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АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ

ВІДПОЧИНОК

Президент США Джо Байден підписав 
«Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист де-
мократії в України - 2022».

Під час підписання була присутня ві-
цепрезидентка США Камала Гарріс.

«Ця допомога є важливою для Украї-
ни, важливою для всіх», - заявив Джо 
Байден перед підписанням документа. 
«Неможливо повірити у звірства, які 
здійснює Росія», - додав президент США. 
Він також зазначив, що війна Росії проти 
України має на меті знищення демократії.

Закон дозволяє президентові США ви-
користовувати програму ленд-лізу для 
прискореної передачі в Україну зброї, 
військової техніки, медикаментів, про-
дуктів тощо. Передбачається, що країна-
одержувач сплатить їхню вартість пізніше.

Програма ленд-лізу діяла під час Дру-
гої світової війни. Вона дала США змогу 
оперативно надавати союзникам зброю. 

Після підписання історичного та важ-
ливого документу для нашої держави, 

Джо Байден передав ручку, якою зробив 
підпис, Вікторії Спартц. Вона – перша 
етнічна українська конгресвумен від 
Республіканської партії.

Відомо, що для підписання закону про 
ленд-ліз Байден скористався тією ж руч-
кою, якою це було зроблено востаннє – у 
1941 році, під час Другої світової війни.

Законопроєкт про ленд-ліз та захист 
демократії в Україні був ухвалений ми-
нулого місяця обома палатами Конгресу 
США. Зокрема, Сенат одностайно під-
тримав документ 6 квітня, Палата пред-
ставників проголосувала 28 квітня. За 
процедурою, президент США має 60 днів 
після отримання документа, щоби за-
твердити його власним підписом.

Президент України Володимир Зелен-
ський подякував Президенту США Джо 
Байдену за підписання закону про ленд-
ліз для України і назвав це історичним 
кроком. Про це Зеленський написав 
у Твіттері.

«Вдячний Президенту США Джо Бай-
дену і народу за підтримку в боротьбі за 
нашу свободу та майбутнє. Підписання 
сьогодні закону про ленд-ліз – історич-
ний крок. Переконаний, що ми знову 
разом переможемо. І захистимо демокра-
тію в Україні та у Європі. Як і 77 років 
тому», - зазначив Зеленський.

Український прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль розповів, що підписання за-
кону є дуже важливим для нашої держа-
ви. Він зазначив, що тепер постачання 
американської зброї Україні не матиме 
жодних обмежень, а під час Другої світо-
вої війни саме ленд-ліз став одним із го-
ловних факторів перемоги антигітлерів-
ської коаліції над нацизмом.

Міністр оборони Олексій Резніков за-
значив, що Росія роками не слухала слів, 
тож тепер слухає зброю всього цивілізо-
ваного світу.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ, 
«Українське Слово»

ЯК ПОВЕРНУТИ 
ЛЮДЕЙ В  
УКРАЇНУ

ПЕРША ЛЕДІ США 
ВІДВІДАЛА 
УКРАЇНУ Ст. 6

Інтерв’ю з експертом у сфері 
міграційної політики Андрієм 

Гайдуцьким.

Перед цим Джилл Байден відвідала 
українських біженців – дітей і жінок 

– у Румунії та Словаччині.

Ст. 2-4ДЖО БАЙДЕН ПІДПИСАВ 
ЗАКОН ПРО ЛЕНД-ЛІЗ
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а Ми втрачаємо людей – найцінніше, 

що є у держави. Кожен місяць пере-
бування наших біженців за кордоном по-
силює ризик того, що додому вони не по-
вернуться. А відновлення України без до-
статньої кількості робочих рук, навіть за 
наявності грошей, неможливе. Про те, на-
скільки загрозливою є нинішня міграційна 
хвиля, як повернути додому українців, що 
виїхали, та чи треба нам залучати мігрантів 
із інших країн, Поговорили із Андрієм 
Гайдуцьким. Пан Гайдуцький – один із 
найавторитетніших експертів у сфері мі-
граційної політики. Свого часу він вивчав 
найкращий у світі досвід Філіппін, Індії, 
Пакистану, Шрі-Ланки, Бангладеш із роз-
робки програм повернення для емігрантів, 
а також досвід ОАЕ, Південної Кореї, Ав-
стралії із залучення іноземних мігрантів, 
консультував Міжнародну організацію з 
міграції та Національний банк Молдови 
щодо розробки програм для стимулювання 
залучення грошових переказів і повернен-
ня самих мігрантів.

– Пане Андрію, проблема із міграцією, 
передусім трудовою, існувала в Україні 
задовго до війни. Наскільки вона була 
вагомою для держави та економіки? 
Скільки людей щороку виїжджало на за-
робітки до сусідніх країн?

– Міграція населення в основному при-
носить користь суспільству, а не проблеми, 
оскільки це такий само об’єктивний і за-
кономірний процес, як і міграція капіталу. 
Але для України це виявилося проблемою, 
оскільки влада не запроваджує політики 
збалансування відпливу емігрантів за ра-
хунок припливу іммігрантів. Ще 2019 року 
уряд України порахував, що чистий від-
плив українців за кордон становить близь-
ко 400 тисяч чоловік на рік. А нещодавно 
система даних OpenDataBot повідомила, що 
2021 року 581 тисяча українців не поверну-
лися на Батьківщину. Водночас приплив 
іммігрантів залишається на вкрай низько-
му рівні – залежно від року це лише 30–60 
тисяч осіб (включаючи тих, кому дали до-
звіл на тимчасове проживання). І це дійсно 
проблема для всіх: для роботодавців – важ-
че знайти працівників, для бізнесу – менше 
споживачів їхніх товарів і послуг, для 
економіки – менше підприємців та інвес-
торів, для влади – менше платників подат-
ків.

– Можливо, необхідно здійснювати за-
ходи щодо обмеження міграції, аби люди 
знаходили робочі місця на Батьківщині?

– Демократичний світ побудований на 
політиці стимулювання, а не на обмеженні, 
особливо прав і свобод. Запровадження 
безвізу з ЄС у 2017 році, а також відкриття 
авіаринку для лоукостів у 2018-му значно 
спростили пошук роботи і вдесятеро зде-
шевили вартість перельотів на роботу за 
кордон. Експерти ще 2014 року поперед-
жали, що через ці кроки з України виїде 
понад 3 мільйони осіб. То чи правильно тоді 
вчинила влада? Звичайно. Але ж одразу, з 
лібералізацією умов виїзду населення, по-
трібно було розробляти відповідні програ-
ми із спрощення залучення іммігрантів з 
інших країн і повернення українців. Усі 
країни саме на цьому фокусуються.

Наприклад, з Канади щороку емігрують 
50–100 тисяч осіб. Але ж влада не здіймає 
паніки з цього приводу, натомість планує 
залучення іммігрантів і розробляє відпо-
відні мотиваційні програми. Зокрема, на 
2022 рік урядом Канади встановлено план 
із залучення близько 430 тисяч осіб.

– Чому Україна досі програє іншим кра-
їнам у боротьбі за трудові ресурси?

– Бо Україна не проводить щорічної або 
хоча б періодичної оцінки потреб економі-
ки в робочій силі. Ми, на жаль, не знаємо, 
скільки і яких саме трудових ресурсів по-
трібно економіці. Багато інших країн здій-
снюють таку оцінку, а значить, розуміють 
масштаб дефіциту трудових ресурсів і за-
пускають програми із залучення іммігран-
тів. Наведу приклад по Канаді, де вже давно 
налагоджено систему з оцінки потреб у 
робочій силі, в тому числі у мігрантах. У 
Канаді усі, хто зацікавлений у додатковій 
робочій силі (бізнес, соцслужби, муніципа-
літети тощо), подають свої заявки до дер-
жавних територіальних округів, ті – про-
вінціям, а провінції – Міністерству з питань 
справ іммігрантів, біженців і громадянства, 
яке формує трирічний план із залучення 
іммігрантів. На 2022 рік цей план становить 
приблизно 430 тисяч осіб. В Україні ж на 
2022 рік план (так звана імміграційна кво-
та, затверджена урядом) передбачає лише 
8,4 тисячі осіб, тобто приблизно в 50 разів 
менше. Це при тому, що чисельність насе-
лення в Канаді і Україні майже однакова.

– Здебільшого наших біженців зараз 
приймають ті ж країни, які вже багато 
років мали програми із залучення трудо-
вих ресурсів. Чи ризиковано це? Чи зміню-
ють під нинішні умови свої програми за-
лучення ці країни зараз і як?

– Для приймаючих країн, зокрема для 
Німеччини і Польщі, вже не ризиковано. 
Завдяки тому, що вони мають значний до-
свід масштабного припливу мігрантів про-
тягом короткого періоду часу, їхні економі-
ки вже «вміють» швидко приймати й абсор-
бувати іноземців. Тут головне – готовність 
відповідних служб (прикордонної, мігра-
ційної, соціальної) зробити швидку і, як 
кажуть маркетологи, клієнтоорієнтовану 
алокацію мігрантів. А далі населення і біз-
нес «розподілять» усіх мігрантів між собою. 
Це якраз той випадок, коли «непомітна 
рука» ринку все зробить через центри за-
йнятості, корпоративні рекрутингові кана-
ли або просто через знайомих. Адже дефі-
цит робочої сили наростає з кожним роком. 
За даними міністра економіки Німеччини 
Роберта Хабека, тільки 2022 року потреба 
країни в робітниках становить 300 тисяч, а 
до 2030 року – 5 мільйонів чоловік (нарос-
таючим підсумком). У Польщі аналогічна 

ситуація: за даними 
PwC, до 2025 року до-
даткова потреба в ро-
бочій силі становити-
ме 1,5 мільйона чоло-
вік.

Звичайно, уряди 
різних країн конкуру-
ють за мігрантів. Для 
Польщі конкурентом 
номер один за україн-
ських мігрантів є Ні-
меччина, тому поль-
ська влада продовжує 
лібералізувати умови 
працевлаштування 
українців. У Польщі з 
січня 2022 року для 

отримання посвідки на постійне прожи-
вання вже не потрібні документи, які під-
тверджують наявність місця проживання 
та джерела доходу. Натомість достатньо 
буде документа, який підтверджує, що іно-
земець отримує дохід не нижче мінімальної 
зарплати (близько 660 євро на місяць). Та-
кож іноземці вже можуть працювати у 
Польщі без дозволу на роботу, а лише на 
підставі заяви роботодавця про намір до-
ручити виконання робіт чи послуг інозем-
цю. Польща навіть лібералізувала умови 
працевлаштування іноземців на стратегіч-
них підприємствах країни.

– Чимало українців, які до початку ві-
йни тимчасово працювали в інших краї-
нах, наразі отримали там довгострокові 
«мігрантські» візи та можливість не 
повертатися на Батьківщину через 90 
днів, а продовжувати працювати. Чи 
вбачаєте ви у цьому ризики?

– Зараз, під час воєнного стану, важливо, 
щоб якомога більше людей заробляли ко-
шти та утримували себе. Адже в перший 
місяць після початку війни близько поло-
вини населення залишилося без роботи. 
Міграція – прекрасна можливість тимча-
сово зняти тягар із державного бюджету на 
утримання безробітних і боротьбу з її на-
слідками, а фінансові ресурси сконцентру-
вати на воєнних видатках заради перемоги. 
Уявіть, якби міграції не існувало? Уявляєте 
масштаби безробіття, бідності і злочиннос-
ті? Міграція – це такий smoothfactor, який 
нівелює, згладжує проблеми, які з’являться 
в економіці. Цю роль міграція вдало ви-
конала і в епоху бідності 1990-х років, і у 
фінансову кризу 2009 року.

Хай там як, але зараз для економіки 
українські мігранти приносять користь, і 
головна з них – стабільність національної 
валюти. Адже інвестиції в Україну є неве-
ликими, а імпорт суттєво перевищує валют-
ну виручку від експорту. Наприклад, тільки 
за 2019–2021 роки завдяки переказам мі-
грантів сальдо платіжного балансу стано-
вило плюс 8 мільярдів доларів США. Без 
цих грошей сальдо балансу було б від’ємним 
і дорівнювало б мінус 30 мільярдам доларів. 
Міграція також допомагає знизити рівень 
бідності і зменшити кількість безробітних. 
Просто в нас цим займається так звана не-
помітна рука ринку, яка допомагає владі 
зменшити навантаження на бюджет. А в 
багатьох країнах цим займається сама вла-

да, тому що розуміє, які проблеми може 
вирішити тимчасова еміграція. В деяких 
країнах влада організовано відправляє 
групи своїх громадян на роботу за кордон 
з метою підвищення їхніх доходів і зрос-
тання переказів на батьківщину.

– Тобто наразі в короткостроковій 
перспективі влада зацікавлена в еміграції 
свого населення?

– Влада зацікавлена у вирішенні проблем 
із безробіттям і бідністю людей. А міграція 
– це лише механізм розв’язання цієї про-
блеми. Адже якщо вирішити проблему у 
такий спосіб, то влада вивільняє колосаль-
ні ресурси на розвиток інфраструктури, 
допомогу іншим групам населення, а у ви-
падку України – на фінансування воєнних 
дій проти агресора.

Десятки країн світу, зокрема Індія, Па-
кистан, Філіппіни, Індонезія, Мексика, 
Шрі-Ланка, створили спеціальну інфра-
структуру з підготовки і тимчасового ви-
їзду на роботу людей, які мають у цьому 
потребу або бажання. При цьому там влада 
«озброює» виїжджаючих мігрантів юри-
дичними, банківськими, страховими, іпо-
течними інструментами, щоб тримати з 
ними зв’язок протягом їхнього міграційно-
го циклу і потім стимулювати їхнє повер-
нення на батьківщину. У цих країнах влада 
має інформацію про 99% своїх мігрантів, а 
тому може пропонувати їм відповідні про-
грами повернення. В Україні ж понад 90% 
емігрантів є «нелегальними» для органів 
влади, – у 2020 році з понад 5 мільйонів 
українців за кордоном лише близько 450 
тисяч осіб перебували на консульському 
обліку в країнах працевлаштування. Тобто 
загалом ми про них майже нічого не знаємо.

– Але після війни люди нам будуть дуже 
потрібні. Які ресурси повинна залучити 
Україна, аби повернути своїх біженців? 
Якою мала би бути ідеальна програма по-
вернення?

– Центральна влада повинна працювати 
за трьома напрямами: з місцевою владою, 
бізнесом і мігрантами. Давайте не фокусу-
ватися тільки на біженцях, оскільки кожна 
людина має свій міграційний цикл і плани 
щодо повернення.

Передусім центральна влада має запро-
понувати містам і об’єднаним територіаль-
ним громадам фінансові та регуляторні 
інструменти, які стимулюватимуть їх роз-
робляти і впроваджувати такі програми. 
Повірте, влада на місцях набагато краще 
знає ситуацію і своїх жителів, тож нехай це 
буде їхньою відповідальністю. Тим паче що 
кожна місцева влада зацікавлена в розвитку 
своєї громади, – ще буде конкуренція між 
громадами на розробку, як ви кажете, іде-
альної програми повернення.

Також робота має вестися з бізнесом, 
оскільки бізнес, а не влада, створює робочі 
місця і платить за них більшість податків. 
Потрібні мотиваційні програми щодо пра-
цевлаштування саме тих, хто готовий по-
вернутися. Щодо програм із самими мі-
грантами, то вони мають мотивувати до 
переказу більшої частини їхніх доходів і 
формування заощаджень в Україні з по-
дальшим придбанням якихось активів чи 
розвитку підприємництва. А це вже шлях 

Інтерв’ю з експертом у сфері міграційної політики Андрієм Гайдуцьким
ЯК ПОВЕРНУТИ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНУ
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і до повернення самих мігрантів. Бо якщо 
в нього тут немає ні роботи, ні заощаджень, 
ні якогось активу, то куди і для чого по-
вертатися?

А ще існують програми, в яких участь 
спільно беруть усі учасники. Наприклад, у 
Мексиці у невеликих містах успішно реалі-
зується соціальна програма TresperUno 
(3х1), спрямована на відновлення чи будів-
ництво доріг, шкіл, лікарень. До кожного 
долара від мігранта уряд, штат і муніципа-
літет також додають по долару. Цю про-
граму періодично розширюють до 4х1 або 
5х1. Четвертий долар може дати донор 
(наприклад USAID), а п’ятий – приміром, 
фінансова установа (в Мексиці регулярно 
таку підтримку надає WesternUnion).

