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НА ЗЕМЛІ ТА В НЕБЕСАХ

«У КРИТИЧНИЙ МОМЕНТ
МИ З УКРАЇНЦЯМИ!»

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВІДСІЧІ ПУТІНСЬКІЙ АГРЕСІЇ

Спочатку – дві важливі інформації.
Збройні Сили України мають достатньо
протитанкових засобів для відбиття агресії з
боку РФ. Про це заявив головнокомандувач
ЗСУ генерал Валерій Залужний. «Ворог також
має добре зрозуміти: у нас достатньо протитанкових засобів, в тому числі – вітчизняного
виробництва, що показують себе дуже добре.
До цього – ми отримали достатню матеріально-технічну допомогу у вигляді тих самих
Javelin. Скажу так – усім вистачить… У тому,
що стосується випробування Javelin – нам
було цікаво на це дивитися, особливо після
широкої реклами з боку Російської Федерації
щодо наявності «дахового» захисту від цих
систем. Ми спроєктували такий захист та
провели стрільби. Як ви бачили, результати
були чудовими, але вже зовсім сумними для
російських танкістів. Для російських танків
на сьогодні не існує жодного захисту або перешкод, які б не міг подолати Javelin».
Військовим льотчикам України з січня
2022 року підвищили зарплати на серйозну
суму – від 10 до 16 тисяч гривень у рамках
першого етапу збільшення грошового забезпечення у ЗСУ. Міністр оборони Олексій
Резніков заявив, що розвиток військової авіації і протиповітряної оборони є одним з головних пріоритетів. Резніков зазначив, що пілоти отримуватимуть «конкурентні виплати
не тільки в середньому по економіці, але й
зіставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони».
Обидва повідомлення – оптимістичні, заспокійливі. Проте спробуймо бодай у загальних рисах проаналізувати, що стоїть за ними,
про що не було сказано. Той самий генерал
Залужний вельми слушно нагадав, що Україні протистоїть не стотисячне, а мільйонне
військо Російської Федерації. І нехай усе воно
не буде введене в дію (це неможливо, виходячи з багатьох чинників), але живої сили у
противника чимало. А ще ж можна призвати
мільйон резервістів, нехай їхній рівень підготовки і буде значно нижчим…
А тепер про танки. Як повідомив генеральний конструктор-генеральний директор КБ
«Луч» Олег Коростельов, з 2018 року, коли
протитанкові ракетні комплекси українського виробництва «Стугна-П» і «Корсар» почали
масово постачатися в ЗСУ, війська отримали
декілька сотень пускових «Корсарів», декілька сотень пускових «Стугна-П» та близько 7
тисяч ракет. За оцінками низки західних експертів, ПТРК «Стугна-П» має не меншу ефективність, аніж знаний у світі ПТРК «Javelin»,
при тому, що «Стугна П» значно дешевша. А

тому танкова атака з боку т.зв. «Л/ДНР», які
мають у сумі близько півтисячі танків і тисячу одиниць іншої бронетехніки, приречена на
провал. Але поставмо запитання: а якщо
тамтешні збройні формування, які напряму
підпорядковані російському командуванню і
мають у своєму складі російських офіцерів і
спеціалістів, одержать із московського «воєнторгу» ще кілька тисяч танків? Така можли-

тисячами протитанкових ракет.
А тепер про льотчиків. Виявляється, у
льотного складу ЗСУ були найнижчі зарплати серед офіцерів усіх силових структур. У
ВПС це називають однією з головних причин
звільнення пілотів. Представник командування ВПС Олег Гавриленко говорив, що у 2019 і
2020 році звільнилося близько 140 осіб із
льотного складу, а у 2021 році планували

Ст. 2-7
Що означає приїзд держсекретаря
США Ентоні Блінкена до Києва та
чому агресивна дипломатична гра
Росії не закінчується?

СПРАВА ПОРОШЕНКА.
ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ
ФАРС ЗАМІСТЬ СПРАВЕДЛИВОСТІ
вість існує, адже Росія має понад 3000 танків
у строю і понад 10 тисяч на консервації. Посадити ж у ці танки можна резервістів із розрахунку на їхнє «повне використання і списання» впродовж одного-двох боїв, як це
робилося свого часу у Червоній армії. Чи
вистачить тих ракет, які залишаться після
відбиття атаки такої орди, на прикриття інших танконебезпечних напрямів? Однозначно – ні. Потрібно замовляти ще кількасот
пускових установок і тисяч 10 ракет. А цього,
наскільки відомо, не робиться. Чому? Щоб не
викликати роздратування у Путіна? Крім
того, є ще Білорусь; армія Лукашенка має
близько 600 танків, майже 2000 бойових машин піхоти різних модифікацій і близько 300
самохідних гармат. Якщо буде використана
бодай половина з цих сил, для протидії знадобиться кілька сотень пускових ПТРК і
кілька тисяч ракет. Є вони в резерві ЗСУ?
Немає. Можна зарадити справі? Так, якщо
запустити відповідні виробництва на роботу
у три зміни з безперебійним фінансуванням.
Чи є для цього ресурси? Безперечно. Цього
року запланована до спорудження в рамках
«Великого будівництва» перша черга нової
Київської окружної дороги завдовжки 18 км,
вартістю 5,4 млрд. грн. Цей шматок дороги
Київ ніяк не розвантажить, отже, його спокійно можна відкласти на потім, а на вивільнені кошти забезпечити ЗСУ майже шістьма

звільнитися ще 40 осіб. У більшості випадків
пілоти йдуть до МВС, де зарплати льотного
складу значно вищі. Що ж, добре, що не в
охоронці чиїхось вілл… Але хто відповість за
те, що грошове забезпечення у ЗСУ не підвищували вже понад два з половиною роки? І за
те, що його 2022 року робитимуть вельми
вибірково, натомість лише на 2023 рік заплановане підвищення грошового забезпечення
всьому особовому складу української армії та
флоту (яке, втім, майже гарантовано буде
«з’їдене» інфляцією)? Хто у нас увесь оцей час
був (і є донині) Верховним головнокомандувачем і хто не раз у «відосиках» висловлював
своє піклування про героїчних захисників
Вітчизни?
Узагалі, військова авіація – це слабке місце
України. У правління Януковича, за моєю
інформацією, боєздатними залишилося буквально кілька літаків. Зараз чимало бойових
літаків відновлено та модернізовано. Проте
ЗСУ конче потребують не лише різноманітних
безпілотників, а й сучасних винищувачів і
винищувачів-бомбардувальників. Чи робиться щось для цього? Так, ідеться про дорогі
речі. А часом про дуже дорогі. Проте без них
розрекламована побудова шляхів у рамках
«Великого будівництва» годитиметься у разі
кризових ситуацій лише для полегшення
пересування російських танків…
Сергій Грабовський

Ст. 8, 10, 14
Шостий президент України
Володимир Зеленський у
Печерському суді (!) програв п’ятому
президентові – Петру Порошенку.

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ
1-888-505-4196 ВІДПОЧИНОК

У нас
дешевше!
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АГРЕСОР ПРИРЕЧЕНИЙ СТАТИ ПАРІЄЮ

СЕНАТОРИ ЗАПЕВНИЛИ, ЩО КИЇВ
ПІДТРИМУЮТЬ ОБИДВІ ПАРТІЇ
КОНГРЕСУ
Державний секретар США Ентоні
Блінкен та двопартійна делегація Конгресу США продемонстрували підтримку
України.
У Києві побувала двопартійна делегація Конгресу США, до складу якої увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс
Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер. Сенатори не приховували, що приїхали у такий складний для національної оборони
час, аби продемонструвати підтримку
України. У своїх повідомленнях про візит
вони підкреслювали, що демократи і
республіканці не мають розбіжностей у
цьому питанні.
«Свобода не знає політичних кордонів,
і США підтримують Україну», – написав
у Твіттері сенатор Роберт Портман після
зустрічі делегації з Президентом України
Володимиром Зеленським. «З дня на день
російська загроза Україні зростає. Спостерігається концентрація військ на
кордоні, кібератаки та шпигунство. Адміністрація Байдена має подвоїти зусилля, щоб допомогти Україні захиститися»,
– підсумував сенатор-республіканець
Роберт Портман.
А його колега демократ Кріс Мерфі
відзначив, що делегація повертається до
Вашингтона переконана в тому, що «обидві партії мають разом підтримувати
Україну». Сенатор не приховує, що ситуація загрозлива. «Мене хвилює те, що
Путін живе в якійсь самотній норі, будучи переконаним невеликою групою рад-

навколо України та кроки, які сприяли б
деескалації та запобіганню подальшій
агресії РФ. Глава держави відзначив важливу роль Конгресу в підтримці євроатлантичних прагнень України та поглибленні взаємодії між двома державами.
«Ми відчуваємо та отримуємо дієву
допомогу у сфері безпеки в такий складний час, час агресії з боку Російської
Федерації», – наголосив Володимир Зеленський.
Під час розмови висловлювалася одностайна позиція стосовно того, що газопровід «Північний потік-2» є викликом
для енергетичної безпеки України та
Європи в цілому.
ників із затуманеними очима, що його
зустрінуть як визволителя... Сьогоднішня Україна – це не Україна 1941-го і навіть
не 2010 року», – написав у соцмережі Кріс
Мерфі.
Президент Володимир Зеленський під
час зустрічі подякував Конгресу Сполучених Штатів Америки за солідарність з
народом України на тлі нинішніх безпекових викликів. «Для України, для нашого народу дуже важливо, що сьогодні
ви з нами. Це свідчить про незмінну
двопалатну, двопартійну підтримку нашої країни, а також її суверенітету, територіальної цілісності», – сказав Президент.
Володимир Зеленський поінформував
сенаторів США про безпекову ситуацію

 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

В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

847-808-9500
АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ
У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Україна-США

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB

Laura Golub

Attorney at Law
Президент заявив про необхідність
підготовки превентивного пакета санкцій проти РФ для протидії агресії.
Окремо він звернув увагу на те, що
Росія продовжує проводити активну
кампанію з паспортизації населення на
тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під
виглядом «захисту російських громадян», інформує прес-служба глави держави.
За підсумками переговорів з Володимиром Зеленським сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь зазначив, що, на його думку, «Володимир
Путін припустився найбільшої помилки

у своїй кар’єрі, недооцінивши, наскільки
мужньо народ України боротиметься з
ним у разі його вторгнення». «І ми запровадимо руйнівні економічні санкції,
але, що важливіше, ми дамо народу
України зброю, смертоносну зброю, яка
їм потрібна для захисту свого життя та
засобів для існування», – додав Річард
Блюменталь. За його словами, ця зброя
може включати протитанкові ракети
«Джавелін», «Стінгер», стрілецьку зброю
та катери. «Отже, наше повідомлення:
будуть наслідки, якщо він вирішить порушити недоторканність цієї демократії», – підсумувала сенаторка Емі Клобучар.

ОФОРМЛЯЄМО СТРАХУВАННЯ:
 Човнів
 Оренда
 Бізнесів
 Життя
 Пенсійні плани

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями

МИ З ВАМИ надовго!

Licensed
in states

GA, SC, NC, FL,
KY, MI, OR, IL

864.599.7176

_____________________________________
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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Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО

attorney@lauragolub.com

Українське Слово

 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків

WWW.LAURAGOLUB.COM

www.ukrslovo.net

СТРАХУВАННЯ НА Mila’s Insurance
Services
ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

1020 N. MILWAUKEE AVE.,
SUITE #312
DEERFIELD, IL 60015
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«У КРИТИЧНИЙ МОМЕНТ МИ З
ЩО ОЗНАЧАЄ ПРИЇЗД ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ США ЕНТОНІ БЛІНКЕНА ДО КИЄВА ТА ЧОМУ
АГРЕСИВНА ДИПЛОМАТИЧНА ГРА РОСІЇ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ?
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ержавний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня
прибув до Києва. Напередодні в Україні з візитом
побувала міністерка закордонних справ Німеччини
Анналена Бербок. До речі, після Києва Блінкен їде до
Берліна, де також проведе переговори з Бербок, а потім
у Женеві у нього запланована зустріч з главою МЗС
Росії Сергеєм Лавровим. Звичайно, на цих зустрічах
обговорюють не лише двосторонні відносини між країнами, а головним чином небезпеку від Росії, яка весь
час нависає над Україною та Європою.
Власне, така тактика постійного тиску та шантажу з
боку РФ є частиною їхньої зовнішньої політики з метою
отримати гарантії від Заходу щодо не розширення
НАТО, зокрема неприйняття до цієї організації України. «Хотелки» Кремля вже неодноразово відкидалися
американцями та європейцями, однак Москва продовжує підвищувати ставки та нагнітати ситуацію. В
останній тиждень постійно надходять повідомлення
про різного роду навчання біля нашого кордону та на
окупованих українських територіях Криму й в окремих
районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про
раптову перевірку боєздатности військових на Далекому Сході Росії та перекидання живої сили та техніки в
західну частину РФ. На півдні Росії тривають льотнотактичні навчання авіації, в українському Криму проводяться навчання Чорноморського флоту РФ.
Паралельно російська дипломатія веде наступальну

