Перевищення швидкості в робочій чи шкільній зоні
 Перевищення швидкості більше ніж на 26 миль в годину
 Штрафи, отримані власниками комерційної посвідки
водія (CDL) в штаті Іллінойс
_____________________________________
ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
 Побутові конфлікти (Domestic battery)
 Крадіжки (Theft)
 Пограбування (Robbery)
 Побиття (Battery)
 Вбивства (Murder)
_____________________________________
EXPUNGEMENT
 Чистка кримінальної справи з бази даних поліції і суду
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ЧОГО ХОЧЕ МОСКВА,
ТА ЧИ ПІДЕ ЗАХІД ЇЙ НА ПОСТУПКИ

Напередодні Нового року в російському інформаційному
просторі прозвучало безліч офіційних і експертних тверджень, суть яких можна сформулювати так: 17 грудня 2021
року закінчилася стара й розпочалася нова ера в історії людства. Як написала, наприклад, онлайн-газета «Взгляд», «закінчилося тридцятиліття – якщо рахувати з 1990 року, коли
держсекретар США Джеймс Бейкер під час руйнування
Берлінської стіни та переговорів про об’єднання Німеччини
пообіцяв Росії, що НАТО не буде розширене «ні на дюйм на
схід», – але насправді і щось набагато більше: закінчився весь
післявоєнний «американський світ».
Що ж такого сталося за тиждень до католицького Різдва?
Все, виявляється, просто: Росія представила Заходу справжній
ультиматум – проєкти двох договорів (один зі США, інший із
НАТО) – щодо таких собі «гарантії безпеки». Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков (кажуть, саме він
– один із головних розробників згаданих документів) у зв’язку
з цим підкреслив, що договори не є «меню», з них не можна
вибирати, – мають бути прийняті обидва, і крапка.
Якщо уважно прочитати ці документи, особливо беручи
до уваги, що США є ключовим членом НАТО і тому їм належить розглядати обидва договори, стають очевидними зразу
кілька моментів. По-перше, вимоги РФ в тому вигляді, в
якому їх подано, не можуть бути прийняті за жодних умов,
тому що, крім безлічі інших аспектів, передбачають згортання американської присутності не тільки в Європі, а й у Південно-Східній Азії, зокрема в Японії. По-друге, в перекладі з
російської формула нового світу відтепер має виглядати так:
США «забираються» у свою Північну Америку, а Європа дістається Росії. При цьому логічно припустити, що ПівденноСхідна Азія переходить під «протекторат» Китаю, а Близький
Схід, Центральна та Південна Азія, Африка, Південна Америка й Океанія залишаються зоною поза міркуваннями «безпеки» по-російському. Такий підхід означає новий переділ
світу, зміну гегемона, остаточний і безповоротний «розгром»
США у «відповідь» за розвал СРСР та поразку в холодній війні.
Психологічна й інформаційна атаки, проведені в період
передріздвяних ярмарків, коли змучений ковідом Захід намагався бодай трохи передихнути, супроводжувалися концентрацією військ і озброєнь поблизу українського кордону, проведенням навчань, демонстративними переміщеннями
формувань та додатковим вербуванням «добровольців» в
ОРДЛО. Апогеєм стала передноворічна телефонна розмова
лідерів РФ і США, проведена на наполегливу вимогу Путіна.
Під час відносно короткої бесіди президент РФ заявив про
можливість повного розриву відносин зі США у разі впровадження додаткових (за версією Вашингтона –попереджувальних) санкцій, покликаних трохи остудити особливо гарячі
голови РФ, які прагнуть відновлення відкритого вторгнення
в Україну. Ну й з’явився новий мем Лаврова про «освоєння
НАТО безгоспних земель» у Центральній та Східній Європі,
до яких, за його версією, звісно ж, належить і Україна.
Суть ультиматуму Москви цілком зрозуміла, але форма
відверто здивувала. Схоже, що й сьогодні Кремль продовжує
жити в реаліях холодної війни, коли долі світу вирішували
США й СРСР. Ментальність того періоду відчувалася в кожному коментарі, даному російськими політиками у зв’язку з
міфічною «загрозою з боку НАТО» і «порушеннями
зобов’язань про нерозширення НАТО на Схід». Для Кремля
важливо примусити Захід не тільки розпочати переговори, а
й піти на поступки, небачені від часів Другої світової війни,
коли переможці нацизму досить оперативно розійшлися по
своїх «квартирах», розділених «залізною завісою». Складається враження, що в Москві справді не розуміють, наскільки
відрізняється сучасний світ від кінця трагічних сорокових
минулого століття.
По-перше, в наші дні основну боротьбу за світове лідерство
США ведуть не з Росією, а з Китаєм, який і військовим, і економічним потенціалом незрівнянно більше загрожує інтересам Заходу, ніж Росія. По-друге, не маючи спільних кордонів,
США й Китай не мають і специфічних «буферних» зон, або
«поясів безпеки», які б чітко розділяли протиборчі сторони.
Для стратегічних партнерів США – Німеччини, Японії, Південної Кореї та України – Китай є найбільшим торговим
партнером, і, попри весь антагонізм, за минулий рік двостороння торгівля США–КНР зросла на 30%, усемеро переви-
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щуючи торгівлю КНР із РФ. По-третє, протистояння США і
КНР має ідеологічне підґрунтя («соціалізм із китайськими
особливостями» проти «ліберального світового порядку»),
тоді як Росія за 30 років після розвалу СРСР так і не змогла
сформулювати жодної чіткої ідеології, – не вважати ж такою
концепцію «русского мира»? По-четверте, тканина сучасної
геополітики виткана інтересами не тільки держав, а й транснаціональних корпорацій, ринкова вартість яких вимірюється сотнями мільярдів і трильйонами доларів. Навряд чи Путін
може змиритися з тим, що ВВП його «великої» Росії менший
від ринкової капіталізації якогось «Амазона».
І все ж таки, хоча й із застереженнями, але можна прийняти твердження окремих експертів, що ліберальний світовий порядок, який базувався на приватній власності та ринкових законах, захисті політичних, громадянських прав та
прав людини, верховенстві принципів демократії, рівності та
міжнародного права, перебуває в надзвичайно гострій кризі.
Виявилося, що можна поєднувати автократію й капіталізм,
ліберальну риторику та вкрай консервативну практику, проводити чесні й відкриті вибори без зміни лідерів і цілком
демократичним шляхом приймати закони, що обмежують
права та свободи громадян. Існує безліч версій, чому це сталося. Одна з них – концептуальна модель ліберальної демократії забронзовіла, перестала розвиватися, була проголошена найкращою з можливих й однаково застосовною до всіх
країн та континентів. Друга – навпаки, правильні загалом
принципи лібералізму були доведені до абсурду й цілком
передбачувано перетворилися на свою протилежність (цілком
очевидно, що коли їсти ікру ложками щодня, то зрештою
отруїшся). З’ясувалося, що глобалізація, міжнародні інститути, економічна відкритість і вільна торгівля можуть бути
вигідніші авторитарним системам, ніж демократіям, які постійно відволікаються на внутрішні дискусії та несуттєві, з
погляду зростання ВВП, питання на кшталт прав людини й
захисту різноманітних меншин. Конфлікт виявився неминучим, бо розрив між смислами і реальністю сягнув на сучасному етапі апогею.
Сьогодні попросту неможливо визначити групи країн, які
становлять протиборчі табори й не перетинаються. Нині по-

літичні суперники входять до одних і тих самих міжнародних
організацій, регіональних союзів та є учасниками одних і тих
самих багатосторонніх договорів. Територіальні претензії
одне до одного (як, наприклад, між Китаєм і Японією, Китаєм
та Індією, Японією й Росією) і навіть невизнання легітимності влади (як, наприклад, Білорусі) не заважають розвиткові
торгівлі та взаємним інвестиціям. Коли Росія, нехтуючи
правами людини, входить до Ради Європи; Угорщину – країну НАТО – не запрошують на саміт демократій; Німеччина,
нарощуючи свою військову присутність у Південно-Східній
Азії, ініціює надзвичайно важливий економічний договір ЄС
із Китаєм; а Австралія й Китай, що перебувають у стані політичного протистояння, стають учасниками найбільшої у
світі зони вільної торгівлі, – все це дуже нагадує модифіковану realpolitik, яку, звісно ж, можна пояснити оптимізацією
захисту національних інтересів, але неможливо підтримувати тривалий час. У 1970-х такі ситуаційні міркування відкрили шлях до модернізації та піднесення Китаю, в 1990-х –
породили наївні надії на модернізацію Росії, а у 2000-х – не
дозволили розгледіти в очах оперативника КДБ майбутню
загрозу безпеці у глобальному масштабі. На жаль, інтелектуальна криза нікуди не поділася, і ціла плеяда реалістів – класиків міжнародних відносин – демонструє впевненість у
можливості налагодити конструктивний діалог із єдиною у
світі країною, котра, маючи найбільший ядерний потенціал
та неосяжну територію, заявляє про уразливість і міфічну
загрозу, готується до війни й під дулом автомата вимагає визнати її великою. Цілком очевидно, що, поступившись зараз,
Захід просто на час відкладе наступний ультиматум, – наркоман не може зупинитися, коли йому потрібна нова доза.
Звісно ж, у нинішній ситуації військове рішення загрожує
глобальною катастрофою, і шлях переговорів – найоптимальніший, однак на питання про предмет переговорів та позиції,
які відстоюватимуть сторони, можуть бути різні відповіді.
Захід міг висунути свої ультиматуми Росії і 2008-го і 2014-го,
але не зробив цього. Змарнована на великій шахівниці ініціатива дорого коштує учасникам гри всього через кілька наступних ходів.
Висуваючи ультиматум, Путін, звісно ж, урахував і складнощі з постачанням газу в Європі, і близьку зміну політичних
поколінь, і глобальну логістичну кризу у зв’язку з пандемією,
і перспективи її закінчення вже 2022 року, і дуже серйозні
внутрішньополітичні проблеми в ЄС та США. Він цілком
розуміє (і про це відверто говорять наближені до російського
трону), що Росія не може конкурувати з Заходом у сфері промисловості та технологій. Вуглеводні і зброя становлять левову частку дуже короткого списку ліквідних товарів виробництва РФ. Однак не варто недооцінювати Росію з погляду
вміння сконцентрувати всі ресурси на війні, – це вона робить
століттями, з часу заснування імперії, це сильний суперник,
який, однак, не є непереможним. Одна річ – коли війну ведуть
найманці або з примусу, й інша – коли війна носить характер
народної. Сьогодні немає жодних підстав вважати, що війна
з Україною набуде в Росії характеру народної, а прагнення
загострювати протистояння з Заходом протримається довше,
ніж дія внутрішньоросійської пропаганди. Активне формування інформаційного дискурсу на користь України, сильні
й добре продумані дипломатичні ініціативи, підвищення
обороноздатності та розвиток міжнародного партнерства
мають дати бажаний результат.
Зміцнення безпеки часто пов’язане з обмеженням свобод,
і це одна з проблем у демократичних спільнотах. Автократії
дають цьому раду значно легше. Що ж стосується Заходу, зокрема США, то, можливо, слід пошукати несподівані для
Росії рівні свободи, які б дозволили пройти між Сциллою
загрози війни та Харибдою необхідності зберегти права та
свободи. Одне з таких рішень – розширення кола перемовників про майбутню архітектуру глобальної безпеки за рахунок
Китаю і, можливо, інших країн. Прийнята вже в новому році
спільна заява п’яти ядерних держав – постійних членів РБ
ООН – про запобігання ядерній війні та недопущення гонки
озброєнь є правильним і досить обнадійливим кроком. Держави – члени G-7 плюс Китай, Індія та Росія становлять
близько 70% світового ВВП і майже половину населення
планети. Можливо, саме в такому форматі і треба вести подальші переговори про «гарантії безпеки»?
Сергій КОРСУНСЬКИЙ

(Закінчення. Початок на ст. 2)
Це певний позитив, досягнутий під американським
тиском. Раніше сам Рябков, інші офіційні російські спікери і, власне, Владімір Путін узагалі ухилялися від
відповіді на це запитання.
Але, з іншого боку, висловлювання Рябкова повторюють мову Основоположного акта НАТО–Росія від 1997
року, що його Москва тепер трактує як порушений. Тоді,
1997 року, Альянс проголосив відсутність планів і намірів проводити значні розгортання військ на територіях своїх нових членів у Центральній та Східній Європі.
Після нападу Росії на Україну у 2014 році східний фланг
НАТО було посилено, і значні розгортання військ мали
місце. Ба більше, комплекс заходів протидії, оголошений
Білим домом Кремлю у разі нового нападу Росії на Україну, включає подальші істотні розгортання на східному
фланзі НАТО.
З урахуванням цих обставин, російські слова про відсутність планів і намірів нового вторгнення в Україну
можуть бути формою тролінгу. Росія фактично нічого
не обіцяє, доки не отримає «гарантій». Сергій Рябков
окреслив їх після консультацій 10 січня з новою наполегливістю. За його словами, Росії стосовно України і
Грузії «необхідні залізобетонні, юридично значущі гарантії, не обіцянки, а саме гарантії – зі словами «повинні»,
«зобов’язані» ніколи не ставати членами НАТО».
Взагалі, перспективи реалізації таких вимог могли
обговорюватися 10 січня й можуть обговорюватися далі
в рамках закритих дипломатичних консультацій. Але
зрозумілі й умови, на яких такі вимоги Росії може розглядати НАТО. Це, повторюючи слова Рябкова, «залізобетонні гарантії» відновлення територіальної цілісності
України та виконання Росією всього того, що вона раніше обіцяла й порушила в рамках Будапештського меморандуму 1994 року.
За результатами консультацій 10 січня в Женеві по-

зиції сторін мають такий вигляд. Росія підтримує невизначеність щодо можливості нового військового нападу
на Україну, доки не одержить гарантій її невступу в
НАТО і обмеження військового потенціалу. Росія називає
цю вимогу ключовою і пов’язує з нею можливість обговорення будь-яких інших питань. Проте Росія готова
вести переговори щодо деяких практичних заходів безпеки, які стосуються обмеження ударних ракетних
систем у Європі, проведення навчань та розгортання
військ. При цьому Росія опосередковано погодилася, що
чимала частина її вимог із приводу європейської безпеки
навіть не буде розглядатися.
Проте все ще незрозуміло, чому Росія наполягає на
терміновості задоволення принаймні частини її відверто екстравагантних вимог. Сергій Рябков заявив за результатами консультацій 10 січня, що Росію не влаштовують терміни у вигляді не те що місяців, а й тижнів. За
його словами, йдеться про якісь нерозкриті ним військові потенціали, які можуть реалізувати Сполучені Штати.
І якщо їх буде реалізовано, Росія вживе, знову ж таки,

якихось нерозкритих «військово-технічних заходів», які
ослаблять безпеку США та НАТО.
Вашингтон не має відповіді на це питання про раптову стратегічну поспішливість Москви. Ще недавно Владімір Путін поводився так, начебто в Росії попереду вічність і вона готова терпляче чекати, поки повз неї
«пропливе труп ворога». Тепер усе змінилося. У США
висувають різні версії причин цього. За однією з них,
навмисне створюючи загрозливу невизначеність, Росія
«торгує повітрям», аби отримати односторонні поступки
з боку США.
Згідно з іншою версією, Москва вже прийняла рішення про нову ескалацію і, висуваючи неприйнятні ультиматуми, створює casus belli. У цій ситуації США зробили
те, що могли зробити. Вони окреслили перед Росією дві
перспективи: одна – дипломатичне вирішення суперечностей, друга – кардинальне підвищення ціни подальших агресивних дій. Ціна озвучена і взята Росією до
уваги, інакше б вона не продовжувала дипломатичні
консультації.
Згідно з коментарями американської сторони, переговірний прогрес там, де він можливий, буде результативним, якщо тільки Росія вживе заходів військової
деескалації навколо України. Якщо ж Росія розпочне
новий етап війни з Україною, вона опиниться у фінансовій ізоляції (і набагато більшій, ніж відключення від
SWIFT), їй доведеться воювати з країною, що отримує
масовану військову допомогу союзників, і протистояти
ще більше посиленому східному флангу НАТО.
Але невідомо, що буде, коли Росія не вживе заходів
деескалації, не починаючи при цьому повномасштабної
війни. Хто «моргне перший», можливо покажуть дипломатичні консультації 12 і 13 січня у форматах Ради
НАТО–Росія та ОБСЄ.
Олексій ІЖАК
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Українське Слово