Звичайно, ініціатива щодо вибору 
об’єктів, які потрібно відбудувати, – за мі-
грантами або їхніми представниками на 
батьківщині. Вони приходять з уже готовим 
проєктом до місцевої влади. В реалізації 
всіх трьох напрямів обов’язково мають 
брати участь банки як партнери проєкту (а 
не просто як розрахункові установи), 
оскільки йдеться і про клієнтів, і про фі-
нансові ресурси. На жаль, в Україні з чоти-

рьох держбанків досі жоден не спеціалізу-
ється на банківському обслуговуванні мі-
грантів. Хоча, як я вже зазначив, завдяки 
переказам мігрантів ми мали стабільний 
валютний курс до війни.

– У час повоєнного відновлення Україні 
потрібна буде надзвичайно велика кіль-
кість людей із робітничими спеціальнос-
тями, а це якраз ті спеціалісти, які легко 
знайшли роботу у Польщі, Словаччині чи 
Чехії. Чи повинні бути окремі програми 
для повернення таких спеціалістів? Чи 
має змінюватися наше внутрішнє став-
лення до професійної освіти, аби випус-
кники із професійно-технічною освітою 
легше знаходили роботу в Україні?

– Уявіть, ми з вами вирішуємо, що робо-
ту з відновлення країни мають отримати 
тільки ті, хто виїхав, тобто українські мі-
гранти за кордоном, але в цьому випадку 
відновлення в нас буде тривалим і дорогим. 
По-перше, ті, хто виїхав кілька років тому, 
вже десь працюють і, ймовірно, мають ста-
більну роботу, по-друге, рівень зарплат, 
наприклад у Чехії, є в рази більшим, ніж в 
Україні.

(Закінчення на ст. 4)

В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ
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(Закінчення. Початок на ст. 3)
Насправді влада повинна лише надати 

бачення і параметри відновлення країни, а 
бізнес опрацьовуватиме варіанти виконан-
ня робіт. Нехай бізнес вирішує питання 
пошуку робочої сили. Влада має бути лише 
замовником і контролером. Звичайно, час-
тина мігрантів повернеться. Але впевнений, 
що бізнес прийде до влади із пропозиціями 
щодо залучення іноземної робочої сили, 
адже вона має бути недорогою і готовою до 
виконання робіт у короткі строки. І, мож-
ливо, знадобиться підписати відповідні 
міжурядові угоди. Повоєнний уряд Німеч-
чини також залучав і турків, і навіть корей-
ців на відбудову країни. Зокрема, між Ні-
меччиною і Південною Кореєю був міжуря-
довий договір про залучення 20 тисяч ко-
рейців зі строком на три роки.

А ставлення до професійно-технічної 
освіти вже давно змінюється, адже доходи 
у рядових технічних фахівців часто уже є 
значно вищими, ніж у офісних менеджерів 
середньої ланки. На ринку технічних про-
фесій великий дефіцит, тому інфраструк-
тура з профтехосвіти також покращувати-
меться, – приватний капітал сюди вже за-
ходить. Я прихильник того, щоб усі заклади 
освіти були приватними або на госпрозра-
хунковій основі, тоді вони швидше реагу-
ватимуть на потреби бізнесу та будуть 
вмотивовані краще навчати нових фахівців.

– Якою була потреба України у залучен-
ні трудових мігрантів із третіх країн до 
війни? Наскільки вона може зрости в пе-
ріод післявоєнного відновлення?

– Якщо взяти за основу, що першопри-
чиною економічного зростання є спожи-
вання, тобто саме людина є генератором 
зростання економіки (через придбання 
товарів і послуг, що виробляються бізнесом 
для неї), то потреба в мігрантах є сумою 
різниці між іммігрантами та емігрантами, 
з одного боку, і народженими та померлими 
– з іншого. Відповідно, на початок 2022 року 
річна потреба в іммігрантах перевищувала 
мільйон осіб, оскільки на чистий відплив 
українців 2021 року припала 581 тисяча, а 
на чистий приріст смертності – 441 тисяча 
осіб.

Ще є підхід канадської аналітичної ком-
панії СВоС, яка рекомендує країнам для 
підтримки темпів економічного зростання 
залучати кількість мігрантів, що дорівнює 
1% від наявного населення. Для України це 
близько 400 тисяч осіб на рік. Тобто залеж-
но від методу обчислення у 2021 році ми 
залучили тільки 3–15% від необхідної кіль-

кості мігрантів. Тому й маємо такі низькі 
темпи розвитку економіки. Більшість еко-
номік світу у 2021 році відновили реальні 
темпи зростання ВВП після «ковідного» 
зниження 2020-го, а Україна не змогла цьо-
го зробити.

– Якими можуть бути програми залу-
чення трудових мігрантів в Україні?

– Усі програми можна розділити на дві 
групи: для українців (включаючи діаспору) 
і для іноземців. Принципова відмінність 
полягає у фокусі уваги: при роботі з укра-
їнцями фокус має бути на розробці програм 
із залучення їхніх грошей, при роботі з 
іноземцями – на програмах із залучення їх 
самих. Пояснюю, чому так. Більша частина 
українців виїхала з метою заробити гроші 
чи стартовий капітал, тому залучити їх не-
фінансовими інструментами буде вкрай 
важко: будь-які пропозиції у формі «гелі-
коптерних грошей» від влади вони просто 
«проїдять» і знову поїдуть на роботу. Тому 
всі програми в світі для своїх етнічних мі-
грантів, які за кордоном, будуються за мо-
тиваційним принципом: наприклад, пере-
казуйте на батьківщину більше грошей – 
заплатите менше податків або отримаєте 
кращу ставку по іпотеці тощо.

Тобто влада заохочує фінансово-банків-
ський сектор створювати «програми-маг-
ніти» для залучення їхніх коштів в Україні. 
Відповідно, коли, ще перебуваючи за кор-
доном, вони в Україні накопичать певну 
суму грошей і активів, тобто досягнуть 
своїх цілей, то й самі повернуться. Щодо 
іноземних мігрантів, то, навпаки, програми 
мають будуватися з фокусом на самих мі-

грантів, бо вони ж нічого про 
Україну не знають. Ви ж своїх 
грошей не перекажете, напри-
клад, у Нігерію чи В’єтнам? Бо 
немає довіри до незнайомої 
держави. Так само й іноземні 
мігранти: вони спочатку мають 
приїхати в Україну і перекона-
тися в її перевагах, а потім уже 
свої гроші привезуть. Робота з 
іноземцями має будуватися на 
сервісному підході всіх регуля-
торних служб. Влада повинна 
працювати над тим, щоб іммі-
грант пройшов усі стадії: спо-
чатку він турист, потім торго-
вець, згодом підприємець і, 

нарешті, інвестор. Відповідним чином бу-
дуються і програми для них.

– А з яких країн ми могли б залучати 
іноземні трудові ресурси?

– Спочатку потрібно визначити позиці-
онування України, з яким ми звертаємося 
до потенційних мігрантів, яких прагнемо 
залучити. Тобто чим ми привабливі для 
тих, хто хоче виїхати зі своєї чи з третьої 
країни? Чим Україна унікальна хоча б у 
своєму регіоні?

Тут цікавим може бути досвід Великої 
Британії. В ХХІ столітті вона залишилась 
унікальна лише одним – англійським пра-
вом. Це єдина послуга, яку вона продовжує 
практично монопольно експортувати на 
весь світ: 80% усіх міжнародних угод укла-
даються за англійським правом. Тому ця 
країна приваблює найбагатших мігрантів 
світу, їхні капітали, в тому числі відкриття 
офісів їхніх корпорацій.

Щодо України, то єдине, чим ми унікаль-
ні в нашому регіоні, – це свобода. Свобода 
вибору, свобода ведення бізнесу, свобода 
висловлювання в Інтернеті тощо. Я думаю, 
що в цьому нам може позаздрити абсолют-
на більшість пострадянських країн Східної 
Європи. За 30 років в Україні вже шостий 
президент, а в багатьох із них – тільки дру-
гий. Росія – спонсор багатьох авторитарних 
режимів, які досі тримаються в колишніх 
пострадянських країнах. А після подій із 
придушенням свобод у Білорусі 2020 року 
і Казахстані в січні 2022-го рівень автори-
таризму й монополії влади в країнах цього 
регіону лише збільшуватиметься. Мільйо-
ни людей хочуть виїхати з цих країн. Укра-
їна повинна стати країною їхнього призна-
чення: ми маємо позиціонуватись як країна 
вільних і рівних можливостей. Кажучи 
мовою венчурних інвесторів, Україні по-
трібно навчитися монетизувати свою регі-
ональну унікальність.

– Як загалом мігранти впливають на 
економіку країни, що їх приймає?

– Загалом позитивно. Є пряма кореляція 
між часткою мігрантів у структурі населен-
ня і рівнем розвитку країни. В середньому 
в розвинених країнах частка мігрантів 
становить близько 27% від усього населен-
ня, а в топ-10 країн світу – 37%. В Україні 
цей показник приблизно в десять разів 
менший. Але якщо говорити про вплив 
мігрантів на зростання ВВП, то внесок мі-
грантів буде набагато більшим, оскільки 
вони є більш продуктивними в його ство-
ренні, ніж корінне населення. 2020 року 
Нацбанк Польщі провів дослідження щодо 

впливу українських мігрантів на зростання 
ВВП Польщі. Якщо в структурі населення 
Польщі українці займають близько 5%, то 
2018 року вони забезпечили 13% від усього 
приросту ВВП, який становив 5,4%. В Укра-
їні 2018-го ВВП зріс лише на 3,4%. Тобто 
щонайменше 0,5% приросту свого ВВП 
Україна недоотримала через проживання 
близько 2 мільйонів українців у Польщі.

Це ще раз красномовно свідчить про те, 
що необхідно запроваджувати програми із 
залучення мігрантів в економіку України. 
Як ми знаємо, ще у березні 2021 року уряд 
затвердив Національну економічну страте-
гію до 2030 року, якою передбачено реалі-
зувати економічний потенціал України на 
1 трильйон доларів. Але хто її виконувати-
ме? Адже з цього обсягу майже 60% потен-
ціалу припадає на природні ресурси, перш 
за все на надра. Це фактично робота в так 
званих шкідливих 3D індустріях (dirty, 
difficult, dangerous). Українці не захочуть 
тут масово працювати, ми ж бачимо їхнє 
масштабне перепрофілювання на торгівлю, 
сферу послуг і ІТ. До 80% цих робочих місць 
могли б зайняти іммігранти. Так було й у 
повоєнній Німеччині, коли практично всі 
корейці були залучені для роботи у вугіль-
ній промисловості, оскільки німці не бажа-
ли там працювати.

– Чому ж, попри значну кількість пере-
ваг від залучення мігрантів, у суспільстві 
до них нерідко ставляться неприязно?

– Я сказав би, що неприязне ставлення 
до мігрантів є переважно з боку влади, а не 
з боку суспільства в цілому. Адже мігранти 
вже приносять користь українцям у тих 
сферах, де їх багато задіяно: сервіси достав-
ки, таксі, громадського харчування, торгів-
ля на ринках. А влада побоюється масштаб-
ного залучення мігрантів тільки тому, що 
боїться втратити контроль над їхньою по-
ведінкою. Це результат поодиноких випад-
ків, які мають місце в усіх країнах світу, а 
також суб’єктивна картинка, яку ми бачимо 
по телевізору чи в Інтернеті. Давайте згада-
ємо ситуацію на кордоні Польщі і Білорусі 
у 2021 році, куди Лукашенко звіз кілька 
тисяч мігрантів. Нам подають її як таку, що 
нелегали от-от перейдуть кордон і влашту-
ють безлад. А насправді це легальні мігран-
ти, які літаками прибули в Білорусь, оскіль-
ки їм продали, на їхню думку, легальне 
переправлення в ЄС. За даними Atlantic 
Council, ці мігранти, ще будучи на батьків-
щині, придбали спеціальні туристичні па-
кети вартістю до 15 тисяч доларів у біло-
руського держтуроператора «ЦентрКу-
рорт». Тобто ці люди заплатили значні ко-
шти за відповідні послуги, але, на жаль, 
були обдурені білоруською владою, і їм ні-
чого не залишалося робити, як штурмувати 
кордон, тому що за їхніми спинами стояли 
люди зі зброєю і погрожували їм.

Насправді, з економічного погляду, з цієї 
ситуації потрібно зробити лише один ви-
сновок: міграція – це про гроші, а значить, 
ті, хто мігрує, їх мають. А якщо є гроші, 
отже, можна вибудувати систему, яка га-
рантуватиме чи страхуватиме кожну із 
сторін від небажаного розвитку подій. 
Міграція має бути безпечною як для насе-
лення приймаючої країни, так і для самих 
прибульців.

Юлiя САМАЄВА

ЯК ПОВЕРНУТИ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНУ
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 DLuxe Lashes

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

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

Spa and Lash 
services available:

DLuxe Beauty Chicago
870 E Higgins Rd #130, 
Schaumburg, IL 60173

773.317.9190 773.317.9190 

Президент України Володимир 
Зеленський виступив на церемо-

нії вручення нагороди The Atlantic 
Council «За видатне лідерство», лауреа-
том якої став український народ. Премію 
українцям присуджено за стійкість і 
мужність у протистоянні російському 
вторгненню. Це вперше The Atlantic 
Council відзначає весь народ або націю.

Володимир Зеленський  у відеозвер-
ненні  висловив подяку за нагороду та 
зазначив, що удостоїти весь український 
народ – правильно і справедливо, адже 
мужність є національною рисою харак-
теру українців.

«Сьогодні весь світ бачить це й захо-
плюється героїзмом українців. Водночас 
хочу, щоб для всіх це не ставало чимось 
буденним. І для цього слід говорити й 
пам’ятати, що за сміливістю, за мудрістю 
нашого народу стоять тисячі реальних 
історій, імен, подвигів», – сказав Глава 
держави.

За його словами, світ має чути й знати 
про український народ, мати про укра-
їнців чітке уявлення.

«Насамперед ми – народ найкращих 
захисників. Це наші Сухопутні війська, 
Повітряні та Військово-Морські сили, 
Десантно-штурмові війська, Сили спеці-
альних операцій, Нацгвардія, розвідка, 
прикордонники, бійці територіальної 
оборони», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський розповів іс-
торії українських героїв, зокрема згадав 
прикордонників з острова Зміїний, які 
не злякалися флагмана російського фло-

ту крейсера «Москва», а також незламних 
захисників Маріуполя й «Азовсталі», які 
вже кілька місяців з украй обмеженими 
ресурсами тримають там оборону.

Глава держави наголосив, що україн-
ський народ – це люди, які не шкодують 
себе заради інших, це сміливі діти, літні 
люди, які пережили забагато випробу-
вань, це сотні тисяч тих, хто воює, і 
мільйони тих, хто займається волонтер-
ською діяльністю та допомагає.

«Це бізнес, який переорієнтувався на 
потреби країни. Дизайнери одягу шиють 

військову форму, ресто-
ратори годують безко-
штовними обідами, пе-
карні печуть хліб для 
переселенців і самотніх 
людей. Це професор уні-
верситету, який в окопі 
продовжує читати лекції 
своїм студентам. Скри-
палька, яка грає для лю-
дей під час повітряної 
тривоги в бомбосхови-
щі. Це мирні жителі 
українських міст, мирні 
жителі сіл, які ставали 
живою стіною на шляху 
в окупантів, зупиняли 
військову техніку, роз-

вертали танки у зворотному напрямку. Це 
жителі Демидівки, які затопили власне 
село, щоб не пустити окупанта в Київ», – 
розповів Президент.

Він також нагадав про сміливих меш-
канців тимчасово окупованих Херсона, 
Мелітополя, Бердянська, Енергодара, 
Маріуполя, містечок і сіл, які попри по-
грози та постріли загарбників виходили 
на мирні акції на підтримку України.

«Це мільйони українців, які захища-
ють рідну землю, захищають весь світ. 

Не бійтесь і приїжджайте в Україну. По-
чуйте ще тисячі подібних історій про нас, 
про українців. Подивіться в їхні сміливі 
очі, потисніть їхні міцні руки, і ви по-
бачите, що вони роблять все це не заради 
слави, що їм потрібні не лише нагороди, 
а й конкретна допомога та конкретна 
підтримка», – сказав Володимир Зелен-
ський.