політику, вимагаючи поступок від Заходу та виконання
Мінських угод від України. Гра ведеться на різних напрямках. Наприклад, кілька днів тому газета The New
York Times з посиланням на джерело в Службі безпеки
України повідомила, що 18 людей, переважно діти та
дружини російських дипломатів, залишили Україну 5
січня. Ще близько 30 людей виїхали з посольства Росії
у Києві та консульства у Львові у наступні дні, а дипломатам ще у двох російських консульствах наказали
підготуватися до виїзду з території України.
Як це можна оцінити? Як ще один сигнал про підготовку нападу на Україну. Але в міністерстві закордонних справ України заявили, що їм не відомо про виїзд
з України російських дипломатів.
«Міністерство за кордонних справ
не отримувало від російської сторони
інформацію
про евакуацію співробітників дипломатичних
установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні
також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх
співробітників», – повідомив речник відомства Олег
Ніколенко (radiosvoboda.org).
Мета всіх цих дій – тримати в постійній напрузі
Україну та Захід. Поступок немає, тому росіяни погрожують перейти до наступного етапу своїх спецоперацій,
удавшись до провокацій. Українська та американська

сторона вже заявили, що Москва підготувала групу
диверсантів для проведення операції «під чужим прапором» на сході країни, щоб звинуватити Україну у
підготовці нападу та створити привід для вторгнення.
Звичайно, подібні дії агресора потребують рішучої
відповіді. Для цього і проводяться інтенсивні контакти
та зустрічі американців та європейців з українськими
колегами. В українському МЗС заявили, що візит Блінкена є «продовженням тісної координації дій України
та США задля стримування Росії від подальшої агресії».
На переговорах у Києві йтиметься про «подальше втілення комплексного пакета стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту».
Тим часом Велика Британія знову реалізує практичну допомогу
Україні. Днями у Київ прибула
партія протитанкової зброї від
британців для Збройних сил України. «Я хочу наголосити, що ця допомога буде використана виключно
в оборонних цілях, для захисту
наших військ, для захисту критичної інфраструктури та для захисту
мирного населення від будь-яких
проявів, будь-яких дій, що зможуть
призвести до ескалації», – заявив
заступник міністра оборони з європейської інтеграції
України Анатолій Петренко. Перед тим міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що «ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем».
Ситуацію коментує Сергій СОЛОДКИЙ, перший
заступник директора Центру «Нова Європа»:
- На вашу думку, що стоїть за візитами Блінкена

терпіти». «Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію
України зі своєю інфраструктурою,
своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння,
навчання українських військових
тощо», – сказав кремлівський речник.
«Вважаємо за потрібне тримати там
війська, зважаючи на напружену обстановку і дуже недружній клімат,
створений різними навчаннями бойової авіації НАТО, літаками-розвідниками НАТО, натовською військовою інфраструктурою, що наближається до наших кордонів», – заявив
Пєсков.
Натомість міністр оборони Британії Бен Воллес в
статті для The Times звинуватив президента Путіна у
використанні аргументів з «вибірковими та спотвореними міркуваннями», щоб представити НАТО як загрозу. Він звернув увагу на статтю Путіна на його
офіційному сайті. «Ми всі повинні хвилюватися, бо те,
що випливає з-під пера самого президента Путіна, – це
твір із 7000 слів, який ставить етнонаціоналізм в основу його амбіцій», – зауважив міністр. «Він надає спо-

творену та вибіркову аргументацію, щоб виправдати в
кращому разі підпорядкування України і, в гіршому
разі, насильницьке приєднання цієї суверенної країни».
«Тому, якщо однієї холодної січневої чи лютневої ночі
російські збройні сили ще раз вступлять на територію
суверенної України, ігноруйте розповіді про агресію
НАТО та пам’ятайте слова президента Росії з цього есе
минулого літа. Запам’ятайте це та запитайте себе, що
це означає не лише для України, а й для всіх нас у Європі», – наголосив міністр.

АГРЕСІЯ РОСІЇ – ПРОБЛЕМА НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНИ
С

получені Штати дадуть «належну відповідь» РФ,
якщо підтвердиться її причетність до кібер-атак
на українські урядові сайти. Про це в16 січня в інтерв’ю
виданню CBS заявив радник президента США з питань
національної безпеки Джейк Салліван.
«Якщо виявиться, що Росія здійснює кібератаки
проти України, і якщо це продовжиться в майбутньому,
ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю», – сказав він, зазначивши що Сполучені Штати вже неодноразово попереджали Україну
про можливі кібернапади як частину «широкомасштабних зусиль Росії щодо ескалації ситуації в Україні»,
і з огляду на це США працюють з Києвом стосовно
посилення захисту, зауваживши принагідно, що кібератаки для дестабілізації ситуації – звичний сценарій
для Кремля. Також Джейк Салліван знову застеріг РФ:
«Якщо Росія все-таки вторгнеться в Україну, це матиме
серйозні економічні наслідки та ціну, яку потрібно заплатити», наголосивши, що наслідки будуть не тільки
економічного характеру.
Тим часом речник президента РФ Дмитро Пєсков
повідомив, що РФ не має наміру відводити війська від
кордону з Україною. В інтерв’ю CNN він заявив, що
НАТО «вторгнулося» в Україну, і Росія «не може це

зокрема до України?
- Ціла низка візитів закордонних політиків до України переслідує кілька цілей. Перша й головна: продемонструвати політичну підтримку – Захід такими
приїздами проголошує: у критичний момент ми з
українцями! Напевно, давно завважили, що з 2014 року
Росія не змінювала ключові меседжі у своїй пропаганді
щодо України. Так, думка про те, що «Україна нікому
не потрібна; західні держави переслідують власний
інтерес», мусується в російських джерелах досі. Якраз
невпинний потік західних міністрів до України показує
безпідставність російських інтерпретацій.
Друга причина – існує негласне сподівання, що присутність західного високопосадовця в Україні може

демократії світу – на боці України. З різним ступенем
готовности допомагати Україні, але принципово вони
з Україною. Не відкрию секрет, що перша країна, на яку
має покладатися Україна, це сама Україна. Замість нас,
ніхто воювати не буде у разі масштабного наступу – проте допомагати нам готові; головне вміти правильно
скористатися цією допомогою; правильно артикулюва-

ти, що саме нам потрібно.
Щодо багатьох країн, які декларують підтримку
Україні, можна висловити зауваження – десь підтримка була запізнілою; десь західні країни більше переймалися діалогом з Москвою; хтось відмовляється
продавати Україні озброєння та запускає масштабні
бізнес-проєкти з росіянами... Проте є й інші приклади,
коли Україні надається багатомільйонна допомога для
посилення оборонного потенціалу; коли здійснюється
масивна підтримка реформ; коли навіть декларуються
чіткі заяви й агресор називається агресором.
Іван КАПСАМУН, Валентин ТОРБА
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 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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слугувати певним превентивним засобом – мовляв,
Путін не зважиться на агресію під час таких візитів до
Києва чи на лінію фронту. Мабуть, такі сподівання наївні, але все ж…
Третя причина – оцінювальна: закордонні діячі їдуть
не лише для того, щоби показати символічну підтримку, а й для того, щоби на місці з’ясувати, наскільки
Україна готова до опору масштабній атаці (часом
за такими переговорами слідує практична підтримка – у вигляді надання озброєння; передачі
важливої інформації тощо).
І, звісно, у таких візитах та переговорах важливим є підтвердження правила, що хай які б переговори велися щодо нинішньої ситуації у регіоні,
вони не можуть відбуватися без України. Відтак
якщо на певних переговорах відсутній український
представник (як було у випадку з російсько-американськими перемовинами), то тут важлива активна комунікація перед та після переговорів з
українською стороною.
- Яка ведеться гра між Заходом та Москвою
навколо України?
- Дві сторони позначили свої чіткі позиції. Росія
прагне відновити контроль над певними країнами
регіону. Захід заявляє про право кожної країни самій
обирати, з ким бути. Росія своєї цілі не досягнула – тому
на цьому етапі, очевидно, її агресивна дипломатична
гра не закінчується. Чим усе завершиться у найближчій
перспективі – залежить від багатьох чинників.
- На кого об’єктивно може спиратись Україна в
геополітиці для захисту своїх інтересів?
- Природні партнери та союзники України – ті країни, які вірять у безальтернативність демократичного
розвитку; які відстоюють право кожної демократії самостійно визначати вектор свого розвитку. Це передовсім
країни ЄС та НАТО, але не лише – серед таких країн
також Японія, Австралія. У принципі найрозвинутіші
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УКРАЇНА ТА США ПІДТРИМУЮТЬ
МИРНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ
НА ТЛІ ЗАГОСТРЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ЗАГРОЗИ КИЇВ З ЕКСТРЕНИМ ОДНОДЕННИМ ВІЗИТОМ
ВІДВІДАВ ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ЕНТОНІ БЛІНКЕН

Він прибув, аби підтвердити й зміцнити
прихильність Америки суверенітету й територіальної цілісності України та обговорити російську загрозу. Візит відбувся після тижня
активної дипломатії за участю США з європейськими союзниками й партнерами щодо напрацювання єдиного підходу з метою усунення
загрози РФ.
Напередодні візиту Ентоні Блінкен зробив
заяву, в якій зазначив, що в російського президента ще є шанс налагодити відносини між
країнами та врегулювати кризу.
«Сполучені Штати не хочуть конфлікту. Ми
хочемо миру. Президент РФ має змогу зробити
кроки для деескалації цієї кризи, щоб США та
Росія могли підтримувати відносини, які не
засновано на ворожості або кризі», – цитує
УНІАН з посиланням на Reuters слова високопосадовця.
Ентоні Блінкен переконаний: якщо дозволити безкарність дій російської влади в її агресії проти
України, то це розв’яже руки іншим автократіям у
всьому світі.
«Тоді й інші автократичні країни у світі, такі, як
Росія, скажуть: «Ми теж так робитимемо». І це буде
рецептом конфлікту, рецептом хаосу, рецептом людських страждань та рецептом підриву демократії. Ми
маємо одну країну – Росію, яка своїми діями засвідчує,
що може просто змінювати межі своїх сусідів силою;
показує, що може вирішувати за своїх сусідів, якими
мають бути їхні рішення; з ким вони можуть вступати
в союзи замість громадян цієї країни через їхній обраний уряд. Маємо країну, яка каже, що це нормально
– мати сфери впливу, в яких вона може підпорядковувати своїй волі інші країни. Якщо ми залишимо це
безкарним, то відкриємо скриньку Пандори, і це стосується не лише України», – цитує Укрінформ слова заокеанського дипломата.

а-тет міністр і державний секретар США зустрілися із
журналістами.
«Ми ніколи не маємо забувати, що війна Росії проти
України триває з 2014 року. І за первинним планом РФ,
України вже не мало б існувати, принаймні в такому
вигляді, в якому наша держава не лише існує нині, а й
продовжує розвиватися. Зараз Україна дуже міцна. Має
сильну армію, дипломатію, а також сильних партнерів.
Ми усвідомлюємо всі ризики, пов’язані з агресивними
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У Києві з Ентоні Блінкеном зустрівся Президент
Володимир Зеленський. За підсумками зустрічі у твіттері глава держави написав: «Ціную особисту залученість держсекретаря США Ентоні Блінкена до процесу
деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву
політичну й безпекову підтримку США. Розраховую на
посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України
не буде».
З Ентоні Блінкеном зустрівся міністр закордонних намірами РФ, але й повинні мати впевненість у собі, що
справ України Дмитро Кулеба. Після спілкування тет- вдасться подолати і цей складний момент нашої історії.
Усі гілки влади в Україні щодня
працюють над зміцненням нашої
держави, щоб ми могли пройти
складний період максимально
гідно й безпечно.
Найбільшим досягненням РФ
сьогодні буде сіяння паніки, зневіри в українському суспільстві,
розхитування економіки та фінансової системи держави. Маємо докласти всіх зусиль, щоб
перешкодити РФ досягти цього,
щоб стабільною залишалася фінансова система, зберігала свою
міцність і передбачуваність, щоб
економіка не страждала від проблем, які є в системі безпеки. І
США стоять поруч з нами не
лише в безпековому сенсі, а щоб

підтримувати внутрішню міць України», – констатував Дмитро Кулеба.
Він зауважив, що США продовжують підтримувати необхідність відновлення роботи в нормандському форматі заради миру. І вкотре наголосив на
дипломатичному врегулюванні конфлікту. Міністр
подякував США за всю військову допомогу, підкресливши, що Україна не планує жодних наступальних операцій, а працює над зміцненням своєї
обороноздатності.
Ентоні Блінкен зазначив: «Москва систематично
намагається послабити демократичні інституції
України й розколоти українське суспільство. Агресія РФ спричинила смерті понад 14 тисяч українців
і спричинить ще більше жертв у разі відновлення агресії. США докладають і докладатимуть усіх дипломатичних зусиль, щоб не допустити цього. Тому оприлюднили ціну, яку заплатить РФ за відмову від дипломатичного шляху. Рішень щодо України без України не буде.
Також США продовжуватиме підтримувати Україну не
лише в безпековій, а й в інших сферах, зокрема в реформах».
Він закликав українців більше працювати над євроатлантичними прагненнями.
ПИЛЬНА УВАГА

Ентоні Блінкен зустрівся з
дипломатами в Посольстві
США в Києві, щоб повідомити про зусилля Держдепартаменту із планування в
разі непередбачених обставин, якщо Росія обере подальшу ескалацію.
Держсекретар США говорив про те, що Росія має
плани збільшити присутність
військових сил на українському кордоні, що відкриває
шлях до подальших агресивних дій проти України в дуже
короткі терміни.
«Останні кілька місяців
ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону. Нарощування російської
присутності відбувалося без провокацій і не було нічим
спричинено», – зауважив Ентоні Блінкен.
Держсекретар США закликав російського президента обрати мирний шлях на тлі зростання побоювання,
що російське вторгнення в Україну може бути неминучим: «Я рішуче, рішуче сподіваюсь, що ми зможемо
зберігати це питання на дипломатичному і мирному
порядку денному, але врешті-решт це буде рішення
Володимира Путіна».
На тлі візиту Ентоні Блінкена до Києва та побоювань із приводу можливого російського вторгнення
в Україну США оголосили про надання Україні додаткової військової допомоги оборонного характеру
ще на 200 мільйонів доларів. Цю допомогу було
схвалено наприкінці грудня 2021 року в межах американських зусиль з метою допомогти Україні захистити себе. Нині обіцяне починають реалізовувати.