 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
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ідбиваючи підсумки перших переговорів Росії
зі США та НАТО щодо необхідних Москві гарантій безпеки, можна сказати, що, як було зрозуміло
заздалегідь, вони завершилися безрезультатно. Безперечно, Путін іншого і не очікував. Для нього важливим
був сам факт початку переговорів та заяви західних
партнерів про намір їх продовжувати. Російський президент, хоч і заявляє, що відповідь на свої вимоги щодо
виділення Росії зони впливу на пострадянському просторі він розраховує отримати швидко, знає, що час ще
має. Його завдання – використовувати період, поки
крісло у Білому Домі займає Байден, і заручитися за цей
час у тій чи іншій формі зафіксованою обіцянкою, що
Україна та Грузія не вступлять до НАТО у найближчому майбутньому. Причому досягти цього треба за час
першого терміну Байдена, оскільки зараз немає жодних
гарантій, що його буде переобрано на другий термін.
Відтак у Путіна для реалізації своїх вимог є трохи
менше 3 років. За цей час він хотів би так побудувати
тактику переговорів, щоб загнати свого партнера в кут
і змусити піти хоч на якісь поступки, нічого не даючи
натомість. На переговорах заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова та першої заступниці державного секретаря США Венді Шерман у Женеві
сторони лише виклали свої позиції, не досягнувши
згоди за жодним пунктом. Так для того і було заплановано досить низький рівень представництва, оскільки
було зрозуміло, що жодного прогресу не буде. Американська представниця, зокрема, відмовилася обговорювати відмову від розширення НАТО та скорочення
американської військової присутності в Європі. Зате
вважала за можливе прийняття взаємних зобов’язань
щодо нерозгортання наступальних систем озброєнь та
скорочення кількості військових навчань. Тут, однак, є
одна важлива проблема.
Основна частина загрозливого для України угруповання російських військ, крім Криму та окупованої
частини Донбасу, знаходиться на російській території.
І Москва навряд чи погодиться запроваджувати будьякі обмеження на розміщення наступальних неядерних
озброєнь на своїй території. Але навіть якщо раптом
якимось дивом погодиться, то залишиться практично
нерозв’язна у форматі переговорів Росія-США та РосіяНАТО проблема розміщення російських військ та
озброєнь на окупованих українських територіях – у
маріонеткових «ДНР» та «ЛНР» та в Криму. Наявність
своїх військ та, відповідно, озброєнь та бойової техніки
в окупованій частині Донбасу Росія не визнає, і тому
ніяк обмежувати їхнє розміщення там не буде. А Крим
не визнають російським США та інші країни НАТО.
Тому будь-яка угода Росії та західних партнерів, де,
серед іншого, регламентуватиметься розміщення російських військ та озброєнь на Кримському півострові,
означатиме визнання Америкою та її союзниками Криму де-факто російським. Виходить глухий кут.
Навіть якщо Америка та інші держави НАТО раптом
погодяться не розміщувати наступальне озброєння у
Східній Європі в обмін на згоду Росії не розміщувати
наступальне озброєння поблизу України, Білорусі та
країн Балтії, щодо безпеки України така угода буде
суцільною фікцією. Адже в Криму та окупованій частині Донбасу, поза всяким міжнародним контролем,
Путін завжди зможе зосередити достатньо військ для
повномасштабного вторгнення в Україну, формально
не порушуючи жодних міжнародних домовленостей.
Тому угоду такого роду можна буде досягти лише за
повної капітуляції США та інших країн НАТО, які
мають у тій чи іншій формі визнати російську окупацію
Криму та частини Донбасу та «особливі інтереси» Росії
в Україні.
Рябков на зустрічі з Шерманом в черговий раз заявив,
що Росія не планує наступальну операцію в Україні. Тут
же як ілюстрація цих слів, щоб на Заході їх у жодному
разі не прийняли б за чисту монету, у Москві було оголошено про проведення нових російських військових
навчань поблизу українських кордонів. Водночас, Рябков повторив вимоги про те, щоб НАТО припинило
якусь військову активність у країнах, що вступили до
складу блоку після 1997 року, і дало зобов’язання не
приймати до свого складу Україну та Грузію (цікаво, що

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНИЙ ОБМІН ЛЮБ›ЯЗНОСТЯМИ
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Молдова начебто названа не була). Природно, російський чиновник нарвався на різку відсіч з боку американської партнерки з переговорів. Шерман із обуренням
заявила на брифінгу для преси: «Ми нікому не дозволимо зачиняти двері Північноатлантичного альянсу,
який принципово проводить політику відкритих дверей. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці з
суверенними державами, які бажають працювати зі
США, і ми не прийматимемо рішень про Україну без
України, про Європу без Європи та НАТО без НАТО».
Ну, припустимо, Кремль і не розраховує на задоволення цих вимог. Вони мають, передусім, пропагандистське значення і націлені як на російську аудиторію, так
і на ті проросійські маргінальні сили у країнах Заходу,
які багато в чому перебувають на утриманні Москви.
Рябков на тому ж брифінгу стверджував, що Росію непокоїть ризик «провокацій» з українського боку і активність НАТО, що зросла, на українській території та
поблизу анексованого Криму. А заодно кинув американцям приманку та загрозу одночасно: мовляв, прогрес
переговорів щодо ракет середньої та меншої дальності,
залежатиме від виконання або невиконання головних
російських вимог. Але Америка не настільки зацікавлена у відновленні дії договору щодо ракет середньої та
меншої дальності в Європі, щоб заради цього давати
абсурдні юридичні гарантії нерозширення НАТО. І весь
викривальний пафос Рябкова на брифінгу був змащений
його заключною скаргою на те, що загроза американських санкцій завдає Росії економічних збитків. За його
словами, інформація про можливе відключення Росії
від системи SWIFT вкидається свідомо, щоб «обрушити
наш ринок». Одна ця скарга сама по собі дозволяє не
сприймати російські загрози Заходу серйозно.
Звичайно, Україна поки що не є членом НАТО, але
останні події дозволяють сподіватися, що ризик російського нападу на неї зменшився. Нехай не сам Байден,
але співробітники його адміністрації нарешті конкретизували, які санкції можуть бути ухвалені проти Росії
у разі її агресії проти України. До них відносяться
секторальні санкції у таких галузях, як енергетика та
споживчі товари. Крім того, може бути повністю заборонено експорт до Росії американської електроніки та
програмного забезпечення, що завдасть важкого удару
по таких стратегічно важливих галузях як хайтек та
авіація та обмежить можливості російських збройних
сил. За словами американських чиновників, Росія може
поповнити список країн-вигнанців, на зразок Ірану та
Північної Кореї. Що ще важливіше, так це те, що, за
даними американських ЗМІ, наприкінці грудня адміністрація Джо Байдена в рамках непублічної екстреної
процедури схвалила постачання Україні додаткової
військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Це, зокрема, стрілецька зброя та боєприпаси, захищені радіостанції, медичне обладнання, запчастини, радарні

системи та обладнання для ВМФ. Також американська адміністрація визнала, що обговорювала питання про постачання в Україну ПЗРК «Стінгер»,
але поки що певної відповіді на це питання немає.
Тим часом, якраз постачання «Стінгерів» Києву
могли б остудити гарячі голови в Кремлі, які б
згадали, що саме постачання «Стінгерів» афганським моджахедам стали важливим, хоч і не єдиним фактором, що змусив СРСР вивести війська з
Афганістану. Також США розглядає можливість
постачання Україні нової партії протитанкових
ракетних комплексів Javelin, мінометів та вертольотів М-17. Хоча, знову-таки, агресивність Путіна
набагато краще приборкали б не розмови про постачання, а реальні постачання в Україну тих же
Javelin’ів.
Так само безрезультатно, як і переговори Рябкова та Шерман, закінчилося засідання Ради Росія –
НАТО у Брюсселі. Російський представник, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр
Грушко після закінчення засідання заявив, що ця зустріч потрібна, щоб підбадьорити НАТО. Нагадав
уроки історії, Карибську кризу. І що це Росію не влаштовує. Схоже, НАТО анітрохи не збадьорилася. Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг, підбиваючи підсумки, стверджував, що відбувся серйозний і
прямий обмін думками щодо України, причому у сторін
зберігаються значні розбіжності. Але він назвав позитивним фактом те, що представник усіх країн НАТО і
Росії сіли за стіл переговорів. Столтенберг попередив,
що «якщо Росія знову використовує силу проти України і ще більше вторгнеться на її територію, то ми серйозно вивчатимемо подальше посилення нашої присутності у східній частині Європи». У свій актив Росія
може записати лише те, що НАТО висловило готовність
знову відкрити своє представництво у Москві. МЗС РФ
відреагувало швидко: «Це була пропозиція альянсу.
Вона врахована. Відповіді російська сторона поки що
не дала». Тобто Росія ще трохи упиратиметься, перш
ніж погодиться на взаємний обмін місіями. Але жодних
значних поступок Путіну Північно-Атлантичний
альянс поки що не допустив.
І насамкінець – одна коротка ремарка. Цього тижня
у віці 65 років помер голова Європарламенту Давид
Марія Сассолі. Дуже характерно, як офіційні структури
Євросоюзу коментують причини його смерті. Сассолі
ніби помер від ускладнень, що виникли після порушення імунної системи. При цьому за першої госпіталізації
Сассолі у вересні минулого року повідомлялося, що у
нього важка пневмонія в результаті ковіду (пізніше
ковід поспішили замінити на екзотичну «хворобу легіонерів»). Є всі підстави вважати, що голова Європарламенту помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Але про коронавірус у зв’язку зі смертю Сассолі
офіційні представники євроструктур вважають за
краще не говорити. І ось чому. Одразу ж постає питання, чи померлий був вакцинований від ковіду. І обидва
варіанти відповіді виявляються вкрай незручними для
керівництва Євросоюзу. Якщо Сассолі не був вакцинований або, гірше за те, купив підроблений сертифікат
про вакцинацію, це дискредитує кампанію з загальної
вакцинації, що проводиться в країнах ЄС. Якщо один
із найвищих чиновників Євросоюзу не був вакцинований, то чого варті заклики керівників ЄС до простих
громадян. Якщо ж Сассолі був вакцинований, але все
одно помер далеко не в літньому віці, то антиваксери
теж можуть взяти цей випадок на озброєння, стверджуючи, що вакцина не дає надійних гарантій від смерті.
Ось це небажання, яке стало звичкою керівників європейських структур і низки держав, що входять до нього, не говорити вголос незручну правду, якраз і використовує Путін, шантажуючи Євросоюз.
Борис СОКОЛОВ, професор, Москва

осія не взяла на себе зобов’язань щодо деескалації на українському кордоні після двох раундів
дипломатичних переговорів, що відбулися цього тижня, заявила в середу заступниця держсекретаря США
Венді Шерман. Про це повідомляє CNN.
США визнали, що досі незрозуміло, чи має Москва
намір використовувати переговори як привід, аби
заявити, що дипломатія не спрацювала.
Шерман сказала журналістам, що зустріч у форматі
Ради Росія – НАТО в середу закінчилася «тверезим
закликом союзників з НАТО до Росії» відповісти на
можливості, які пропонує міжнародна спільнота для
деескалації ситуації на кордоні з Україною, і обрати
шлях дипломатії.
За її словами, США та їхні західні союзники поки
що не знають, яку мету переслідує президент Росії
Володимир Путін. У своїх заявах російські офіційні
особи припустили, що Москва може вдатися до воєнних
дій, якщо політичні зусилля не увінчаються успіхом.
Це попередження пролунало через день після того, як
військові РФ провели навчання з бойовою стрільбою
біля кордону.
«Коли сьогодні вранці повідомляють про навчання
з бойовою стрільбою, то що це? - сказала Шерман, Ідеться про вторгнення? Ідеться про залякування? Це
спроба підривної діяльності? Я не знаю. Але це не
сприяє досягненню дипломатичних рішень».
«Жодних зобов’язань щодо деескалації (з боку РФ ред.) не було й немає, - зазначила вона й додала: - Не
було й заяви, що цього не буде».
Шерман припустила, що росіяни самі не знають, як
збираються діяти після дипломатичних переговорів зі
США та НАТО.
«Є над чим працювати, є місця, де ми можемо зміцнити взаємну безпеку, - зауважила вона. - Є місця, де
ми не можемо. Але прогресу можна досягти».
США та їхні союзники з НАТО ще раз дали зрозумі-

ЖОДНИХ ЗОБОВ›ЯЗАНЬ ЩОДО ДЕЕСКАЛАЦІЇ
НА УКРАЇНСЬКОМУ КОРДОНІ РФ НЕ ВЗЯЛА

ти, що вимога Росії не дозволяти Україні вступати в
НАТО не має сенсу, підкреслила Шерман під час переговорів. За її словами, важко зрозуміти, як Росія може
відчувати загрозу з боку України, коли має найбільші
збройні сили в Європі.
В інтерв’ю CNN вона сказала, що, на її думку, Путін
розмістив війська на кордоні України, аби «тиснути на
Європу та США, чинити тиск на євроатлантичні амбіції, щоб... залякати, примусити і сказати: «У мене є
палички-виручалочки, які я можу внести в цю дискусію».
Своєю чергою, заступник міністра закордонних
справ Росії Олександр Грушко після зустрічей у середу

заявив, що Москва вдасться до військових заходів,
якщо політичний курс не зможе запобігти загрозам
її безпеці.
«У нас є набір законних військово-технічних заходів, які ми використовуватимемо, якщо відчуємо
реальну загрозу безпеці, а ми її вже відчуваємо,
якщо наша територія розглядатиметься як об’єкт
для спрямованого удару, - сказав Грушко. - Звичайно, ми не можемо з цим погодитися. Ми вживемо
всіх необхідних заходів, аби воєнними засобами
відвести загрозу, якщо не вийде політичними засобами».
Грушко сказав, що російська сторона повідомила країни НАТО, що нинішня ситуація стає «нестерпною» для Москви. Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін також песимістично
висловився з приводу переговорів, заявивши, що
саме НАТО нібито ігнорує пропозиції Росії щодо деескалації й що це може призвести до конфліктів.
«Російська сторона неодноразово пропонувала
Альянсу вжити заходів з деескалації ситуації, - сказав
він. - З боку Альянсу російські ініціативи були проігноровані. Це створює передумови для інцидентів та
конфліктів, підриває основи безпеки».
Засідання Ради Росія-НАТО, що відбулося в середу,
було другим із трьох запланованих на цей тиждень.
Делегація США на чолі з Шерман зустрілася з росіянами в понеділок у Женеві, а ОБСЄ проведе засідання з
РФ у четвер у Відні.
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РОСІЯ ЯК КРАЇНА-АГРЕСОР НЕ МАЄ
ПРАВА ДИКТУВАТИ СВОЇ УМОВИ
У БРЮССЕЛІ, ЖЕНЕВІ ТА ВІДНІ РОЗПОЧАТО
ПЕРЕГОВОРИ І ЗУСТРІЧІ ПРО СИТУАЦІЮ НА
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОМУ КОРДОНІ ТА БЕЗПЕКОВІ
ВИМОГИ КРЕМЛЯ ДО ЗАХОДУ
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Захід розцінюватиме військове вторгнення в Україну як набагато жорстокіше правопорушення, аніж
анексію Криму та розгортання війни на сході, повідомляє американське видання The New York Times.
Також президент США Джо Байден пообіцяв ухвалювати всі рішення лише зі згоди українців. На цьому
часто наголошують фразою, яка стала вже своєрідним
гаслом американсько-українських відносин: «Нічого
про нас без нас».
Протягом останнього тижня саме тему російської
агресії найбільше обговорювали в газеті. The New York
Times оприлюднила і перелік ймовірних санкцій проти
Росії, які можуть запровадити в разі нападу Кремля.
Серед них: зупинення участі найбільших фінансових
установ Росії в світових операціях, а також заборона на
використання американських технологій, що необхідні
для оборони і озброєння російської армії.
Deutshe Welle оприлюднило результати дослідження
Deutschlandtrend, яке провів берлінський інститут
Infratest dimap. Так, майже 30% опитаних вважають
Україну надійним партнером. Натомість Росію – 17%.
Цікавою є і соціологія щодо посилення санкцій ЄС та
США стосовно РФ. 47% німців вважають наявні санкції
недостатніми і прагнуть їх збільшення. А 65% опитаних
заявили, що країни ЄС приділяють недостатньо уваги
своїй ролі посередника у конфлікті, що загострився.
Британська газета The Guardian також аналізує напружену ситуацію на сході України і акцентує увагу на
підводних кабелях, які передають інтернет-дані усьому
світу. Глава збройних сил Великої Британії Тоні Радакін
занепокоєний російськими підводними човнами, які
можуть застосувати в разі нападу на Україну. Дуже
велика ймовірність завдати шкоди кабелям і порушити
світову інформаційну систему. «Будь-яка спроба пошкодити їх може розцінюватися як військовий акт…
Саме через них проходить більша частина всієї світової
інформації і трафіку», – зазначив адмірал у нещодавньому інтерв’ю Time.
Euronews звернула увагу на роль НАТО в контексті
російсько-українського конфлікту. Кремль висуває
дедалі нові вимоги щодо обмеження дій Альянсу, які
спрямовані на захист України, і вимагає заборонити
будь-яку військову діяльність, в тому числі навчання,
НАТО у Східній Європі та надати письмові гарантії
того, що Україну не приймуть до Альянсу. «Він (В. Путін – Ред.) дотримується тієї ж стратегії, якої дотримувався з 2014 року, але іншими методами… Однак, я
думаю, що він вже досягає того, чого хоче, а саме: тримати Україну слабкою і тривожною, і завжди ставити
цей знак питання щодо західної підтримки України»,
– цитує Euronews аналітика з Rasmussen Global Фабріса
Потьє, який також зауважує, що військове вторгнення
в Україну все ж можливе.