Як додав Глава держави, громадянам 
України потрібне озброєння, фінансова 
підтримка, посилення санкційного тис-
ку на Росію.

«А головне – відчуття, що в цій важкій 
боротьбі вони не одні, що їх підтримуєте 
ви, що їх підтримує весь світ – вільні 
держави, вільні народи нашої планети», 
– резюмував Президент.

Відзнаку, присвоєну українському 
народові, було передано Послу України 
в США Оксані Маркаровій. Вручення 
нагороди The Atlantic Council за видатні 
досягнення у сфері лідерства – це що-
річний захід, що проводиться у Вашинг-
тоні й транслюється в прямому ефірі. 
Цьогоріч у церемонії взяли участь близь-
ко 500 осіб із понад 30 країн.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ, 
«Українське Слово»

ЛАУРЕАТОМ ПРЕМІЇ THE ATLANTIC COUNCIL  
«ЗА ВИДАТНЕ ЛІДЕРСТВО» СТАВ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД



6

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
13

 т
ра

вн
я 

20
22

 №
 1

9
Ук

ра
їн

а-
С

Ш
А

Перша леді США Джилл Байден та 
перша леді України Олена Зелен-

ська 9 травня провели зустріч в Ужгоро-
ді. Візит дружини Президента Сполуче-
них Штатів відбувся в межах її турне 
Східною Європою. Джилл Байден уже 
відвідала Словаччину та Румунію. З мір-
кувань безпеки її приїзд до Ужгорода 
тримали в максимальній таємниці.

«Я щаслива, що ви тут. Я б дуже хотіла, 
щоб наша зустріч відбулася в моєму улю-
бленому Києві. Україна багата на чудові 
місця, і я б дуже хотіла їх вам показати. 
Ми сьогодні в Ужгороді. Це чудове місто, 
яке прийняло вже понад 60 тисяч виму-
шених переселенців», – сказала Олена 
Зеленська, вітаючи Джилл Байден.

«Сьогодні ви побачите людей, які втра-
тили домівки, спокій, безпеку. Сьогодні 
у вас буде змога відчути те, що відчувають 
ці люди. Тут живуть тимчасово перемі-
щені люди, які знайшли прихисток у цій 
будівлі. В Україні таких центрів зараз 
дуже багато», – додала вона.

Перші леді відвідали школу в Ужгоро-
ді, у якій розмістили внутрішньо пере-
міщених осіб із тих регіонів України, де 
відбувалися бойові дії, зокрема з Черні-
гівщини.

Олена Зеленська також запросила 
Джилл Байден сприяти роботі національ-
ної програми 
психологічної 
допомоги на-
селенню, яка 
за п рова д ж у-
ється під па-
тронатом дру-
жини Прези-
дента України.

«Кожна лю-
дина в Україні 
отримала пси-
хологічну трав-
му. Дехто, на 

жаль, став жертвою сексуального насиль-
ства, є люди, які бачили вбивство своїх 
близьких. Ще одна категорія – це люди, 
які втратили свої домівки і все, що в них 
було. І основна категорія – це військовос-
лужбовці, які захищають нас і яким по-
трібна психологічна допомога», – зазна-
чила вона.

Як повідомила Олена Зеленська, нині 
працює міжвідомча робоча група зі ство-
рення довготривалої платформи психо-
логічної допомоги, зокрема з підготовки 
фахівців-психологів, які б змогли пра-
цювати з ПТСР – посттравматичним 
стресовим розладом.

«Ми хочемо зробити адаптацію та 
переклад з англійської тих програм і 
практик, які вже діють у США. У США 
потужна програма, пов’язана з подолан-
ням ПТСР. Будемо дуже раді побачити її 
деталі, також будемо вдячні за фінансову 
допомогу цій програмі, адже економіка 
України зазнала вели-

ких втрат», – розповіла вона.
Зі свого боку Джилл Байден повідо-

мила, що відвідала українських біженців 
– дітей і жінок – у Румунії та Словаччині.

«Багато з них справді травмовані, осо-
бливо діти. Також я дуже часто чула від 
українських жінок одне питання: «Чому 
він (Путін. – Ред.) хоче нас убити?» – роз-
повіла перша леді США.

Крім того, перебуваючи в Ужгороді, 
Олена Зеленська відвідала «Совине гніз-
до» – найбільший у Закарпатті хаб для 
прийому біженців, розташований у відо-

мій будівлі – пам’ятці XVIII століття. 
Через хаб проходять усі біженці, які при-
бувають у місто (нині це понад 60 тисяч 
осіб, з яких 44% – жінки, 34% – діти). 30 
волонтерів приймають у центрі до 800 
осіб на день, надаючи їм їжу, необхідні 
речі та медикаменти, житло й психоло-
гічну допомогу.

Перша леді України також відвідала 
Закарпатську обласну клінічну лікарню 
ім. Новака, де проходять лікування 32 
поранених українських військових.

«Мені вдалося особисто подякувати їм 
за кожен день нашої безпеки. І знаєте, що 
я почула? «Немає за що». Ці мужні чоло-
віки навіть не вважають себе героями. 
Кажуть: це їхня робота. Саме за це й во-
юють – щоб був травень, і сакури, і дитя-
чий візочок з маленьким пасажиром під 
мирним небом. У будь-якому місці. В усій 
країні», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді також подякувала меру 
Ужгорода Богдану Андріїву та голові за-
карпатської ОДА Віктору Микиті за їхню 
велику роботу із влаштування переселен-
ців у регіоні.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ, 
«Українське Слово»

ПЕРША ЛЕДІ США ВІДВІДАЛА УКРАЇНУ
ПЕРЕД ЦИМ ДЖИЛЛ БАЙДЕН ВІДВІДАЛА УКРАЇНСЬКИХ 

БІЖЕНЦІВ – ДІТЕЙ І ЖІНОК – У РУМУНІЇ ТА СЛОВАЧЧИНІ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВНИКІВ США УХВАЛИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО  
40 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

Аби документ набув чинності закону, його має 
ухвалити Сенат США та підписати глава Білого дому.

Нижня палата Конгресу США ухвалила проект 
закону, який передбачає додаткове виділення май-
же 40 мільярдів доларів для реагування на агресію 
РФ проти України.

Як повідомляє Укрінформ, документ підтримали 
368 законодавців, 57 висловилися проти. Тепер за-
конопроект передадуть на розгляд Сенату.

Як заявила перед голосуванням авторка зако-
нопроекту конгресвумен Роза ДеЛауро, Україна 
потребує термінової допомоги, і США можуть ї ї 
надати. «Ми несемо моральну відповідальність за 
надання цієї підтримки, щоб допомогти покласти 
край тяжким втратам життів, притягнути Путіна і 
його прибічників до відповідальності та захисти-

ти глобальну демократію», - заявила конгресву-
мен.

Законопроект передбачає допомогу Україні в 
захисті суверенітету й демократії, притягненні 
російського керівництва до відповідальності, 
розв’язанні проблем продовольчої безпеки в 
усьому світі, що посилюється через війну, а також 
забезпеченні важливої підтримки біженців.

Президент США Джо Байден 28 квітня надіслав 
до Конгресу пропозицію затвердити новий пакет 
реагування на агресію РФ, який передбачав виді-
лення 33 мільярдів доларів на підтримку України. 
У процесі роботи над документом законодавці 
запропонували додатки до неї ще кілька мільяр-
дів на продовольчу допомогу та військове об-
ладнання для України.
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Керівник Офісу Президента України Андрій 
Єрмак і директор Інституту міжнародних дослі-
джень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник Президен-
та США з питань національної безпеки Посол 
Майкл Макфол, які очолюють міжнародну робочу 
групу щодо санкцій проти Росії, провели чергову 
онлайн-зустріч, на якій обговорили подальші кроки 
стосовно посилення санкційного тиску.

Основну увагу було приділено питанню інсти-
туціювання санкцій щодо керівництва Російської 
Федерації та наближених до влади російських олі-
гархів. Ця тема буде відображена в новій роботі 
експертної групи.

Крім того, Андрій Єрмак і Майкл Макфол обго-
ворили тему отримання Україною міжнародних 
гарантій безпеки, а також підготовку до виступу 
Президента України Володимира Зеленського у 
Стенфордському університеті в кінці травня.

МАЙКЛ МАКФОЛ: НЕОБХІДНЕ 
ПОСИЛЕННЯ САНКЦІЙНОГО 

ТИСКУ ПРОТИ РОСІЇ

Поки російські солдати гинуть від українських 
куль, кремлівські пропагандисти, розуміючи неми-
нучу поразку, думають, як «замести» сліди злочинів.

Щодо цього російські медіа та прокремлівські теле-
грам-канали поширили заяву посольства Росії в США, 
у який йдеться, що РФ нібито «не займалася кібера-
гресією».

Цією тезою-відговоркою російська установа на-
магалася заперечити, що російські хакери атакували 
супутникову мережу KA-SAT.

Варто нагадати, що про злам стало відомо ще в бе-
резні 2022 року. Високий представник ЄС із питань 
зовнішньої політики та  політики безпеки Жозеп 

Боррель  повідомив, що  Росія 24  лютого за  годину 
до повномасштабного вторгнення в Україну здійсни-
ла кібератаку на супутникову мережу KA-SAT, що ке-
рується Viasat.

За  його даними, атака спричинила збої у  зв’язку 
між декількома державними органами, підприємства-
ми та користувачами не тільки в Україні, а ще й в кіль-
кох державах-членах ЄС. Тому заяви російського 
посольства, що буцімто Московія використовує «ін-
формаційно-комунікаційні технології виключно 
на  благо розвитку світової спільноти»  – відверта 
брехня.

За даними Microsoft, перед початком повномасш-
табного вторгнення російських військ в Україну 
щонайменше шість хакерських угруповань, 
пов’язаних із  Росією, здійснили 237 кібератак 
проти українських підприємств та  державних 
установ.

Також доведено, що протягом майже двох мі-
сяців від початку повномасштабної війни Украї-
на зазнала 362 кібератаки.

Зі  свого боку Служба безпеки України та-
кож повідомила, що спецслужби Росії планували 
знищити весь кіберзахист України і в ніч проти 
24 лютого. Саме в цей час зафіксовано найбільшу 
кількість хакерських атак на українські системи.

Отже, РФ не вдасться уникнути відповідаль-
ності за завдавання чималих збитків. У наш час 
високих технологій абсолютно неможливо при-
ховати кіберзлочини. Натомість подібними не-
зграбними заявами-відмовками окупанти лише 
викривають себе і вкотре доводять свою провину.

СВОЇ КІБЕРЗЛОЧИНИ ОКУПАНТАМ НЕ 
ПРИХОВАТИ ЗА ЖОДНОЮ ЗАЯВОЮ
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Росія повинна вивести війська і тех-
ніку з усієї території України.

«Сьогодні я говорив з лідерами країн 
«Великої сімки» та Президентом Зелен-
ським про нашу непохитну єдність і 
прагнення продовжувати зміцнювати 
Україну та посилювати страждання Пу-
тіна», - так підсумував Президент США 
Джо Байден відеоконференцію лідерів 
країн «Групи семи», в якій також взяв 
участь Президент Володимир Зелен-
ський. 

Текст підсумкової Заяви оприлюднено 
на офіційному сайті Білого дому в неді-
лю. «Своїм вторгненням та діями в Укра-
їні ще з 2014 року Росія порушила між-
народний порядок, заснований на пра-
вилах, зокрема Статут ООН, створений 
після Другої світової війни, щоб позба-
вити наступні покоління лиха війни», - 
наголошено в документі. А відтак кремль 
має бути готовий до наслідків.

Політична аналітикиня Фонду «Демо-
кратичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва 
Марія Золкіна звертає увагу на один із 
найважливіших, на її думку, сигналів, 
який у тексті Заяви повторюється двічі: 
і коли йдеться про цілі України, і коли 

йдеться про підтримку України «Групою 
семи». А саме - відновлення територіаль-
ної цілісності України в міжнародно 
визнаних кордонах і виведення росій-
ських військ і техніки з усієї території 
України. 

«Мовою дипломатії напередодні ви-
ступу кремлівського карлика (9 травня. 
– Ред.) це означає: ціль в переговорах  – 
вже не статус-кво на 23.02.22. Крим і 
Донбас Україна собі теж повертатиме. 
Можете оголошувати анексію, чого за-
вгодно – це нічого не змінює у західній 
підтримці України. І на жодних нових 
«кордонах» ніхто не зупинятиметься. 

Насправді, це великий дипло-
матичний зсув, який просто був 
підтверджений у цій заяві. Від 
західних пасажів про капітуляцію, 
потім – очікування здачі терито-
рій, бо ж все одно не переможе 
Україна, партнери   дійшли про-
стого висновку: розбити Росію 
можна.  А відтак – зможете, то за-
бирайте всі свої території».

Важливо те, що найбільші грав-
ці на міжнародній арені вже зараз 
ведуть розмову з Україною про 
механізми безпеки для життєздат-

ного післявоєнного мирного врегулю-
вання  і готові «взяти на себе подальші 
зобов’язання, щоб допомогти Україні 
забезпечити її вільне й демократичне 
майбутнє, щоб Україна могла захистити 
себе зараз і стримувати майбутні акти 
агресії». Тобто вони дають чітко зрозу-
міти, що не сумніваються у тому, хто буде 
переможцем у цій війні.

А щоб пришвидшити цей момент, 
міжнародні партнери пообіцяли продо-
вжити постійну військову допомогу ЗСУ, 
підтримку захисту України в кіберпрос-
торі та в інформаційній сфері, найближ-

чими тижнями посилити колективну 
короткострокову фінансову підтримку, 
щоб допомогти Україні подолати фінан-
сові втрати й надати базові послуги 
своєму населенню, а ще розробити варі-
анти з довгострокового відновлення та 
реконструкції. Лідери G7 також заявили, 
що докладуть усіх зусиль, щоб притяг-
нути до відповідальності президента 
Путіна, архітекторів і спільників росій-
ської агресії, включно з режимом Лука-
шенка в Білорусі - відповідно до міжна-
родного права. Ще однією важливою 
домовленістю з-поміж інших заходів, які 
мають посилити тиск на економіку РФ, є 
поступове запровадження нафтового 
ембарго, до якого приєднається і Японія, 
котра ще кілька тижнів тому сумнівала-
ся щодо можливості такого кроку.

«Ця війна має закінчитися!» - підсу-
мував зустріч і Президент Франції Ем-
мануель Макрон. Він ще раз звернув 
увагу на чітку мету - «повага до сувере-
нітету та територіальної цілісності Укра-
їни». Макрон попередив кремль:  «Санк-
ції, запроваджені членами G7 проти 
Росії, є безпрецедентними. Вони стануть 
сильнішими».

СИГНАЛ ВІД «ГРУПИ СЕМИ»: ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ В 
МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ КОРДОНАХ БУДЕ ВІДНОВЛЕНО

ЛЕНД-ЛІЗ – ЩЕ ОДНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ США 
БУТИ ПАРТНЕРАМИ УКРАЇНИ У ПЕРЕМОЗІ

На  початок повномасштабного 
вторгнення РФ Українська армія мала 
на своєму озброєнні здебільшого за-
старіле радянське озброєння та лише 
окремі зразки сучасних ручних про-
титанкових гранатометів. Усі спроби 
отримати більш потужне озброєння 
були марними. Про це в ефірі загаль-
нонаціонального телемарафону роз-
повів Міністр оборони України Олек-
сій Резніков.

– Ще восени 2021 року, під час при-
значення на посаду Міністра оборони, я акцентував, 
що вважаю одним із пріоритетів своєї робити інте-
грацію України до  НАТО де-факто. Тривалий час 
ми переконували партнерів в тому, що в як підтрим-
ку доцільно надавати Україні зброю західного ви-
робництва, яка відповідає стандартам НАТО. Ще пе-
ред і  навіть на  початку цього вторгнення багато 
експертів, у тому числі і західних, вважали, що Укра-
їна не  зможе протриматися більше ніж 72  години. 
Але наші Збройні Сили довели інше. З  березня 
ми на всіх рівнях розмовляли з нашими закордонни-
ми колегами щодо змінення парадигми та філософії 
надання Україні військової допомоги.

Потім, у квітні, відбулася перша зустріч щодо обо-
рони України. Олексій Резніков розповів, що до пере-
говорного процесу було залучено кілька десятків 
країн-партнерів.

– Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ від свого 
імені запросив представників оборонних відомств 
понад 40 країн на американську авіабазу Рамштайн 
у  Німеччині. На  цій зустрічі він заявив, що  США 
розпочинають надавати України 155-мм гаубиці 
та снаряди до них. Він закликав усіх присутніх пред-
ставників приєднатися до надання такої допомоги 

і наголосив на тому, що необхідно на-
давати ті речі, які є в наявності та за-
пропонував свою допомогу для заку-
півлі того, чого не вистачає, – зауважив 
Міністр оборони України.

Далі було ухвалено рішення про 
ленд-ліз.

–  Це  ще  одне підтвердження при-
йняття рішення в Білому домі, у Капі-
толії, що вони принципово хочуть бути 
нашими партнерами в  цій перемозі. 
Це принциповий момент. Це як Друга 

світова війна – прийняття рішення Америкою всту-
пити у  війну проти Гітлера воно, по  суті, змінило 
історію. Тоді Черчилль переконав Сполучені Штати, 
що вони повинні увійти в цю війну, а сьогодні – Во-
лодимир Зеленський переконав Сполучені Штати, 
що вони мають вступити в такий спосіб в цю під-
тримку.

У  складних міжнародних переговорах міністр 
відзначив визначну роль Уряду, Офісу Президента, 
дипломатів.

–  Щоб цей перехід відбувся, величезну роботу 
провів особисто Президент України. На рівні голів 
урядів активно працював Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 
та  очільник наших дипломатів Дмитро Кулеба за-
крили свою частину фронту.

.
Реальний перехід на  західні калібри і  техніку  – 

це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято! І ось 
цей момент я  вважаю унікальним. Це  результат 
спільної роботи, який, на  моє переконання, забез-
печить Україні перемогу та поновлення територіаль-
ної цілісності в межах міжнародно визнаних кордо-
нів!

РОЗВІДКА США: В УКРАЇНІ ЗНИЩЕНІ 
ДО 10 РОСІЙСЬКИХ ГЕНЕРАЛІВ

За оцінками розвідувального управління Міністерства оборони 
США, з початку широкомасштабного вторгнення в Україні знище-
ні від восьми до десяти російських генералів. Про це, виступаючи 
у  вівторок у  Комітеті Сенату з  питань збройних сил, повідомив 
голова РУМО США генерал-лейтенант Скотт Беррієр, передає СNN.

Офіційні особи США уважно стежать за дедалі більшим числом 
смертей генералів росармії з огляду на надзвичайно високий по-
казник для сучасних армій. Цей показник значно перевищує число 
американських генералів, що загинули за 20 років конфлікту в Аф-
ганістані.

Відповідаючи на запитання сенаторів, голова військової розвід-
ки США підтвердив, що  висока смертність у  лавах російського 
генералітету обумовлена, зокрема, й  тим, що  російські генерали 
змушені діяти набагато глибше в зоні конфлікту для того, аби мо-
тивувати свої війська і примусити їх виконувати накази.

Скотт Беррієр також зазначив, що Україна в цілому краще під-
готовлена до  війни в  плані мотивації військових, навіть попри 
чисельну перевагу російських військ.

«Я думаю, що в українців все правильно з точки зору витримки 
й того, як вони ставляться до захисту своєї нації. Я не впевнений, 
що  російські солдати з  далеких російських військових округів 
справді це розуміють», – відзначив Скотт Беррієр.
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1-800-361-7345
meest.com

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K

Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451

MEEST KARPATY
6725 West Belmont Ave, 

Chicago, IL 60634
TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO
820 Ridge Ave Unit J

Lombard, IL 60148
TEL: 1-877-889-1103
TEL: 630-889-1100

ПІДТРИМАЙТЕ
РІДНИХ ТА
ДРУЗІВ!

MEEST НАДСИЛАЄ:

Великі продуктові набори в Україну
Посилки з України в США
Грошові перекази на банк (картка чи рахунок не потрібні)

Посилки в Україну та інші країни Європи
box4ukraine.com

export.meest.com

us.meest.com/portal

*Доставка згідно запланованого графіку буде відбуватися в зони, де наразі
немає активних бойових дій. Доставка в зони, в яких є активні б
буде здійснюватися, як тільки ситуація стане безпечною для дост
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*  For information call or TEXT NOW to Niles Campus: Text 
“UA” to 708-541-8527 or our Oak Forest Campus Text “UA” 
to 708-631-2521 

* We also offer Hair Care Services for all Ukrainians readers by 
brining in this Ad and we will donate 50% of all service dol-
lars to the Ukrainians War Relief. Call for Services at NILES  
847-965-8065- Call for Services at Oak Forest 847-965-8065

John Amico School of Hair Design 8057 N. Milwaukee Ave, Niles Il. 847-965-8065 or 
15301 S. Cicero Ave, Oak Forest, Il. 708-646-3738

Do you want a Career in Beauty, 
Makeup, Skincare, Fashion & more?

The beauty business is BOOMING, and you can be a part of this 
exciting, recession-proof industry. Here is what the John Amico 
Schools are doing to help you! 
Ukrainians have been stylists in Ukraine, maybe migrating, oth-
ers want an Illinois State license & new career. John Amico offers 
grants, scholarship or student funding.  We can also help those that 
have a difficultly with the English language. We have full and part 
time classes, day and evening. If you are interested in attending  
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КРОСВОРД “СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!”
Горизонтально: 6. Вячеслав … 

– український політик, публіцист, 
діяч руху опору проти зросійщен-
ня  та національної дискриміна-
ції українського народу, політич-
ний в›язень СРСР. Герой України 
(посм. 1937-1999).  8. Бойова бро-
ньована  командно-штабна маши-
на зроблена на базі радянського 
БТР-70, яку було розроблено на 
Миколаївському бронетанковому 
заводі. 9. Українська стаціонарна 
система радіочастотного моніто-
рингу. 10. “Україна це - …” – пісня. 
14. Український безпілотний авіа-
ційний комплекс. 16. Українська 
апаратура користувачів супутни-
кових навігаційних систем. 17. 
Частина механічного прицільно-
го пристрою стрілецької зброї. 18. 
“Горить, палає техніка ворожа, … 
Україна переможе!” – із пісні. 19. 
Передній отвір у стволі артиле-
рійської зброї. 20. Сучасний укра-
їнський основний бойовий танк. 
22. Унікальний музейний військо-
во-історичний комплекс, розта-
шований в підземеллях колиш-
нього командного пункту Корос-
тенського укріпрайону. 6 березня 
постраждав через дії російських 
загарбників. 24. Посадова особа в 
збройних силах, що відповідала 
за забезпеченням військ продо-
вольством, зброєю, військово-
господарчим майном і організа-
цією побутового обслуговування 
особового складу. 27. Український 
спеціальний гранатомет. 30. У 
вогнепальній зброї – обертова 
частина револьвера. 31. Олександр … – 
генеральний директор  державного під-
приємства “Конструкторське бюро “Пів-
денне” ім. М. К. Янгеля”. Герой України 
(посм. 1951-2020). Під його керівництвом 
проводились  розробки новітніх зразків 

ракетно-космічної техніки. 32. Володи-
мир … – український військовик, учасник 
російсько-української війни, Герой Укра-
їни. Вертикально: 1. Ігор … – учасник Єв-
ромайдану, Герой України (посм. 1991-
2014). 2. Український корабельний багато-

функціональний радіолокаційний комп-
лекс цілеуказання. 3. Валерій … – україн-
ський військовик, учасник російсько-
української війни, Герой України (посм. 
1971-2022). 4. Організоване і швидке пере-
міщення сил і засобів  підрозділів,  час-

тин та з›єднань, як при підготов-
ці військ, так і в ході бою з метою 
заняття ними найвигіднішого 
положенн я по ві д ношенню 
до противника для його знищен-
ня раптовим нищівним ударом. 
5. Ігор … – солдат батальйону 
“Айдар”, Герой України  (посм. 
1982-2014). 7. Українська броньо-
вана ремонтно-евакуаційна ма-
шина. 11. Агент спеціальних 
служб. 13. Олександр … – учас-
ник Євромайдану, Герой України 
(посм. 1984-2014). 15. Серія маску-
вальних сіток. 21. Вид вогнепаль-
ної зброї. 23. Микола … – україн-
ський військовик, учасник росій-
сько-української війни, Герой 
України. 25. Боєприпас стрілець-
кої зброї та малокаліберних гар-
мат (до 76 мм), що заряджається 
в один прийом.  26. Гусениця, 
ланцюг на танку (синонім). 28. 
Бойове зіткнення  військових 
формувань  з метою досягнення 
значних військово-політичних 
результатів. 29. BG-111 … – катер 
Одеського загону морської охоро-
ни проекту 1400М “Гриф”.

ВідпоВіді:

Горизонтально: 6. … Чорно-
віл. 8. “Світязь”. 9. “Пеленг”. 10. “.. 
Європа”. 14. “Спектатор”. 16. “Со-
нар”. 17.Мушка. 18. “… рідна …”. 
19. Жерло. 20. “Оплот”. 22. “Ске-
ля”. 24. Інтендант. 27. “Стилет”. 30. 
Циліндр. 31. … Дегтярев. 32. … 
Сидунець. 

Вертикально: 1. … Костенко. 
2. “Морена”.  3. … Гудзь. 4. Маневр. 5. … 
Філіпчук. 7. “Атлет”. 11. Спецагент. 12. “… 
положення …”. 13. … Капінос. 15. “Ду-
плекс”. 21. Пістолет. 23. … Любарець. 25. 
Набій. 26. Плазун. 28. Битва. 29. … “Оде-
са”.

1 2 С 3 4 5
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А 7

8 В
9 А 10

11 12
13 14 15
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20 21 22 23

24 25
Г 26
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Р 30

О
31 Я 32
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Склав Анатолiй Лозовий

Військовослужбовці ВМС, які 
вціліли після бомбардування Перл-
Харбора у 1941 році, розповідали 
моторошні історії про те, як вони 
перебували під палубами тонучих 
або перевернутих кораблів. У паст-
ці під шпангоутами (перегородка-
ми) рівень кисню поступово знижу-
вався, вони спостерігали за тим, як 
рівень води навколо зростає. Дехто 
вибрався, сотні інших – ні.

Можливо, ваш особистий вантаж 
поганих новин приходить за прин-
ципом “все і зразу”? “Спаси мене, 
Боже, бо води вже аж до душі піді-

йшли!” (Псалмів 68:2). Напевно, Бог 
допустив, щоб це сталося з якоїсь 
причини. Відступіть на хвилинку від 
свого порядку денного і спробуйте 
уявити порядок Божий.

Багато врятованих моряків у Перл-
Харборі були визволені не власними 
зусиллями. Вони не змогли б зробити 
навіть найменшої вм’ятини у кора-
бельній сталі. Їх визволили водолази 
з підводними різаками. Вони “моли-
ли” про допомогу, стукаючи гайкови-
ми ключами по корпусу, щоб дати 
зрозуміти тим, хто назовні, де саме 
вони знаходяться.

Іноді води підіймаються в нашому 
власному житті, тому що ми занадто 
горді або вперті, щоб просити про 
допомогу, або ж відштовхуємо її, коли 
Бог першим посилає інших людей, як 
нашу «команду порятунку».

 Ось обіцянка Того, Котрий лю-
бить вас і не радіє вашим страждан-
ням: “Тому помолиться до Тебе всяк 
побожний в час небезпеки. І під час 
повені вод великих – вони до нього 
не досягнуть.” (Псалмів 31:6).

Підготувала 
Лінда ФІЛЛІПС

МОЄ ЖИТТЯ. Я ПОЧУВАЮСЯ, НІБИ Я ТОНУ
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 Fleet Safety Programs
 Safety and Regulatory manuals and Programs
 Data-Q and Penalty Negotiations
 FMCSA and D.O.T. Compliance Audits and Revues
 IRP, IFTA, OR, NY, KY, Insurance Audits
 Contracts Drafting
 HOS Log Auditing and ELD implementation
 IN-HOUSE Safety Available
 Monthly Mock Audits
 NEW Entrant programs
 IRP, IFTA, Permits, UCR filings, HZ
 Driver Training

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

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

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

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

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

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ

ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

773.807.3837

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

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

We are 
HIRING:

SUPPORT:
◉ Flexible home time, ◉ Deten-
tion Pay,  ◉ Extra Stop Pay,  ◉ 
Own Parking, ◉ Office and Shop, 
◉ Referral Bonus $1,000, ◉ Bonus 
for Clean Inspections, ◉ Fuel Cards 
(Pilot & Flying J), ◉ I-pass

REQUIREMENTS:
◉ Must have min 6 Month Expe-
rience,  Must be 23 years or older, 
Good driving Record, Must pass 
drug test and MVR background 
check

◆ Regional/Midwest up to $1.00 per mile
◆ OTR position Dry VAN SOLO up to 0.82 cpm
◆ OTR position Reefer SOLO up to 0.87 cpm
◆ Miles 3000-4000 per week
◆ Team up to 0.96 cpm
◆ Miles 5000 -7000 per week

Owner Operators are welcome!
We have great Lease & Lease to Own options available!

CALL NOW 
TO APPLY 📞📞 MARIANA 

708.888.7755
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October 2021:

November 2021:

December 2021:

January:

February:

March:

$3.71

$3.74

$3.69

$3.94

$3.95

$3.75

YEARS IN
BUSINESS

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now availableNew 2022 trailers now available

BIG FUEL DISCOUNTS
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‘я ОЙ, ЧОРНА ЦЯТКА НА НОСІ! 
Добре, якщо вона зникне за два-три дні. Бо саме з таких 

маленьких недоліків розпочинається акне – одне з найпошире-
ніших захворювань шкіри в усьому світі. Вугри, гнійні та не-
гнійні прищі – запальні утворення з’являються у 90 відсотків 
людей віком 25-40 років. При цьому в підлітковому віці від них 
найчастіше страждають хлопці, а от у дорослому акне більше 
допікає жінкам.

Розвиток акне зазвичай починається з появи чорних цяток 
на обличчі. Це хронічне захворювання волосяних фолікулів і 
сальних залоз, для якого характерне збільшення виділення 
шкірного сала (себорея), порушення процесів відлущення по-
верхневого шару шкіри, запалення. Велика кількість шкірного 
сала в поєднанні з відмерлими лусочками шкіри утворює за-
купорку в порі. Це призводить до розмноження бактерій і ви-
ділення гною.

Акне може виявлятися незапальними елементами у формі 
білих або чорних закупорок. А бувають і запальні – червоні, з 
гнійниками, кістами.

Вис и п и мож у т ь 
з’являтися лише на 
обличчі, грудях і верх-
ній третині спини, 
адже там найбільше 
сальних залоз. Якщо 
висипання є на інших 
частинах тіла, це не 
акне.

До речі, іноді поява 
вугрів на щоках сиг-
налізує про погану 
роботу шлунково-кишкового тракту, на нижній третині об-
личчя – про гінекологічні проблеми.

Юнацькі та підліткові вугри з’являються через активне про-
дукування наднирковими залозами андрогенів (статевих гор-
монів). Через це посилюються функції сальних залоз біля 
основи волосяних фолікулів.

А от у дорослих причиною може бути супутня патологія в 
ендокринній системі або в шлунково-кишковому тракті. Серед 
хвороб, які можуть провокувати акне, – гастрит із підвищеною 
кислотністю, жовчнокам’яна хвороба, хронічний панкреатит, 
коліт, фіброма, міома, кісти яєчників, порушення гормональ-
ного фону. Крім того, у дорослих акне може прогресувати тоді, 
коли імунітет ослаблений.

Як же лікувати акне? Коли легка форма, допомагають бов-
танки, які підсушують шкіру й відлущують її рештки, гелі чи 
креми на основі адапалену та антибіотиків. При акне середньої 
важкості призначаємо ретиноїди або антибіотики. Важку фор-
му слід лікувати тільки препаратами групи ретиноїдів. Тоді 
призначаємо і внутрішнє, і зовнішнє лікування.

Чи є дієві народні засоби? Люди використовують для під-
сушування та відлущення шкіри розчин саліцилової кислоти, 
настоянки лікувальних трав, зокрема календули. Та вони мо-
жуть давати ефект лише при легкій формі акне. В інших ви-
падках – тільки тимчасово поліпшать стан, але не усунуть 
причини утворення і розвитку вугрів. При складніших стадіях 
лікування має обов’язково призначати лікар. При цьому зважа-
ти і на тип шкіри, і на кількість запальних елементів, і на на-
явність рубців.