«Президент Байден чітко сказав президентові
Росії: якщо якісь російські військові сили перейдуть
через український кордон, це буде розцінюватися як
нове вторгнення, і на нього буде швидка, жорстка і
єдина відповідь США і наших союзників. Президент
Байден також знає зі значного досвіду, що у росіян є
широкий набір сценаріїв агресії, який, крім військових дій, включає кібератаки і воєнізовану тактику. І
він підтвердив, що ці акти російської агресії будуть
зустрінуті рішучою, взаємною і єдиною відповіддю»,
– заявила 19 січня речниця Білого дому Джен Псакі.
Напередодні в Білому домі заявили, що Росія в
будь-який момент може почати наступ на Україну.
Водночас США сподіваються, що президент Росії
Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше

протистояння.
Президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабне вторгнення в Україну стане для Росії
«катастрофою», а російський президент Володимир
Путін у цьому разі зазнає санкцій із боку Заходу,
«яких він досі не бачив».
З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися
повідомлення з посиланням на дані розвідки
про концентрацію російських військ на кордоні з
Україною. США й інші країни Заходу припустили,
що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці
заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій
безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.
Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці:
двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про
прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час
напружених переговорів.
Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала
Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України
з огляду на загрозу подальшої агресії Росії.
19 січня в Києві побував державний секретар США
Ентоні Блінкен, який застеріг Росію від нового вторгнення в Україну. За його словами, можливість запуску Росією газогону «Північний потік-2» в обхід
України буде під питанням, якщо Кремль наважиться на вторгнення.
За даними Державного департаменту, з Києва
Блінкен 20 січня вирушив до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.
Після цих двох поїздок держсекретар 21 січня проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим
у Женеві.
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остий президент України Володимир Зеленський у Печерському суді (!) програв п’ятому
президентові – Петру Порошенку.
Зараз у соцмережах до піни у рота сперечаються про
те, чому Порошенко не сів «хоч би під домашній арешт,
як Медведчук» (так планували на Банковій), а переможцем залишив зал суду під кволе особисте зобов’язання.
Це договорняк? Візит Блінкена? Неспроможність «вирішувачів» від влади? Чи упертість судді, свого часу
призначеного Порошенком? Вже не має значення.
Важливо інше: коли президент програє у придворному Печерському суді, то люди, які ухвалюють рішення в цій країні (включно з олігархами та силовиками),
починають зворотний відлік його терміну.
Але чи можна вважати, що питання вичерпане? Ні.
Справа про держзраду є. Розслідування триває. На рішення судді Соколова буде апеляція. Зеленський, хоч і
на напівзігнутих (на Банковій зараз мечуть громи та
блискавки в Татарова та Смирнова, які профукали рішення), – запустив процес.
А це означає, що частину подій нашої новітньої історії час усе-таки розставив на свої місця. І, незважаючи на потік сороміцького політичного шлаку, який полився у ЗМІ з моменту приземлення лідера «Європейської солідарності» в Жулянах, тепер кожен український
громадянин буде зважувати на своїй внутрішній вазі
Порошенка і Януковича. Визначатися з тим, що страшніше – приректи країну на Майдан і повергнути у війну
з Росією чи заробляти на цьому, стоячи по коліна в
крові українців?
До каси умовного супермаркету Порошенко підійшов
з «пустими руками» – всі основні активи ще два роки
тому він переписав на старшого сина. Однак з’їдено й
розсовано по кишенях вочевидь більше, ніж публічно
задекларовано і вже заарештовано. Може так статися,
що цього разу Господь візьме не грішми.
У мене зараз мурашки шкірою побігли... Бо мова не
про силувані символи і вдалі образи, а про правду. Донецький аеропорт, Дебальцеве, Іловайськ… Доки народ
умирав, президент заробляв? Але гірка правда і в тому,
що меч справедливості (як і булава) опинився в руках
людини без голови, – і в цій характеристиці Зеленського
Петро Порошенко правий.
Чи може у виставі, в якій цинічно самостверджуються сценаристи конкуруючих політичних команд, бути
місце правосуддю? Чи може фарс, де б’ються всього лише
костюми «головного патріота» і «чесного Голобородька»,
дати мотив Заходу продовжувати боротьбу за Украйну?
В умовах, коли ми вже третій місяць читаємо зведення
про ймовірну атаку Росії, яка прагне остаточно загнати
нас у «мінський мир», що руйнує державність.
Відповіді на ці запитання, які ми отримаємо з розгортанням судового/політичного процесу, теж стануть
частиною нашої історії. А поки що розберімося в його
основних ввідних.
Зеленський і плівки

«Аннушка розлила олію» 19 лютого 2021 року, коли
РНБО ефектно «обвалила»санкціями медіа- та бізнесімперії Віктора Медведчука. При цьому зазначимо, що
в рішенні було пряме відсилання до повернення державі української частини дизельного нафтопродуктопроводу (колись не без допомоги української влади «відкушеної» всеїдним Медведчуком). Однак у наданих СБУ

матеріалах, на основі яких приймалося рішення про
впровадження санкцій, не йшлося про співпрацю Путінового кума з бойовиками т.з. ЛНР/ДНР у «вугільній
справі».
Але буквально через тиждень – 25 лютого – на сайті Цензор.нет відбулося перше витікання інформації
щодо «плівок Медведчука». Між цими двома подіями
сталося дещо важливе. Після кинутого Зеленським
кличу: «Все, що є на Медведчука, несіть сюди!» – президентові повідомили, що в надрах СБУ лежить масив
даних про телефонні переговори Медведчука. З безліччю цікавих і значущих моментів, котрі стосуються
економічних і політичних комунікацій у трикутнику
Київ–Москва–ОРДЛО.
Про цей масив даних поняття не мав голова СБУ Іван
Баканов, який доти майже два роки (!) очолював СБ. Іван
Геннадійович, звісно, великий друг президента, але виявився дуже маленькою людиною в СБУ. З погляду розуміння, що й де лежить. При цьому в СБ зовсім не було
людей, котрі б рвалися йому допомагати в цьому.
На основі цих даних слідство і вибудувало своє обвинувачення Петру Порошенку. Особливість полягає в
тому, що записи, за твердженням джерел, зроблені СБУ
абсолютно законно: «СБ України в рамках контррозвідувального пошуку за класифікацією «Терористична та
екстремістська діяльність» (ст. 258 КК України)» здійснювало документування протиправних дій громадян
РФ, вищих посадових осіб РФ і громадян України, котрі
зайшли з ними у змову, а також громадян, у чиїх діях
було виявлено окремі ознаки причетності до діяльності
іноземних спецслужб і здійснення розвідувальної діяльності на шкоду національним інтересам України, а
також загрозу державному суверенітетові та територіальній цілісності України. З метою документування
протиправних дій зазначених у СКП осіб, здійснено
комплекс оперативно-технічних заходів на підставі рішення голови Апеляційного суду м. Києва Чернушенка
А. В.».
Наскільки відомо, під час моніторингу «слухачі» спочатку натрапили на Костянтина Затуліна, який брав
активну участь у розробці та ідеологічному забезпеченні подій на Сході. Через нього попав у сітку Олексій
Чеснаков – радник на той момент помічника Путіна з
питань СНД, ключового ідеолога війни з Україною Владислава Суркова. За Чеснакова зачепився сам Сурков, а
вже до нього паровозом – Медведчук, який так багато і
так докладно розповів Суркову, Козаку та іншим російським чиновникам про свої політемні контакти з «головним».
Усі аудіофайли, що надходили, зберігалися на сервері Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ,
який курирував заступник голови Служби Олег Фролов.
Та оскільки операція проводилася з ініціативи контррозвідки, вся інформація, що потрапляла в сітку, автоматом завантажувалася на сервери контррозвідки. Про
що – кому на щастя, кому на лихо – забули і сам Фролов,
і його шеф – голова СБ Василь Грицак.
Порошенко був упевнений, що всю делікатну інформацію Грицак і Фролов вичистили. Він мав підстави
вимагати цього від людей, котрі пішли зі служби з великими зірками й не меншими статками. Але сталося не
так, як гадалося. І, очевидно, тому сьогодні есбеушний
«вухогорлоніс» Фролов вимушений розповідати п’ятому
президентові, який перебуває у стані істерики, що «статус плівок сумнівний» і дозволу суду на прослуховування Медведчука не було. Адвокатуючи себе, генерали СБУ
– члени нинішнього штабу Порошенка – також стверджують, що техніки, яка моніторила ефір (а без неї неможливо провести експертизу плівок), у СБУ вже немає.
Наші ж джерела в Службі стверджують, що всі пристрої-носії, куди автоматом записувався санкціонований судом масив інформації, в розпорядженні обвинувачення. Що стосується «віялового» дозволу слухати
всіх і можливої відсутності окремої санкції судді на

розробку Медведчука, то епізоди з ним уже можуть бути
легалізовані в рамках інших проваджень.
Зазначимо, що близькі стосунки Медведчука й Порошенка не є чимось новим. Вони сягають корінням у
роки створення та функціонування СДПУ(о), а також
співпраці з адміністрацією президента Леоніда Кучми
у вирішенні питань комунікації з лівими фракціями
парламенту. (Хтось же час від часу мав оплачувати потрібне голосування комуністів або прогресивних соціалістів.) Після перемоги на президентських виборах у
«Білому домі» Порошенка серед картин Кустодієва
майже щонеділі збиралися на обід Петро Порошенко,
Віктор Медведчук, Костянтин Григоришин, Макар Пасенюк (фінансист Порошенка), який примкнув до них.
До осені 2014 року ці теплі й корисні зустрічі були регулярними. Де, якими буквами й на якому борді написати
це, щоб тисячі апологетів Порошенка таки «подивилися
вгору»?!
Однак повернімося до Зеленського. Коли президентові вказали на масив записів і їх знайшов просвітлений
Баканов, вони одразу ж перейшли в розпорядження
головних сценаристів Банкової – Андрія Єрмака та Михайла Подоляка. І нічого кращого, ніж потроху зливати
інформацію у ЗМІ, посилаючи сигнали Порошенкові, ті
не придумали. Вслід за лютневим «Цензором», другий
шмат розмови Медведчука й Суркова з натяками на
бізнес-угоди української влади з так званими ДНР/
ЛНР опублікував «Обоз». Але ця інформація теж не
зчинила великого суспільного резонансу. І тільки
коли команда Bihus.Info., видряпавши записи в середньої ланки СБ, системно розклала файли та голоси «по
темах і поличках», про роль Порошенко в комерційних
проєктах Медведчука дізналася вся країна.
Ми всі слухали ці аудіо-хихикання Медведчука в
чотирьох частинах фільму і провалювалися в пекло. Так,
ми досі не маємо рішення суду стосовно нерукоподаваного Медведчука, але тепер точно знаємо, що за його
масштабною легалізацією в рамках переговірної групи
в Мінську були особисті комерційні інтереси Порошенка. Так, ми прочитали підозру Порошенкові, помітивши
певну недбалість у деталях і датах, але вже зараз, до суду,
дуже добре розуміємо, що в бекграунді в п’ятого президента – Верховного Головнокомандувача – не тільки
Липецька фабрика, яка працювала й торгувала на території ворога, а схеми серйозніші. І трубні, і вугільні, і
завод у Севастополі.
Так, у 2014-му, після окупації левової частини Донбасу, Україна залишилася без антрациту. І, певна річ, одразу вугільну дірку поставками з ПАР закрити було
неможливо. Але навіть обивателеві зрозуміло, що український уряд мав реальну можливість згодом домовитися з країнами, котрі видобувають вугілля (не тільки з
ПАР), і таки закрити цю проблему без фінансування
українськими грішми режимів у Луганську та Донецьку.
Але президент Порошенко віддав перевагу схемі, на якій
заробляв Медведчук і, можливо, він сам. І в якій були
дуже зацікавлені росіяни, щоб вливати в «республіки»
менше своїх грошей. Звісно, в цій історії може бути купа
другорядних нюансів, відтінків та пояснень, якими Порошенко й забиває інформпростір, роздаючи інтерв’ю.
Однак, читаючи їх, не забуваймо, що в страшному
ряду разом із вугіллям із так званих ДНР/ЛНР лінію
фронту щодня перекреслювали контрабандні поставки
металу, зброї, наркотиків, продуктів, ліків... Не забуваймо про розстріляну мобільну групу Ендрю (Андрія Галущенка). Вбитого Тайфуна (Володимира Кияна). Не
забуваймо про те, як силовики «забили» на злочини,
скоєні проти загиблих волонтерів, що боролися з контрабандою, і журналістів-розслідувачів, які втекли з
країни. Від цього каналу наживи, курируваного пірамідою державних «сліпців», від продажних оперів та
військових і до вищого керівництва країни, відгонить
корупцією та державною зрадою.
(Закінчення на ст. 10)
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Посилки та бандеролі на сa.meest.com/portal
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Україна-США

СПРАВА ПОРОШЕНКА. ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ

(Продовження. Початок на ст.8)
Навіщо Зеленському садити Порошенка?