Нинішній тиждень для України, США, ЄС і НАТО
пройде у напруженому дипломатичному ритмі переговорів з Росією, які на різних рівнях відбуватимуться у
Брюсселі, Женеві та Відні. Приводом для цього став
ультиматум Москви США та НАТО з вимогою дати їй
юридичні гарантії, що Північноатлантичний альянс заморозить процес розширення і не прийме до своїх лав
Україну.
І хоч американські та європейські дипломати стверджують, що вони обговорюватимуть ці чутливі питання
із представниками Кремля у формі діалогу, говорити про
дипломатичний діалог складно в умовах, коли біля кордонів України стоїть близько 100 тисяч російських військових, танки й інша військова техніка. І коли російські
політики, починаючи від президента Володимира Путіна
та спікерки МЗС Марії Захарової й закінчуючи екзальтованими депутатами тамтешньої держдуми недвозначно заявляють, мовляв, Москва готова розпочати бойові
дії, якщо її умови не буде виконано.
ДИПЛОМАТИЧНІ ПЕРЕГОВОРИ В УМОВАХ ШАНТАЖУ

Напередодні переговорів під час підготовчих брифінгів і пресконференцій західні дипломати й чиновники
заявляли, що Москва має бути готова почути й розглянути критичні зауваження Заходу. Серед них військові
вторгнення Росії в Україну та Грузію, втручання в американські вибори та використання хімічної зброї на території Великої Британії. Проте цими вихідними держсекретар США Ентоні Блінкен доволі скептично висловився про очікування щодо майбутніх переговорів із
Кремлем. «Не думаю, що цього тижня ми побачимо якісь
зрушення», – сказав Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN.
Хоч він і підтвердив необхідність двосторонніх зустрічей і важливість того, щоб Росія почула Захід. «Ми
вислухаємо занепокоєння Росії. Але їй доведеться вислухати й нас», – наполягає держсекретар. Він зауважив,
що «в атмосфері ескалації, коли до голови України приставлено пістолет», вести дипломатичні переговори
складно. «Тому якщо ми справді хочемо досягнути прогресу, нам треба побачити деескалацію, щоб Росія припинила бути загрозою, якою вона залишається для
України», – наголосив Ентоні Блінкен.
У понеділок у Женеві США та Росія вже розпочали
переговори, спрямовані на послаблення напруженості
довкола України. Хоч офіційно зустрічі щодо вимог
Кремля відбуваються між Москвою та Вашингтоном,
США перебувають у постійному контакті з НАТО, а також європейськими та українськими партнерами.
Паралельно із женевськими переговорами вчора у
Брюсселі відбулося надзвичайне засідання Комісії Україна – НАТО на рівні послів, під час якого ситуація на
українсько-російському кордоні й переговори із Кремлем
стали одним із ключових питань. Альянс прагнув продемонструвати Києву, що розмови про український файл
не відбуваються за спиною самої України. У засіданні
взяла участь віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
ШЛЯХ ДО НАТО – ЧЕРЕЗ РЕФОРМИ

На спільній пресконференції, яка відбулась у штабквартирі НАТО перед початком засідання, Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що не очікує розв’язання всіх
проблем після завершення запланованих на цей тиждень
зустрічей з РФ у різних форматах.
«Схвалюю зустріч, яка відбудеться пізніше, цього
тижня у середу, і ту, яка відбувається сьогодні в Женеві,
а також зустріч ОБСЄ пізніше цього тижня. Але не очікую, що ці зустрічі можуть вирішити всі питання», –

спрогнозував Генсек НАТО. За його словами, мета цих
зустрічей – погодити подальший шлях переговорів і
майбутні зустрічі, які допоможуть у врегулюванні конфлікту.
«Нереалістично очікувати, що вже цього тижня всі
проблеми буде розв’язано. Але сподіваюся, що є справжня воля обох сторін, зокрема російської, бути залученими до процесу, який здатний запобігти новому збройному конфлікту в Європі», – наголосив Єнс Столтенберг.
Генсек НАТО вкотре запевнив, що Альянс «не піде на
компроміс щодо права жодної держави в Європі обирати
власний шлях, зокрема й щодо безпекових домовленостей, частиною яких вона хоче бути». Він наголосив, що
тільки Україна і 30 союзників НАТО мають право вирішувати, коли Україна буде готовою до членства в Альянсі. Єнс Столтенберг зазначив, що НАТО дотримується
свого рішення, ухваленого на Бухарестському саміті 2008
року, згідно з яким, Україна у майбутньому може-таки
стати членом НАТО. «Ми дотримуємося цього рішення
і допомагаємо Україні рухатися до членства, імплементуючи реформи», – додав Генсек.
Вимоги Росії до Заходу не можна вважати переговорною позицією, бо агресор перебуває не в тому становищі,
яке дає йому змогу диктувати умови, вважає віцепрем’єрміністр Ольга Стефанішина. «Дискусія може початися
лише після відведення російських танків від українських
кордонів», – заявила вона на пресконференції. Ольга
Стефанішина зауважила, що Росія намагається змістити
акцент переговорів шляхом погроз, «не роблячи жодних
кроків для мирного врегулювання в межах мінського й
нормандського форматів. Москва нав’язує свій порядок
денний замість того, щоб повернутися за стіл переговорів». За її словами, Росія фактично вимагає від Заходу
«безумовної капітуляції, що підриває базові принципи
функціонування демократичних країн і НАТО загалом».
На думку Ольги Стефанішиної, найпринциповішим
для України питанням під час багаторівневих переговорів щодо російських вимог безпекових гарантій залишається «невід’ємне суверенне право країни обирати
власні безпекові механізми, включно з альянсами й договорами». Вона нагадала, що курс на європейську та
євроатлантичну інтеграцію України закріплено в Конституції. «Тож це не може бути предметом переговорів
чи торгів», – чітко дала зрозуміти Ольга Стефанішина.
Після спілкування з українською стороною на засіданні Комісії Україна – НАТО представники 30 країнчленів Альянсу зібрались окремо, щоб обговорити почуту інформацію та ще раз узгодити позиції перед засіданням Комісії Росія – НАТО, яке має відбутися завтра
у Брюсселі. Москву на цих переговорах представлятимуть заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, заступник міністра оборони та представник генштабу Росії. Варто очікувати, що про підсумки
цих, певне, непростих переговорів українську сторону
проінформують наступного дня на засіданні Військового комітету НАТО, на яке, заплановано, має прибути
головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Вікторія ВЛАСЕНКО
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КРЕМЛЬ НАМАГАЄТЬСЯ ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПРИНЦИПІВ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ

АМЕРИКАНСЬКІ ДИПЛОМАТИ
ЗУСТРІЛИСЯ З КЕРІВНИЦТВОМ ДНІПРА

території країн-членів, які
приєдналися до НАТО після
1997 року. Також серед «гарантій» Москва вимагає документального підтвердження того, що Україну та Грузію
н і кол и не п ри й м у т ь до
Альянсу. Більшість міжнародних оглядачів назвали ці
вимоги заздалегідь не можливим до виконання ультиматумом.
Натомість В. Шерман розповіла, що обидві сторони
обговорили можливість відродження Договору про ракети середньої та меншої
дальності, від якого США відмовилися у 2019-му
після довгих років звинувачень Росії у порушенні
його умов.
Водночас важливо додати, що глава російської
делегації на переговорах із США в Женеві Сергій
Рябков, коментуючи ситуацію з концентрацією
військ вздовж українського кордону, заявив, що у
РФ «немає намірів напасти на Україну», але ризик
військової конфронтації високий.
При цьому він висловився з приводу «неготовності» США вирішувати питання стосовно «гарантій безпеки» «в ключі, що влаштовує Росію». А саме
– нерозширення НАТО, відсутність ракет біля
кордонів РФ, відмову від «залучення» Києва до
НАТО. Рябков заявив, що «недооцінювати ризики
військової конфронтації не можна», а американська сторона, відмовляючись від нерозширення
НАТО, за його словами, недооцінює серйозність
ситуації.
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Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін (на знімку), дипломат політичного відділу
Посольства США Наталі Олдані зустрілися з керівництвом Дніпра. Готовність Дніпропетровщини до надзвичайної ситуації у разі ескалації конфлікту російською стороною обговорили під час зустрічі тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін,
дипломата політичного відділу Посольства США
Наталі Олдані з керівництвом Дніпра.
«Не секрет, що Сполучені Штати занепокоєні намірами Росії. Тому ми зв’язуємося з нашими друзями,
щоб з’ясувати, які в них настрої, і що вони думають
про цивільну й територіальну оборону», – заявила
Крістіна Квін.
Сторони говорили й про плани з упровадження
закону про територіальну оборону. Секретар міськради Олександр Санжара зауважив, що в місті постійно
удосконалюються плани з протистояння певним надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з можливою ескалацією подій на сході країни.
Володимир РИБАЛЬЧЕНКО

Сполучені Штати відкидають безпекові пропозиції Росії, включаючи
вимоги не приймати Україну до НАТО.
Про це заявила заступник державного секретаря
США Венді Шерман після
переговорів із російською
делегацією у Женеві. «Ми
нікому не дозволимо закрити політику відчинених дверей НАТО, яка завжди була центральною
для Альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці із суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами. І ми не будемо приймати рішення
ні щодо України без України, ні щодо Європи без
Європи, ні щодо НАТО без НАТО», – цитує слова В.
Шерман «Європейська правда» з посиланням на
«Нью-Йорк Таймс». Заступниця держ-секретаря
також підкреслила, що в Женеві «була дискусія,
краще розуміння один одного та пріоритетів один
одного», але «це було не те, що ми назвали б переговорами».
Багато пропозицій Кремля, як зазначила Шерман,
не підходять західним чиновникам, які наполягають
на тому, що регіони впливу в стилі холодної війни є
пережитком минулого і що країни повинні мати
можливість обирати свої власні союзи. «Ми не обговорювали договір, який вони поклали на стіл», –
сказала Шерман.
Нагадаємо: Росія висунула принципові умови так
званих «гарантій безпеки» та діяльності Альянсу на
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втопром Німеччини підбиває специфічні підсумки
2021 року: падіння продажів, зростання прибутку, бум
уживаних авто, зміна лідера в преміум-сегменті, 43% машин
з альтернативними моторами.
Стрімкі зміни структури попиту на тлі вкрай низьких продажів внаслідок гострого дефіциту комплектуючих при
зростанні цін і прибутків. Так можна дуже коротко охарактеризувати вельми специфічні підсумки 2021 року для німецького автомобільного ринку і автопрому ФРН.

7 ОСОБЛИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ
ФРН. ЯКІ АВТО КУПУЮТЬ СЬОГОДНІ НІМЦІ
ЯКИМИ СТАЛИ ПІДСУМКИ МИНУЛОГО РОКУ ДЛЯ НІМЕЦЬКИХ АВТОБУДІВНИКІВ

НАЙГІРШИЙ ПОКАЗНИК ЗБУТУ АВТОМОБІЛІВ ВІД ЧАСУ
ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ
Перша особливість минулого року: відбулося чергове
зменшення найбільшого автомобільного ринку Європи.
Кількість зареєстрованих у ФРН нових легкових машин
зменшилася проти і так вже досить слабкого попереднього
року ще на 10% і склала 2,62 млн одиниць, повідомило Федеральне автотранспортне відомство (Kraftfahrt-Bundesamt,
KBA). Це найгірший валовий показник від часу об’єднання
Німеччини у 1990 році.
Водночас знизився і експорт німецьких автомобілів, тож
з конвеєрів автозаводів на території ФРН зійшло приблизно
3 млн автомобілів – як мінімум на 10% менше, ніж роком
раніше.
BMW ОБІГНАВ MERCEDES-BENZ У ПРЕМІУМ-СЕГМЕНТІ
Таке різке падіння виробництва і збуту значною мірою
викликане другою специфічною особливістю останніх приблизно півтора років – безпрецедентним дефіцитом комплектуючих, перш за все – мікрочіпів, який виник через порушення глобальних ланцюжків поставок під час пандемії.
З цією проблемою зіткнувся весь світовий автопром, всюди заводам довелося тимчасово зупиняти конвеєри, проте
у Німеччині автобудівники постраждали від цих перебоїв
більшою мірою, ніж в інших країнах. Такого висновку дійшло
дослідження, проведене під керівництвом професора Фердинанда Дуденгеффера (Ferdinand Dudenhöffer), директора дослідницького інституту CAR (CAR-Center Automotive
Research) у Дуйсбурзі.
Однак, концерн BMW впорався з цією кризою, схоже,
краще, ніж його головний конкурент Mercedes-Benz. У будьякому разі, автобудівник з Мюнхена повідомив, що встановив
у 2021 році фірмовий рекорд зі збуту, продавши по всьому
світу понад 2,2 млн автомобілів, завдяки чому вийшов на
перше місце у глобальному преміум-сегменті, залишивши
позаду Mercedes-Benz, продажі якого впали на 5% - до 2,05
млн одиниць, і Audi.
ЧЕРЕЗ ДЕФІЦИТ МІКРОЧІПІВ ПОДОРОЖЧАЛИ НОВІ
АВТОМОБІЛІ
Попри зниження валових показників, більшість німецьких
автобудівників закінчило рік, ймовірно, з хорошими і навіть
високими фінансовими результатами. Докладні звіти
з’являться пізніше, однак, наприклад, для Audi перша половина минулого року виявилася рекордно прибутковою, а у
жовтні компанія підвищила прогноз норми прибутку на весь
рік.
Річ у тому, що в умовах дефіциту чіпів цей автобудівник,
як і його конкуренти, встановлював наявні мікросхеми насамперед на найбільш дорогих і прибуткових моделях. До того
ж через вимушене скорочення виробництва попит на ринку
перевищив пропозицію, замовлені машини довелося чекати
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часом місяцями, і це дозволило автобудівникам не лише відмовитися від різних знижок для покупців, а й підвищити ціни
на свою продукцію.
ЗРОСТАННЯ ЦІН НА УЖИВАНІ АВТОМОБІЛІ В НІМЕЧЧИНІ
Ще однією особливістю минулого року став бум уживаних
автомобілів і помітне зростання цін на них на німецькому та
інших ринках, викликаний знову-таки скороченням виробництва нових машин через брак комплектуючих. У результаті фінансовий підрозділ концерну Volkswagen налаштувався
на найвищий річний прибуток у своїй історії, оскільки зіткнувся з великим попитом на ті автомобілі, які клієнти повертали після закінчення лізингових контрактів.
Такі дво- або трирічні автомобілі охоче купували, зокрема,
численні фірми. Зазвичай вони купують або беруть в лізинг
для своїх співробітників нові автомобілі, проте в умовах дефіциту не змогли або не захотіли чекати. Тут слід враховувати, що в Німеччині корпоративні клієнти відіграють вкрай
важливу роль на автомобільному ринку. Так, у 2021 році, за
даними відомства KBA, 65,4% усіх нових автомобілів було
зареєстровано на юридичних і лише 34,6% – на фізичних осіб.
ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ СТРІМКО ЗДАЮТЬ
ПОЗИЦІЇ У ФРН
Однак чи не ключовою особливістю минулого року на
автомобільному ринку Німеччини стала прямо-таки стрімка
зміна структури попиту на різні типи двигунів. Популярність
машин з гібридними і електричними моторами зростала
буквально щомісяця, а авто з двигунами внутрішнього
згоряння (ДВЗ) продовжували здавати позиції.
Особливо це стосується дизельних моторів. Лише кілька
років тому приблизно кожна друга зареєстрована в Німеччині нова легкова машина працювала на дизелі. У 2021 році – вже
тільки кожна п’ята (20%). Водночас частка бензинових моторів
скоротилася з 46,7% у 2020 році до 37,1%, свідчить статистика
KBA. В результаті традиційними двигунами внутрішнього
згоряння були оснащені минулого року лише 57,1% нових
автомобілів.
Відповідно, майже 43% легкових машин, які вперше виїха-
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ли у 2021 році на дороги ФРН, мали альтернативні двигуни.
Найбільш затребуваними у цьому сегменті залишалися автомобілі з різними гібридними технологіями, які поєднують
ДВЗ і електромотор. Їх продажі зросли на 43% і досягли майже 754,6 тисяч одиниць або 28,8%. При цьому 325,4 тисяч
склали плагін-гібриди PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle),
у яких електромотори заряджаються не під час руху, а за допомогою кабелю від мережі. Водночас продажі повністю
електричних автомобілів BEV (Battery Electric Vehicle) зросли
за рік на 83,3%, досягли майже 356 тисяч і забезпечили частку
в 13,6%. Отже, електромобілі BEV купували минулого року в
ФРН дещо частіше, ніж плагін-гібриди PHEV.
Щодо автомобілів з альтернативними двигунами, які працюють на газі, то вони залишаються на німецькому ринку
маргіналами, причому змагання між зрідженим (LNG) і стисненим (CNG) газом останній явно програє.
Так, збут нових авто, які використовують стиснений природний газ, упав більш ніж на 45% до 3916 одиниць, що становить частку ринку нових машин у 0,1%. На цьому тлі
зростання продажів автомобілів на зрідженому газі на 54,6%
до 10 118 одиниць виглядає успіхом, хоча частка цього типу
двигунів не перевищила на німецькому ринку і 0,4%.
SUV - НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНИЙ У НІМЕЧЧИНІ КЛАС
АВТОМОБІЛІВ
Зі статистики KBA також зрозуміло, що у Німеччині скорочується сегмент класичних автомобілів середнього класу.
Німецькі покупці дедалі частіше обирають або більш дорогі,
або істотно дешевші моделі. В результаті у 2021 році в ФРН в
умовах падаючого ринку зростали, з одного боку, продажі
мініавтомобілів, а з іншого – машин представницького класу
і SUV. При цьому кожен четвертий новий автомобіль (25,4%)
відносився до класу SUV, що показує: міські позашляховики
– найбільш затребуваний наразі у Німеччині тип легкових
автомобілів, незалежно від виду двигунів.
VOLKSWAGEN ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛІДЕРОМ
АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ ФРН
Якщо говорити про бренди, то давня особливість німецького ринку – тут незмінно лідирує Volkswagen. У 2021 році
його частка серед нових авто склала 18,7%. З вироблених на
території ФРН марок з найбільшим скороченням продажів
зіткнулися Ford (мінус 35%) і Mercedes-Benz (мінус 25,7%), а з
найбільшим приростом – Smart (+49,7 %) і Opel (+10,7 %). Серед
імпортованих машин найбільшу частку на ринку нових машин
мали Skoda (5,7%), а також Seat, Hyundai і Renault (усі троє
близько 4%). У електромобілів Tesla і Polestar зростання продажів склало відповідно 138% і 153%.
І останнє: згідно KBA, найпопулярнішими в Німеччині
кольорами нових автомобілів є сірий/сріблястий з часткою
майже в 30%, чорний (майже 25%) і білий (понад 21%).
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Спеціаліст в HR відділ в транспортну компанію ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ
ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

Якщо ви амбіційні і відповідальні?
Запрошуємо вас у наш колектив!
Пропонуємо бенефіти: медичне страхування,
оплачуємо свята і відпустку
Вимоги: знання англійської і
польської мов, легальний статус

773.368.2065
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|> Графік роботи з Пн-Пт з 6.00 ранку до 4 по обіду.
|> Оплата по домовленості на години або відсоток.
|> Стабільна робота круглий рік.
ТЕЛЕФОНУЙТЕ:
|> Одноразовий бонус 1000$

773.807.3837

Оператор на Fork Lift
Потрібен на роботу в транспортну компанію
- З досвідом і без
- Стабільна робота
- Висока оплата
- Компанія
знаходиться в
River Grove, IL
Вимоги - розмовляти польською мовою

773.240.6480

Розмовляємо польською і англійською мовами

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

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS













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...