Не варто йти на очисні процедури до косметологів – це теж 
не усуває проблеми. Вони лише тимчасово очищають сальні 
залози. Треба розуміти: що більше очищати залозу, то більше 
секрету вона вироблятиме.

Категорично забороняється видушувати вугри. Тоді частина 
гною проникає у глибші шари шкіри. Особливо ризиковано 
душити їх в носогубному трикутнику – від кінчика носа до 
куточків губ. Адже з цієї частини обличчя венозні судини від-
носять кров просто до мозку. Потрапляння інфекції в цьому 
місці може мати навіть летальні наслідки.

На розвиток акне може мати вплив і харчування. Тому дер-
матолог, призначаючи лікування, рекомендує ще й дотримува-
тися певної дієти. Адже їжа, яку ми споживаємо, може зміню-
вати склад шкірного сала (воно жирнішає, змінюється його 
відтік) так, що акне проявлятиметься ще більше. Тому раджу 
вживати менше легкозасвоюваних вуглеводів (тістечок, тортів, 
печива), солодких газованих напоїв, жирної та гострої їжі, 
копченостей, страв із фаст-фуду.

Ірина ЖИРУХА, дерматовенеролог

`У людини заболів живіт, весь 
час хочеться до туалету, а полег-
шитися не виходить... Легкова-
жити за таких симптомів непри-
пустимо. Адже причиною може 
бути неспецифічний виразковий 
коліт – запальне захворювання 
кишківнику, яке уражує слизову 
оболонку прямої кишки та відді-
лів товстої. Буває гостре й хро-
нічне. Підмічено закономірність: 
у розвинених країнах ця недуга 
спостерігається частіше. В Укра-
їні від неї страждають приблизно 
50 осіб на 100 тисяч населення.

Докладніше про цю патологію 
– у розмові із завідувачем першо-
го хірургічного відділення Київ-
ської міської клінічної лікарні 
№15, хірургом-колопроктологом 
вищої категорії кандидатом ме-
дичних наук, заслуженим ліка-
рем України В. Г. ЯЦЕНТЮКОМ.

– Віталію Григоровичу, що 
викликає неспецифічний вираз-
ковий коліт?

– На жаль, причини ще не ви-
вчені до кінця. Найобґрунтова-
нішою є теорія, що це спадкова 
х вороба. Розвиток ї ї також 
пов’язують з інфекціями, а остан-
німи роками – ще й із вірусами, 
паличкою паратуберкульозу. У 
70-100 відсотків хворих на коліт 
спостерігається дисбактеріоз – 
порушення мікрофлори товстої 
кишки.

Багато чого залежить і від 
стану імунної системи. У людини 
може бути алергія на деякі ком-
поненти харчових продуктів, 
зокрема на білок молока. При 
порушенні клітинного імунітету 
активно утворюються антитіла 
до власного організму. Внаслідок 
цього уражена кишка сприйма-
ється організмом як стороння, її 
атакують антитіла. У деяких 
хворих цей процес настільки 
стрімкий, що дуже швидко при-
зводить до хірургічного втручан-
ня.

Свою роль у розвитку коліту 
відіграє і психогенний чинник. 
Недуга може виникнути після 
значних стресів.

– Як вона проявляється?
– Хвороба має загальні та 

місцеві симптоми. До других на-
лежать кровотечі з прямої киш-
ки, прожилки крові в калових 
масах. Слизова оболонка стає 
вразлива, тож легко ушкоджу-
ється, що й спричиняє кровоте-
чу. Виробляється більше, ніж 
зазвичай, слизу, який виводиться 
разом із калом. У хворого пору-
шується система випорожнення, 
розвивається діарея (пронос), 
надто в період загострення. Це 
пояснюється розладом процесу 
всмоктування води в товстій 
кишці, що надходить із їжею. 
Людина відчуває біль у животі, 
здебільше ліворуч, під час пози-
вів на дефекацію, але самого 
випорожнення не відбувається. 

Так повторюється кілька 
разів протягом дня. Серед 
загальних симптомів вио-
кремлюють слабкість, зни-
женн я п ра цездатност і , 
втрату маси тіла внаслідок 
проносів і зневоднення ор-
ганізму. Спочатку уражу-
ється товста кишка, далі 
сигмоподібна, а часом не-
дуга «піднімається» вище, аж до 
сліпої кишки. Хворий стає дра-
тівливий, у нього навіть може 
розвинутися депресія. У деяких 
пацієнтів виникає канцерофобія 
– страх захворіти на рак.

Гостра форма виразкового 
коліту характеризується рапто-
вим початком і бурхливим пере-
бігом. При цьому і місцеві, й за-
гальні симптоми виявлені яскра-
во. Людина часто випорожню-
ється, іноді разів 20 на добу, їй 
дошкуляє гострий біль у животі, 
може підвищуватися температу-
ра до 39 градусів. При гострій 
формі на тілі інколи з’являються 
висип, виразки в ротовій порож-
нині, змертвіння ділянок шкіри, 
переважно на ногах.

Якщо вчасно не звернутися по 
медичну допомогу, хворий може 
померти. Руйнування товстої 
кишки подеколи відбувається 
дуже швидко. Нерідко цей про-
цес супроводжується ускладнен-
нями, насамперед кровотечею в 
кишківнику. У разі прогресуван-
ня можливий також розвиток 
токсичної дилатації – патологіч-
ного розширення прямої кишки. 
При цьому вона набирає вигляду 
труби і втрачає здатність реагу-
вати на подразнення. Далі роз-
тягнена кишка може розірватись. 
Як наслідок – запалення очере-
вини і летальний кінець. Якщо 
хворобу вчасно не виявити, вона 
може зумовити розвиток раку. 
Тому при появі зазначених симп-
томів слід без зволікань зверну-
тися до фахівця.

– До якого саме спеціаліста?
– Лікують хворобу гастроен-

теролог, хірург та хірург-про-
ктолог. Діагностування перед-
бачає передусім огляд анального 
отвору і живота, пальцеве об-
стеження прямої кишки, ректо-
романоскопію, іригоскопію, фі-
броколоноскопію. Ці методи 
доповнюють один одного.

Досвідчений спеціаліст у ре-
зультаті пальцевого обстеження 
може виявити багато захворю-
вань – коліт, пухлини, тріщини, 
геморой, різноманітні фістули 
тощо. Якщо є підозра на вираз-
ковий коліт, обов’язково прово-
дять іригоскопію, іригографію 
– рентгенологічне обстеження 
товстої кишки. Це дає змогу оці-
нити ступінь її ураження. Метод 
також допомагає відрізнити не-
специфічний виразковий коліт 
від інших недуг товстої кишки 
– хвороби Крона, пухлин, іше-

мічного коліту. Найповніше об-
стеження здійснюється шляхом 
фіброколоноскопії – огляду 
світловолоконною апаратурою. 
Вона показує точну картину хво-
роби, при цьому дає змогу зро-
бити біопсію ураженої тканини.

– Як лікують неспецифічний 
виразковий коліт?

– Його можна повністю вилі-
кувати консервативними мето-
дами. Багато нових препаратів 
дозволяють сьогодні обійтися 
без операції. Ретельне лікування 
дає добрі результати. Однак 
якщо недуга задавнена, допомо-
же лише хірургічне втручання. 
Яким методом ліпше лікувати 
конкретного пацієнта, може ви-
значити тільки фахівець. Само-
лікування неприпустиме!

– Очевидно, хворому потріб-
но ще й дотримуватись особли-
вого харчування?

– Рекомендовано дієту №4. 
Необхідно вилучити з раціону 
незбиране молоко, жирні, гострі, 
солоні страви, алкоголь. Слід 
споживати багато білків – не-
жирного вареного м’яса, риби, 
нежирного домашнього сиру, а 
також сухарів із білого хліба, не-
наваристих супів, бульйонів, 
каш – гречаної і вівсяної. Дуже 
корисні ядра волоських горіхів, 
бо вони містять чимало пожив-
них речовин, необхідних для 
одужання. Рекомендується бага-
то пити – по 1,5-2 літри на добу, 
оскільки організм під час про-
носів утрачає багато води. До-
зволяються неміцні кава та чай. 
Овочі й фрукти слід уживати 
помірно, оскільки надлишок 
клітковини спричиняє діарею. А 
капусту взагалі треба вилучити 
з раціону. Солодощі можна, але 
теж у міру. Вони не дозволяються 
у разі, коли пацієнт хворий ще й 
на цукровий діабет.

Щодо профілактики, то, на 
жаль, комплексу таких заходів 
немає, бо, як уже зазначалося, 
точно невідомо, від чого ця хво-
роба розвивається. Рекомендую 
профілактичне диспансерне спо-
стереження за пацієнтами з ви-
разковим колітом, а також їхніми 
нащадками. При легкій формі 
недуги хворі перебувають під 
наглядом гастроентеролога, се-
редній чи тяжкій – хірурга або 
хірурга-проктолога. Це означає, 
що один раз на квартал пацієнт 
має обстежуватись у лікаря.

Розмову вів 
Микола ЮРЧИШИН

ПОЛЕГШИТИСЯ НЕ ВИХОДИТЬ... 
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В американську транспортну компанію 

Потрібні CDL водії класу “А”

630.422.1216
BDK EXPRESS 

•  Локальна робота
• Щодня вдома
• Бажано досвід роботи з контейнерами
• Погодинна оплата
• У середньому 50-60 годин в тиждень
• Мінімум $26/годину
• Медичне страхування

630.984.2187 - Roza630.984.2187 - Roza

TRUCKING
COMPANY
is looking
for a GIRL

who speaks
 Polish,

Ukrainian
for office

position
to hire

ASAP

TRUCKING
COMPANY
is looking
for a GIRL

who speaks
 Polish,

Ukrainian
for office

position
to hire

ASAP

В транспортну компанію Wolf Express, Inc
Запрошуємо на роботу:

Механіків з ремонту вантажівок і причепів 

*  З досвідом і без, навчимо
*  Оплата - 25 +/год
*  Повна ставка

1090 Carolina Dr., West Chicago, IL 60185

847.651.9290Розмовляємо польською і 
англійською мовами
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Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL  ●  South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)
BBB Rating: A+

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

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

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

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

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

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

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

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

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

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

17 years in business
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і МРІЯВ, АБИ ЗАКІНЧИЛАСЬ ВІЙНА
В Олександра Цюпака було безліч історій 

із війни, якими він ділився лише із найрідні-
шими: про те, як під час визволення Мар’їнки 
воїнам надходили повідомлення «Вас при-
ветствует Россия», як  під Сєвєродонецьком 
молодики цікавилися: «Почему вы  с  нами 
воюете?», як  знаходили трофейні снаряди 
до СПГ із написом «Хунтє», як ночували біля 
самого цвинтаря, як відвойовували окупова-
ні території та заступали в напружені бойові 
чергування…

Побратими запевняють, що  Олександр 
не лише неймовірний професіонал і гордість 
окремої механізованої бригади, а й душа ком-
панії. Настрій умів підняти завжди, а на війні 
без цього важко. Здавалось, він практично 
ніколи не сумує… Так і сипав жартами, навіть 
у вкрай непростих ситуаціях.

Його війна почалась ще  у  квітні  2014-
го,  коли терміново викликали до  військової 
частини. Тоді отримав непросте та  відпові-
дальне завдання: організувати ротно-тактич-
ну групу та навчити людей воювати. Зрештою, 
за роки війни підготував стільки ж злагодже-
них та  професійних екіпажів, скільки було 
хвиль мобілізації. Завжди залишався товари-
шем «вихованцям» та навіть підвозив снаряди, 
де б вони не були: в Іловайську чи Красного-
рівці… Та й сам танкіст не один рік у ротаціях 
на передовій.

Майстерність підтверджувалась численни-
ми нагородами. Двічі, у 2017-му та 2018 році, 
підрозділ Олександра Цюпака відзначався 
як кращий танковий взвод у Збройних Силах 
України. Також Олександр зі своїм підрозді-

лом двічі пред-
ставляв Збройні 
Сили Укра їни 
на міжнародних 
танкових зма-
ганнях «Сильна 
Європа» (Strong 
Europe). 

Із початком широкомасштабного вторгнен-
ня Росії Олександр захищав Київщину. 11 бе-
резня  2022-го  танковий екіпаж під керівни-
цтвом Цюпака знищив кілька одиниць бро-
нетехніки противника в  Наливайківці, 
що на Київщині. Також ефективно відбивав 
ворожі атаки він і в напрямку Макарова.

Майстер-сержант Олександр Цюпак за-
гинув унаслідок шквального артилерійського 
обстрілу. 15 березня відважного танкіста по-
ховали в  селі Залужжя Володимир-Волин-
ського району.

Рідні розповідають, що  понад усе Олек-
сандр мріяв, аби закінчилась війна. У  тому, 
що  перемога за  нами,  – не  сумнівався 
ні на мить! Завдяки таким Героям не сумніва-
ється в цьому і вся Україна…

Указом Президента України № 264/2022 від 
20  квітня 2022  року, за  особисту мужність 
і героїзм, виявлені у захисті державного суве-
ренітету та територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі майстер-сержанту 
Цюпаку Олександру Сергійовичу надали 
звання Герой України з відзначенням орденом 
«Золота Зірка» (посмертно).

 Анастасія ОЛЕХНVОВИЧ

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 rapair facility
-  Netting around $400k annually
-  Owner willing to train

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

For more info please call 224.422.9430
site.       email: office@actiontruck.uswww.actiontruck.us

For sale truck repair business in Addison
Are you iterested in owning a 
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?

ЇХАЛА З ПОПАСНОЇ ДО БАХМУТА З ПРОСТРІЛЕНИМИ НОГАМИ 
Ві д в а ж на 15 -річ на 

школярка Ліза Черни-
шенко сіла за кермо 
і вивезла під об-
стрілами та через 
заміновану дорогу 
чотирьох поране-
них дорослих з па-
лаючого міста По-
пасна на Луганщині до 
міста Бахмут на Донеччи-
ні. При цьому, під час кермуван-
ня дівчинка отримала кульові пора-
нення обох ніг, але не спинилася і таки 
доїхала. Так, 15-річна дівчина з По-
пасної двічі потрапила під обстріл при 
спробі евакуюватися.

Як написав у соцмережах  Сергій 
Гайдай, спершу дівчина їхала на паса-
жирському сидінні в оточенні інших 
односельчан, які наважились втекти. 
У салоні автівки були ще троє чолові-
ків та жінка. Вони самостійно намага-
лись евакуювались з Попасної, але 
машину розстріляли росіяни.

«Двох чоловіків поранило осколка-
ми, ще одного – дуже сильно. Мені 
довелось сісти за кермо та відвезти їх 
в Бахмут. Потрібна була термінова до-
помога, аби не втратити багато крові», 
– ̀ розповіла юна Ліза. І додає, що вона 
не могла кинути людей.

За її словами, дорога була замінова-
на, а вибухові пристрої лежали у ша-

ховому порядку, а далі – ще 
кілька перепон. Проте їм 

дивом вдалося безпечно 
проїхати ділянку.

Утім, за поворотом 
стояли інші окупанти, 
які знову розстріляли 
машину. «Я нічого прак-

тично не могла зробити, 
машина заглохла. Я її ледь 

завела, але вона потім в дорозі 
все одного заглохла, бо прострелили 
акумулятор», – згадує дівчина.

Кулі прошили не тільки авто, але й 
поранили людей у ньому. Молодій 
водійці довелося їхати з простріляни-
ми ногами.

«Наскільки могла – їхала.  Мені це 
нелегко давалося, було дуже боляче. 
Але все ж таки – хоч якось. Я ж не ки-
нула б їх під обстрілами», – каже юна 
героїня.

Загальна відстань, яку здолала Ліза 
Чернишенко складає близько 30 кіло-
метрів. Зараз їй надають допомогу 
медики. Усі її пасажири також вижили.

«Нині люди в надійних руках наших 
спеціалістів. Попереду їх чекають опе-
рації, а також тривала реабілітація. 
Наразі пацієнтів обстежують. З ними 
працюють психотерапевти», – розпо-
віли лікарі з «Першого медичного 
об’єднання міста Львова».

Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ
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REGIONAL POSITION
AVAILABLE 
STARTING
AT $2100 
Per Week

REGIONAL POSITION
AVAILABLE 
STARTING
AT $2100 
Per Week

REGIONAL POSITION
AVAILABLE 
STARTING
AT $2100 
Per Week

REGIONAL POSITION
AVAILABLE 
STARTING
AT $2100 
Per Week

REGIONAL POSITION
AVAILABLE 
STARTING
AT $2100 
Per Week

This position
Requires

Hazmat & Tanker
Endorsements

This position
Requires

Hazmat & Tanker
Endorsements

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. 

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.

2 years of tractor trailer driving experience is required.2 years of tractor trailer driving experience is required.

Have your own Truck? We hire owner ops too. Call for availabilityHave your own Truck? We hire owner ops too. Call for availability

LEASE PURCHASE :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”

847-341-1859
For more

info call
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 diesel mechanic and a helper, 
 trailer mechanic and a helper, 
 shop manager and 

a fleet manager  

Trucking company is looking for

 diesel mechanic and a helper, 
 trailer mechanic and a helper, 
 shop manager and 

a fleet manager  

Trucking company is looking for

  630.984.2187 - Roza

В транспортну компанію
терміново
потрібні на
роботу:

-  Оплачуємо - 75 С/M 
   або % від вантажу
-  Маршрути - OTR та
-  о оLocal - до 150 миль довк ла від   Chicago, щ дня вдома
-  Можливість швидкого авансу
-  Запропонуйте свої умови    співпраці - домовимось!
 Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

70
8-

65
5-

44
83

www.imgtrucking.com

NOW  
HIRING 
ВОДІЇ
до $1/за милю

single/team
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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 про-
понуємо вам нові та вживані вантажівки/причепи в оренду, лізинг або купівлю та найм. Ми також допоможемо знайти 
водіїв.

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ СЬОГОДНІ ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!

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 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

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

“Super Ego” вантажівки на продаж:

Великі обсяги та висока плинність транспортної галузі 
ускладнюють пошук водіїв вантажівок.
“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 

Набір водіїв:

“Super Ego” прокат трейлера:

“Super Ego” Physical Damage Insurance:
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«Тільки б не посмертно…» крутилось в го-
лові, поки намагалась відкрити указ Президен-
та про нагородження полковника Олега Гегеч-
корі. Здавалось, офіцер викрутиться з будь-
якої перипетії, бо ж скільки їх вже було у його 
житті! Та  й  «Золоту Зірку» він заслужив 
за життя, як ніхто інший… На жаль…

Ми востаннє спілкувались два роки тому 
у невеличкій затишній кав’ярні… Розмовляли 
про усе на світі – рідний Крим, батька – вій-
ськовослужбовця, про те, як колись категорич-
но не хотів іти в армію, про кохану дружину, 
сина Едуарда, який впевнено вирішив іти 
стопами батька… Офіцер ділився фронтовими 
буднями вертолітників та написаними кров’ю 
інструкціями – як літали по 12 годин на добу, 
«ходили» по краю кордону, як 500 метрів по-
хибки влітку 2014-го спрямували до ворожого 
блокпосту, як те, що ще вчора в мирних умовах 
було неможливим, стало нормою… Здавалось 
енергії та завзяття у вертолітника вистачить 
на десятьох. Завжди позитивний та усміхнений 
офіцер гордо розповідав, як усі заздрять льот-
чикам, що кращої професії годі й шукати…. 
Лише наприкінці розмови Олег Іродійович 
чесно зізнався: «Втомився… Але ще повоюю…»

Полковник Олег Гегечкорі – пілот досвідче-
ний, за штурвалом більше ніж двадцять років. 
Ще до 2014-го в яких тільки перипетіях не по-
бував – літав і в Ліберії, і Сьєрра-Леоне, служив 
у пошуковій бригаді.

– Та щоб ось так? Дивом промайнути, поки 
ворог працює одночасно із двох точок, роз-
вертатись із креном у 45 градусів, торкатися 
колесами соняшників, регулярно чути цоко-
тіння куль під час польоту… Коли збили наші 
перші вертольоти, ми  одразу почали літати 
нижче від верхівок дерев. Це давало змогу за-
ховатися за рельєфом і вижити. Хоча в доку-
ментах заборонено літати нижче за 15 метрів. 

На Донбасі було багато випадків, коли прилітав 
і думав: «Хух, цього разу пронесло» – і в Де-
бальцевому сідали під обстрілами, і в Волно-
васі було «спекотно», і в Слов’янську потрапи-
ли під вогонь. Але наступного дня просто за-
пускаєш двигуни і працюєш далі…А як інак-
ше? В країні війна! Дружина якось запитала: 
«Ти що, можеш вбити людину?» Відповів  їй, 
що вийти на вулицю, забрати гаманець та дати 
комусь по  голові  – не  зможу. А  от  знищити 
окупанта, який вбиває наших дітей – звісно. 
А краще одразу сотню чи тисячу окупантів.

Офіцер розповідав, що злітати і сідати час-
то доводилось з вимкненими фарами, бо снай-
пери могли чекати, де завгодно…

– Добре, якщо місяць світив, аби хоч щось 
бачити… Пам’ятаю, як ми вилетіли чотирма 
вертольотами за пораненими в Амвросіївку. 
Обіцяли – шістдесят людей. Прилітаємо, а там 
не  шістдесят, а  180. Вантажили, як  могли  – 
на сидіння, в проходи, один на одного… Зліта-
ли у повній темноті, по черзі з мінімальним 
інтервалом. Потім по черзі сідали на невелич-
кій ділянці в соняшниках. Сів, медики підбі-

гли, усіх забрали, а вже за хвилину на твоє 
місце сідає інший борт… Такої злагодженості 
на жодних навчаннях не побачиш! Все про-
слуховувалось, тому ми  ніколи не  казали 
прямо, що  веземо поранених. Несли якусь 
нісенітницю, типу: «Слухай, в дітвори щось 
животи крутить…» Але завжди усі одне одно-
го розуміли. Іноді, коли привозили поранених, 
медики змушували трішки відпочити десь 
у наметі. Казали: «Спіть, бо зараз ще вас до-
ведеться реанімувати…»

Олег Гегечкорі ділився, що навіть до усього 
готова чоловіка психіка не завжди витримува-
ла.

– У Дніпро пораненого доставили. Темно, 
дощ… Дивлюсь, якесь сміття по кабіні розки-
дане. Починаю бурчати хлопцю, що  у  мене 
в вертольоті завжди порядок. Штурхаю якийсь 
пакет ногою, аж раптом поранений каже: «Ко-
мандир, то моя нога…» І тут помічаю, що віді-
рвана нога досі у берці. Швиденько все склав, 
вибачився, але цей випадок навряд чи колись 
вийде у мене із голови… Рідко запам’ятовував 
поранених, бо їх за день через наш екіпаж про-
ходило більше ніж сотня, але пізніше вони 
часто до  мене підходили, перепитували, 
чи конкретного числа я літав у певному районі, 
дякували…

Офіцер розповідав, як  колеги здивували 
його героїзмом та патріотизмом.

– Війна показала, хто чого вартий. Ходиш 
поруч із побратимами, спілкуєшся, на вигляд – 
звичайні люди. А коли треба, стискують зуби 
й роблять неможливе. Багато хто літав у ци-
вільній авіації із зарплатнею по 10 тисяч до-
ларів, та вирішив повернутись. Честь і хвала, 

що тут ще скажеш. Чесно скажу, спочатку ду-
мав, що побалакають та й на тому все закін-
читься, але ж ні… Буквально вимагали у війсь-
ккоматах, аби їх знову призвали! А штурмани 
що витворяли? Максимально швидко ухвалю-
вали рішення, часто рятували своїми діями 
увесь екіпаж, та  ще  й  заносили поранених, 
загиблих… А молодь? У них настільки горять 
очі до льотної справи! Пояснюю їм, що коли 
вертольоти багато літають, а ворог постійно 
веде вогонь, то рано чи пізно в когось влучать. 
Це  просто статистика, і  наступним можеш 
бути ти. Але ж ні! Рвуться літати!

Офіцер намагався відмовити сина Едуарда 
пов’язувати своє життя з військовою авіацією.

– Він у мене – чемпіон України, кандидат 
в майстри спорту з пішого туризму, займав 
призові місця на  олімпіадах із  математики 
та фізики. Я казав йому: «Едику, ну з твоєю-то 
головою! Ти  ж можеш обрати безліч інших 
спеціальностей?» Але ж ні , обрав – ХНУПС, 
тепер чекає польотів, надокучає професійними 
запитаннями, ще й змушує інших вчитись…

З моменту нашої розмови пройшло якихось 
два роки, а здається – десятиліття… Полковник 
Гегечкорі мужньо захищав країну до останньо-
го, загинув у березні у небі над Київщиною під 
час бойового вильоту…

Посмертно льотчика нагородили званням 
Героя України (указ Президента України від 
8 травня 2022) та орденом «За мужність» ІІ сту-
пеня (указ Президента України від 14 березня 
2022).

Серед нагороджених бойовими орденами 
нескладно знайти не лише полковника, а і лей-
тенанта Гегечкорі. Очевидно, що Герой України 
виховав достойну зміну…

Анастасія ОЛЕХНОВИЧ

Внутрішні роботи:

Запрошуємо на роботу
працівників з досвідом 

для ремонту:
Ванних кімнат, кухонь,

бейсментів
-  Висока оплата - на початок $25/год

312.805.0964   708.805.0964
Розмовляємо польською і англійською мовами
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У ПЕРВОМАЙСЬКУ ЗАЛИШИЛАСЯ МАТИ, У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ДРУЖИНА, ДОЧКА ТА СИН
23  березня Хмельниччина з  вій-

ськовими почестями проводжа-
ла підполковника Дмитра Миколайовича 
Васильєва в його останню путь. Прости-
тися з полеглим офіцером разом із рідни-
ми та  однополчанами прийшли сотні 
людей: представники обласної та міської 
влади, духовенства, друзі та  небайдужі 
земляки. Він упокоївся на  Алеї Слави 
кладовища, що  в  мікрорайоні Ракове 
в місті Хмельницькому, поруч із могила-
ми інших захисників України, над якими, 
за  традицією, що  склалася протягом 
останніх восьми років, розвіваються 
прапори нашої держави…

«Сьогодні, ясного весняного дня, 
ми попрощалися із ще одним нашим хо-
рошим другом, мужнім і сильним воїном, 
відданим патріотом, турботливим сином, 
люблячим чоловіком та найкращим бать-
ком. Усі ті, кому пощастило знати Дмитра 
Васильєва, відмовляються вірити в його 
загибель. Якось не вкладається в голові, 
що така хороша людина, як Дмитро, могла 
залишити цей світ передчасно. Його сила, 
стійкість характеру, розум та наполегли-
вість надихали усіх оточуючих, він був 
прикладом для своїх підлеглих і завжди 
йшов із ними поряд, розділяючи всі труд-
нощі та  небезпеки…»  – написав його 
молодший однополчанин капітан Олексій 
Наконечний.

Дмитро Васильєв народився 20 лютого 
1978 року в місті Первомайську, що на Ми-
колаївщині, у скромній, дружній родині: 
батько працював водієм, мама – вихова-

телькою в дитячому 
садочку. Він добре 
навчався у  школі, 
б у в  з а в з я т и м 
спортсменом  – за-
хоплювався легкою 
атлетикою та  вело-
сипедним спортом. 
У важкі для україн-
ського війська  90-
ті  роки юнак мріяв 
п р о  в і й с ь к о в у 
кар’єру, а саме – про 
елітну спеціальність 
ракетника, і  його 
мрія здійснилася: 
він став курсантом 
Харківського вій-
ськового університету, який закінчив 
у 2001 році.

Уся його подальша офіцерська служба 
проходила в лавах 19-ї окремої ракетної 
бригади, якій у грудні 2019 року було при-
своєно почесне найменування «Свята 
Варвара» – тут він пройшов службовий 
шлях від лейтенанта до  підполковника, 
командира ракетного дивізіону.

Після масштабних скорочень та «опти-
мізацій» ЗСУ, станом на  початок 2014 
року  19-та  бригада залишалася єдиним 
ракетним з’єднанням, безпосередньо під-
порядкованим командуванню Сухопут-
них військ і озброєним тактичними ра-
кетними комплексами. У  відкритих 
джерелах йдеться, що «головне призна-
чення бригади  – високоточне вогневе 

ураження противника 
на тактичну глибину по-
будови його бойових по-
рядків шляхом завдання 
групових та  одиночних 
ракетних ударів по  вій-
с ь к а х  т а   в а ж л и в и х 
о б ’є к т а х ,  а   п ри д і я х 
на  приморськом у на-
прямку  – для ураження 
ударних угруповань фло-
ту противника, його вій-
ськово-морськи х ба з, 
портів, морських десан-
тів».

Лише початок підлої 
війни  2014-го  показав 
справжнє значення бу-

денної і майже непомітної для суспільства 
ратної праці офіцерів, серед яких був 
і  Дмитро Васильєв. Ціна цієї копіткої 
роботи – незліченних годин, діб, місяців, 
проведених у навчальних класах, у парках 
бойових машин, у відрядженнях, на по-
лігонах – те, що найгрізніша зброя ЗСУ 
залишалася боєздатною, обслуги  – під-
готовленими, а  установки могли їздити 
не лише на столичних парадах, а коли над 
державою нависла реальна небезпека  – 
українські ракетники завдавали ворогу 
влучних нищівних ударів. Знову ж таки, 
з  відкритих джерел мені вдалося дізна-
тися, що, за різними оцінками, лише про-
тягом  2014–2015 рр.  таких ударів було 
завдано чимало, і цілком зрозуміло, що, 
починаючи з  24  лютого 2022  року,  19-

та бригада почала оновлювати свій бойо-
вий рахунок…

Дмитро Миколайович належить до тієї 
категорії військовослужбовців, бойові 
завдання і  деталі бойової роботи яких 
залишаються – і ще тривалий час будуть 
залишатися – вкритими завісою таємнос-
ті, тож про його бойові заслуги, мужність 
та професіоналізм ми можемо судити хіба 
що  за  багатьма його відзнаками, серед 
яких висока державна нагорода – орден 
Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, отри-
маний у жовтні 2017 року, та за стислими 
відгуками колег.

«Він був фаховим, досвідченим, квалі-
фікованим офіцером із  величезним до-
свідом, який своєю працею та  розумом 
дослужився до високої посади. Всі його 
підлеглі високо оцінюють його як людину 
і його діяльність, – розповів пресофіцер 
з’єднання капітан Олексій Наконечний. 
– Дмитро Миколайович мені з першого 
нашого знайомства, ще  2015  року, 
запам’ятався доброю, відкритою люди-
ною. Я прийшов ще молодим лейтенан-
том, а  він, незважаючи на  те, що  був 
старшим за званням, був вищий у досвіді, 
за  вислугою, завжди до  всіх ставився 
толерантно, по-людськи, виважено. Жод-
ного разу я не чув, щоб він з кимось сва-
рився, тобто він був професіоналом, до-
брим, тактовним і вихованим чоловіком. 
Він, знаючи всі ризики та небезпеки, за-
хищав територіальну цілісність нашої 
держави і, на жаль, віддав за неї життя…»

(Закінчення на ст. 24)
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-  Stucco, Dryvit, Masonry
-  Пропонуємо високу оплату - взалежності від досвіду і вміння
-  Стабільна робота цілий рік
-  Вимоги - власне авто і знання розмовної польської мови

www.cwsginc.com

550 Frontage Road, 
Suite 2835
Northfield, IL 60093

847.784.1433

В успішну компанію Continental Wall System Group Inc
Запрошуємо на роботу: спеціалістів, помічників, субконтракторів:

У страшні дні наприкінці лютого 2022 року, коли 
більшість українців навіть не  могла уявити 

подібного сценарію розгортання подій, були й ті, хто 
готувався до цього дня й з початком широкомасш-
табного вторгнення РФ  зустрів російські війська 
в повній бойовій готовності. Прагнення стати на за-
хист рідної землі і захистити її від броньованої орди 
рашистських загарбників змушувало цих людей 
не тікати від небезпеки, а навпаки – йти їй назустріч, 
ризикувати життям, не  перебуваючи в  офіційних 
списках, без жодних соціальних гарантій і у тісній 
співпраці з  армійцями, нацгвардійцями, поліцей-
ськими боронити рідні міста від російського наступу.