Микитася). Всі терміни вже спливли, а ось підлеглі гостя, котрий найдовше засидівся на відомому дні народження, досі не внесли інформацію про закриття справи до ЄРДР. Симоненко/Гущесов свідомо йдуть на порушення, мабуть не бажаючи ще однієї негативної інформаційної хвилі. Тож святковий бійцівський топприйомчик Татарова, який чітко сигналізував правоохоронній системі – Не рипатися! – працює безвідмовно.
Однак у влади глобально щось не клеїться. Де, взагалі, генпрокурорка Ірина Венедіктова, коли надворі
головний судовий процес країни? Чому не заарештували ключових активів Порошенка, включно з «Рошеном»,
якщо в прокуратурі давно відпрацьовано практику
визнання угод про передачу активів нікчемними? Хіба
угода між батьком і сином Порошенками не така? Чому
лідера ЄС не затримали в аеропорту, якщо було рішення
Печерського суду? Чому суддя Соколов, у якого щохвилини «на вусі» ОПУ, два дні не міг виговорити рішення
про домашній арешт Порошенка і, зрештою, відпустив
Порошенка під особисті зобов’язання? Чому Банкова так
легко інформаційно здала кейс повернення «головного
патріота»? Промеканий коментар Подоляка та коментар
прес-служби партії – і все? А де спікери? Чому мовчать
Арахамія, Шуляк чи Єрмак?
Порошенко намагається сконцентровано показати,
що він опозиція. Питання – до чого? Влада де? Хоч
Петра у жовтій майці ніхто не підтримує (Тимошенко
та Гройсман мовчать, Яценюк дав стриманий коментар), усі здогадуються: ресурсний і досвідчений Порошенко у змозі потягнути найважливішу карту,
і «Картковий будиночок Зе!» розвалиться. Тому медіа
дружно транслюють картинку із п’ятим президентом,
а силовики, наче чорт від ладану, тікають від виконання розпоряджень шостого, які можуть ударити бумерангом.
(Закінчення на ст. 14)
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Якщо історію з Медведчуком, доки не відбувся суд,
зараховують до трофеїв Зеленського (Порошенко возніс,
а він – закрив), то справа Порошенка, який тепер точно
мобілізує свій ядерний електорат і ситуативно підскочить у рейтингу, зовсім іншого штибу.
У президента був час, щоб вчинити з Порошенком за
законом: відпустити силовиків з повідця Банкової, давши їм можливість провести чесне розслідування, а суду
– право вирішити: винен «головний патріот» чи ні. Що
означало б повести країну туди, куди й пообіцяв «чесний
Голобородько» людям, які в нього повірили. Однак неможливо однією рукою душити САП, покривати Єрмака у справі вагнерівців, користуватися послугами
«вовчого» ОАСК, давати «ліцензію на відстріл» ставленикові Портнова Татарову, а другою – чесно розслідувати справу Порошенка. До булави потрібна не тільки
голова, а ще совість і честь.
Навіщо тоді садити Порошенка? Щоб дискредитувати й підвищити свій рейтинг? Рекетнути активи олігар-

ха з майбутнього ручного реєстру? (Потішивши при
цьому Коломойського, який зручно розсівся на касі.
Колишній власник «Привата» ненавидить Порошенка
не просто за банк. Це довгий обопільний шлях, на якому
кожен відкривав свої сторони жадібності.) Чи просто
забезпечити основу для санкцій і вибити фінансовий
ґрунт з-під політичного конкурента? Остання версія, до
речі, в арсеналі адвокатів Порошенка.
Втім, завдання-мінімум зрозуміле. Порошенко і Медведчук неймовірно токсичні для електоратів один одного. Пі час судових розглядів (навіть за такого сороміцького для Зеленського старту в Печерському суді) прізвище Порошенка завжди буде сусідити з прізвищем
Медведчука. І чим більше людей зрозуміють, що між
Порошенком і Медведчуком під час війни був комерційний союз, тим більше електорату «відкусить» в обох
Зеленський.
Є й особисте. Зеленський відторгає Порошенка нутром. І це світле почуття поселилося в ньому задовго до
лобової зустрічі на стадіоні. Команду «Фас!» Зеленський
дав. За нашою інформацією, вже кілька місяців працює
спеціальний штаб силовиків (ОДПУ, ДБР, СБУ), де розробляють Порошенка й Ахметова. Очолює його заступник генерального прокурора Олексій Симоненко. Він же
безпосередньо спілкується з хазяями Банкової.
Показово, що справу Порошенка розслідує ДБР, однак
процесуальний нагляд, який здійснює генпрокуратура,
віддали непрофільному департаментові Станіслава Гущесова, який курирує СБУ. Фішка в тому, що так Симоненкові (офіційному кураторові департаменту Гущесова)
легше контролювати піраміду і звітуватися Татарову. А
також прикривати його, наскільки змога.
Цікаво, що Шевченківський райсуд столиці ще 14
грудня зобов’язав прокурорів ОГПУ закрити кримінальне провадження стосовно заступника керівника
офісу президента Олега Татарова (кейс забудовника
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КАТАФАЛК ПУТІНА ОТРИМАВ «ПОБРАТИМА». РОЗСЕКРЕЧЕНО НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ КРЕМЛЯ
Розсекречено російський позашляховик, побудований на одній платформі з катафалком Володимира
Путіна. В Росії розсекретили перший вітчизняний
люксовий позашляховик – Aurus Komendant. Його побудовано на одній платформі з іншою новинкою – катафалком Aurus, який ще називають катафалком Володимира Путіна, адже автомобілі цієї марки створювали
спеціально для російського диктатора.
За розмірами Aurus Komendant трохи більший за
найдорожчий серійний кросовер у світі – Rolls-Royce
Cullinan. Хоча, звісно, що з точки зору якості та технологічності ці моделі порівнювати некоректно.
«Комендант» має суцільнометалевий кузов, що пристосований під монтаж броні.
Новинка отримає пневматичну підвіску. А перемикати передачі можна буде підкермовими пелюстками.

У списку обладнання – автоматизована
система допомоги водієві. Тобто поз а ш л я хови к
буде оснащено
автопілотом. Проте про його рівень автономності інформації немає.
Салон розрахований лише на чотирьох осіб.
Під капотом – гібридна силова установка на базі
бензинового мотору об’ємом 4,4 літра, який видає майже 600 кінських сил. Двигун працює в
парі з дев’ятиступінчастим «автоматом».

АМЕРИКАНЦІ НАЗВАЛИ АВТОМОБІЛІ,
ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ
РОЗЧАРУВАЛИ СВОЇХ ВЛАСНИКІВ
Американська організація Consumer Reports назвала 10 автомобілів, що найбільше розчарували своїх власників.
Consumer Reports – відома американська організація, що
спеціалізується на дослідженні споживацьких ринків – опублікувала то-10 автомобілів, які приносили господарям найменше
задоволення у 2021 році. У опитуванні взяли участь понад 300
тис. людей.
На десятій сходинці розташувався Kia Forte. В Україні його
знають під ім’ям Cerato. Але зараз ця модель у нас офіційно не
продається. Лише 47% опитаних готові знову купити цей автомобіль.
Такий саме відсоток отримав
Cadillac XT4.
Д в а поз ашляховики
J e e p
–
R e ne ga d e т а
Compass – набрали по 46%.
Стільки ж отримав Infiniti QX50.
На п’ятій с ходинці
опинився Nissan Rogue Sport,
відомий українцям під ім’ям Qashqai, із 42% задоволений покупців.
Далі – Infiniti, Q50 із 40%.
Кросовер Chevrolet Trax зміг набрати лише 37%.
За Ford EcoSport віддали голос лише 30%.
А лідером рейтингу незадоволеності став маленький японський кросовер Toyota C-HR, яка отримала 29%.

АМЕРИКАНЦІ НАЗВАЛИ НАЙКРАЩІ АВТОМОБІЛІ 2021 РОКУ
Журі конкурсу «Автомобіль, кросовер та пікап
року в Північній Америці» назвало переможців у
трьох сегментах. Їх обрали зі списку, до якого
входило 36 автомобілів, включаючи електрифіковані моделі.
Лідерами конкурсу стали машини, оснащені
двигунами внутрішнього згоряння.
У номінації легковий автомобіль року перемогу одержала Honda Civic. Вона обійшла у голо-

Ford Maverick боровся за перемогу з єдиним
пікапом у арсеналі Hyundai, Santa Cruz, та
електричним Rivian R1T. Модель Ford похвалили за широкий список стандартного обладнання, зручність та невисоку вартість, у той час
як його суперники були названі надто дорогими та недостатньо енергоефективними.
У сегменті SUV переможцем виявився ще
суванні Volkswagen Golf у гарячих виконаннях GTI один Ford – позашляховик Bronco. Він обійшов
двох конкурентів
і R, а також електрокар
із Кореї – Ioniq 5
Lucid Air. Останній був
та Genesis GV70.
визнаний розкішним, але
Перемоги
все ж до перемоги не доBronco удостоївтягнув.
ся, крім іншого,
Члени журі відзначили,
за багатий набір
що Civic – доступний автобортової електромобіль, що поєднує в собі
ніки, який можна
всі мислимі позитивні
порівняти з оснаякості: комфорт, еконощен н я м бі л ьш
мічність, надійність і задодор ог ог о L a nd
волення від водіння.
Rover Defender.
Ко м п а к т н и й п і к а п
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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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River Glove, IL
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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

THE TRUCKER’S ZONE

THE TRUCKER’S ZONE

March 2021:

$3.73

April 2021:
May 2021:

$3.28

June 2021:
July 2021:

$3.26

August 2021:

$3.42

$3.44
$3.37

www.ukrslovo.net

Українське Слово
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Україна-США

СПРАВА ПОРОШЕНКА. ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ

14

ми розкидаємо на весь світ те, що в пристойних людей
заведено приховувати.
С удова перспектива справи

(Закінчення. Початок на ст. 8, 10)
Четвертий рік президентства це взагалі рік втеч.
Схоже, Ірина Венедиктова, котра ефективно зачистила
Офіс генпрокурора після Руслана Рябошапки, який виявився надто чесним для системи, перша здогадалася,
що треба подумати про завтрашній день. І негайно сісти
не те що на два – на дванадцять стільців. Щоб потім не
лягти разом із фараоном живцем у могилу.
За цей здогад їй має бути вдячний не тільки Володимир Яценко, який зірвався з України перед самим врученням підозри НАБУ, а й Порошенко, синхронно з
Зеленським дізнавшийся, що Симоненко приніс на
Банкову «рибу» підозри. Того ж дня Порошенко поставив Костянтину Єлісєєву завдання організувати візит
до США. Однак під Різдво ніхто з конгресменів та сенаторів не зробив вибір на користь Петра Олексійовича, і
події розгорталися за загальновідомим сценарієм.
Де, взагалі, голова у влади? Порошенко – політичний
монстр. Його права рука Турчинов – не менший. У Банкової ж, із погляду розуміння політичної інтриги, людських слабкостей і підступництва, немає навіть карликового Турчинова. Тоді як команда Зеленського грає в
«зірницю», Порошенко бореться за життя. За повною
програмою розстебнувши і рот (Зеленський знову публічно названий наркоманом), і кишеню. А хазяї Банкової, засівши в кущах, через п’яті руки наказують людям,
котрі бачили, як вони ж розправилися з Рябошапкою,
давили Трепака, розтерли Мамедова... При цьому не
здали тільки інкасатора Трухіна й Татарова.
Зеленського вже не прикриють, тому що наслідків від
виконання його побажань бояться більше, ніж його
самого. Він мечеться по українському політикуму, всіх
кусає, множить поранених та ворогів, але нікого не «загризає». Сьогоднішнє рішення суду ще раз це підтвердило. І тому політики й олігархи, зализавши рани,
об’єднуються проти нього. Тому так широко висвітлюється історія повернення Порошенка. Всі вже забули
хватку Петра Олексійовича, який завжди вмів нехило
впиватися зубами в чужі кар’єри та бізнеси. Зате свіжі
рани від Зеленського. І в результаті країна, що знову
розділилася на два табори, просто працює вентилятором. А ці – метають лайно. На «Експо-2022» – найкрутіший павільйон був би в України. Росія стягує війська,
Захід стривожено дивиться на нас, як на здичавілих, а