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
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March 2021:

$3.73

April 2021:
May 2021:

$3.28

June 2021:
July 2021:

$3.26

August 2021:

$3.42

$3.44
$3.37
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Здоров‘я

ПРОРИВ У МЕДИЦИНІ
В США ВПЕРШЕ
ПРОВЕЛИ
ЛЮДИНІ
УСПІШНУ
ТРАНСПЛАНТАЦІЮ ГЕННОМОДИФІКОВАНОГО СЕРЦЯ
СВИНІ.
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Операція відбулася 7 січня в медичному центрі
університету Меріленда, повідомляє прес-реліз науко
вої установи.
57-річного Девіда Беннета очікувала неминуча
смерть, адже всі інші спроби вилікувати його були
неефективними. В пересадці людського серця і вста
новленні штучного серцевого насоса йому відмовили
через вкрай поганий стан.
Смертельне серцеве захворювання прикувало його
до ліжка на шість тижнів до операції, життя забезпе
чували лише спеціальні медичні прилади. Чоловік
погодився на експеримент і вже протягом чотирьох
днів після операції має чудові показники, повідомило
CNN.
За допомогою генетичної інженерії в самому серці
свині усунули ген, який міг викликати відторгнення
органів і сильну імунну відповідь. Пацієнт також по
винен пити ліки, які придушують імунітет, щоб запо
бігти відторгненню пересадженого органа.
За різними даними, щорічно в США проводиться
від двох до чотирьох тисяч трансплантацій серця. А,
за даними organdonor.gov, кількість людей, яким необ
хідна пересадка, сягає 106 тисяч. Генетична інженерія
покликана збільшити шанси людей, які потребують
пересадки органів, на життя.
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ГОЛОВНИЙ БІЛЬ: ТИПИ, ПРИЧИНИ ТА ТРИВОЖНІ СИГНАЛИ

Головний біль є дуже поширеною проблемою. Проте
можна зробити досить багато, аби запобігти або, принай
мні, знизити його. Деякі види головного болю можуть
бути частиною серйозного розладу, і тому, дуже важливо
вчасно його розпізнати та звернутися за невідкладною
допомогою.
Найбільш поширеними типами головного болю є головний біль напруги та мігрень.
Головний біль напруги за
звичай викликає відчуття
зав’язаної навколо голови
тугої пов’язки. Головний
біль при мігрені часто опи
сують як пульсуючий або
тремтячий, який може су
проводжуватися відчуттям
спалахів мерехтливих вог
нів. Також, такій біль може
супроводжувати нудота та
блювання. Поширеними
тригерами мігрені є червоне вино, глутамат натрію, ні
трати, парфуми, харчові добавки, шоколад, аспартам та
кофеїн. Для багатьох страждаючих на мігрень також
характерним є дефіцит магнію; ті, хто стикається з голо
вним болем подібного роду, можуть обговорити зі своїм
лікарем зміну кількості споживання цього мінералу.
Деякі поширені причини головного болю:
• Зневоднення організму, низький рівень цукру в
крові через відсутність харчування або через споживан
ня продуктів з високим вмістом цукру;
• Відмова від кофеїну, нікотину чи інших стимулято
рів;
• Гарячка, синусит, карієс або абсцес, часте чхання або
кашель;
• Стрес, напруга м’язів шиї, напруга очей, скрегіт зу
бами, вживання холодних страв чи напоїв;

• Дим, шкідливі випаровування, чадний газ;
• прийом ліків, таких як протизаплідні засоби, заміс
на гормональна терапія, ліки від еректильної дисфункції,
деякі антигіпертензивні препарати, нітрати короткої дії
при стенокардії.
Профілактика головного болю може включати в себе
зменшення або повну відмову від вживання алкоголю,
куріння і кофеїну, зниження стресу і при
йом їжі не менше двох або трьох разів на
день. Регулярний години сну, а також
графік прийому їжі та фізичних вправ.
Тривожні маркери головного болю, що
потребують негайного медичного огляду,
включають (але не обмежуються ними)
наступні симптоми:
• Головний біль, пов’язаний з лихоман
кою, світлобоязню чи ригідністю потилич
них м’язів.
• Напад «найгіршого в житті» головно
го болю.
• Біль, що супроводжується труднощами при ходьбі,
розмові, втрата чутливості або здатності керувати однією
стороною тіла
• Раптовий напад болю («громовий біль голови»)
Вкрай важливо постаратися визначити причини час
тих головних болів, аби можна було внести зміни, заради
їх запобігання. Те, що викликає сильний головний біль
у однієї людини, може мати жодного ефекту у іншої лю
дини. Так само, як деякі християни можуть вважати
вживання алкоголю неправильним, інші – допустимим.
У 1 Посланні до Коринтян 8:9-13 Святий Павло закликає
нас бути чуйними до того, що засмучує інших віруючих.
Занадто наївно вважати, що інші люди обов›язково мають
ті ж самі погляди, що й ви. Нам усім потрібно вивчати
Слово Боже, щоб жити так, як Він хоче, щоб ми жили.
Підготувала Лінда ФІЛЛІПС

УСПІХ ВАМ БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ. ДЕРЗАЙТЕ!

Якщо ж для вас стала проблемою значна
зайва вага, якщо через це ви погано поч ува
єтесь і заробили проблеми зі здоров’ям – зна
чить, час починати працювати над собою. Як
же боротися з ожирінням у домашніх умовах?
З цим запитанням ми зверн улися до фах івця
– лікаря-дієтолога Мар’яни Мурдій.
– Для початку нагадаємо, як з’ясувати, що
ваш організм потребує захисту від ожиріння.
На всяк випадок наведемо головний показник,
який визначає, що вам час боротися з ожирін
ням, – індекс маси тіла (ІМТ). Це – результат
ділення маси тіла у кілограмах на зріст люди
ни у метрах, узятий у квадраті. Отриманий
індекс у нормі варіює від 18 до 25.
Якщо він перебуває в діапазоні від 25 до 30
– це вже показник надлишкової маси тіла, яка
загрожує обернутися ожирінням, якщо з нею
не боротися. ІМТ вище 30 – свідчить про
ожиріння.
У цьому випадку слід терміново вирішу
вати, як боротися з ожирінням, поки воно не
призвело до тяжких порушень роботи орга
нізму – цукрового діабету, гіпертонії і хвороб
серця.
– З чого ж потрібно починати боротися
з ожирінням?
– Почніть рухатися. Якщо ви поки не від
чуваєте в собі сил для занять фізкультурою,
просто встаньте з дивана і почніть ходити.
Коли ви ходите по кімнатах, коли щось об
мірковуєте або розмовляєте по бездротовому
телефону, зайвий раз розкладіть речі по міс
цях або пройдіться мокрою ганчіркою по всіх
горизонтальних поверхнях. Усіма можливи
ми способами переконуйте себе не лежати на
дивані.

Висипайтеся. Спати потрібно від 7 до 9
годин на добу. Давно доведено, що постійно
недосипаючі люди частіше мають зайву вагу
порівняно з тими, хто спить достатньо. Це
пов’язано з уповільненням у них метаболізму.
Виснажений недосипом організм таким чи
ном заощаджує енергію. Тому на запитання
«Як боротися з ожирінням ночами?» правиль
на відповідь – спати і висипатися!
– Що потрібно зробити для нормалізації
дієти?
– По-перше, пийте достатньо води. Вона
дає енергію тілу і допомагає травним проце
сам. Які б способи боротьби з ожирінням вам
не призначив ваш лікар, у будьякому разі
споживання до 2 літрів чистої води в день
тільки піде вам на користь.
Зменшіть споживання калорій. Конкретну
дієту вам призначить спеціаліст з урахуван
ням особливостей вашого організму і наявних
захворювань. Але як боротися з ожирінням,
споживаючи висококалорійні продукти? Це
неможливо! Тому вже зараз зменшіть спо

живання солодощів, борошняних виробів,
жирного м’яса, вершкового масла.
– Чим можуть допомогти в боротьбі
із зайвою вагою наші рідні та близькі?
– Візьміть сім’ю в союзники. Коли ви
озвучите їм свій намір боротися з ожирін
ням і перемогти, зворотного шляху для вас
уже точно не буде. Попросіть близьких
скласти вам компанію, щоб прогулятися у
вихідний день, готуйте для них смачну і
корисну їжу – нехай вони подадуть вам ідеї
низькокалорійних і здорових страв.
– Які види фізичної активності варто
використовувати в боротьбі з ожирін
ням?
– Не може бути, щоб вам зовсім нічого не
подобалося! Басейн, танці, йога, спортивна
ходьба, піший туризм. Почніть із малого –
якщо ви соромитеся поки ходити на танці,
самі розучуйте рухи за допомогою Інтернету,
якщо швидка ходьба дається важко, ходіть на
невеликі відстані нешвидким кроком. Знову
ж залучіть у свою компанію близьких людей
або подруг – заняття будуть минати непо
мітно і весело.
Почніть робити ці перші кроки вже із
сьогоднішнього дня, не бійтеся змінити щось
у своїх звичках або розпорядку дня.
Обов’язково відвідайте лікаря-гігієніста,
докладно розпитайте його, як боротися з
ожирінням, щоб не нашкодити організму.
Фіксуйте всі свої досягнення – як щодо
зниження ваги, так і в плані нових звичок і
роботи над собою.
Успіх вам буде забезпечений. Дерзайте!
Ярослав ШЛАПАК

ПРИЧИНА ДЕПРЕСІЇ
У ДІТЕЙ

Діти з порушенням режиму сну
більш схильні до розвитку депресії та
тривожних розладів у пізньому віці,
стверджують фахівці університету
Хьюстона.
За словами автора дослідження док
тора Кендиса Альфано, здоровий сон
дуже важливий для психологічного
здоров’я дитини. Постійна недостат
ність сну врешті-решт призводить до
розвитку депресії, підвищеної тривож
ності та появи різних емоційних про
блем.
Обмеження кількості сну в дітей у
віці від 7 до 11 років впливає на настрій
і загальний стан здоров’я дитини. На
приклад, після двох ночей поганого сну
діти отримують менше задоволення від
улюблених занять, знижується рівень
їх активності.
Якщо в дитини присутня денна со
нливість, імовірніше, її нічний сон був
недостатньо якісним.

Are you interested in owning a
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?
Features of the business for sale:
Located in Addison, IL
Over $150k in equipment
Perfectly located with many returning clients
Eight experienced mechanics on staff
Recently renewed lease for $16,900 per month for 10 years
Parking for 60 TRUCKS paying $300 per month (cover the
entire monthly lease payment)
 10,000sf truck repair facility
 Netting around $400k annually
 Owner willing to train







Please note that ONLY business is for sale, not real estate.

For more info please call 224-422-9430.
site: www.actiontruck.us
email: office@actiontruck.us

Водіїв CDL «А»

Маршрути – OTR
Оплачуємо – 90 С/M або 30% gross
Reefer only
Фірма знаходиться в Bridgeview, IL

referral
Оплачуємо відпустку
Вихідні вдома
Стабільні вантажі
Майстерня з ремонту, вага і компанія за
однією адресою
• Вимоги – 2 роки досвіду водіння вантажівкою і
чистий рекорд
•
•
•
•

Розмовляємо
польською і
англійською мовами

- ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

ПОЗИЦІЇ

- Tracking and Tracing
- Safety Manager
- Accounting

elena@vvlsinc.com

(ОБОВ'ЯЗКОВИЙ
ДОСВІД
БУХГАЛТЕРА
В ТРАКОВІЙ
ІНДУСТРІЇ)

708.223.0984 ext 116
В УСПІШНУ ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ
З ПОНАД 15 –РІЧНИМ
ДОСВІДОМ НА РИНКУ
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

Водіїв CDL «А» для їзди - Team and Solo
 Маршрути на вибір – CA, WA, AZ,
FL, OR, Midwest and Local
 Dry Van or Reefer – на вибір
 Оплачуємо відпустку
 Даємо бонуси - Safety
 Clean DOT inspection, Referral
 Вихідні вдома
 Стабільні вантажі

 Майстерня з ремонту, вага і
компанія за однією адресою
 Вимоги – 2 роки досвіду
водіння вантажівкою і чистий
рекорд
 Термінали - Bridgeview IL (Home
Terminal), Medley FL, Stockton
CA, Upland CA, Portland OR

Halina: 708.940.2089 Monika: 847.443.5051
Розмовляємо польською і англійською мовами

THE TRUCKER’S ZONE
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Halina: 708.940.2089
Monika: 847.443.5051

ЕНЕРГІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Українське Слово

•
•
•
•
•

- ТРАКОВА КОМПАНІЯ ШУКАЄ

www.ukrslovo.net

Терміново запрошуємо
на роботу:

РОБОТА

THE TRUCKER’S ZONE

For sale truck repair
business in Addison
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Since 2002

Ukrainian Weekly Newspaper  USA  Canada

Газета нагороджена орденом Святого Рiвноапостольного князя Володимира Великого II ступеня
Ukrainians Love It

PROMOTE YOUR
BUSINESS WITH US! CALL US TODAY!
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• High Insurance Costs?
• Issues With an Insurance
Renewal?
• Can’t Get Insurance?

Call Paul Bondar Today!
20 Years Experience

Tel. 630.570.0074
Email: quotes@bondarins.com
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Lashes and Spa

773.317.9190

Українське Слово

870 E Higgins Rd Suite #130,
Schaumburg, IL 60173

(773) 344-2276

araneoesp@yahoo.co.uk

Hiring safe drivers!!!
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ПЕРШИЙ
англо-український ПЕРЕКЛАДАЧ,
сертифікований АТА, і партнери –
нотаріально засвідчені
ПЕРЕКЛАДИ між 40 мовами
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@dluxebeautychicago

AMERICAN
TRANSLATORS
ASSOCIATION
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We speak Bulgarian

DLuxe Beauty
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Trucking Insurance Solutions!

president.umg@gmail.com

WHAT WE DO
•Compliance Audits
•New MC & DOT Set up
•BOC-3
•Safety Rating Upgrades
•MCS 150 Updates
•In-House Safety
•Driver Training
•ELD Monitoring
•DataQ Challenges
•DOT/MC Problems
•Driver Recruiting
•Regulatory Compliance

224-404-6114
•Articles of Incorporation
•EIN Numbers
•IFTA & Permits Filings
•IRP Filings
•Trailer Registrations
•Title Transfers
•IRP and IFTA Audits
•HUT 2290 Filings
•HZ Permits and Filings
•UCR Filings
•Insurance Filings & Audits

Triple D Express
• Drivers: 70-75 c/m
• Owner - Operators: 90% Gross
• Hiring, also: Dispatchers,
Mechanics, Accounting

•Pre-Employment Drug Testing
•TPA Service
•Random Drug & Alcohol Testing
•Post Accident Testing
•Reasonable Suspicion Employee
•Training and Certification
•Roadside Inspections
•DOT SAFETY Inspections
•DOT Annual Inspections

Runway Realty, Inc
Rusen Rusev
broker

Tel. 630. 853.6420 Tel. 224.622.3954

FIND & GET FOUND IN CHICAGOLAND!

THE PLACE FOR CLASSIFIED & BUSINESS ADS!
www.chicagoadshub.com
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United States Legal Federal Holidays 2022
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Tel. 224.400.0759

www.imgtrucking.com

Jan 01 - New Year’s Day, Jan 17 - Martin Luther King Jr. Day, Feb 21 - President’s
Day, May 08 - Mother’s Day, May 30 - Memorial Day, Jun 19 - Father’s Day,
Jun 20 - Juneteenth (in lieu), Jul 04 - Independence Day, Sep 05 - Labor Day,
Oct 10 - Columbus Day, Nov 11 - Veterans Day, Nov 24 - Thanksgiving,
Dec 24 - Christmas Day, Dec 31 - New Year’s Day

FOR ALL YEAR ROUND STEADY RUNS
DROP & HOOK FOR
SOLO & TEAMS

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

Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446
Email: safety@amerifreightsystems.com
Copyright 2022 by OSSN Inc.  OSSN Inc. assumes no responsibility for the contents of all advertisement  Printed in the USA

Wall Calendar -Mini Business Directory 2022 Design & Preprint OSSN Inc. - Tel. 773.317.8035
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LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

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

THE TRUCKER’S ZONE

17 years in business

TRUCKS FOR RENT

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

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos
2020 Freightliners
2020 Trailers

GREAT PAY
Up to 70 cpm for team drivers
Up to 64 cpm for single drivers
Up to 33% from the gross

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus
Clean Inspection Bonus

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

Українське Слово

W2
Insurance
Paid Vacation
401K

www.ukrslovo.net

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

CONTACT US TODAY!
Email: safety@amerifreightsystems.com

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL

●

South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)

BBB Rating: A+

THE TRUCKER’S ZONE
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ксперти визначили ознаки, які свідчать про
те, що серце почало
слабшати. Якщо помітили хоч одну з
них, варто звернутися до лі каря й
пройти обстеження.
Серце слабшає у
ще не старої людини
із багатьох причин,
вк лючаючи певні
чинники способу життя. Головний м’яз нашого тіла забезпечує
кров’ю всі органи, тому від його роботи залежить життєздатність людини. Що раніше ми помітимо ознаки слабкості серця,
то швидше вживемо належних заходів для стабілізації його
роботи.