У  Харкові одними з  таких були хлопці з  добро-
вольчого підрозділу «Фрайкор», який очолював 
харків’янин Георгій Тарасенко, відомий за позивними 
«Школьнік», «Тарас», «Жора», якому судилося стати 
першим після 24 лютого 2022-го добровольцем, удо-
стоєним найвищого звання України…

Він народився 6  грудня 1996 року у  Харкові, 
у 2003–2014 рр. навчався у Харківській загальноос-
вітній школі І-ІІІ ступенів № 5, водночас протягом 
восьми років займався плаванням у  Спортивній 

дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву 
«Спартак», посідав призові місця на обласних зма-
ганнях, потому тренувався та брав участь у змаган-
нях зі Street workout (варто пояснити, що у перекладі 
з англійської ця фраза означає буквально «Вуличне 
тренування» і  йдеться не  стільки про вид спорту, 
скільки про цілу субкультуру – масовий рух, засно-
ваний на  заняттях фізкультурою із  застосуванням 
тренувального обладнання (турніків, брусів) на сві-
жому повітрі, у шкільних дворах, парках, на громад-
ських спортмайданчиках).

У шкільні часи він також захоплювався вивченням 
історії, представляв свій навчальний заклад на об-
ласних олімпіадах, здобував перемоги для своєї 
школи й надалі після створення підрозділу та одно-
йменної організації проводив там лекції на різні те-
матики.

Георгій брав участь у  подіях Революції Гідності 
у Харкові, потім протистояв поширенню у столиці 
Слобожанщини «руской вєсни», ганяючи так званих 
тітушок з-поміж місцевих жителів і завезених росіян. 
Протягом 2014–2019 рр. навчався у Харківському на-
ціональному аграрному університеті імені В. Доку-
чаєва, здобувши диплом магістра за  спеціальністю 
«Агрономія» і водночас, завдяки військовій кафедрі – 
військове звання молодшого лейтенанта запасу. У цей 
період захопився спортивним ножовим боєм, актив-
но тренувався і брав участь у змаганнях.

З юнацьких років ще до подій Революції Гідності 
активно долучався до  патріотичних рухів України 
та  Харкова. На  фронт Георгій вперше потрапив 
у 2014 році, коли йому було 17 років. Потай від батьків, 
на  власному ентузіазмі, користуючись особистими 
зв’язками, які тоді виникали серед однодумців під час 
буремних подій Майдану, він відправився на Донеч-
чину, де вперше здобув неоціненний військовий досвід.

ЗАЛИШИЛИСЯ БАТЬКИ У ПЕРВОМАЙСЬКУ ЗАЛИШИЛАСЯ МАТИ, 
У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ДРУЖИНА, ДОЧКА ТА СИН

(Закінчення. Початок на ст. 23)
18 березня, під час виконання чергового бойового завдання 

в Запорізькій області, внаслідок підступного ракетного обстрі-
лу російських окупантів підполковник Васильєв дістав множин-
ні тяжкі осколкові поранення та опіки. Ще добу Дмитро Мико-
лайович боровся за життя, але, на жаль, його серце зупинилося…

У  Первомайську в  Дмитра Васильєва залишилася мати, 
у Хмельницькому – його дружина, дочка та син. Варто зазна-
чити, що 2018 року дружина Ірина Вікторівна вирішила стати 
на захист України і підписала контракт про проходження вій-
ськової служби. Нині вона у  військовому званні молодшого 
сержанта проходить службу у  Хмельницькому об’єднаному 
міському територіальному центрі комплектування та соціальної 
підтримки. 2020 року військову форму вдягнула і старша донь-
ка, яка нині є курсанткою другого курсу Національної академії 
Державної прикордонної служби. Стопами батька збирається 
йти і його син, який також мріє стати ракетником.

За  особисту мужність і  самовіддані дії, виявлені у  захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, 
вірність Військовій присязі Указом Президента України 
№ 157/2022 від 22 березня 2022 року підполковника Васильєва 
Дмитра Миколайовича нагороджено орденом Богдана Хмель-
ницького ІІ ступеня (посмертно).

За особисту мужність, вагомий внесок у захист державного 
суверенітету та територіальної цілісності України Указом Пре-
зидента України № 235/2022 від 13 квітня 2022 року підполков-
нику Васильєву Дмитру Миколайовичу присвоєно звання Герой 
України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Рішенням позачергової шістнадцятої сесії Хмельницької 
міської ради № 22 від 28 квітня 2022 року вулицю Попова в мі-
крорайоні Ракове перейменовано на  вулицю Героя України 
Дмитра Васильєва.

Вічна Слава Героям!
Сергій КОВАЛЕНКО
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21 травня 2017 року Георгій Тарасенко створив і очолив 
Добровольчий підрозділ «Фрайкор» та однойменну гро-
мадську військово-патріотичну організацію (варто зазна-
чити: у  цій назві немає нічого «фашистського»  – так 
ще з XVIII століття іменувалися німецькі та австрійські 
добровольчі підрозділи, зокрема, в  епоху наполеонів-
ських війн такі загони часто утворювали патріотично 
налаштовані студенти). Разом з однодумцями «фрайко-
рівці» брали активну участь у громадсько-політичному 
житті міста, підтримували та організовували різні ініці-
ативи та акції, спрямовані на розвиток саме українсько-
го Харкова, реагували й запобігали провокативним ак-
ціям представників «п’ятої колони», протестувати проти 
встановлення у Харкові пам’ятників радянським ідолам, 
активно займалися спортом і пропагували здоровий спо-
сіб життя. За ініціативи «Фрайкору» в Харкові 14 жовтня 
з 2018 року щорічно проводився марш до Дня захисників 
України, а  з  2019  – марш ветеранів війни до  Дня неза-
лежності.

Вони завзято боролися з розповсюдженням наркотич-
ної отрути, наприклад, проводили акції із зафарбування 
«реклами» наркоділків на стінах і парканах. Проте, на-
певно, головне  – «Фрайкор» безперервно готувався 
до того, що більшість громадян України вважали немож-
ливим: до  агресії з  боку путінської Росії. Тому добро-
вольці регулярно за  рахунок особистих часу й  коштів 
проводили навчальні вишколи та тренування, методично 
закупляли легальну зброю, спорядження, обмундируван-
ня…

Під його командуванням бійці здійснили сім бойових 
ротацій на Донеччині загальним терміном 22 місяці, під-
силюючи підрозділи Збройних Сил у Маріупольському 
напрямку, а також у прилеглих селищах під Донецьким 
аеропортом.  24  лютого 2022 року «Фрайкор» першим 
серед добровольчих підрозділів міста став на  захист 
Харкова й пішов на допомогу Збройним Силам України. 

Спільно з  іншими підрозділами вони спинили прорив 
російських військ до міста. Георгій особисто очолював 
групу бійців «Фрайкору», яка у  складі зведеної групи, 
спільно з бійцями Національної гвардії, КОРД Національ-
ної поліції, ЗС  України та  територіальної оборони, ви-
конувала бойове завдання з  недопущення захоплення 
групою ворожих диверсантів приміщення школи № 134 у 
Харкові. 12 березня за його керівництва та за безпосеред-
ньої участі було виявлено та знешкоджено групу осіб, які 
планували підриви військових та  цивільних об’єктів 
у Харкові. Крім того, спільно з представниками терито-
ріальної оборони та підрозділів ЗС України, Тарасенко 
та його бійці брали безпосередню участь у ліквідації коло-
ни військової техніки окупаційних військ, які намагали-
ся здійснити прорив до Харкова з боку Лісопарку.

Посеред бойових буднів Георгій встигав публікувати 
у Facebook короткі тексти, фото- та відеоматеріали, на-
певно, розуміючи, що багатьом українцям нині важливо 
знати: оборонці Харкова тримаються й нищать ворога. 
Ось його повідомлення, датоване 27 лютого:

«Важкий і  надзвичайно виснажливий бій минув. 
Спільними зусиллями нашого підрозділу, ЗСУ, НГУ, 
КОРД, ТрО було знешкоджено техніку окупантів, ворог 
зазнав втрат у кількості 15 осіб 200-х та чотирьох було 
взято в полон.

Серед наших бійців є поранені легкого та середнього 
ступенів тяжкості.

Ще одна доба минає у зареві над Харковом від полум’я 
тіл наших ворогів.

Тримаймося харків’яни, тримаймося українці».
Він не  лише водив у  бій свій підрозділ, а  й  створив 

цікаву хроніку про те, як він із побратимами били агре-
сорів, захоплювали полонених, поповнювали арсенал 
підрозділу трофейними зброєю та  боєприпасами  й, 
на жаль – втрачали бойових друзів…

25-річний Георгій Тарасенко, позивний «Жора», за-

гинув 25  березня 2022 року у  бою, коли добровольцям 
пліч-о-пліч із підрозділами 92-ї механізованої бригади 
ЗСУ, тероборони, поліції вдалося визволити від рашист-
ських окупантів села Мала Рогань та Вільхівка на Ізюм-
ському напрямку.

Останній його пост закінчувався словами: «Ворога 
обов’язково буде знищено й вигнано з українських земель. 
Не  дозволяймо їхнім сподіванням зломити нас. Вірмо 
в українських захисників».

У нього залишилися батьки та кохана, із якою вони 
невдовзі збиралися одружитися. Георгія відспівали 30 бе-
резня на Черкащині, у старовинному храмі Святого Про-
рока Іллі, що  у  селі Суботів  – у  тій самій Іллінській 
церкві, стіни якої пам’ятають ще панахиду за Богданом 
Хмельницьким. У «Фрайкорі» надихалися подвигом хо-
лодноярських повстанців та гайдамак. Рідні та побрати-
ми вирішили поховати його у  легендарному лісовому 
урочищі Холодний Яр, на плато біля Троїцького Мотро-
нинського жіночого монастиря, де раніше був старовин-
ний козацький цвинтар. Таким чином побратими праг-
нули вшанувати свого командира як постать загальноу-
країнського масштабу.

«Чиї дороги проходять повз Холодний  Яр, зможуть 
вшанувати його пам’ять і віддати честь», – сказала наре-
чена Георгія.

За особисту мужність і героїзм, виявлені під час ви-
конання бойових завдань, самовіддане служіння Укра-
їнському народу Указом Президента України № 253/2022 
від 17  квітня 2022 року голові Харківської громадської 
організації «Військово-патріотична організація «Фрай-
кор» Тарасенку Георгію Олександровичу присвоєно 
звання Герой України з  удостоєнням ордена «Золота 
Зірка» (посмертно).

Вічна слава Героям!

Сергій КОВАЛЕНКО

ТА КОХАНА, ІЗ ЯКОЮ ВОНИ НЕВДОВЗІ ЗБИРАЛИСЯ ОДРУЖИТИСЯ 

В компанію MJ Construction & Remodeling
Запрошуємо на роботу 

спеціалістів і помічників  з:
FINISHED CARPENTRY

-  З досвідом і без
-  Висока оплата
-  Об’єкти  - North Suburbs

773.418.1818Розмовляємо англійською і 
польською мовами

Запрошуємо на роботу

Субконтрактора з інсталяції і
циклювання дерев’яних підлог

-  Стабільна робота цілий рік

773.744.4632
Розмовляємо польською і англійською мовами
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osem.info@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

You Deserve
To Be With 
The Best!

You Deserve
To Be With 
The Best!

You Deserve
To Be With 
The Best!

You Deserve
To Be With 
The Best!

847.707.0065
773.317.8035
847.707.0065
773.317.8035

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

IMPLANT
OVERDENTURE

SPECIAL LIMITED TIME

Before

After

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

$6500

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

847.470.0240
The promotion expires on 06/30/2019!

Call
us at:

BRIGHTER SMILES
FOR THE WHOLE FAMILY

www.nilesildentist.com847.470.0240 

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

 Root canals and root canal 
retreatment

 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for 

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

or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

v

Dental Services

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

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

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

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

Illinois Home Care Specialists 
can help you to assist 

your loved one and 
help you to maintain

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

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

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

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

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

www.ilhomecarespecialists.com

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277

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

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

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

Homeland Home Health Provider Inc.

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

We accept
Medicare 
and other 
insurances

vpayuk@yahoo.com
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Овен (2 1 .0 3 –20.0 4) 
Не починайте нiчого нового, 
поки не вирiшите давнiх пи-
тань. Згадайте приказку: краще 
сiм разiв вiдмiряти i тiльки раз 
вiдрiзати. Ви вдало вирiшите 
дiловi й органiзацiйнi питання, 
а також тi, якi стосуються ви-

ховання дiтей. Тут ви впораєтеся «на вiдмiнно». 
Перша половина тижня принесе типовим Овнам 
високу активність в питаннях, пов’язаних з їх 
будинком, нерухомим майном, а також із сто-
сунками в сім’ї. У вирішенні подібних питань 
протягом цього періоду від їх буде потрібно 
прояв ініціативи, рішучості і деколи напорис-
тості. У серединi тижня можливi напруженi 
ситуацiї на роботi. Від турбот Овни визволять-
ся лише до суботи. Вони не знатимуть, за що 
схопитися, так багато раптом виявиться цікавих 
занять. З цього-то моменту і почнеться напру-
жена професійна діяльність. Особисте життя 
Овнів почне активізуватися лише в другій по-
ловині тижня. Овни стануть дещо сміливішими, 
особливо це виявлятиметься в стосунках з 
протилежною статтю. Жінки–Овни не чекати-
муть першого кроку від чоловіків, а чоловіки, 
народжені під знаком Овна, зможуть легко де-
монструвати свою невідхильність і рішучість. 

Телець (2 1 .0 4 –2 1 .0 5) 
 Ви неодмiнно проявите себе 
або просто вирiшите змiнити 
iмiдж. Вівторок – вдалий час 
для вирiшення побутових пи-
тань, змiцнення сiмейни х 
традицiй, спiльних прогуля-
нок. Тиждень вдалий для за-

вершення 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. Протягом першої половини 
тижня Тельці відмітять, що стали напористіши-
ми в спілкуванні з людьми. Вони стануть прямо 
і відкрито говорити практично про все, поважа-
тимуть щирість. Також Тельці отримають ціка-
ві пропозиції з джерел своїх постійних контак-
тів. Правда, дехто відговорюватиме від нього, 
але Тельці упруться рогом і не помиляться. 
Друга половина тижня зробить акцент на пи-
таннях їх роботи, зараз в цій області Тельцям 
належить прийняти немало важливих рішень, 
налагодити взаємини з колегами. Також в цей 
період Тельці зможуть багато що прояснити в 
стосунках з родичами. Період, коли почуття 
обов’язку обтяжує або скріплює романтичні 
стосунки залежно від того, чи готові Тельці з 
радістю виконувати узяті на себе зобов’язання..

Близнюки (2 2 .0 5 –2 1 .0 6) 
Вас чекають напруженi ситуацiї 
на роботi, можливi конфлiкти з 
керiвництвом. Найкраще пра-
вило нiхто не скасовував: мов-
чання – золото. Розташування 
планет протягом першої поло-
вини тижня принесе типовим 

Близнюкам підвищену активність в будь-яких 
справах, але особливо в тих, які пов’язані з гро-
шима. У цей період їх енергія зросте, і вони 
зможуть використовувати її для збільшення 
своїх доходів. Але при цьому можуть збільши-
тися і витрати, а тому тримайте себе в руках і 
уникайте зайвого марнотратства У другiй 
половинi тижня удача знову буде на вашому 
боцi. Намагайтеся чути iнших людей i прислу-
хатися до їхньої думки. Толерантнiсть допоможе 
уникнути конфлiктiв, якi вiрогiднi на цьому 
тижнi.. Домашні справи теж вирішуватимуться 
легко. Час гонитви за задоволеннями, романти-
ки, сексу і любові. 

Рак (2 2 .0 6 –23 .07 ) 
 Не берiть близько до серця те, 
що вi дбу вається. Зара з ви 
схильнi драматизувати подiї, а 
невдовзi виявиться, що не все 
так страшно. Словом, тримайте 
емоцiї пiд контролем. Тиждень 

буде доволi напруженим, багато чого пiде не за 
вашим сценарiєм. І це, звiсно, не покращить ваш 
настрiй. Словом, не будуйте чiтких планiв, щоб 
не розчаруватися. У Раків настане смуга везіння. 
Ймовірно, настане знакове знайомство або при-
йде запрошення на хорошу роботу. Настрій буде 
прекрасним. У такому достатку все почне ви-
ходити. Успіх в цей період чекатиме їх в невели-
ких поїздках і коротких подорожах. Друга по-
ловина тижня може принести зміни в їх систему 
цінностей. Зараз не виключена зміна відношен-
ня до грошей і матеріальних благ. У цей період 
Ракам буде важлива підтримка з боку близьких 
людей і членів сім’ї. На щастя, стосунки з ними 
зараз складатимуть гладко і позитивно. Раків 
захлесне потік інформації і нових ідей, в похід 
за знаннями вони відправляться на тренінги, 
лекції і курси. 