У надрах прокуратури є думка, що переслідування
Порошенка за статтею про державну зраду – від самого
початку помилкове. Все, про що йдеться на плівках, –
корупція в особливо великих розмірах, яку до того ж
легше довести. Прямих доказів держзради і свідків у
слідства немає (щонайменше, публічно про них ніхто не
заявляв), тільки непрямі. На плівках голосу самого Порошенка немає. Є тільки можливість зіставляти факти
й перевіряти їх.
Експертиза – завжди питання. Чому? Та тому, що там
Рувін. Той самий директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), який відпочивав із Петром Порошенком на Мальдівах і якого
ніхто звільнити не може. Він потрібен кожній владі. І
якщо у справі Порошенка він на боці п’ятого президента, то в справі Ахметова – на боці Зе!. Рувін знає, коли
дати, а коли професійно відмовити. Він радо взяв би на
експертизу записуюче обладнання, яке прокурори йому
ледь не притягли. Ви що, з глузду з’їхали?! Якщо «випадково» поламається, то ніяка міжнародна експертиза
буде вже неможлива», – казали слідчим досвідчені
юристи. І це – не жарт. Але важливо інше: через картельну змову експертів усі шляхи так чи інакше приведуть
до Рувіна. Тоді як усі сумніви експертів у рамках змагального процесу суддя завжди тлумачить на користь
обвинувачуваного.
Та чи є сьогодні судді, готові приймати справедливі
рішення стосовно топів від політики? Ступор Соколова
нам у поміч. Усі вже грали в політику й добре пам’ятають
і Юлію Тимошенко, і Юрія Луценка. Ба більше, в цій
ситуації суддя виноситиме основний вердикт не Порошенкові, а прокурорам. Тому, якими доказами прокурори забезпечать свої підозри. Будуть докази зібрані
в повному обсязі і в рамках КПК – чи залишаться на
рівні політичної команди через побоювання силовиків
забруднитися в цій токсичній історії? Підуть усі ланки
на глибоке розслідування – чи їх купить/завербує опонуючи сторона? До речі, дуже здешевлює витрати й залізно блокує справи «вирішення» справи на рівні саме
середньої ланки.
Справедливий юридичний процес у нашій країні
апріорі неможливий. Тим більше на рівні топів. Одні
гравці мають купівельну спроможність, інші – продавацьку. І це дуже заважає чистоті експерименту. Тому
загальний настрій прокуратури (а там ще є трохи чесних
молодих кадрів) сьогодні цілком очікуваний: хоч би вони
домовилися і спустили все на гальмах.
За інформацією низки джерел, у Генпрокуратурі готують ще дві підозри Порошенкові. Йдеться про неконституційну роботу коаліції у парламенті 2016–2019 років,
а також про банківські кредити, які нібито отримували
на пільгових умовах компанії Порошенка. Наскільки
живі ці версії, ми скоро дізнаємося.

Справа Порошенка і Захід

Крім прибічників Порошенка й Зеленського, які паралельно б’ються на смерть у соцмережах, є групка
людей, котрі розуміють, що Петро Олексійович – це
вчорашнє лихо, а Володимир Олександрович – лихо
свіже. У першого – жадібність і амбіції, у другого – амбіції і жадібність. Вибрати фаворита, м’яко кажучи,
складно. Не тільки всередині, а й зовні.
Захід демонстративно тримає нейтралітет, під килимом дозволивши Порошенкові говорити, що міжнародна спільнота його підтримує. Насправді ціну йому
знають і в Євросоюзі, і в Білому домі. Байден чудово
пам’ятає, як обидві влади втручалися у виборчу кампанію, граючи проти нього. І в Німеччині не забули «чесне слово» Порошенка. Але питання не в еталонності
відносин, а в небажанні Заходу допустити внутрішній
масштабний розгардіяш у країні на тлі перспективи
імплементації «Мінська» та російської загрози.
Ба більше, плівки Медведчука для Заходу – ніяка не
новина. Всі ключові країни давним-давно були поінформовані про них і мали необхідні вижимки. Десь це
просто взяли до уваги, десь – щиро обурилися. Але наші
міжнародні партнери ще не встигли розібратися з ситуацією Зеленський/Ахметов, як раптом виріс Порошенко, конфлікт з яким (у разі, якщо це виплеснеться
на вулиці) Путін може використати на першій лінії.
Захід не хоче під час атаки Росії громадянського протистояння всередині України, яке робить нас ще жаданішою жертвою.
Адже це вже не криза в енергетиці чи економіці, а
громадянський конфлікт, коли на тлі загрози російської
агресії судять «головного патріота». Та яка ж величезна
іронія долі, коли головним патріотом видається людина, котра сама підписала «Мінськ», а тепер люто виступатиме проти його імплементації. Ніхто не плюсує
два і два. Всі диванні аналітики емоційні, а не логічні.
Навчити математики може Росія, спровокувавши короткочасний конфлікт із жертвами для того, щоби була
залізна підстава заштовхати нас у «Мінськ» Порошенка.
Але це – вже інша історія.
А в нашій весь світ зайнятий Україною, а Україна –
Петром. Виходить, що жодна революція українців нічого не навчила. Ми запалюємо смолоскипи на Майданах,
освітлюючи весь світ, а потім як громадяни провалюємося в «несвідомість». Абсолютно не контролюючи
чергову владу, яка теж «забиває» на свої обіцянки. І ця
ситуація може повторюватися нескінченно, доки Україна, як шагренева шкіра, не перетвориться на крихітний
Печерськ. Люди цілком серйозно вбиваються за двох
акторів у карнавальних костюмах (один – переодягнений
патріот, другий – липовий Голобородько), тоді як тих,
хто розуміє, що Порошенко повинен відповісти за скоєне, але Зеленський не має морального права вимагати
цього – дедалі менше.

You Deserve To Be With The Best!
NEWSPAPER

Contact Us Today
For Advertising:

president.umg@gmail.com

847.707.0065 773.317.8035

Інна ВЕДЕРНІКОВА

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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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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Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446
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THE TRUCKER’S ZONE

REGIONAL POSITION
AVAILABLE
STARTING
AT $2100
Per Week

This position
Requires
Hazmat & Tanker
Endorsements

The job is Monday thru Friday.
You will need to live in IL , WI or MI.
You will be sleeping at home at least twice
a week during those 5 days. 1099 or W2 available.

21 січня 2022 № 3

Українське Слово

www.ukrslovo.net

2 years of tractor trailer driving experience is required.
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847-341-1859

OTR Positions are starting at $0.70CPM up to $0.80CPM.
Lots of dedicated round trips from IL to Vegas, Arizona,
TX and back to midwest. We pay Detentions,
Layovers, and extra stop pay !!! .
Higher paying CPM requires you to have HAZMAT & TANKER
Endorsements and be Flexible of where you go.

LEASE PURCHASE :








2016-2020 Freightliner and Volvo trucks
Make as much as you want based on your possibilities
$800-1250 weekly truck payment
Fuel and maintenance discount
Repair shop on site in Addison, IL
Pre-plan loads up to a week in advance
Pre-pass, EZ pass, and ELD provided

Call for more info. “Cheaper options available as well”

Have your own Truck? We hire owner ops too. Call for availability
THE TRUCKER’S ZONE

ТУТ ПОТРІБНА ВПЕВНЕНІСТЬ.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЇЇ АЖ НІЯК НЕ НЕСЕ

Спочатку прочитала в соцмережах
реакцію на чергове відео Зеленського.
Принаймні, у моїй стрічці більшість
обурювалися, що це було, хоч дехто похвалив Зе, мовляв, нарешті хоч щось з
себе видушив не про спорт.
Потім подивилися пресконференцію
Байдена, де президент США не приховував
свого відчуття, що Путін налаштований
перевірити реакцію НАТО і США й вдаватиметься до певних дій, ніхто не знає, що в нього в голові. Між цими рядками читається усвідомлення
великої небезпеки і загрози для України.
Зранку примусила себе послухати Зеленського. Спробую розібрати його вихід в люди
як комунікаційниця, а не опозиціонерка.
1. День відосика обирали з міркувань відвернути увагу від Печерського судилища, розправи над політичним опонентом. До того, цей
тиждень щедрий на високих закордонних гостей, які обговорювали з Зеленським безпекові
питання, війну на Донбасі. Тому знову писати
про баскетбол і Шеву чи ялинку і гойдалки на
Банковій було б непристойно.
2. Безумовно, панічні настрої - це дуже по-

гано і влада повинна дати суспільству впевненість і надію,
а не сіяти паніку.
Але самозаспокоєння - не
найкраща тональність під
час загрози. Тут
потрібна впевненість. Зеленський її аж ніяк не
несе.
3. Надто помітно, що в групі спічрайтерів
працюють Маши з Кварталу, які не паряться і
старі скетчі з виступів на днях народженнях підшліфовують на широкий загал. Бо в
кожному відосику, чи то новорічне вітання, чи
то День Києва - шуткі/прібауткі про їжу/ питво,
то шаурма, то борщ, то сало, то гречка… Весь
цей конферанс втомлює і є недоречним, коли
мова йде про війну.
4. На фоні візиту Блінкена, пресконференції Байдена, шпальт світових медіа говорити,
що в Багдаді все спокійно - це підігрувати Путіну, плювати в бік наших союзників і звинувачувати в панічних настроях не лише українців,
але й наших іноземних партнерів.

5. Традиційна образа на журналістів. Так
комунікуйте з медіа краще.
6. Українські політики люблять цитувати
Черчилля. Мало хто його читав. Я б радила як
не Зеленському, то його команді прочитати і мемуари Черчилля про Другу Світову і його виступи.
Вчора країна дійсно, як ніколи, заслуговувала на звернення президента. В ньому мала бути
твердість, подяка нашим партнерам і чесна
розмова з самими українцями, аби вони відчули, що влада усвідомлює свою відповідальність за долю країни і що в неї є план.
Зеленський, який до того десятки разів
скликав позачергові засідання ВР з недолугим
порядком денним, мав би зараз, негайно, скликати засідання Ради, можливо, закрите, з безпекових питань.
Він мав би внести як невідкладний законопроєкт про збільшення зарплат в ЗСУ з 2022, а
не з наступного року. Він повинен взяти лідерство щодо посилення тероборони, навчань
резервістів. Але про що і кому я все це пишу…
Влада неадекватна - і це діагноз.
Отже, після ознайомлення з першоджерелом, доєднуюся до табору тих, хто запитує: що
це було?
Ірина ГЕРАЩЕНКО

З ПРИХОДОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО МИНУЛА НЕ ЕПОХА БІДНОСТІ. МИНУЛА ЕПОХА ГІДНОСТІ

THE TRUCKER’S ZONE

Ірина ФРІЗ

ському суді міста Києва. Звучить
як фантастика. Але це так. Суд відпустив президента Порошенко під
особисте зобов’язання.
Фактично закривши цим тему
державної зради. І не важливо, чому
це сталося. Чи то суддя вирішив,
що не хоче бути крайнім, та й у Ростові нема на що дивитись. Чи то
у владних кабінетах вирішили, що ця
історія їм тільки шкодить. Чи хтось
із західних партнерів нарешті зміг
перек ласти на хорош у у кра ї нську (чи російську) власне обурення
з того приводу, що не варто займатися внутрішніми зведеннями рахунків, коли ворог стукає у двері іскандерами.
Важливо, що нарешті це сталося.
Бо дуже важко нашим партнерам
із Вашингтона сколочувати коаліцію
на захист України, коли сама Україна
займається казна чим. Коли картинка
телеканалів показує розбрат.
Дуже важко захищати форпост
демократії, де починає бродити примара політичних переслідувань.
А якщо ми не демократична країна,
то навіщо нас захищати?
Західний світ – це перш за все про
цінності.
Дуже важко переконувати європейців поступитися власними інтересами заради України у той час, коли
українські можновладці ставлять
свої інтереси понад усе, в тому числі
єдність держави.
Дуже важко нашим друзям із
Лондона було б переконувати тих
самих німців, що Україні потрібна
зброя для протидії російській агресії
у той час, коли у Києві займаються
іншими питаннями.
І ми не знаємо, що в голові у Путіна. Але маємо бути готові до всього.
І зараз єднатися проти загрози з боку
божевільного набагато легше. Як і
легше побудувати міцну коаліцію.
Це не означає, що у Печерському
суді ми перемогли Путіна. Ні, ворог
все ще біля воріт. Але зараз ми точно
стали сильнішими перед обличчям
загрози з Кремля.
Сергій ФУРСА
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зидент не може розраховувати на справедливість в суді, коли йому підставляють безкоштовного адвоката, коли його справа фальсифікована від першої до останньої сторінки,
а підозри вручають з жахливими порушеннями Закону, то на що може розраховувати
пересічний громадянин України?
Той, хто не має можливості ухилитися від
відповідальності, так як це може зробити
«слуга», якого спіймали за кермом нетверезим або коли чергового слугу відпускають на
волю після ДТП, або, як той, хто сидить на
Банковій, порушив майже всі Закони в нашій
державі. Я про того, хто не належить до касти
«слуг», яка швидко паразитувала на народові
України.
З приходом Зеленського минула не епоха
бідності. Минула епоха Гідності. І це зрозуміло: Зеленського не було на Майдані. Тоді
він розважав росіян та оточення Януковича.
Ми ж всі пам’ятаємо ті жарти про Беркут та
дубинки. Ми пам’ятаємо про порівняння
України з повією. У світогляді Зеленського не
змінилося нічого. Лише посилився комплекс
неповноцінності перед Петром Порошенком,
адже нічого з передвиборчих обіцянок не