ніколи не нагадувати про себе. Та коли раптом почали відчувати його удари, й це відбувається постійно, слід негайно
відвідати лікаря, аби дізнатися причину.
Задишка

Якщо ви почали відчувати задишку надто часто, до того ж
без будь-яких на те причин, то саме час піти до фахівця.
Постійна втома

АБИ ОТРИМАТИ ДОБОВУ
ДОЗУ БЕТА-КАРОТИНУ,
ТРЕБА З’ЇСТИ ЛИШЕ
100 ГРАМІВ МОРКВИ

Здоров‘я

СЕРЦЕ СЛАБШАЄ У ЩЕ НЕ СТАРОЇ ЛЮДИНИ ІЗ БАГАТЬОХ ПРИЧИН

Поява втомлюваності може бути пов’язана з тим, що серце не прокачує потрібної для організму кількості крові й
кисню. Це також привід для консультації з медичним фахівцем.
Тривалий біль у щелепі, спині та грудях

Відчуття болю в лівій частині тіла, особливо в ділянці
спини, грудей, руки чи щелепи, є причиною для термінової
зустрічі з лікарем. Вони можуть бути симптомами серцевої
недостатності.
Втрата волосся

Порідіння волосся, ймовірно, також пов’язане зі слабкістю
серця. Особливо це стосується жінок, адже в чоловіків його
Серце створене так, щоб працювати в тихому режимі та втрата часто буває генетичною.

Відчуття серця

НІХТО ТАК НЕ МАЄ ПОТРЕБИ У ВІДПУСТЦІ, ЯК ЛЮДИНА, ЯКА ЩОЙНО З НЕЇ ВИЙШЛА

THE TRUCKER’S ZONE

Сергій РИКОВ,
офтальмолог
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розумінні багатьох – це море, сонце і пісок. І
він передбачає не просто повне розслаблення
і відсторонення від усіх проблем і турбот, а й
зміну звичного раціону харчування. Тільки
на відпочинку можемо дозволити собі насолоджуватися всілякими гастрономічними
витребеньками. А от після повернення з відпочинку додому слід дотримуватися особливої, імунопротекторної дієти.
Не тільки після відпустки корисна й приємна проста дієта, основу якої становлять
максимально натуральні продукти. Виключаються ті, в яких міститься багато консервантів, синтетичних ароматизаторів, харчових
барвників. Це велика група продуктів, до якої
належать усі напівфабрикати, кондитерські
вироби, зокрема торти, печиво, а також цукерки, морозиво, більшість соусів і спецій.
Звернути увагу варто на фрукти й овочі,
зокрема на капусту, селеру, буряк, моркву,
спеції – шафран, мускатний горіх. Вважається, що ці продукти діють як імунопротектори.
Невеликі дози хорошого алкоголю теж позитивно впливають на організм.
– Нас кільки необх ідно прий мати ще й
вітаміни для м’якого і безпроблемного на
лаштування на трудовий ритм?
– Щодо вітамінів, то вважаю, їх слід приймати епізодично: в період міжсезоння (жовтень– листопад–грудень – перший курс, лютий–березень–квітень – другий). Підбираються вітаміни індивідуально. І головне – будьяке призначення лікарських засобів має бути

ініційоване лікарем. Але слід не
забувати, що літо – це велика
кількість свіжих овочів, фруктів, зелені, спецій... То про які
вітаміни у пігулках може йти
мова?!
Якщо ж ви відчуваєте, що
самі не впораєтеся із ситуацією
– часто хворієте на простудні
захворювання, у вас з’являються
рецидиви герпесних, грибкових
інфекцій, дисбактеріоз слизових
оболонок, шкіри, кишковика – у
цій ситуації краще звернутися
до спеціаліста.
– Із «дорослими проблемами»
розібралися. А як допомогти дитині адап
туватися до звичних умов післ я перебуван
ня в іншій кліматичній зоні?
– Біологічна адаптація відбувається в кращому разі протягом двох тижнів. Чим менша
дитина, тим більшим є цей термін. Тому коли
дитину вивозять на південь на два тижні, вона
ще не встигає адаптуватися там, як їй уже
доводиться повертатися у звичайні для себе
умови. Ця ситуація є для дитини стресовою,
і користі, зазвичай, така поїздка не приносить:
діти починають хворіти після повернення.
Тому краще відпочивати з маленькими дітьми
у нашій кліматичній зоні.
Враховуючи, що багато хто живе в промислових містах, а отже – екологічна обстановка залишає бажати кращого, тому зміна
клімату для дитини не дуже рекомендована,
а от виїзд у заміську зону, де немає промислових підприємств, – дуже корисний.
Однак те, що море допомагає зміцнювати
імунітет дитини, – теж незаперечний факт. І
якщо ви все ж везете малюка на південь, постарайтеся зробити все грамотно.
Найкраща профілактика – вивозити дитину на тривалий термін, щоб вона встигла
адаптуватися, відпочити, увійти у харчовий
та водний режим. А повернувшись додому,
слід дати дитині ще два тижні, щоб вона
спокійно змогла адаптуватися до звичних
умов.
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Як же після відп устки зібрати фізичні і
моральн і сил и, щоб почат и прод укт ивно
працювати? Про це поговоримо з фах івцем
– кандидатом біологічних нау к, доцентом
Ганною Гаврилюк.
– Є такий афоризм: «Ніхто так не має потреби у відпустці, як людина, яка щойно з неї
вийшла». Зазвичай, повернення з відпустки
– це своєрідний стрес, і кожен переносить
його по-різному. Вихід на роботу тяжким,
серйозним стресом, звісно, вважати не можна.
Але для багатьох це проблема.
– Що можна порадити зробити, щоб упо
ратися з цією проблемою?
– По-перше, якщо ви відпочиваєте десь
далеко, в іншому кліматичному і часовому
поясі, то бажано повернутися з відпустки за
5–7 днів, щоб звикнути до наших, звичайних
годин. По-друге, кожен із нас знає свій робочий графік. Тому важливо останні дні перед
виходом на роботу максимально наблизитися
до свого робочого графіка: вставати раніше і
раніше лягати.
Не намагайтеся відразу з головою зануритися в роботу: пам’ятайте, у діловий ритм слід
входити поступово, після періоду солодкої
ліні і бездіяльності побережіть свій організм:
не завантажуйте робочий час на повну, спокійно розплануйте всі справи, не призначайте на перший день важливих зустрічей, не
приймайте відповідальних рішень.
Щогодини робіть п’ятихвилинну перерву:
відволікаючись від справ, давайте можливість
собі заспокоїтися, врівноважитися, «впорядкувати» думки. Не підходьте до комп’ютера
вдома, якщо цілий день сидите за ним в офісі.
– Як же зуміти позитивно налаштува
тися на роботу?
– Насамперед, згадати треба все хороше,
порадіти тому, що взагалі у вас є робота. А ще
уявіть собі, що на вас чекають колеги і начальство не тільки для того, щоб завантажити вас
на всю катушку, а й просто поспілкуватися,
можливо – порадитись і просто раді вас бачити.
– Чи потрібно звернути особливу увагу
на раціон харчуванн я післ я поверненн я з
морів?
– Звичайно. Адже ідеальний відпочинок у

Дослідники з Гарвардської школи
громадського здоров’я проаналізували
дієти та медичні картки 63 тисяч жінок
та 39 тисяч чоловіків віком від 50 років,
котрих спостерігали лікарі з 1984-го.
Було виявлено закономірність: люди,
які полюбляють ласувати морквою, на
40 відсотків рідше потерпають від макулярної дегенерації – вікової втрати
зору. Тож медики радять обов’язково
вводити її у щоденний раціон.
Моркву вже давно визнано овочем
номер один для очей. Вона містить каротиноїди – найважливіші речовини
для збереження зору, вітамін А, лютеїн
та зеаксантин (рослинні пігменти, які
надають овочу помаранчевого забарвлення). Цих антиоксидантів особливо
потребує сітківка. Тоді як вітамін А –
основний компонент для підвищення
гостроти зору.
Втім, вітаміну А багато не тільки в
моркві, а й в інших помаранчевих овочах: приміром, у гарбузі, абрикосах,
манго, оранжевому перці, дині.
Аби отримати добову дозу бета-каротину, треба з’їсти кілограм гарбуза чи
1,5 кілограма помідорів і лише 100 грамів моркви.
Крім позитивного впливу на здоров’я
очей, вона ще й омолоджує організм –
здатна відновлювати клітинні та молекулярні ушкодження, тим самим відтерміновуючи вікові зміни. Завдяки
великій кількості клітковини нормалізує обмін речовин та запобігає ожирінню, знижує рівень холестерину у крові,
що поліпшує стан серцево-судинної
системи. Достатньо з’їдати тільки два
коренеплоди на день, аби знизити рівень холестерину в крові на 15 відсотків.
Але варто зауважити: аби організм
засвоїв максимальну кількість каротину – провітамін вітаміну А – моркву
доцільніше вживати зі сметаною, рослинною олією чи запивати молоком.
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Постійний головний біль, хронічна втома, напади
паніки, серцеві та шлункові недуги – ось неповний
перелік таких, здавалося б, кардинально протилежних проявів, які підпадають під цей діагноз. За статистичними даними, кожна третя людина в Україні
потерпає від різних проявів вегетосудинної дистонії
(ВСД). Що являє собою ця патологія? Це комплекс
симптомів, які вказують на відхилення в роботі вегетативної нервової системи. До симптомів, окрім
вищенаведених, належать також порушення сну,
виражена загальна слабкість, дратівливість, заніміння пальців рук і ніг, стрибки артеріального тиску,
порушення терморегуляції. Людина може скаржитися на неприємні відчуття стискання у ділянці серця,
задишку, часте запаморочення.
Усі чинники, що призводять до виникнення ВСД,
поділяють на внутрішні й зовнішні. До внутрішніх
належать вроджені особливості нервової системи, а
також періоди гормональної перебудови. Особливо
схильні до цього жінки, адже досить часто недуга
проявляється саме в періоди гормональних змін –
менструації, вагітність тощо. Зовнішні – інфекційні
хвороби, а також стреси, після яких людина може
відчути перші прояви вегетосудинної дистонії.
Аби поставити діагноз, передусім потрібно обстежити судини. Крім того, варто провести комплек-
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ТИМ, КОМУ ЗА 40

ТІЛЬКИ КОМПЛЕКСНИЙ
ПІДХІД МАТИМЕ
ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
сне обстеження організму. Не слід забувати, що за
симптомами ВСД можуть критися серйозні хвороби
судин головного мозку та опорно-рухового апарату,
наприклад остеохондроз шийного відділу хребта.
Що робити, якщо діагноз ВСД уже підтвердився?
Іноді досить пропити комплекс вітамінів чи заспокійливі препарати. Але якщо симптомами захворювання є стрибки артеріального тиску, порушення сну,
дратівливість, якій не можна дати ради, болі у серці,
тремтіння рук, то заспокійливе вже не допоможе. У
таких випадках призначають медикаментозне лікування та фізіотерапевтичні процедури. Коли емоційний стрес спровокував виникнення ВСД, слід проконсультуватись у психотерапевтів, які встановлять
першопричину і навчать людину боротися з недугою.
Тільки комплексний підхід матиме позитивний результат – назавжди позбавить симптомів хвороби.
«До яких серйозних недуг може призвести вегетосудинна дистонія, якщо її не лікувати?» – запитає читач.
Серед наслідків – артеріальна гіпертензія, астенодепресивний стан, нейроциркуляторна дистонія,
дисциркуляторна енцефалопатія, цукровий діабет,
інфаркт та інсульт.
Ірина ФЕДАК, терапевт

В транспортну компанію
терміново
потрібні на
роботу:
- Оплачуємо - 75 С/M
або % від вантажу
- Маршрути - OTR та
- Local - до 150 миль довкола від Chicago, щодня вдома
- Можливість швидкого авансу
- Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!
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Запрошуємо до співпраці власників вантажівок
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Люди, чий вік
перевалив за 40
років, мають працювати не більше
30 годин на тиждень, принаймні,
так вва жають
співробітники австра лійського
Ун і в е р с и т е т у
Мельбу рна та
японського Університету Кейо. Австралійськими і японськими науковцями було проведено тестування серед 3000 чоловіків і 3500 жінок різного віку з метою з’ясувати, яким чином
мозок добровольців засвоює інформацію по завершенні
робочого тижня.
У результаті виявилося, що рівень когнітивних здібностей
співробітників після 40 років, які зайняті на виробництві
понад 30 годин на тиждень, у багато разів нижчий, ніж у
людей із коротким робочим тижнем. Коли ж робочий тиждень у людей, яким уже виповнилося 40 років, триває 50–60
годин, тоді за розумовими здібностями даний працівник
поступається навіть безробітним. Тому науковці, які провели дослідження, пропонують запровадити скорочений
робочий день на виробництві для людей, котрі старші 40
років. У такому разі, як вважають учені, працівники будуть
видавати максимальну продуктивність праці за рахунок
збільшення рівня своїх когнітивних здібностей. Жінки при
цьому в ідеалі повинні працювати на тиждень від 22 до 27
годин, а чоловіки – від 25 до 30 годин упродовж семи днів.
Цікаво, що людям віком до 40 років подібного роду поступка з боку роботодавця не потрібна, вважають учені,
оскільки їхній витривалий мозок може справлятися навіть
з усіма труднощами 60-годинного робочого тижня.

Sign in bonus - $2000
Запрошуємо на роботу
водіїв CDL «А»
Траси: West – 70+ С/М+$30 extra stop
Midwest - $450/день
Нові вантажівки і причепи

📞📞 773-717-6895
Speak Ukrainian, Russian and English

Терміново!!!

Запрошуємо на роботу водіїв CDL «А»
Локальні маршрути
Dry Van
Оплачуємо - $32 - $35
Volvo Trucks
Компанія знаходиться в
Bolingbrook, IL

Розмовляємо польською і
англійською мовами

224.223.9937

Розмовляємо польською і
англійською мовами

THE TRUCKER’S ZONE

773.798.7002
847.452.2826
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- Їздити з ELD, або без ELD
- Mарштрути – North, Midwest
- Reefer
- Оплата – $2300-$3000/тиждень,
- або 30% від gross – зарплата до $3500/тиждень
- Виїзди в понеділок,
повернення – п`ятниця - субота

Українське Слово

-

www.ukrslovo.net

Запрошуємо на роботу
водіїв CDL «А»
Терміново!!!
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Долі людські

ЗБОЛЕНИЙ
НАРОДНИЙ ПОРТРЕТ,
НАПИСАНИЙ САМИМ
ЖИТТЯМ...

14 січня 2022 № 2

Українське Слово

www.ukrslovo.net

Розповідь про бабу Варку не є вигаданою.
Вона правдива, взята із життя. Лише змінено
імена, деякі факти, не згадується населений
пункт. Але таких історій на Вкраїні – тисячі,
мільйони. Нині говорити про тих, чиє життя
скалічила горілка, не заведено, про пияцтво
прийнято мовчати (хоча треба кричати!), бо
на людській біді збагачуються. Хтось, читаючи цю історію, впізнає в якомусь образі себе,
інший – сусіда. Загалом баба Варка – зболений
народний портрет, написаний самим життям...

22

Варвара прожила на світі майже вісімдесят
літ, тож горя за своє життя сьорбнула чимало.
На її долю випали всілякі лихоліття: і колективізація, і голодомор, і жорстока війна, й
тяжка повоєнна праця. Попри все вона зуміла
зберегти вроджений оптимізм, душевну теплоту та людяність. Як це не парадоксально,
але всі біди, яких Варка спізнала змалечку,
виявились не найгіршими. Все те було загальним лихом усього народу. Найбільшим же у її
житті стала… пиятика – Зелений змій, одомашнена потвора, що напосілася на неї
спочатку через чоловіка, а потім і сина.
Варчин батько – геть непитущий чоловік – був доброї старої закваски: ходив до
церкви, шанував старших, трудивсь на
своїй землі. Пиячити було ніколи! На початку війни пішов на фронт і додому не
повернувся. Мати-вдова ставила на ноги
чотирьох дітей, надриваючись на польових роботах, недосипаючи ночей. Варка
була найстарша, тож рано почала працювати. Заміж вийшла за колгоспного їздового, веселого та роботящого хлопця, теж
воєнного сироту. Життя їхнє, без сумніву,
могло б скластися щасливо, якби не ота
триклятуща горілка! Працюючи з кіньми,
Микола в селі був нарозхват: одному дров
чи сіна привезти, іншому на городі пособити.
Оплата проста: пляшка горілки. І розпився
чоловік так, що тижнями не прохмелявся.
Ніщо на нього не впливало: ні благання дружини, ні сльози дітей. Микола мав, як-то кажуть, золоті руки, але все це проявлялось
тільки у тверезому стані. Коли ж напивався,
перетворювався на деспота, бувало, що й на
Варку руку піднімав. Та не тільки вона такою
бідою жила – як інші терпіла, мирилася.
Минали роки, підростали Миколині сини.
Який приклад подавав їм тато? Старший, Іван,

відслуживши в армії, почав парубкувати.
Чарки не цурався, бо, як і батько, не вважав
пиятику злом. Сталося найстрашніше: перед
самим своїм весіллям, випивши з дружками,
їхав мотоциклом шосейною дорогою і розбився на смерть… Варка посивіла за одну ніч,
а Микола раптом… перестав пити. Став мовчазний, серйозний, зайнявся господарством.
Перекрив дірявий дах на хаті, поновив паркан,
ворота. Тоді-то Варка й відчула, наскільки
легше живеться жінці, коли чоловік не п’є.
Раніше, бувало, де б не сховала яку чвертку,
Микола неодмінно знайде. Тепер же йому
байдуже. Ще й на сусідів-випивак гримав:
«Очей не встигли продерти та за потребою
сходити, а вже за чарку хапаються, аж руки
тремтять!». А одного разу навіть висповідався
перед жінкою: «Винен я перед тобою, Варю,
дуже винен… Якби повернути втрачені роки,
зажив би по-людськи...». «По-людськи» він
пожив зовсім недовго – років із п’ять, померши на шостому десятку від цирозу печінки.
Зосталася Варка вдовою. Тепер у неї залишилася остання надія та втіха: молодший син
Андрій. Відбув службу, одружився, працював
у колгоспі механізатором. Молода сім’я звела
добротний будинок, народилося двоє діток.
Хоч трохи, нарешті, Варко, порадій життю! І
вона раділа, старалась, як могла. На все її вистачало: і на власному городі поралась, і синові та невістці допомагала, і онуків няньчила. Андрія – гарного гармоніста – кликали на
всі сільські весілля, пригощали щедро. Він не
відмовлявся. Так поступово і перетворився
на п’яницю. Дружина Андрієва не стала довго
терпіти, кинула його, зійшлася з іншим. Дочку
забрала в нову родину, а старший синок залишився з батьком – тоді ще в Андрія бували
тверезі періоди, тож наполіг на цьому.
Перебрався до матері, а до Варки поверну-

лося пекло. Хіба є слова, здатні передати
страждання матері, яка щодня бачить п’яного
сина?! Це ж її дитина! Не покинеш і не забудеш! Терпіла образи й те, що пенсію її насильно забирав, усю до копійки пропиваючи.
Андрій виносив із дому все, що можна було
виміняти на самогон. Сільські самогонники
не відмовляються ні від чого, що пливе до рук.
От тільки чи замислюється бодай хтось із них,
якою ціною доведеться за це платити? Може,
ще й на цім світі. Іноді родичі п’яниць у відчаї
вдаються до крайнощів: б’ють вікна тим, хто
постачає оковиту їхнім близьким. Нічого такого Варці й на думку не спадало, лише молила Бога, аби син кинув пити. Якось, прийшовши до сільмагу, стріла двох відомих самогонниць. Варка, втомившись боротися зі своєю
бідою, слізно попросила: «Не давайте моєму
Андрієві горілки. Хіба не знаєте, що він ніде
не робить, уже все з хати виніс! Ні рушника,
ні хустини немає, оце тільки й зосталося одягу, що на мені. Спати лягаю, а під голову вузлик з одежею кладу, щоб останнього плаття
не пропив!».
Самогонниці мовчки відводили очі. Коли
ж Варка одійшла, одна з них голосно сказала:
«Ніхто нікого не змушує пити. Як не я продам,
то інша…».
Минули роки. Андрія важко було впізнати,
здавалося, диявольське зілля висотало з нього всі сили. Був байдужий до всього: до зарослого бур’яном подвір’я і перекошених воріт, до
власного сина і старої немічної матері. Варка
ж дуже ослабла, горе пригнуло її до землі,
наклавши на обличчя печать журби. Вона вже
давно не виходила за ворота, добре, хоч сяктак поралася в хаті. Слава Богу, в неї був онук
– єдина втіха і радість! Степанко закінчив
школу, вивчився на агронома. Працював у
сусідньому селі, непогано заробляв. Коли

Тетяна СТАРОСВІТСЬКА
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БРАТИ СТАЛИ ЧУЖІ

устрілися з давнім знайомим Миколою. Розговорилися. Запитую, як
там його брат Віктор поживає в сусідньому селі? Він на мить розгубився, опустив
очі, ніяково усміхнувся. Утім, почав неквапом свою сумну історію.
А вона така, ніби з різних куточків
України списана: тільки заміни Миколу
на Михайла чи Григорія – вже й почуєш:
«І в нашім селі таке було...»
Словом, жила собі в селі жінка. Мала
двох синів. Старший, Віктор, не далеко
від рідного дому відбився – мешкав із
родиною в сусідньому селі, кілометрів за
десять. Молодший, Микола, «вибився в
люди» – працював у обласному центрі,
там і квартиру мав, і сім’ю.
Не забували матір – приїздили часто,
допомагали по господарству.
– Та якось я через необережне поводження з «болгаркою» травмував сухожилля правої руки, – мов сповідується
мені Микола. – Лікувався. Тож тривалий
час не міг їздити в село. Пальці і нині не
хочуть згинатися, маю третю групу інвалідності. Тільки попустила болячка, знов
почав навідувати маму, допомагав чим
міг. Доводив до ладу батьківське подвір’я...
Коли мама захворіла, пропонував переїхати до мене у Житомир. Відмовилася:
нікуди зі своєї хати не поїду! Та й Вітя тут
недалеко – у разі чого під’їде швидко...
Біда прийшла до братів несподівано.
Відійшла за обрій матуся. Горе невимовне.
Поховали. Попросили сусідів наглядати за хатою. Собаку і кицьку віддали в

надійні руки – негоже ж кинути напризволяще. Господарство перевіз до себе Віктор. Та й роз’їхалися сини по
домівках.
Через півроку зустрілися
на проводах. Усе село зібралося на кладовищі. Прийшов і
Микола до дорогих могил: на
батьковій – пам’ятник із вибитим портретом на чорному
камені. Мамина могила ще
свіжа. Тут і братова родина підійшла.
Бачить молодший: старший брат чимось
дуже заклопотаний. Усе приглядається:
то ближче підійде до пам’ятника, то обійде навколо... «Хочу пам’ятник замінити,
– врешті обізвався до Миколи, – поставити спільний на обидві могили...». «А
навіщо ж одному це робити? – спитав той.
– І я можу приєднатися до цього...»
Вікторове обличчя враз залилося густим рум’янцем. Він відвів погляд, потім
глянув на свою дружину і мовив: «Чого
ж ти будеш ставити пам’ятник, Колю,
якщо мама на мене переписала хату і земельний пай? Я ж по совісті все хочу
зробити...»
Миколі аж дух перехопило. Та за якусь
мить узяв себе в руки і сказав: «Ми ж із
тобою рідні брати, Вікторе, і нас тільки
двоє. Хіба ж я безбатченко? Як ти зміг
тихцем переконати маму, щоб переписала все на тебе? По совісті мало б бути все
навпіл...».
Віктор мовчки вислухав. Тоді різко
повернувся і хутко пішов із кладовища.
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одружився, колгосп допоміг йому з житлом
та власним господарством. Тож, буваючи по
роботі в рідному селі, щоразу завертав до
бабусі, допомагав чим міг. Якось, переговоривши з дружиною, вирішив забрати її до себе
назовсім. Варка погодилась.
День, другий живе вона в онука. Добре
ставиться до неї привітна невісточка, доглядає, годить. Вона наче аж помолодшала, стала
усміхатися. В правнучках-щебетушках, синьооких русявих дівчатках, упізнавала давно
забуту себе. Беззубим ротом шепотіла молитву, просячи Бога, щоб відвернув од них те
лихо, якого спізнала сама, щоб послав їм непитущих чоловіків.
Минуло два тижні. З самого ранку баба
Варка була невесела. Стурбований онук присів поруч, цікавлячись, що сталось. Взявши
Степанову руку в свою, мовила: «Скільки
років живу на світі, а навіть не здогадувалась,
який він, той небесний рай. А тепер ніби побувала там, побачила на власні очі. Але...
відвези мене завтра назад, додому, в моє пекло.
Там же моя дитина! Чи він хоч живий, твій
нещасний батько Андрій? Пропаде ж без
мене... Розумієш, Степанчику?». «Розумію,
бабусю. Збирайся...»
Давно нема на світі баби Варки. Тихо, непомітно відійшла в інший світ, покинувши
земне пекло. Син лиш на другий день виявив,
що мати померла. Через рік не стало і його:
восени, коли задощило, повертався берегом
до хати, послизнувся, впав і більше не підвівся. Лежав аж до ранку, поки його випадково
не знайшли односельці. На мокрій землі біля
свого мертвого господаря, не відходячи ні на
крок, сидів вірний рудий собака і, піднявши
голову до неба, жалібно і тоскно вив…

За ним – і його родина...
Відтоді брати стали чужі. Молодший
у душі носить образу і на старшого брата,
і на матір. Старший переконаний, що нічого поганого не зробив, – така була
неньчина воля.
Микола, коли буває в селі, на розпитування цікавих відказує: «До суду звертатися не буду. Бог братові суддя».
Та є ще й людський суд. Одні співчувають Миколі. Бач, покійна зі старшим
сином обділила молодшого. Наче й не
рідний їм. Видно, більше любила первістка... Інші не бачать за Віктором жодного
гріха. Мовляв, мати знала, що робила.
Може, Микола чимось завинив перед
нею?
Ось така історія. Могла б статися деінде. Бо повсюди, доживаючи віку, літні
люди постають перед дилемою: «На кого
переписати своє обійстя, земельний
пай?». Не помилитися б. Ні батькам, ні
дітям.
Петро ГРАДОВСЬКИЙ,
Житомирська область

Усі ваші потреби, пов'язані
з нерухомістю, в одному місці.

Price

847-903-2924

$875,000
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2502 W Huron St , Chicago, IL 60612-1684
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Унікальний будинок із вражаючою
архітектурою та оптимальним
використанням простору, розташований в
красивому місці навпроти Сміт парку!
Імпортний мармур і повністю
закінчений дизайн. Світлодіодне освітлення.
Ручної роботи деревяне оздоблення; шафи для
ванної кімнати, кухонні шафи на замовлення з
технікою Stainless Steel, гранітні стільниці,
стелажі та бібліотека. Вікна бренду Marvin,
камін з тристороннім оглядом.
Подвійна система опалення
Rheem contour Prestige і подвійний
кондиціонер. Центральна система
зволожувачів повітря.
Високоякісні освітлювальні прилади –
Folia Scones, Vibia та вінтажний стиль.
Дренажна система. Гараж на 2 машини –
одна сторона достатньо висока для розміщення
будівельного мікроавтобуса або автомобіля
з стійкою для велосипедів.
Сонячна тераса та тераса на даху.

www.ukrslovo.net

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, РЕНТ
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купе швидкого поїзда нас четверо.
Гарненька молодичка з немовлям
на руках, середніх літ жінка, назвалася
Марією Сергіївною, і я. Вигляд у юної
матері такий сумний, що ми відразу зрозуміли: якась біда у неї. Час од часу вона
пестила маля, і дрібні сльози котилися по
запалих щічках.
Незручно було лізти в чужу душу, та
все ж якомога чемніше й делікатніше поцікавився, що сталося.
Молодичка, яка назвалася Іриною, витерла хустинкою очі й слово за словом
почала розповідати, хоч і нелегко те давалося. Її вигнала з дому... свекруха. Невідь-чому вирішила: невістка народила
хлопчика не від її сина. Он очиці має
блакитні, а в чоловіка – карі. А ще їздила
чоловікова мати до якогось знаменитого
ворожбита, той не те що не розвіяв сумнівів, а й запевнив: дитина позашлюбна!
– А я, – гірко заплакала жінка – ні в
чому не винна, Бог свідок.
– Ну, а чом же не заступився ваш чоловік? Мабуть же, любить вас...
– Ніби й любить, – схлипнула, пригорнувши дитину. – Але дивиться на світ
мамусиними очима і чує все її вухами.
Підігрітий підозрами, заглибився в себе,
мов чужим став. А коли свекруха почала
нас із дитиною виганяти з хати, не захистив... Ось я й пішла.
Мова Іринки урвалась, і вона заридала
вже вголос...
– Заспокойся, доню, – обізвалася Марія
Сергіївна, яка уважно слухала сумну сповідь. – Якщо є між вами любов, схаменеться твій суджений. Ось побуде без вас, без
оцього хлоп’ятка ясноокого і затужить,
перестане слухати мамині нашіптування.

ЗНАХАРЯ ЗАСУДЖЕНО ЗА ШАХРАЙСТВО

Маля, ніби вловивши якусь надію в
словах жінки, агукнуло і всміхнулося так,
наче сонечко зазирнуло в купе. Утерла очі
і його мама.
– Є ще марновірні люди, які й самі
через це спокою не мають, і близьким
жити не дають. Щось схоже було і в моєму житті, замолоду, звісно. Ось послухай.
П’ять років я прожила зі своїм Петром.
Двійко діток народила – сина й донечку.
І все ніби ладилося в нас, аж несподівано
чоловік захворів. У лікарні йому нічого
путнього не сказали. Аж тут порадив
хтось з’їздити на Кіровоградщину до знахаря діда Дмитра, який нібито кожну
людину, мов книжку, читає. Надія сповнила моє серце: може, там Петрові допоможуть. Але не ту книжку, видно, дід
прочитав: мій Петро заявив, що у його
хворобі винна... моя мама. Вона йому начебто «поробила», аби зжити зі світу.
Петро повірив дідові-віщуну, бо той на-

звав йому мамине ім’я...
Пішла плітка селом. Мамі
моїй було тоді 43 роки, ніколи
нікому слова недоброго не сказала. А тут раптом рідний зять
«відьмою» оголосив! Ми з чоловіком геть розсварилися. Не
витримала ненька і разом із
тіткою поїхала трохи згодом до
того «спеціаліста» читання
людських душ – в очі подивитися, запитати, за що в сім’ю
горе вкинув.
Приїхали. Та до діда не так
просто потрапити – люду того!
У двір час од часу виходив хтось із «представників» чудотворця, розпитував, чи
так уже треба діда турбувати. Мама з
тіткою й розповіли про свою причину. А
коли ступили на поріг дідової оселі, раптом почули грізне:
– Я ж казав, що відьма сама приїде! –
закричав він так, щоб усі почули. – Он
вона хусточку в куток кинула з мертвою
землею!
Мама з тіткою поспішили геть із тієї
хати. А дорогою до залізничної станції
зустріли жіночку з того села. Стали розпитувати про «знаменитість». Жінка,
коли почула, яка біда сталася, сказала:
«До цього діда Дмитра ніхто з місцевих
не ходить – не віримо йому. Наварить
якогось пійла з очерету ще й хвалиться:
не повмирають мої клієнти, а гроші матиму». Щодня в його дворі плач і сльози,
бо він стверджує, що «пороблено» – як не

БАТЬКИ ВЧАТЬ ДІТЕЙ СВОЇМ ПРИКЛАДОМ

Нещодавно, повертаючись із Рівного до Києва, заїхала у невелике житомирське село неподалік автотраси.
Купила у сільмазі морозиво, воду та прилаштувалась
на лавочці під крислатим кленом. Бабуся, яка на ній
сиділа, привітно привітавшись, поцікавилась, чи здалеку їду?
Знаючи, як не вистачає старим людям спілкування,
я на відповідь не скупилася: розповіла, де була, що
бачила... Ми ще трохи поговорили. Мешкає моя нова
знайома через десяток хат від магазину. Прийшла в
центр купити хліба, тепер перепочиває перед «далекою»
дорогою додому.
– Може, такої спеки варто було попросити когось із
молодих за хлібом сходити? – зауважила я.
– Сама живу. Сусіди переважно мого віку, трапляється, що я їм продукти купую. Щоправда, межує зі
мною нестаре подружжя. Та недобрі вони люди... Багаті...
Вона зітхнула. А я не втрималась, спитала: невже і
хліба старій людині не куплять?
Із гіркотою, але без злоби й ненависті вилила мені
старенька душу. Ображають її сусіди, зневажають. Поводяться так, наче демонструють: ми господарі життя,
а ти, бабо, ніхто. Частину її городу захопили, послід від
гусей (тримають їх майже сотню!) просто під її вікнами
скидають – дихати, особливо у спеку, нічим. Кури сусідські на її город, як на пасовище, ходять. Полуниці,
якими так тішилася старенька (там діляночка – на дві
склянки ягід, більшу впорати несила) і навколо яких
вона таку-сяку загородку зробила, вони таки склювали.
Що вже казати про інше зело – що від птахів залишиться, тому й радіє. Багатіють сусіди, розширяються. Які
там будівельні норми? Звели новий гараж впритул до
паркану, водостоки від нього зробили так, що у дощ у
старенької замість подвір’я – озеро. Вона бідкається –
сусіди сміються. Ніколи й пальцем не кивнуть, щоб
допомогти самотній жінці. А вчора весь вечір пропла-

кала... Наловив сусід риби, виставив у дворі в тазу.
Кицька старенької підійшла, почала лапкою рибину
ловити. Господар обійстя щосили вдарив тварину ногою
та гаркнув на всю вулицю: «Коли ти вже разом зі своєю
хазяйкою здохнеш?» Невдовзі сина, каже старенька,
одружують, то, мабуть, кортить на її ділянці молодим
хороми збудувати. Вже й не стидаються таке казати...
Скаржитися? Кому? Голова сільради із сусідом товаришує. То сказав, як щось не подобається, хай жінка
винаймає юриста та звертається до суду. У вісімдесят
із гаком років судитися? От і лишається пенсіонерці
плакати та просити Бога, аби швидше до себе забрав.
Але найбільше пече їй те, що, як була при силі, нинішнім кривдникам ой як потрібна була, другою мамою
називали. Переїхали вони в це село років двадцять тому
з інших країв після того, як повінь залишила їх із двома
маленькими дітками без даху над головою. Купили
стареньку мазанку без опалення, без вигід. Поки на ноги
ставали – дуже бідували. Сусідка їм від щирого серця
допомагала: городиною, яйцями та свіжиною ділилася.
Діточок гляділа – бувало, коли батьки їздили до Польщі
торгувати, малеча у неї тижнями жила. Вона і годувала,
і прала їм, і на ставок купатися водила. А як гроші молодому подружжю позичала, то часто борг пробачала,
жартувала: «Як розбагатієте, на Канари мене звозите».
От такі тепер має «Канари»... Розкрутилися, пішла у них
торгівля, вирішили, що запаніли, то сусідка їм уже не
рівня. А насправді це недобре, як кажуть люди, «безпородне» нутро з них полізло, приховуване до часу.
Я бачила, як крає серце старенькій жінці сусідська
невдячність. Чим могла їй зарадити? Лише добрим
словом, одвічним: «Бог усе бачить і віддячить по заслузі...». Поїхала далі, а на серці – неспокій, у душі –
гіркота, наче це мене образили. Згадалося, як одна моя
знайома казала: «Часом здається, що люди стають гірше
тварин. Ті ж інстинкти: урвати більший шматок для
себе, будь-що задовольнити свою потребу». Мені по-