ПЕЧЕРСЬКОМУ СУДІ
Здоровий глузд переміг. У Печер-

Українське Слово

Підсумки. Тезово.
Практично не мала сумніву у рішенні
суду, адже беззаконня в Україні завершується Майданами, і ніхто не хоче через комплекси очільника Банкової поповнювати
списки Магнітського.
Втім, мене розчарувала поліція. Зміна назви та набір нових облич, на жаль, не змінив
сутності. Як і колишній «Беркут», поліція
залишилася інструментом захисту влади, а
не народу України. Гадаю, що причина полягає саме у владі, що кидає правоохоронців
на свій народ, попередньо довівши людей до
стану, коли потреба забезпечити родину затьмарює розуміння потреби не виконувати
злочинні накази.
Сьогодні мені пригадалося, що в одній
далекій країні - Гондурасі- є банда Мара-18,
що займається наркобізнесом, рекетом, бандитизмом та корупцією, котра проникла в усі
щаблі влади. У нашій країні вже два роки діє
така сама банда – Квартал-95. Вона повернула в країну вибіркове правосуддя, корумпувала правоохоронців, поставила під свій
контроль ДБР, ГПУ. Через неї відбувається
інфляція, девальвація гривні, підняття тарифів, тиск на бізнес.
У соціальних мережах мене запитують,
чому ви просто не захищаєтесь в суді, а виходите на вулицю? Навіщо це все? Відповідь
проста. Вона стосується будь-кого, хто постає
перед судом нашої країни. Якщо п’ятий пре-

зроблено. Нам кажуть: не розхитуйте човен, бо на кордоні війська
окупанта. Це ті слова, які ті ж самі
люди перетворювали у 2018-2019
роках на мем «бо Путін нападе».
Росії потрібно показати фіаско демократії в Україні, хаос та повернення під дах Кремля. Це з успіхом
робить Банкова, створюючи картинку штовханини з поліцією під
судом, борги перед військовослужбовцями та зриваючи Державне оборонне замовлення. Банкова
проводить контрреволюцію на вимогу Кремля та п’ятої колони Москви в Україні.
Україна потребує придушення цієї контрреволюції та переміщення банди Кварталу з
державних посад до тюрем. Янукович теж не
вірив у відсторонення від влади. Але нація має терпіння, якому вривається терпець.
Адже забагато побратимів Україна втратила,
захищаючи демократію, незалежність та
Гідність нації.
Ми вимагаємо дострокових президентських виборів та відставки Міністра внутрішніх справ!
Із Зеленським перемога України неможлива. Лише забруднений рояль та спаплюжена Гідність народу. Скажімо «Стоп!» контрреволюції, скажімо «Стоп!» владі московських агентів!
Щиро дякую всім, хто був разом з нами ці
дні, хто захищав демократію та справедливість в нашій країні, хто боровся за право
кожного громадянина на правосуддя, збереження досягнень революції Гідності. Разом
- переможемо! Слава Україні, Слава нації!

ЩО ВІДБУЛОСЯ У

www.ukrslovo.net

У СВІТОГЛЯДІ ЗЕЛЕНСЬКОГО НЕ
ЗМІНИЛОСЯ НІЧОГО. ЛИШЕ ПОСИЛИВСЯ
КОМПЛЕКС НЕПОВНОЦІННОСТІ ПЕРЕД
ПЕТРОМ ПОРОШЕНКОМ , АДЖЕ НІЧОГО З
ПЕРЕДВИБОРЧИХ ОБІЦЯНОК НЕ
ЗРОБЛЕНО

ГЛУЗД ПЕРЕМІГ

Точка зору

САМОЗАСПОКОЄННЯ - НЕ НАЙКРАЩА ТОНАЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ЗАГРОЗИ ЗДОРОВИЙ
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В успішну транспортну компанію

ALYNEVYCH, Inc

Терміново потрібні на роботу водії СDL «А»:

Запрошуємо на роботу водія категорії С
Для їзди на - 3 Car Hauler - Pick up - RAM 3500

Mаршрути
Mаршрути -- Midwest
Midwest -оплачуємо
оплачуємо -- $2300+/
$2300+/ за
за тиждень
тиждень
Локальні маршрути, Chicago - за 5 днів
на тиждень - оплачуємо $1800+

OTR - 3500+ миль за
тиждень - до 90 С/M
OTR team - $0.85 - $0.90 C/M,
7000+ miles per week

Українське Слово

www.ukrslovo.net

224.651.1925

◊ Dry Van
◊ Freightliners and
Volvo вантажівки
2021-2022 р.в
◊ Компанія, майстерня
з ремонтуі паркінг
за однією адресою

Розмовляємо українською
і англійською мовами

* Локальні маршрути
* Щодня вдома, виїзд з Des Plaines, IL
* Оплачуємо - до $2000/per week або %
Розмовляємо польською і
англійською мовами

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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847.865.6555

708-655-4483

NOW
HIRING
ВОДІЇ
до $1/за милю
single/team

www.imgtrucking.com

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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Благовіст
www.ukrslovo.net

Українське Слово
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есятки благодійників та випускники Львівської
д у ховної семінарії Святого Ду ха завітали
на V ювілейний благодійний бенкет «Різдвяна просфора», що відбувся 9 січня у стінах семінарії. Під час заходу вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень на підтримку семінаристів УГКЦ.
Серед гостей «Різдвяної просфори» – владика Ігор
Возьняк, архиєпископ і митрополит Львівський, владика Володимир Груца, єпископ-помічник Львівської
архиєпархії, владика Венедикт Алексійчук, правлячий
єпископ єпархії Святого Миколая з осідком в Чикаго
та ініціатор заходу, випускники семінарії, духовенство,
представники бізнесу, влади, науки і культури. Про
це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Цьогорічний благодійний бенкет розпочався вечірньою молитвою, яку очолив владика Венедикт. По завершенні богослужіння архиєреї розділили різдвяну
просфору між усіма присутніми.
За допомогою відеозвернення до благодійників звернувся Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.
У своєму слові він подякував жертводавцям за підтримку семінаристів, а також за розуміння, що в семінарії кується майбутнє Церкви і народу.
У своєму вітальному слові архиєпископ і митрополит
Львівський Ігор Возьняк подякував владиці Венедикту
за те, що очолив Вечірню. Відтак пригадав слова Святого Письма, у яких мовиться, що милостиня гріхи
відпускає, ба більше, від смерті вибавляє. «Постановімо
собі насамперед підтримувати семінаристів з любові
до Бога», – заохотив архиєрей.
Відтак владика Венедикт пригадав, як чотири роки
тому, коли готувався святкувати своє 50-ліття, хотів,
з одного боку, зустрітися зі своїми друзями, а з іншого –
почав хвилюватися, що робити зі всіма подарунками,
позаяк це якраз був час його переїзду до Америки.
«Чимало своїх речей треба було тоді пороздавати. В цей
момент виникла ідея, щоб запропонувати гостям принести дещо інші подарунки – стипендії для семінаристів. Це були різні формати: від оплати одного місяця

У ЛЬВОВІ ЗІБРАЛИ ПОНАД
800 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
НА ПІДТРИМКУ
СЕМІНАРИСТІВ УГКЦ

Фото: Мирослав МТМ

навчання і проживання до повного курсу. Відгукнулося дуже багато людей. Чотири роки тому ми зібрали
більше ніж мільйон гривень на ці стипендії. Це нас
надихнуло щороку в час Різдва проводити подібні заходи», – розповів владика Венедикт, ініціатор «Різдвяної
просфори» у Львові.
Єпископ зазначив, що йому важливо вкладати ресурси і кошти в семінаристів, бо це необхідна річ, якщо
Церква хоче мати добрих священників.
Ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа
о. Ігор Бойко розповів, що ідею «Просфори» семінарія
підхопила у владики Венедикта і її успішно реалізує

спільно з Фундацією духовного відродження: «Тут
сьогодні присутні випускники з різних років навчання.
Переживаємо гарну атмосферу родинного свята. Навіть
більше, ми сьогодні говоримо про те, щоб творити
спільноту випускників Львівської семінарії. Головна
мета заходу залишається незмінною – підтримка потребуючих семінаристів. Щороку маємо близько 25–
30 семінаристів, батьки яких не в змозі оплатити навчання, тому цими зібраними коштами ми допомагаємо
таким хлопцям. І до цього заохочую кожного з вас: якщо
ви відчуваєте у своєму серці, що можете підтримати
семінариста, долучайтеся, будь ласка!»
Родзинкою цьогорічного заходу стало те, що вперше
меценатами стипендій виступили священники-випускники Львівської духовної семінарії, які навчалися в ній
з часів виходу УГКЦ з підпілля та нині здійснюють своє
служіння як в Україні, так і поза її межами.
Під час заходу організатори запропонували присутнім мистецьку програму. Для благодійників колядували: духовий оркестр Львівської духовної семінарії,
квінтет Гарнізонного храму Петра і Павла, Софія Федина, клиросний хор священників Львівської архиєпархії, семінарійний гурт «Veritas» та інші.
Під час заходу до стипендіального фонду для семінаристів організаторам вдалося залучити близько
800 тисяч гривень (це за попереднім підрахунком).
Остаточну суму обіцяють оприлюднити незабаром.
Довідка

Благодійний захід «Різдвяна просфора» – традиційний щорічний захід у час Різдвяних свят, який організовують для збору коштів на стипендії для потребуючих
семінаристів. Подія була ініційована владикою Венедиктом Алексійчуком, єпархом Чиказьким, і вперше
проведена у 2018 році – з нагоди 50-ліття архиєрея. Зібрані кошти скеровуються до стипендіального фонду
для семінаристів усіх семінарій УГКЦ в Україні.
Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ

Як ви вже зрозуміли, життя це не «спринт». Життя - це
«марафон». Наші тіла вже не відновлюються після
фізичного навантаження або хвороби так само швидко,
як раніше. Так само й наш дух - з роками він також
втрачає деяку еластичність.
Пості йні розчару ва нн я і ноді робл ять людей
жорстокими, образливими або озлобленими. Іноді вони
просто засмучують нас. Вони придушують наш оптимізм
і життєрадісність до такої міри, що навіть добрі новини
вже не в змозі підняти нам настрій.
Саме тут Бог може допомогти нам. Він не тільки має
наміри повністю відновити нас у небесах, - Його реставраційні роботи відбуваються прямо зараз. Навіть якщо
всередині вас є цілий океан смутку, не здавайтесь! Тому
що Бог не здається! «Ти перемінив мені плач мій на радість, жалобу мою розв›язав, і підперезав мене радістю» (Псалом 29.12)
Якщо ви вважаєте, що у вас вже немає сили змушувати
ваше сумне серце посміхатися – можливо ви маєте рацію.
Тож, дайте Богові шанс зробити те, що ви не в змозі
зробити самотужки. Танцюйте з Ним!
Підготувала Лінда ФІЛЛІПС

КОЛИ ГІРКА ВОДА СОЛОДШАЄ
19 січня (6 січня за
ст. ст.) для православних є дванадесятим
святом Богоявлення або ж Хрещення
Господнього, встановленим іще на межі
II–III ст. на згадку
про те, як усім відкрилося, що Ісус Назаретянин – Син Бож и й, оч і к у в а н и й
Спаситель роду людського. Це третій,
останній, празник
серед різдвяно-новорічних.
Коли Христос уже
виходив із води, на
Нього зійшов Святий
Дух в образі голуба, а
згори пролунав голос: «Ти є Син Мій
улюблений, якого Я вподобав!». Від річки, в котрій Месію охрестив апостол
Іоанн Предтеча, празник отримав назву
«Йордан», а від традиції під час богослужіння освячувати воду – «Водохреща».
Якщо 18 січня (надвечір’я Богоявлення, Водохресний Святвечір) водосвяття
проходить лише в храмах, то 19-го – й у
відкритих водоймах, до котрих духовенство та віряни прибувають з урочистою хресною ходою. В Україні зазвичай
роблять велику хрестоподібну ополонку,
до якої (тільки з благословення, і краще

не будь-якого священика, а свого духівника!) можна занурюватися. Крижаного
хреста встановлюють або тут-таки, або
біля церкви. Часом його забарвлюють,
наприклад буряковим квасом, у колір
Крові Христової, прикрашають ялиновим гіллям.
Воду-йорданицю ще називають великою агіасмою (від грецького – велика
святиня), адже над нею звершують чин
великого водосвяття. Від малого він відрізняється читанням особливих молитов, у котрих пояснюється сенс дійства.
Їх складали найвидатніші богослови

давнини, наприклад
святитель Софроній,
патріарх Єрусалимський (560-638 рр.).
На празник свяченою водою за звичаєм
кроплять рідних, домашніх тварин (коней іноді навіть нап у ва ли), оселю та
господарські прибудови, городи, колодязі. Також її зберігають у гарній посудині
на покутті, аби протягом року потроху
пити після вранішніх
молитов.
Традиційно Водохреща святкували й
християни парафії
Андрія Первозваного
Православної Церкви
України (Блумінгдейл, Іллінойс).
На Поділлі та Гуцульщині разом із
водою святять «трійцю» (три свічки, до
яких квітчастою хусткою, намистом і
стрічками прив’язані пучки калини й
сухих квітів). Під час служби свічки горять, потім їх гасять в ополонці.
Після Водохреща починається весільний сезон, який триває аж до початку
Великого посту (у цьому році – до 15
березня).
Оксана МОМЧИЛОВА,
«Українське Слово»

Price

847-903-2924

$875,000
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2502 W Huron St , Chicago, IL 60612-1684

Українське Слово

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

Благовіст

МЕНІ ТАК СУМНО

23

Шановна Українська Громадо!

Українська Православна Катедра Святого Андрія
Православна Церква України
має шану запросити Вас

в неділю 23-го січня на
Спільну Молитву За Україну - Молебень
вшановуючи

Проголошення Незалежності України ( 22 січня, 1918 )
та
День Соборності України ( 22 січня, 1919 )

www.ukrslovo.net

Головна Гість з першим
візитом до Чікаго як
Надзвичаний і Повноважений
Посол України в США
ВИСОКОДОСТОЙНА
пані ОКСАНА МАРКАРОВА
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Українське Слово

Молебень о 11:00 год. ранку
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Покладання квітів біля пам’ятників
Небесної Сотні - Героїв України
та Голодомору - Геноциду
Запрошуємо представників церков, громадських та
молодечих організацій, з своїми прапорами, приєднатися
За інформацією звертайтеся до Івана Яреська (630) 202-5331

300 E. Army Trail Rd. Bloomingdale, IL 60108

ПОЛОГИ ПРИЙМАВ 15-РІЧНИЙ СИН
плечики дитини, і коли чоловік
прийшов, то фактично підхопив сина на руки. Тоді на мій
крик прибігла лікарка-інтерн.
Вона не розгубилася і почала
нам допомагати. Вона велика
молодець!» – розповідає Христина.
Лікарку-інтерна, яка першою прийшла на допомогу
породіллі, звати Наталія Мороз. Коли Юрій із дружиною і
дітками після виписки йшли до
свого авто, то знову зустріли
Наталію. Подякували їй і сфотографувалися на згадку (на
знімку вгорі).
У сім’ї Юрія і Христини ЖУКІВ – шестеро дітей. Найстаршому з них Юрію, який допоміг
мамі при пологах і першим
побачив свого новонародженого братика, у березні буде 16
років. Він навчається у військовому ліцеї імені Небесної Сотні
в Луцьку. Також у сім’ї Жуків
підростають 11-літні двійнята
Богданка і Данилко, 8-річний
Станіслав, 5-літній Назарчик.

Найменшенького, народженого 31 грудня
2021-го, назвали Захарієм. До речі, народився він величеньким, заважив 3930
грамів.
Отже ця новорічна історія закінчилася благополучно. Подають її переважно
в рожевих тонах. Справді, що стосується
лікаря-інтерна Наталії Мороз, то діяла
вона професійно і вміло. З неї вийде хороший спеціаліст. Але чому виникла така
екстрена ситуація? Її могло не статися,
якби служба екстреної медичної допомоги «103» завчасно повідомила перинатальний центр про породіллю, у якої вже
почалися перейми. І чому були закриті
двері у перинатальному центрі? Чи не
почали там уже святкувати Новий рік? З
усім цим повинні розібратися у Міністерстві охорони здоров’я.
Щодо юного ліцеїста, то він у цей відповідальний момент повівся як справжній чоловік. До речі, його батьки теж
люди мужні. Вони побралися на Майдані
Незалежності під час помаранчевої революції. Батько Юрій захищав Україну на
сході, був поранений.
Микола ЯКИМЕНКО,
Луцьк

«Я поїв і в шапці»

Подружжя Світлани й
Анатолія Силенків.
Фото з родинного альбому.

Син Світлани Вікторівни від першого
шлюбу Павло – на сьогодні теж уже досвідчений військовий. У 2010 році пішов на строкову, а далі – контрактна служба у ЗСУ. Нині теж на бойових позиціях, на
«нулі».
– Розбишака хлопець, що поробиш, але всі хлопчаки
такі. Чи не щодня зідзвонюємось, коли у бойовому розкладі воїна є час. Він мені фото скидає і жартує: «Мамо,
дивись, я поїв і в шапці». Між контрактами був удома
і місця собі не знаходив, а пішов на службу – і все в порядку: дисципліна всім чоловікам потрібна, команда і
режим, – впевнено каже мама Світлана, хоча вважає,
що якась вона неправильна, бо то чоловіка, то сина
відпускає на війну.
Анатолій сьогодні – військовослужбовець Першого
відділу Вараського ТЦК та СП, майстер-сержант за
новими військовими штатами. Учасник бойових дій,
побратим ветеранської спілки – знає ціну життю, вірі
та дружбі.
Світлана – перукар, майстриня на всі руки, бо й до
шиття справна, й до кухні, й до співу. На волонтерських
заходах виконує патріотичні пісні і російською, і українською мовами.
Дістається й ноутбуку
...Через Путіна-агресора у хаті Силенків найбільше

страждає ноутбук, бо коли сідають дивитись новини і
там показують президента РФ, Світлана йому в екран і
дуль натикає, ще й плюне у пику. Якось, коли було
чергове загострення боїв на сході, показували в новинах
інтерв’ю Путіна. А Толік на той час був в АТО. То Світлана вкотре стільки прокльонів щиро послала на голову Путіна, що той десь на кілька тижнів зник з екрана.
Може, то спрацювали щирі побажання жінки? «А
скільки матерів українських його проклинають – хіба
ж то даремно?» – запитує Світлана Вікторівна.
Мріють про вінчання
Є в подружжя Силенків мрія: хочуть зібрати родину
– своїх доню і сина, братів і сестер – і... повінчатись. На
ювілей Анатолія одружились, а на Світланин – піти до
вінця. Ще кілька років до здійснення мрії пари.
На поличках у хаті – світлини щасливого подружжя
Анатолія і Світлани, усміхнених сина Павла, доньки
Юлії і внучки. В альбомах – архіви військової служби
Анатолія підводником і розвідником, родинні дитячі і
юнацькі фото Світлани. Їх книга буття пишеться ними
в чотири руки, у два серця і в одну канву-долю.
Людмила БОСИК,
Володимирець
Рівненської області
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...6 вересня 2014-го Анатолій Миколайович запросив
родину і друзів на своє п’ятдесятиріччя. Але всіх гостей,
за винятком кількох найближчих людей, чекав сюрприз:
у ресторані, де була замовлена гостина, їх зустрічало
щасливе вже подружжя Силенків, бо напередодні вони
офіційно зареєстрували свій шлюб. Молода дружина
Світлана з весільним білотрояндовим букетом, не менш
щасливий Анатолій тішились із реакції гостей, які
йшли на ювілей, а потрапили на весілля.
– Ми кілька разів ходили до РАЦСу, але безуспішно
– все якогось документа бракувало, – сміється Світлана Вікторівна, розказуючи історію їх шлюбування. – А
влітку 2014 року так усе склалось гарно – як треба: і
погода, і настрій, і гості всі прийшли. Ми були най-

щасливішими молодятами!
Хоч обоє знали, що чекає їх надалі. Вже йшла
російсько-українська, й досі неоголошена, війна.
Тож одруження Світлани й Анатолія було невипадкове – чоловік знав, а дружина здогадувалась,
що доведеться воїну йти на бойові позиції. «А
раптом щось зі мною станеться і залишиться Свєточка сама на чужині? А так – законна дружина,
має право на все», – розмірковує Анатолій Миколайович.
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«ТО ЧОЛОВІКА,
ТО СИНА ВІДПУСКАЮ НА ВІЙНУ»

Росіянку за походженням Світлану з Анатолієм
Силенком із поліського Володимирця, що на Рівненщині, доля звела в Києві у скрутні дев’яності – обом
довелось шукати підробітків.
Уже тоді Світлана та Анатолій були розлучені, але з
батьківськими обов’язками, вони уважно придивлялись один до одного і випробовували на міцність стосунки. А у 2004 році моряк-підводник із досвідом та
співачка ресторану почали «жити на віру», як каже нині
пані Світлана.
...Родина Світлани переїхала у Східну Україну, коли
та була ще малою, але російська мова для неї рідна, бо
й на новій батьківщині було російськомовне оточення.
У ту ж пору у Володимирці, обігнавши Світлану віком на дев’ять років, жив Анатолій Силенко. Син водія,
він часто супроводжував тата у рейсах «пазика» чи
«газона», а малим любив будувати свій автобус з перекинутого стільця. Кермом слугувала кришка від каструлі, яку давала мама. Забіжу наперед: попри дитячу
мрію стати водієм та досвід водіння військової техніки
зі штурвалами в Анатолія досі нема водійського посвідчення.

Долі людські

4

січня з перинатального центру в
Луцьку виписали жінку, яка 31
грудня народила хлопчика просто в мікроавтобусі, яким приїхала з чоловіком і сином з міста Володимира.
Так сталося, що коли автобус із породіллю під’їхав до цієї медичної установи,
двері у приймальному відділенні були
зачиненими. Доки чоловік Юрій у розпачі стукав у всі вікна і двері, в Христини
розпочалися пологи.
Оскільки в салоні автомобіля окрім
15-річного сина Юрія нікого більше не
було, то допомагати матері взявся саме
він.
«Уже в Луцьку, на мості біля супермаркету «Там-Там», а це кілометри за два
від перинатального центру, у мене відійшли води. Чоловік зателефонував на
«103», щоб вони повідомили в перинатальний центр, аби там уже були готові
мене прийняти. Але на «103» сказали, що
не мають із ними зв’язку! Це просто неподобство. Бо дитині у 15 років приймати пологи в матері – це ж може стати
психологічною травмою на все життя.
Ми приїхали до медичної установи, і
поки чоловік бігав і стукав у зачинені
двері, старший син допоміг мені роздягнутися та на передньому сидінні у бусі
прийняв голівку братика у свої руки. У
нього очі були квадратні: «Що робити?»
– питав мене постійно. Потім вийшли
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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

ТЕЛЕЦЬ

ТЕРЕЗИ

(2 4 . 0 9 –2 3 . 1 0)
До кінця тижня будете жити,
як на вулкані, - несподівані
події постійно руйнуватимуть ваші плани. Декого чекає удар «нижче пояса» від
того, від кого ви цього ніколи
не сподівалися. Позитивні емоції можна
черпати із спілкування з дітьми. Уникайте
занепаду духу, незадоволення і вразливості. У серед у фі лософськ і розд у ми
обов’язково чергуйте з фізичними вправами та веселим товариством, бо є загроза
депресій. Справи з мертвої точки зрушаться. Позитивні емоції черпайте із сімейного
життя, тут у вас все чудово. Загострюються
хвороби нирок та сечового міхура. Операції на цих органах варто відкласти. Не слід
робити пірсинг та проколювати вуха. Збільшується кількість захворювань, що передаються статевим шляхом. У ці дні не
можна робити абортів. Приділіть більше
уваги особистій гігієні. Зробіть генеральне
ВОДОЛІЙ
прибирання вдома.