тещею, то свекрухою, або сестрою, тіткою,
сусідкою... От і розпадаються сім’ї, ворожнеча йде поміж люди. А вся «допомога» – ота його вода з очерету та брехня...»
Тож замість залізниці завернули мої
родичі до місцевого райвідділка міліції.
І там дізналися, що правоохоронці про
знахаря вельми добре знають: скарг на
нього все більшає, вже й справу заведено.
Секрети «провидця» нехитрі: його «обслуга» нишком випитує у приїжджих усе,
що треба дідові знати: причину приїзду,
імена, прізвища, дати. А тоді вже дід і
«чаклує», не боячись ні Бога, ні людей.
У неї із Петром, сказала Марія Сергіївна, йшлося вже до розлучення. Та саме
встановили лікарі точний діагноз його
недуги, почали правильно лікувати, чоловікові покращало. А тут ще й прочитав
у газеті, що знахаря діда Дмитра засуджено за шахрайство. Прибіг до тещі, обіймав
її, руки цілував, просив пробачення...
Після того випадку ніяким ворожбитам
чоловік і взагалі ніхто в родині не вірить.
– І дітей навчаємо, – усміхнулася заплаканій молодичці жінка, – щоб свій
розум мали, свою голову на плечах. Я
певна, твій коханий отямиться. Добре
було б, якби мою історію хтось йому переповів...
От я і вирішив переповісти. Може, її
прочитають і чоловік Іринки, і його мати,
і ще багато людей.
Микола ЮРЧИШИН

д у ма лос ь: неп равильно тварин порівнювати з такими
л юд ьм и. Ск і л ьк и
переповідано історій про відданість і
самопожертву звірів, вони не вміють
принижувати, зловтішатися.
А що ж сталося з тими людьми? Чому можуть збиткуватися над слабшим, не відчуваючи найменших докорів сумління? Відповідь на це запитання у кожного
буде своя. Але не заперечне одне: вони думають, що з
часом усе зітреться, все забудеться, навіть гріх. Та чи
забудеться?
Існує неписаний життєвий закон: скільки добра
зробив ти людям, стільки й повернеться. І навпаки:
скільки заподіяв зла, стільки чекає на тебе або на твоїх
дітей чи онуків. І як би не змінювався світ, завжди існуватимуть незаперечні істини, зневажати які не дано
нікому. Одна з них – старість треба поважати. На жаль,
темні душею про це не думають. У них один клопіт –
збагачуйся. Греби, відштовхуй геть усе, що стоїть на
заваді твоєму зиску, підминай під себе, обманюй, не
жаліючи нікого. Бо такий нині світ – шанують за гроші,
за багатство. Ось філософія, яку чимало хто сповідує
сьогодні. Дбати про самотню сусідку? А яка з цього
користь, що з неї візьмеш?
Не болять сусідам біди старої жінки. Не замислюються вони над тим, що батьки вчать дітей своїм прикладом. Може статися так, що колись так само бездушно поводитимуться із ними їхні син та дочка. А вони
гадатимуть, звідки в їхніх нащадках така жорстокість?
Чи здогадаються, що повернулися до них чиїсь сльози?
Устина ГРЕЧАНЮК

К

різь вікно просвічувалася світанкова імла, а незабаром багряне
полум’я вранішнього сонця вже пробивалося крізь віти дерев. Валентина лежала у ліжку і боялася поворухнутися, щоб
знову не відчути пекучий біль, який
пронизував аж до самого серця. Всю ніч
сумні думки не давали їй заснути. Лікарі
сказали, що вона надовго буде прикута
до ліжка. Хто ж її догляне? Кому вона
потрібна тепер? Що скаже Неля? Гірко,
страшно, самотньо... Сірі Валині очі затуманилися слізьми, і з того туману випливало минуле.
Валентина дружила з Катею ще зі
шкільної парти. Секретів між ними не
було, отож Валя була причетна до всіх
подій, які відбувалися в житті подруги.
Після школи працювали в одній будівельній бригаді, через рік разом вступили до
інституту, де одночасно познайомились
із Петром. Хлопець віддав перевагу Катрусі. Та Валентина не ревнувала. Поперше, раділа за подругу, а по-друге, їй не
подобалась Петрова занадто м’яка, на її
думку, вдача.
– Йому б дівчиною народитися, а не
хлопцем, – казала вона Каті.
Невдовзі закохані побралися. Катя
переїхала жити до Петра, а Валя, як і
раніше, винаймала квартиру. Через рік у
молодого подружжя народилася Неля.
Валентина заміж не поспішала. Чи то
жінка не могла вибрати собі судженого,
чи то її не вибирали... Вона залишалась

близькою подруг ою К ат і, ч а с т о
приходила до неї в
гості. Молоді жінки любили довгими зимовими вечорами сидіти у великій затишній квартирі за вишиванням чи плетінням.
А коли Петро та
Катя їхали на відпочинок, то Валя
перебиралася
жити до них. І їй
зручно, бо ближче
до роботи, і Нелині
улюбленці – коти
Марсик та Люсик
– доглянуті.
Так було і того фатального літа. Зранку Валентина безтурботно провела сім’ю
подруги на відпочинок. Увечері до неї
зателефонували із міліції зі страшною
звісткою: сталася аварія, Катя загинула,
Петро в лікарні, а Нелю везуть додому.
Від почутого у Валентини підломилися
ноги, її почало лихоманити. З грудей вирвався відчайдушний крик. Як же так?
Чому це сталося? Досі при згадці про ті
події у неї наче завмирає серце і на очі
навертаються сльози.
Валя з острахом чекала похорону подруги, яка була їй як сестра. За труною
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Каті йшли рідні, колеги, донька і вона. За
життя Петра ще боролися лікарі в реанімації. Постало питання: з ким житиме
Неля, поки батько в лікарні? Дівчинка
сказала, що хоче до тьоті Валі. Тож забрали вони з порожньої квартири котів і
переїхали до кімнати, яку винаймала
жінка. Через півтора місяця, виписавшись із лікарні, Петро забрав Нелю додому. Валентина чи не щодня навідувала їх,
допомагала по господарству, куховарила,
дарувала тепло і ласку Нелі. Вона була
ніби на віддалі, але у той же час ніби й
поруч з осиротілими. Тільки виникала
якась нагальна потреба – тьотя Валя тут
як тут.
Промайнуло три роки. Одного дня
напровесні Петро переступив поріг Валиної хати. На обличчі – сум’яття. А потім
сказав: «Ти б того… Переходила до нас
жити… Неля до тебе дуже тягнеться. І
мені, коли ти не поруч, так незатишно.
Приживемося…». Від несподіванки жінка спочатку заніміла, а потім раптом
відчула не знану раніше ніжність до Петра.
...Довго не могла звикнути до того, що
зайняла місце Каті. Були, звісно, сумніви:
чи правильно вчинила, чи не зрадила
пам’ять подруги? Але, мабуть, судилося
їй бути з тим, чиє життя позначене чорною стрічкою, а від долі не втечеш... Не
обійшлося і без злих язиків. Мовляв, на
квартиру око поклала і таки домоглася
свого. Та й це минулося, стерпілося. Здавалося, вже почали поволі стиратися
гіркі спогади про аварію. Аж тут захворів
Петро – далася взнаки отримана тоді
важка травма. Лікарі сподівалися на
одужання, але дива не сталося – Валентина залишилася вдовою. Перед смертю
Петро просив, щоб вона була Нелі за
матір, не віддавала її нікому.
Після похорону Катині сестри мали
довгу розмову з Нелею. Просили перейти
жити до когось із них, бо вони все-таки
рідня, а Валентина – чужа тітка, мачуха.
Валя розуміла: дівчинка подорослішала,
має право на самостійне рішення. Але
серце краялося, бо любила Нелю, як рідну, прикипіла до неї душею. Своїх дітей
Бог не дав... Як раділа Валя, коли почула,
що дівчина каже тіткам: «Вона не мачуха,
в о н а д р у г а м а м а ». С е с т р и К а т і ,
від’їжджаючи, зі злістю у голосі застере-

гли Валентину: «Дивись, чужу
д и т и н у не зоби д жа й!». О те
«чужу» гострим лезом вразило в
саме серце.
Так вони й жили вдвох. Валентина працювала на кількох роботах, бо їй так хотілося, щоб дочка
і харчувалась добре, і одягалась
гарно. Закінчивши школу, Неля
вирішила вступати до столичного вишу. Але на «бюджет» не
пройшла. Ва лентина ріш у че
сказала: «Вчитимешся на платному. Ти переїдеш у Київ, а нашу
квартиру я здаватиму. Переїду в
село в материну хату. На роботу
добиратися не проблема, «маршрутки» одна за одною до міста
їдуть...».
Неля закінчувала третій курс,
коли в зупинку, на якій її названа
мати чекала мікроавтобус, на повній
швидкості врізався легковик із нетверезим водієм за кермом. Жіночка, що стояла зовсім поруч із нею, загинула, а Валентина, як сказали лікарі, народилася в
сорочці: «лише» перелом тазових кісток...
І ось вона прикута до ліжка. Дуже
болить побите тіло, ниють місця переломів. Та найбільший біль – у душі. Думка, чи потрібна вона така Нелі, не дає
спокою. Адже на роботу зможе вийти
нескоро, самих грошей за оренду квартири не вистачить, щоб платити за навчання. А ще ж чималу суму доведеться викласти за ліки.
У палату легкою тихою ходою зайшла
Неля, несучи букетик польових квітів та
пакет із їжею.
– Здрастуй, мамо, – поцілувала вона
Валю. – Як ти? Дуже боляче?
– Здрастуй. Бачиш, лежу, лиш клопотів
завдаю...
Несподівано для самої себе жінка розплакалася, вихлюпнулося все те, що так
мучило вночі.
– Я ж не рідна тобі... Мачуха... Ти не
повинна через мене життя собі псувати.
Зателефонуй тіткам, може, допоможуть
із грошима на навчання. А давай квартиру продамо, купимо меншу, а частину
коштів покладемо в банк...
– Мамо, мамо, що ти кажеш? Яка мачуха? Ти найдорожче, що в мене є. Я б не
пережила, якби з тобою щось трапилось...
– Нелин голос тремтів. – За навчання не
хвилюйся. Поговорила з деканом, він
«вибив» для мене на наступний рік бюджетне місце на заочному відділенні. Я
відмінниця, до мене поставились дуже
добре. За гроші не хвилюйся, половина
моїх однокурсників уже давно підробляє,
програмісти тепер скрізь потрібні. Я заберу тебе додому, ти ще бігатимеш...
Валентина продовжувала плакати, але
вже від щастя. Промайнула думка: «Заради такої миті варто жити». Не кожному
її Бог дарує, але вона, мабуть, заслужила.
А вночі Валі наснилися Катя і Петро.
Гарні й щасливі, як у день свого весілля,
вони всміхалися до неї і щось говорили.
Вона не могла розібрати їхніх слів, але
сміялася і сміялася у відповідь...

Долі людські

ВАЛЕНТИНА ПРОДОВЖУВАЛА ПЛАКАТИ, АЛЕ ВЖЕ ВІД ЩАСТЯ
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SKILLED NURSING SERVICES AT YOUR OWN HOME
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.

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

Before

After

The promotion expires on 06/30/2019!

Homeland Home Health Provider Inc.
8031 N. Milwaukee Ave.,
Suite 200, Niles, IL 60714

SPECIAL LIMITED TIME IMPLANT
$6500
OVERDENTURE

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

We accept
Medicare
and other
insurances

Call
us at:

847.470.0240

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 treatment options to meet your
dental needs and goals.

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

BRIGHTER SMILES
ARE YOU SEEING THAT YOUR LOVED
FOR THE WHOLE FAMILY
ONES NEED HOME CARE AS THEY AGE?
5611 W. Belmont, Chicago, IL 60634
v
DO YOU FEAR FOR A LOVED ONE’S SAFETY?
8031 N. Milwaukee Ave., Niles, IL, 60714

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

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277

Illinois Home Care Specialist Inc.
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www.ilhomecarespecialists.com

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!
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847.470.0240
 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

www.nilesildentist.com

Dental Services
 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

You Deserve
To Be With
The Best!
vpayuk@yahoo.com

Contact Us Today
For Advertising:

847.707.0065
773.317.8035

osem.info@gmail.com
NEWSPAPER

Овен

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 17 ПО 23
СІЧНЯ 2022 РОКУ
Терези

Козеріг

(2 2 . 1 2–2 0 . 01)
Ваші справи просуваються більш
ніж успішно, не варто зупинятися на досягнутому. Головне –
встановити дружні стосунки з
колегами та партнерами. Прислуховуйтеся до інтуїції, довіряйте більше серцю, ніж товщині гаманця.
Тиждень заохочує до серйозної роботи і здійснення нових задумів. Середа - день налагодження
нових вигідних зв’язків. Це може бути допомога
колишніх співробітників чи давно забутих друзів. Для п’ятниці характерні матеріальні втрати.
У вихідні ви серйозно замислюєтеся про майбутнє. У молодих Козерогів розпочинається новий
роман. Утворюватимуться пісок і камені в нирках. Пийте більше води. Можливе загострення
циститу. Бережіться травм поперечного відділу
хребта, не піднімайте важкого. Відкладіть операції, можливі ускладнення. Важко переноситимете наркоз. Уникайте випадкових статевих
зв’язків. Побільшає хворих на венеричні недуги.
Є ризик харчових отруєнь.