(2 2 . 0 6 –2 3 . 0 7 )
Переглядає деякі життєві засади. Дехто змінить погляди
на проблему подружньої вірності. Захочете розставити
усі крапки над «і», але не поспішайте - войовничий настрій минеться.
Шкода, що ваших вчинків майже ніхто не
розуміє, мало того, їх навіть засуджують.
Успіх у кар’єрі проблематичний. На заваді
стануть Овни і Скорпіони. Якщо вони ваші
начальники чи співробітники, не звертайтесь до них у середу, бо нічого, крім конфлікту і розчарування, вам це не принесе.
Жінок-Раків засмутять діти, які у вівторок
повністю вийдуть з-під контролю. У суботу
варто сісти на дієту, бо можна легко набрати зайву вагу. Підтримки потребуватиме
нервова система. Складно буде контролювати емоції. Можуть непокоїти тривожні
сни. Шукайте ефективні способи відпо(2 4 . 1 0 –2 2 . 1 1)
чинку та підтримання внутрішньої рівно- СКОРПІОН
На початку тижня ви зіткневаги. Ляжте спати раніше.
теся із сильною протидією з
ЛЕВ
(2 4 . 0 7–2 3 . 0 8)
боку партнерів чи начальства
У вівторок може з’явитися
і ваші грандіозні проекти понадмірна нервозність і зайва
чнуть пробуксовувати. Тільки
ініціатива. Будьте обережні
інтуїція зможе вивести на
у розмовах, зміст яких мо- нове грошове джерело. Велика покупка
жуть використати проти вас. принесе радість. Повинен уважно вивчати,
Скрутні часи перечекайте у перш ніж підписувати фінансові і юридичтеплому родинному колі. У ні документи, щоб уникнути неприємної
середу можливі напади численних опонен- ситуації у четвер. Справами розширення
тів. Особливо альтернативно висловлюва- бізнесу займіться після 1 числа. У матерітимуться чи діятимуть Стрільці, Риби і альній і любовній сферах - без проблем. У
Близнюки. У Левів, народжених наприкін- п’ятницю навколо вас буде крутитися багаці липня, не все гаразд у сім’ї. Час бити на то улесливих людей, похвалам яких не
сполох і рятувати шлюб. У суботу на вас варто вірити. Сприятливий час для очичекають походи в аптеку і безліч лікуваль- щення організму. Варто менше їсти й більних процедур. Подбайте про здоров’я. ше пити. Перед сном прийміть ванну.
Слідкуйте за поставою. Обирайте зручне Можна робити ванночки для ніг і масаж
положення для спини під час роботи та сну. стоп. Походіть деякий час босоніж.
Не варто йти на прийом до мануального
(2 3 . 1 1–2 1 . 1 2)
терапевта. Похід до стоматолога теж краще СТРІЛЕЦЬ
Доведеться платити за ставідкласти.
рими рахунками в прямому
ДІВА
(2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9)
і в переносному значенні. У
Фінансовий бік справ вас не
понеділок і вівторок краще
задовольнятиме. На роботі
не підходьте до телефону можливі великі зміни, приотримана інформація начому пов’язані з критичною
вряд чи додасть життєвого
ситуацією. Як людині, яка оптимізму. Треба бути готовим до різких
поважає родинні зв’язки, змін у стосунках з близькими, але не слід
вам доведеться надати мате- надто драматизувати ситуацію. Непередріальну допомогу комусь із близьких. Це бачені обставини вимагатимуть дій, які
створить додаткові труднощі в п’ятницю. принесуть несподіваний успіх, а декому і
Основні клопоти у матеріальній сфері. У прибуток(середа). Діти шкільного віку привівторок і середу ви занепокоєні тим, що носять добру звістку. Дружба з Левами певам не повертають борги. У бізнесі невизна- реростає у партнерські стосунки, але не
чені або двозначні ситуації, із яких дово- забувайте, що керувати спільною справою
диться викручуватися самому. У вихідні захоче Лев. Вирушати у закордонну подоможливі сварки у сім’ї через різний підхід рож краще після 3 числа. Судини стають

(2 1 . 01–19. 0 2)
Переживає багато гострих
відчуттів. У середині тижня
усе те, що ви вважали стабільним, незмінним, може миттєво розвалитися, як картковий
будиночок. Не засмучуйтесь
і не лякайтеся - просто деякі ваші уподобання повинні кардинально змінитися,
хочете ви того, чи ні. У Водолія посилюються професійні амбіції. Ділові справи вирішуються без особливих проблем у четвер.
У п’ятницю - подарунки долі: несподівано
знаходяться речі, які ви вважали загубленими назавжди. До Водоліїв, народжених
у першій декаді лютого, повертаються
старі друзі або кохані. Важкі дні для гіпертоніків. Намагайтеся уникати стресів і
контролюйте тиск. Відмовтеся від гострих
страв, щоб не було загострення виразки
шлунку. Не зловживайте алкоголем.
РИБИ

(2 0 . 0 2–2 0 . 0 3 )
Попереду звичайний тиждень. У середу можливі невеликі неприємності, які
стосуватимуться не особисто
вас, а ваших близьких і рідних. У творчих людей і комерсантів справи йдуть успішно. Працівники
туристичних агенцій отримають незапланований прибуток у четвер. Середа - день
побачень і з’ясувань стосунків. Охоплені
настроєм, близьким до панічного, що, поперше, бракує часу, а по-друге - грошей. У
четвер згадайте, що у вас є родина і друзі, і
вони вас у біді не залишать. Час зайнятися
профілактикою та лікуванням органів зору.
Підбирайте окуляри. Проводьте процедури
для загального зміцнення. Корисною буде
сауна. Розпочинайте заняття спортом,
більше рухайтеся. Не засиджуйтеся перед
моніторами.
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(2 2 . 0 5 –2 1 . 0 6)
Вас чека ю т ь на п ру женi
ситуацiї на роботi, можливi
конфлiкти з керiвництвом.
Найкраще правило нiхто не
скасовував: мовчання – золото. Працюють з подвоєною наполегливістю, щоб
встигати за подіями. У понеділок і вівторок
ви можете легко розсваритися з тими, хто
багато вам допомагав у минулому. Чим би
ви не займалися, необхідно пам’ятати, що
ви не завжди і не в усьому маєте рацію. Докладатимуть багато зусиль, щоб не втратити завойовані позиції. Фізична робота допоможе зняти нервове напруження в чет-

РАК

до виховання дітей. Проблемна шкіра потребуватиме догляду. Не експериментуйте
з косметичними препаратами, щоб не було
алергії. Більше часу проводьте на свіжому
повітрі.

(2 2 . 1 2–2 0 . 0 1)
Тиждень буде насиченим на
важливi подiї. Зокрема це
стосується фiнансових питань. Незважаючи на апатiю,
ва м у дас ться подолати
бар’єр у стосунках iз колегами. Закінчиться безгрішшя, настануть
якісь дивні зміни на роботі. У цей самий
час Козероги можуть починати крупну
перебудову в своєму житті. Розташування
планет в першій половині тижня говорить
про високу активність типових Козерогів
у сфері ділових і особистих взаємин. У
справах і кар’єрі чистота ваших помислів
вирішуватиме все. В четвер будьте стриманими у висловлюваннях, особливо щодо
керівництва. Не найкращий час для поїздок і відряджень, знайдіть собі заняття
вдома. Закінчує старі справи. Середа і
четвер - сприятливі дні для залагодження
питань з нерухомістю, оформлення спадщини, походу до стоматолога. Щастить
працівникам сфери торгівлі, адміністраторам усіх рангів, рекламним агентам. Ви
можете легко закохати у себе Тельців, Риб
і Терезів. Романтичні побачення призначте на суботу або неділю. Не пийте холодних напоїв. Бережіть горло, якщо спілкуєтеся з великою аудиторією, – можна
втратити голос. Відкладіть операції на
щитовидній залозі та носоглотці. Вдалий
час для лікування органів репродуктивної
системи.

Українське Слово
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вер. Не виказуйте конкурентам слабкі
місця свого бізнесу. У п’ятницю вони скористаються цією інформацією не на вашу
користь. Знайомство у суботу розважить
вас до кінця місяця. У суботу втома швидко знесилюватиме тіло. Уповільнюється
реакція, тому будьте обережні за кермом.
Пийте чисту воду між прийомами їжі. Процедури для схуднення – ефективні.

КОЗЕРІГ

www.ukrslovo.net

(2 1 . 0 4 –2 1 . 0 5 )
Ви неодмiнно проявите себе
або просто вирiшите
змiнити iмiдж. Вівторок –
вдалий час для вирiшення
побутових питань,
змiцнення сiмейних
традицiй, спiльних прогулянок. Тиждень
вдалий для завершення старих справ, а от
iз новими планами доведеться почекати.
Бiльше уваги придiлiть робочим моментам,
це дасть потрiбнi плоди. Якщо ви хотiли
виправити давнi помилки, зробiть це зараз.
Тиждень принесе чимало хвилювань і розчарувань. Бережіть свою репутацію - при
недостатньо серйозному ставленні до цього
питання ймовірні неприємні несподіванки.
На сімейном у небосх илі в серед у
з’являються грозові хмари. Основний клопіт тижня - розчарування у друзях, які
намагатимуться підставити підніжку у
бізнесових справах. У матеріальній сфері
щастить Тельцям, які народилися у другій
декаді травня. П’ятниця і субота - дні непродуманих вчинків. Стрільці і Риби підсовують вам неправильну інформацію. У ці
дні організм сам чистить сечовий міхур і
статеві органи. Не заважайте природній
профілактиці. Не варто сексуально перевантажуватися. Щоб полегшити перебіг
хронічних хвороб, слід зрозуміти, що треба
віддавати, а не брати, в тому числі й у сексі.
Змініть своє ставлення до партнера і відчуєте полегшення.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 24 ПО 30
СІЧНЯ 2022 РОКУ

більш вразливими й ламкими. Підвищується внутрішньочерепний тиск. Фізичне
перевантаження може спровокувати внутрішні крововиливи. Голова болітиме через
зміну атмосферного тиску.

Гороскоп

(2 1 . 0 3 –2 0 . 0 4)
Готуйтеся поставити останню крапку в робочих справах. Не починайте нiчого
нового, поки не вирiшите
давнiх питань. Згадайте прик а з к у : к р а щ е с i м р а зi в
в i д м i ря т и i т i л ь к и р а з
вiдрiзати. Ви вдало вирiшите дiловi й
органiзацiйнi питання, а також тi, якi стосуються виховання дiтей. Тут ви впораєтеся «на вiдмiнно». Стосунки з партнерами
по бізнесу і покровителями погіршуються.
Кохані не завжди будуть з вами щирими і
відвертими. Нові знайомства вимагатимуть
від вас багато часу та зусиль. У середу уникайте марнослів’я і не вдавайтеся до необдуманих вчинків. Сприятливий період для
тих, хто хоче зробити кар’єру. У середині
тижня стримуйте емоції, бо дрібні конфлікти з партнерами по бізнесу можуть зруйнувати все, над чим ви працювали з початку
місяця. У п’ятницю зростає небезпека
травматизму. Душевна криза охоплює тих,
хто народився 16-20 квітня: можуть посилитися алергічні реакції і біль у ногах. Не
плануйте операцію на венах ніг. У ці дні
утримайтеся від вживання алкоголю. Ви не
відчуватимете критичної межі сп’яніння.
Організм майже не захищатиметься від
отруєння.
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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

21 січня 2022 № 3

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

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

#9/2021

773.697.1924

В металургійну фабрику
потрібні ЛЮДИ ДО ПРАЦІ та
ЗВАРЮВАЛЬНИК

www.ukrslovo.net

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

Запрошуємо на роботу

847.789.4000

#39

#30

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

New Style Cabinets

Для зварювання аргонною зваркою - TIG

Компанія знаходиться North - Central in Chicago

Висока оплата погодинно або на akord

Столярам оплачуємо - $20 - $35 /год

Більше інформації на вебсайті - www.dvmetalart.com

312.593.0079

773.319.1946

Розмовляємо польською і англійською мовами

Українське Слово

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

Запрошуємо на роботу
столярів і водія на
delivery меблів

Розмовляємо українською і англійською мовами

- Нові будинки, роботи в Чикаго
Вимоги:
- Досвід роботи, страхівка

847.208.4731
Розмовляємо польською 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

21 січня 2022 № 3

У будівельну компанію потрібні на роботу субконтрактори:
Спеціалісти для укладання плитки, маляри і столяри
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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
1BDR Apt - Des Plaines
1BDR апартамент под
наем в центъра на Des
Plaines. Цената включва
нови уреди (включително пералня и сушилна),
газ, топла и студена
вода, обзавеждане,
отопление, отопляем
вътрешен гараж за 1
кола и улично паркиране за повече.
Тел. 224.875.0402 2
Rooms - Prospect
Heights 2 room for rent
at: 16 E. Old Willow rd,
Prospect Heights
IL 60070.
Tel. 224.201.1932
#4/22

www.ukrslovo.net

ШУКАЮ В РЕНТ
КУПЛЮ

ПРОДАЮ
КУПЛЮ

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

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО

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

Bartenders Female
bartenders for
restaurant cafe.
@ 5 S. Wolf rd, Prospect
Heights il 60070
#4/22
Tel. 224.201.1932
Сім’я шукає
домогосподарку/няню
на 3 дні на тиждень
(четвер, п’ятниця,
субота) надаємо
перевагу з проживанням в Glenview.
Легке прибирання,
прання та приготування
їжі.
847.338.9779
#6/2022
Каріна

Realtor / Broker

630-673-6593

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

Looking to hire CDL
class A driver for OTR.
Pays $.80 per mile.
For more information
please call
#5
847.452.4058
Потрібні чоловік та
жінка на прибирання
ресторанів вночі,
машину та досвід
роботи обов’язково.
#4
847.255.9357

Carry Out and
Delivery ONLY

21 січня 2022 № 3
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ШУКАЮ
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ПРОПОНУЮ
Family in Chicago
is looking for a
personal nanny. Bulgarian
speaking is a plus. Please
contact wenaw87299@
mldsh.com

www.ukrslovo.net

065 $5 off
0
.
7
0
7
.
7
4
8
035
773.317.8

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

21 січня 2022 № 3

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:

21 січня 2022 № 3

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!