(2 4 . 0 9 –2 3 . 1 0 )
Зірки подарують вам активність
та енергійність. Сам Бог велів вам
підкорювати кар’єрні висоти і
користуватися успіхом у протилежної статі. У середині тижня
прислухайтеся до інтуїції, вона
вас не підведе. Сприятливий час
для переговорів із зарубіжними партнерами.
Тиждень складний, вимагатиме самопожертв на
користь роботи. Найвідповідальніший день –
середа. Спробуйте більше покладатися на партнерів, довіряйте їхній самостійності. Взагалі
навчіться правильно організовувати свій бізнес.
Не бійтеся несподіванок. У професійній діяльності іде процес перебудови, переорієнтації
справи, що в недалекому майбутньому дасть
позитивний результат. Ділові люди можуть переїхати в новий офіс, службовці - змінити місце
праці. Можна давати шлюбні оголошення - зірки
допоможуть знайти гарну пару. Організм потребуватиме активних дій. Сходіть до тренажерної зали, танцюйте, вирушайте у похід. Запобі- Водолій
гайте стрибкам тиску. Турбуватиме головний
біль. Загострюються захворювання щитоподібної залози. Діабетикам треба стежити за самопочуттям. Почніть лікувати репродуктивні органи.
Скорпіон
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(2 4 . 1 0 –2 2 . 1 1)
Тиждень буде багатим на поїздки,
емоції, бурхливі прояви почуттів.
Саме зараз вам вдасться завершити чимало справ, особливо це
стосується самоосвіти. У другій
половині тижня відбудуться цікаві знайомства, ваше життя дещо зміниться.
Сторонні люди намагаються взяти ваше життя
під контроль, що ставить під удар усі ваші плани.
Крім того, деякі проблеми на роботі примусять
ненадовго забути про інші справи. Незабаром
ситуація зміниться на краще, вам захочеться
почати щось нове. Варто оглянутися назад і виправити свої помилки. Багато часу іде на непотрібні розмови й непродуктивні контакти. У
п’ятницю і суботу не варто довіряти випадковим
знайомим, бо є ймовірність натрапити на сучасного О.Бендера. У вихідні у багатьох з’являється
почуття внутрішньої нестабільності, що заважає
(2 0 . 0 2–2 0 . 0 3 )
насолоджуватись життям. Знижується імунітет. Риби
Тиждень буде нестабільний, важОрганізм слабко опиратиметься інфекціям. Унико прогнозувати будь-які події.
кайте контакту з хворими. Вдалий час для відЗверніть увагу на документацію,
новлення рухливості суглобів після травм. Попобудьте готові до перевірок. Не
вніть мікрофлору кишківника. Подбайте про
варто сподіватися на здійснення
здорове харчування. Голодувати цими днями
надій і задумів. Тримайте язик за
ризиковано. Відвідайте стоматолога. Лікування
зубами, а плани в таємниці. Ви сповнені творчих
і протезування зубів будуть удалі.
планів і нових ідей. Партнери у захваті від вас, а
Стрілець
(2 3 . 1 1–2 1 . 1 2) начальство планує підвищити вас на посаді. За
Ви зараз у чудовій формі, ваша роботою не варто забувати про сім’ю. Якщо вдапунктуальність і розсудливість ється поєднувати ці речі, то ви – щаслива людипросто вражають оточуючих. Ви на. Позитивні тенденції, пов’язані із розширензбираєтеся зібрати навколо себе ням сфер впливу, тривають. Багато хто спробує
чудову команду з близьких по вийти у вищий світ і завоювати там могутніх
духу людей, стаючи поступово прихильників і спільників. До середи космічна
їхнім лідером. Вам захочеться ситуація сприяє більше відпочинку і розвагам,
зайнятися благоустроєм житла. ніж серйозній роботі. Четвер - найрезультативІнформація, яку ви отримаєте на початку тижня, ніший день тижня. У суботу ваша точка зору не
виявиться дуже корисною. Якщо правильно роз- збігається з поглядами навколишніх. Розпочніть
ставити пріоритети, можна зробити великі став- боротьбу зі шкідливими звичками. Уникайте
ки на майбутнє. Заплановані справи потребують пасивного куріння. Від роботи з їдкими речовичимало зусиль і фінансів, тому треба все зважити нами може розболітися голова. Стрижку і фарі «не рубати з плеча». Слід уважно поставитись бування волосся відкладіть на тиждень. Краще
до нової інформації, якщо вона відразу і не стане доглядайте за нігтями. Сплануйте помірно нав нагоді, то в недалекому майбутньому може зі- вантажений день. Не переїдайте. Добре провіграти вирішальну роль. У четвер гостро постає трюйте робоче приміщення.
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(2 1 . 01–19. 0 2)
Не варто брати близько до серця
проблеми, пов’язані з рідними і
близькими. Постійні переживання можуть загнати вас у кут, що
спричинить депресію. Зміцнюйте
співробітництво і підтверджуйте
свій авторитет. Ви зараз у чудовій формі й можете самостійно почати нову справу. Декому з вас
достатньо реформувати старі заняття. Прибутковий бізнес принесе нові вливання в сімейний
бюджет. Багато планів доведеться переглянути,
а від деяких зовсім відмовитись. До четверга ви
виявляєте зайву нерішучість тоді, коли потрібно
приймати рішення миттєво. Венера дарує маленькі життєві і любовні радощі. Жінки-Водолії у
вихідні особливо чарівні. Наприкінці тижня
зверніть увагу на власне здоров’я. Більше бувайте на свіжому повітрі. Займіться аеробікою. Пограйте у теніс, бадмінтон. Добрий ефект дасть
аромотерапія. Вдалими будуть операції на органах дихання. Кістки потребують мінеральної
підтримки. Почніть лікування остеопорозу. Не
їжте поперемінно гарячого та холодного. Це
спровокує руйнування зубної емалі. Відвідування стоматолога відкладіть.
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ніяк не назвеш. Близькі, як ніколи, потребують
вашої підтримки. У бізнесі варто прислухатися
до думки партнерів, навіть якщо вона стане для
вас цілковитою несподіванкою. Чекайте несподіванок і приємних сюрпризів. Спокійно обмірковує способи поліпшення свого матеріального
становища. Ділові Раки до п’ятниці налаштовані
справедливо розподілити обов’язки і прибутки.
Субота - найкритичніший день тижня, будьте
обережні за кермом і в поводженні з електроприладами. Не залишайте автомобіль без нагляду у вихідні. Знижується продуктивність інтелектуальної праці. Може з’явитися тремтіння у
руках як результат перевтоми. Остерігайтеся
ураження електричним струмом. Є небезпека
харчових отруєнь. Можуть з’являтися збої у роТелець
(2 1 . 0 4 –2 1 . 0 5 ) боті гормональної системи. Важко минатимуть
Попереду складний період. У вас критичні дні у жінок.
не виникатиме особливого ба(2 4 . 0 7–2 3 . 0 8)
жання спілкуватися, навпаки, Лев
Якщо люди або обставини висамотність стане вашим найбивають вас із колії, кращим рікращим другом. У вас може
шенням буде відстоювання власз’явитися схильність до містики
них позицій. Не дозволяйте
і окультних наук. Понеділок – не кращий день для
оточуючим експлуатувати себе.
перемін, а от із вівторка ви відчуєте щедру руку
Можлива необ’єктивна оцінка
фортуни. Середина тижня буде яскравою і незаситуації, зокрема це стосується
бутньою. Постарайтеся всі важливі справи вифінансів.
Краще
утриматися від поспішних вирішити саме в ці дні. Відчуває невеликий енергетичний спад, а відтак і зниження активності у сновків. Незважаючи на радісний настрій, ви
всіх сферах життя. Наприкінці тижня можна відчуваєте фінансові труднощі. Зараз краще не
сподіватися на грошові надходження. Уран штов- влізати в борги, а пошукати нові джерела прихає на експерименти в особистому житті. Але бутків. Будьте уважні до коханої людини, краще
форма, в якій ідеї з’являються у п’ятницю чи су- зайняти погоджувальну позицію. Для досягненботу, не є об’єктивною. Вразлива система трав- ня цілей ви використовуєте приховані резерви
лення. Нерозбірливість у харчуванні може при- або старі зв’язки. У справах, де вимагається точзвести до збільшення ваги. Обирайте низькока- ність, підвищена ймовірність помилок. П’ятниця
лорійні страви. Може погіршитися самопочуття нагадує про старі борги. Несподіваний дзвінок
гіпертоніків. Уникайте стресів, не перевтомлюй- примушує багатьох терміново пакувати валізи.
теся. Прискорюється відкладання солей у сугло- У вихідні загострюються серцево-судинні забах. Ведіть рухливий спосіб життя. Уповільню- хворювання. Шлаки повільно виводитимуться з
ється перистальтика кишечника. Запобігайте організму. Віддайте перевагу легкій дієті. Відмініть похід до солярію. Замість засмаги можете
розвитку запорів.
отримати алергію. Найкращий час для проведенБлизнюки
(2 2 . 0 5 –2 1 . 0 6) ня профілактики шлунково-кишкових розладів
Ду же вда лий тиж день д л я та підбирання оптимальної дієти. Візит до стомакар’єрного зростання та інших толога відкладіть. Знижується гострота зору.
важливих справ. Але ваша зайва Подбайте про освітлення на роботі, краще не
емоційність може стати значною читати перед сном. Полікуйте очі. Операції переперепоною у здійсненні задумів. несіть.
Відкиньте всі сумніви і пока(2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9)
жіть, на що здатні. Ділове життя Діва
Час для змін у житті. Подумайте,
напружене і різноманітне. Той, хто хоче зробити
що саме ви хотіли б виправити,
кар’єру або просто знайти роботу, може розрахоа від чого варто й відмовитися.
вувати на підтримку зірок. П’ятниця - фатальний
Не давайте обіцянок, щоб не подень для кохання. Ви можете потрапити в емотрапити в неприємну ситуацію.
ційну залежність від предмета свого обожнюванНа цьому тижні висока вірогідня. Творчі Близнюки переживають період наність
прийняття
помилкових рішень. Зв’язки, які
тхнення. У суботу ідеї набирають конкретної
форми. Знизиться гострота зору. Давайте очам ви встановили минулого тижня, почнуть приможливість частіше відпочивати. Не займайтеся носити користь. Можливо, не варто чекати чогось
самолікуванням. Нові препарати можуть викли- монументального, але подивіться на своє життя
кати алергію. Дбайливіше доглядайте за ногами. під іншим кутом зору. Друга половина тижня буде
Робіть масаж стоп. Одягайте зручне взуття. Бе- бурхливою, можливі сварки з колегами. Практичрежіть шкіру від опіків. Відкладіть похід до со- ний житейський досвід підказує багато правильлярію. Остерігайтеся перегріватися у ванній. них рішень у справах бізнесу. П’ятниця - невдалий
Судини можуть не витримати перепадів тиску. день для з’ясування стосунків, бо може сприяти
тільки інтригам. У молодих з’являється інтерес
Загостриться мігрень.
до якої-небудь сфери знань або прихований таРак
(2 2 . 0 6 –2 3 . 0 7 ) лант до мистецтва. Жінки схильні швидко наПриготуйтеся до життєвих змін. бирати зайву вагу. Період загострення мігрені.
Вам захочеться урізноманітнити Може виникнути защемлення нервових закінсвої інтереси, брати активну чень між дисками хребта. Травматично небезучасть у різних заходах. Четвер печний період. Менше часу проводьте на ногах.
– дуже напружений день, тому не Погіршується відтік крові з вен. Майбутнім мазривайтеся на близьких. Заго- мам варто стежити за вчасним виведенням рідистряться фінансові ситуації. Спокійним тиждень ни з організму.

питання ображеного самолюбства. Не варто засмучуватись, краще прийняти ситуацію такою,
якою вона є. Почуття відіграють головну роль у
особистих стосунках. Найуразливішою стане
серцево-судинна система. Уникайте стресів.
Зменшіть фізичне навантаження. Кардіологічним
хворим слід мати при собі ліки. Турбуватимуть
судоми. Проведіть глибоку чистку обличчя.
Змініть косметичну лінію. Видаляйте мозолі й
бородавки. Не носіть тісного взуття.

Гороскоп

(2 1 . 0 3 –2 0 . 0 4)
На вас очікує багато поїздок,
ділових зустрічей, тільки встигай слідкувати за подіями. Не
варто довіряти будь-якій неперевіреній інформації. Головне –
не форсувати події. Шукайте
вигідних партнерів, можливо,
вдасться укласти вдалу оборудку. Ви опинилися
на мілині, початок тижня варто присвятити залатуванню дірок у бюджеті. Для цього найкраще
підійде позаурочний час. У коханні поки без змін,
насолоджуйтеся стосунками з коханою людиною.
Постарайтеся не перевантажуватися, не зайвим
буде періодичний відпочинок. Вам цілком під
силу зайняти більш вигідні позиції на роботі. У
вівторок сміливо заявляйте про себе, якщо бачите, що ваші знання і досвід допоможуть вирішити нові завдання. У власних родинах дістанете
підтримку і розуміння. На особливий успіх у
представників протилежної статі можна розраховувати у п’ятницю і суботу. Зростає тривожність. Складно буде утримувати емоційну рівновагу. Людей похилого віку непокоїтиме безсоння.
Можливе загострення хронічних хвороб. Відмовтеся від важких і жирних страв. Перевіряйте
сумісність лікарських препаратів. Уникайте передозування. Зростає ризик побічних ефектів.
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ
Tire Repair & Sales
äëÿ âîä³¿â CDL-A
CDL водії клас A
умови праці та своєчасна
New & Used Tires/All Sizes  хороші
оплата гарантовані
 Äîñâ³ä ðîáîòè
ì³í³ìóì 2 ðîêè
 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ
#6

3546 W. North Ave., Sunday & Holiday closed
Chicago, IL 60647 Mon.-Sat- 8:30 am-9pm open

773.235.2504 773.235.1300
#32

773.426.8189

Cars, Trucks, & Motorcycles

НЕВЕЛИКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ

шукає водiя CDL-A в Маямi
Мiсяць через мiсяць роботи зi
ставкою 2500долларiв на тиждень

Для вiдповiдального водiя з чистою iстрорiєю
Надаємо новий трак та трейлер

По всiм питанням звертайтесь за
номером Юлiя 312 755 8264

 всі милі та зупинки

оплачуються
 вольво траки
 мінімальний досвід роботи 6 місяців

Тел. 773.305.8191

#8/2017

Потрібні водії
CDL класу А
та Овнери Оператори
ЕФ

ТЕЛ

Е

ЙТ

У
ОН

773-599-5066
224-829-1421

LOOKING FOR MECHANICS!

Needed for
Volvo Truck
and car hauler
trailer In
Waukegan IL

www.ukrslovo.net

#11/202

Call 847-804-1304

14 січня 2022 № 2

Українське Слово

На постійну роботу потрібні
водії CDL «А» в компанію
Experior, що в Alsip, IL

28

- Маршрути - локальні, OTR
- На вибір - Dry Van or Reefer
- Майстерня, офіс і паркінг за
однією адресою
- Висока оплата за милі
- Маємо усі умови для водіїв:
кухня, пральня, кімната
відпочинку, телевізор

219.850.3346 - по - англійськи
773.988.7117 - Роберт, по - польськи

Transportation company need
LOCAL DRIVER

part time 4 pm - 11 pm
for 32$ per hour.
Sunday work extra $100 bonus.
BNSf experience required

224.828.1773 or 630.991.7566

Small transportation company in
BROADVIEW

LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER

for regional runs
from Mon-Fri

$28/hr

min 2 years experience and
clean DMV record a must

Please call: 847.409.7704

Transportation
company looking for
after hours
Dispatch from
4 pm - midnight.
Must speak
Ukrainian, English.

224.828.1773 & 630.991.7566

#31

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
#21

773.715.1436

для встановлення
систем опалення
та охолодження
Systems).

Один рік досвіду.
#17/21

Околиця
Belmont & Olcott.

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом
роботи та без

Òåë. 773.750.8180

ПЕРУКАРЯ та
МАЙСТРА МАНІКЮРУНА
Повний або неповний
робочий день.
Або місце в рент.

773.344.6032

#32

Робота в місті
Чикаго
Потрібні жінки на
прибирання
будинків
Повна або
часткова
зайнятість

#9/2021

773.697.1924

В металургійну фабрику
потрібні ЛЮДИ ДО ПРАЦІ та
ЗВАРЮВАЛЬНИК
847.789.4000

#39

#30

130 Rawls Rd. Des Plaines, IL 60018
В компанію DV Mental Art у Bensenville, IL

New Style Cabinets

Столярам оплачуємо - $20 - $35 /год

312.593.0079
Розмовляємо польською і англійською мовами

Для зварювання аргонною зваркою - TIG

065 7.8035
0
.
7
0
1
847.7
773.3
- Нові будинки, роботи в Чикаго
Вимоги:
- Досвід роботи, страхівка

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

Більше інформації на вебсайті - www.dvmetalart.com

773.319.1946

Розмовляємо українською і англійською мовами

Evas Home Care

Пропонуємо роботу по догляду
за літніми людьми
З проживанням, come in and go
- Дуже висока оплата
- Маємо роботу в усіх Suburbs

708.499.9861

14 січня 2022 № 2

У будівельну компанію потрібні на роботу субконтрактори:
Спеціалісти для укладання плитки, маляри і столяри

Висока оплата погодинно або на akord

Українське Слово

З виробництва перил, балконів, дверей, сходів
Терміново потрібні на роботу працівники з досвідом -

Запрошуємо на роботу
столярів і водія на
delivery меблів
Компанія знаходиться North - Central in Chicago

На роботу в
польський магазин
запрошується
КУХАР і
ПОМІЧНИК КУХАРЯ
Чікаго
773-281-1422

www.ukrslovo.net

Потрібен водій CDL,
заробітня
плата
$3500
в тиждень.
773.600.5114

Запрошуємо на роботу
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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.

НЕРУХОМІСТЬ
ЗДАЮ В РЕНТ
2 Rooms - Prospect
Heights 2 room for rent
at: 16 E. Old Willow rd,
Prospect Heights
IL 60070.
#4/22
Tel. 224.201.1932

ШУКАЮ В РЕНТ
КУПЛЮ

ПРОДАЮ

14 січня 2022 № 2

Українське Слово

www.ukrslovo.net

КУПЛЮ
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Consulting agency is looking for task oriented
team members. It’s a full-time position and our
office is located in Lyons, IL. Responsibilities may
include processing vehicle title applications and
registrations, IFTA reports and issuance of other
permits. Must have good communication skills and
excellent knowledge of English language, strong
attention to detail and knowledge of Microsoft Office.
Must be a team player and be able to work in a fast
paced environment and make decisions on the spot.
Experience in the trucking industry is a plus.
Paid vacation, Health Insurance, Starting pay depends
on the experience.
Please email you resume to support@alphapermits.
#6/2022
com or call us at 708-433-9349
Looking to hire CDL
class A driver for OTR.
Pays $.80 per mile.
For more information
please call
#5
847.452.4058

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО

Потрібні чоловік та
жінка на прибирання
ресторанів вночі,
машину та досвід
роботи обов’язково.
#4
847.255.9357

На роботу потрібні
жінки для прибирання
будинків. Робота в групах. Хороша зарплата.
Забираємо з дому.
#5
847-312-6508

Realtor / Broker

630-673-6593

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

РІЗНЕ

ШУКАЮ

ПРОПОНУЮ
Family in Chicago
is looking for a
personal nanny. Bulgarian
speaking is a plus. Please
contact wenaw87299@
mldsh.com
Bartenders Female
bartenders for
restaurant cafe.
@ 5 S. Wolf rd, Prospect
Heights il 60070
#4/22
Tel. 224.201.1932

Carry Out and
Delivery ONLY

www.ukrslovo.net

65
0
0
.
7
0
7
.
7
84
35
0
8
.
7
1
3
.
3
77

$5 off

25$

You Deserve To Be With The Best!
NEWSPAPER

Contact Us Today
For Advertising:

president.umg@gmail.com

847.707.0065 773.317.8035

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

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker

www.ukrslovo.net

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ
Багаторічний досвід
Знання ринку нерухомості
Висока професійна кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

7725 W. Wilson Ave.
Norridge, IL 60706

14 січня 2022 № 2

RUNWAY REALTY, INC

Українське Слово

773.317.8035
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Наша лізингова програма — це розумний спосіб розширити свій автопарк та мінімізувати ризики. “Super Ego Holding”
забезпечує максимальну гнучкість, низьку вартість запуску та низькі щомісячні платежі за якісне обладнання. Ми пропонуємо вам нові та вживані вантажівки/причепи в оренду, лізинг або купівлю та найм. Ми також допоможемо знайти
водіїв.

“Super Ego” вантажівки на продаж:
Перегляньте наші вантажівки на продаж за цим
посиланням: https://trucksforsalesuperego.com/
За додатковою інформацією телефонуйте до

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

Набір водіїв:

14 січня 2022 № 2

Українське Слово

www.ukrslovo.net

Великі обсяги та висока плинність транспортної галузі
ускладнюють пошук водіїв вантажівок.
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“Super Ego” прокат трейлера:
Зателефонуйте нам сьогодні і отримаєте інформацію
про оренду причепів!
У нас є великий вибір причепів в оренду - фургони,
рефрижератори, платформи...
Ми тут, щоб допомогти вам!
 Dry Vans
 Vanguard, Great Dane, Utility,
Wabash 2018, 2016 & 2014 г.
За додатковою інформацією телефонуйте до

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego” тут, щоб допомогти вам!

Ми пропонуємо Вам водіїв:
 водії компанії
 водії в лізинг
 водії в лізинг з можливістю викупу
 водії з власними вантажними автомобілями
За додатковою інформацією звертайтеся до

Тамари 312.690.4818 або
tamaratr@floydlogistics.com

“Super Ego” Physical Damage Insurance:
“Super Ego Holding” тепер пропонує страхування фізичного пошкодження вашого обладнання:
 Страхова компанія з рейтингом «А».
 Без процедури underwriting, обладнання страхується негайно
 Без участі фінансових компаній - прямий щомісячний платіж
 БЕЗ КРИТЕРІЙ І БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ ВОДІЇВ усі будуть застраховані
 Управління та допомога в страхових відшкодуваннях як додаткові опції
За додатковою інформацією звертайтеся до

Душана - 630.948.5022 або dusan@superegoholding.net

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ СЬОГОДНІ ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!