Лев (2 4 .07–23 .0 8) 
 Слi дк у йте за слова ми, не 
о б i ц я й т е  н i ч о г о  з а й в о г о. 
О т о ч у ю ч i  п р и с к i п л и в о 
спостерiгатимуть за вашими 
д i я м и .  В и  п р о я в и т е  с в о ї 
лiдерськi якостi, вас чекає успiх 
у запланованих зустрiчах i за-

ходах. Близькi зможуть здивувати вас i надих-
нути на змiни. Починаючи з середини тижня, 
щоб досягти кращих результатiв, проявiть 
творчий пiдхiд до роботи. Леви зіткнуться з 
якоюсь перешкодою. Узяти штурмом його не 
вдасться. Нервувати і квапитися не слідує, по-
спішність все зіпсує. Треба шукати шляхи. 
Перша половина тижня непогано підходить для 
вирішення фінансових і матеріальних питань в 
цей час Леви зможуть зробити вдалі покупки і 
придбання. Друга половина тижня пройде ак-
тивніше. Вони почнуть її відпочивши, повними 
сил і енергії. Цей період досить непоганий для 
нових починань, в цей час вдало складатимуть-
ся короткі поїздки, а спілкування приноситиме 
більше позитивних емоцій. 

Діва (2 4 .0 8 –23 .0 9) 
К а р’є р н i  п о д в и г и  к р а щ е 
вiдкласти, зараз вам навряд чи 
вдасться проявити себе на 
роботi з кращого боку. Нiчого 
особистого – просто для всього 
свiй час. Особливо вдалою буде 

середина тижня. Багато проблем вирiшаться 
самi по собi, без зайвих зусиль. Для вирiшення 
давнiх справ знайдуться потрiбнi вам люди. Діви 
продовжать проявляти активність у сфері друж-
ніх взаємин. Поряд з ними зараз опиняться люди 
з активною життєвою позицією, може виникати 
і деяка конкуренція, яка лише сприятиме зрос-
танню і розвитку. Вирішенням фінансових пи-
тань типові Діви зможуть успішно зайнятися 
протягом другої половини тижня. У цей період 
їхні фінансові плани виявляться вдалими, 
з’явиться можливість планувати витрати, здій-
снювати вдалі покупки. Тиждень – непростий, 
але дуже важливий перевал в стосунках. Робота 
і справи залишають мало часу на любов і роман-
тику. 

Терези (2 4 .0 9 –23 . 10) 
Для вас найвдалiшою буде друга половина тиж-
ня. Це сприятливий час для творчого прояву. 
Спробуйте втiлити свої задуми в роботi, не со-
ромтеся пропонувати нові iдеї. Перша половина 

тижня сприятлива для вирішен-
ня побутових питань, покращен-
ня домашнього iнтер’єру. На вас 
чекає успiх у роботi, але для 
цього варто уникати конфлiктiв. 
Терези, нарешті, займуться осо-

бистими проектами. Розташування планет 
протягом першої половини тижня дозволить 
типовим Терезам активно добиватися поставле-
них перед собою цілей і завдань . При цьому 
вони зможуть поєднувати напористість з лег-
шими підходами, діяти в потрібні моменти 
відкрито, а в інший час проявляти необхідну 
обережність. Це виведе їх на передній план. 
Краще всього справи підуть в другій половині 
тижня. В цей час можуть з’явитися нові плани, 
частіше приходитимуть нові ідеї. Також друга 
половина тижня сприятлива для прояву осо-
бистої ініціативи в будь-яких колективних 
справах. 

Скорпіон (2 4 . 10 –2 2 . 1 1) 
Ви зумiєте вийти сухим iз води, 
що б не сталося. Дiловi якостi до-
поможуть вам як у службових, так 
i в особистих справах. Будьте 
уважнi, пiдписуючи фiнансовi 
документи. Найактивнiшою буде 

друга половина тижня. Не лiнуйтеся обговорю-
вати з колегами робочi моменти, а з близькими 
– плани на вихiднi. Не давайте в борг i не по-
зичайте самi – для фiнансових оборудок це не 
кращий перiод. У першій половині тижня для 
Скорпіонів найвигідніше буде зайняти позицію 
стороннього спостерігача і ні в що не втручати-
ся. Це час відпочинку і накопичення інформації. 
Слід навести лад в службових справах, завер-
шити початі проекти. Продемонструвати резуль-
тати своєї роботи вони зможуть вже в останні 
дні цього тижня. Проте може виникнути така 
ситуація, що, навпаки, вони не захочуть розпо-
відати про власні досягнення, а використовува-
тимете їх для досягнення власних цілей. Скор-
піони схильні до вільного розвитку власного 
особистого життя, і навряд чи удасться поклас-
ти на них жодні обмеження. Вони будуть актив-
ні в інтернет-товариствах і сайтах знайомств, а 
також помітні на клубних вечірках. 

Стрілець (23 . 1 1–2 1 . 1 2) 
У  першiй половинi тижня 
бiльше уваги придiлiть роботi. 
Уникайте ризикованих рiшень 
i експериментiв. Вас чекає вдала 
компанiя i спiвробiтництво у 
б у д ь – я к и х  с п р а в а х .  Ч а с 
змiнювати досягнутi результа-

ти як у робочих, так i в сiмейних питаннях. Не 
зупиняйтеся на пiвдорозi! У другiй половинi 
тижня вас порадують приємнi новини. Стрільці 
зможуть добитися успіху в разі раціонального 
підходу до свого життя. Всі перешкоди і непо-
розуміння виявляться надуманими. Важливо 
повноцінно відпочивати. Друга половина тижня 
виявиться сприятливим періодом для подоро-
жей разом зі своїми друзями. Зараз вони змо-
жуть побувати в найцікавіших місцях, а їх за-
цікавленість, що посилилася, зможе задоволь-
нити подорож по тих країнах, в яких Стрільці 
раніше не бували. Друга половина тижня також 
стане непоганим періодом для навчання. Це 
підвищить працездатність і поліпшить зовніш-
ній вигляд. Нарешті будуть частково реалізова-

ні амбіції Стрільців, і багато в чому завдяки 
чарівності і умінню сподобатися. Можна буде 
побачити нові горизонти і розраховувати на 
підтримку заступників. 

Козеріг (2 2 . 1 2–20.01) 
Тиждень буде насиченим на 
важливi подiї. Зокрема це сто-
сується фiнансових питань. 
Незважаючи на апатiю, вам 
удасться подолати бар’єр у сто-
сунках iз колегами. Закінчиться 

безгрішшя, настануть якісь дивні зміни на ро-
боті. У цей самий час Козероги можуть почи-
нати крупну перебудову в своєму житті. Роз-
ташування планет в першій половині тижня 
говорить про високу активність типових Козе-
рогів у сфері ділових і особистих взаємин. 
Протягом цього періоду вони зможуть відкри-
то обговорювати доволі гострі питання і навряд 
чи зможуть уникнути розбіжностей. Завдяки 
продуманим, але при цьому рішучим діям, 
Козероги зможуть досягти високих результатів 
і великих успіхів протягом другої половини 
цього тижня. Цей період буде ефективний і для 
вирішення будь-яких формальних питань. 
Ближче до неділі Козероги відмітять, що зрос-
тає їх сексуальність, а їх інтимне життя стає 
динамічнішим. Ви прагнете бути iдеальним у 
всьому, робити все краще за iнших – це прине-
се свої плоди. Зокрема це стосується дiлових 
питань. 

Водолій (2 1 .01–19.02) 
У пе рш i й полови н i  т и ж н я 
можливi сварки з рiдними. Але 
невдовзi удача i радiсть життя 
повернуться до вас. На роботi ви 
встигнете зробити навiть те, на 
що й не розраховували. У цей час 

краще не плануйте важливi справи. Ви знайде-
те спiльну мову з людьми, якi вас цiкавлять. 
Також зможете проявити себе в новому амплуа. 
Протягом першої половини цього тижня типо-
вим Водоліям зірки радять завершити всю ту 
роботу, яка вимагає високої активності. Вже в 
другій половині семиденки такого ентузіазму 
ви проявити не зможете, а тому постарайтеся 
використовувати можливості цього періоду 
максимально. Друга половина тижня стане 
вдала для розширення свого кругозору, подо-
рожей з метою відпочинку і розваг. В особисто-
му житті Водоліїв стануться зміни. Навіть не-
вільні Водолії обзаведуться новим партнером. 
Самотні ж отримають пропозицію руки і серця. 
Робіть уранці дихальну гімнастику. Частіше 
бувайте на свіжому повітрі. Погіршується епі-
демічна обстановка. Якомога менше часу про-
водьте серед натовпу. Уникайте гастрономічних 
експериментів. 

Риби (20.02–20.03 ) 
 Про себе нагадають родичi, з 
якими ви давно не спiлкувалися. 
У цен т рi  у ва г и оп и н я т ь с я 
особистi, сімейні справи. Дехто 
з вас займатиметься благоустро-
єм житла. Обставини складуться 

так, що успiх у ризикованих починаннях вам 
гарантовано. Тож уперед! Зараз ви здатнi на 
неочiкуванi вчинки й оригiнальнi рiшення. 
Звернiть увагу на небезпеку травм. Це час, коли 
слід активізувати егоїстичні схильності. Вони 
допоможуть отримати вигідне замовлення і 
крупний гонорар за його виконання. Ось тільки 
поширюватися про це не треба. Зараз можливий 
початок нових романів, які у результаті приве-
дуть до серйозних взаємин. В існуючих союзах 
тепер також спостерігатиметься динамічність і 
гармонія. Деякі Риби задумаються про продо-
вження роду. Романтики стане менше в другій 
половині тижня. На зміну їй з’явиться бажання 
до інтенсивної праці. Енергії і сили для цього 
буде достатньо, і навряд чи залишиться на по-
чуттєві та інтимні контакти, які в цей період 
можуть виявитися вельми яскравими і емоцій-
ними. Не проводьте біля комп’ютера чи перед 
екраном телевізора цілий день. 

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 16 ПО 22 
ТРАВНЯ 2022 РОКУ 
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

for regional runs 
from Mon-Fri 

$28/hr 
min 2 years experience and 

clean DMV record a must 

Please call: 847.409.7704

Small transportation company in 
BROADVIEW 

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

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

224.828.1773  &  630.991.7566224.828.1773  &  630.991.7566

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

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

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ 

CDL водії клас A

773.426.8189  #6

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

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

CDL водії клас A

773.426.8189

Потрібен водій CDL, 
заробітня 
плата 
$3500 
в тиждень.  

Потрібен водій CDL, 
заробітня 
плата 
$3500 
в тиждень.  

Потрібен водій CDL, 
заробітня 
плата 
$3500 
в тиждень.  
773.600.5114 #39

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

Call 847-804-1304

#11/202








Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
äëÿ âîä³¿â CDL-A

#8/2017Тел.  773.305.8191

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

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

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 773-599-5066
224-829-1421

Для вiдповiдального водiя з чистою iстрорiєю
Надаємо новий трак та трейлер

По всiм питанням звертайтесь за 
номером Юлiя 312 755 8264 

НЕВЕЛИКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ 
шукає водiя CDL-A в Маямi

Мiсяць через мiсяць роботи зi 
ставкою 2500долларiв на тиждень

part time 4 pm - 11 pm
for 32$ per hour.

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

part time 4 pm - 11 pm
for 32$ per hour.

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

224.828.1773 or 630.991.7566224.828.1773 or 630.991.7566

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Insurance agency 
is looking for 

to provide coverage 
for Business and 
personal clients.

Insurance agency 

to provide coverage 

312.723.9963 312.723.9963 #14

INSURANCE AGENTINSURANCE AGENT

Tire Repair & Sales 
New & Used Tires/All Sizes

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

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

 

#3
2773.235.2504   773.235.1300
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

Запрошуємо на роботу:

Малярів і помічників

630.222.5555Розмовляємо польською і 
англійською мовами

Пропонуємо роботу: для осіб з досвідом і без
у фабрику з виробництва металевих виробів
-  Пакування
-  Обслуговування - trimming machine
-  Пропонуємо - страхівку, оплачуємо відпустку, 401К

Фабрика знаходиться в Alsip, IL

708.388.4914Розмовляємо польською мовою

 Потрібні монтажники та 
обробники з досвідом 
або для навчання.

 Позиції відкрито.
 Досвід корисний.
 Магазин на північ

від Чикаго. 773.849.4615773.849.4615773.849.4615

HARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORING

#18

773.697.1924 

Робота в місті
Чикаго

Робота в місті
Чикаго

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

#9/2021
Повна або
часткова
зайнятість

Повна або
часткова
зайнятість

773.715.1436773.715.1436

#21
Потрібен

працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

В металургійну фабрику
потрібні ЛЮДИ ДО ПРАЦІ та
ЗВАРЮВАЛЬНИК

847.789.4000
#30 130 Rawls Rd. Des Plaines, IL 60018

Потрібен на роботу - помічник сантехніка

-  Працюємо в приватних і 
   комерційних будинках
-  З досвідом і без
-  Стабільна робота цілий рік
-  Об’єкти в Чикаго і 
   передмістях

773.653.0822

для встановлення 
систем опалення 
та охолодження 

Systems).

Òåë. 773.750.8180
Один рік досвіду.

#17/21

На роботу в 
польський магазин

запрошується 
КУХАР і 

ПОМІЧНИК КУХАРЯ
Чікаго

773-281-1422

Вимоги - досвід роботи, страхівка, інструменти

847.208.4731
Або ucbdesk@gmail.com

Розмовляємо польською і 
англійською мовами

United Chicago Builders

Запрошуємо на роботу 
спеціалістів з інсталяції 

сайдингу в нових 
будинках в Чикаго

Працівники або субконтрактори потрібні на роботу:
Прибирання офісів і медичних закладів

-  Вечірня зміна

312.805.0964
Розмовляємо польською і англійською мовами

Запрошуються
на роботу

ФУГАЗЕРИ З УМІННЯМ 
МУРУВАННЯ. 
З досвідом 

роботи або без.

773-895-2544 
(Вєслав)

EMPLOYMENT  AGENCY

POLONIA 

773.282.1044

39 Years 

in Business
4220 N. Milwaukee, Chicago, IL 60641 
Open daily: Mon-Fri – 10 am - 6 pm; Sat –10 am - 2 pm; Sun – 11 am - 3 pm

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

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

CALL US FOR A GOOD JOB!

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035



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.
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$5 off 25$

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 
 ЗДАЮ В РЕНТ

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, обза-
веждане, отопление, 
отопляем вътрешен 

гараж за 1 кола и  
улично паркиране за 

повече. 

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ

  КУПЛЮ
 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

CAREGIVERS - 
WESTERN SUBURBS 
(ASSISTING HANDS) 
Do you care for the 

elderly? Do you want 
flexible job hours, 

great benefits? Call us 
at: Tel. 630.3059100 or 
go to assistinghands.

com/`naperville

Family in Chicago  
is looking  for  

a personal nanny. 
Bulgarian speaking  

is a plus.   
Please contact 

wenaw87299@mldsh.
com

На роботу потрібні 
жінки  

для прибирання  
будинків.  

Робота в групах.  
Хороша зарплата. 
 Забираємо з дому.  

847-312-6508 #18

РІЗНЕ

www.ukrslovo.net

847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065

773.317.8035773.317.8035773.317.8035773.317.8035
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847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035

osem.info@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

You Deserve
To Be With 
The Best!

You Deserve
To Be With 
The Best!

You Deserve
To Be With 
The Best!

You Deserve
To Be With 
The Best!

847.707.0065
773.317.8035
847.707.0065
773.317.8035
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773.317.8035

7725 W. Wilson Ave. 
Norridge, IL 60706 

RUNWAY REALTY, INC 

Багаторічний досвід 
Знання ринку нерухомості
Висока професійна  кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ 

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker
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•	 SUPER	EGO	HOLDING	LLC

•	 IMG	TRUCKING

•	 S	&	T	TRUCKING

•	 MEEST

•	 BONDAR	INSURANCE	GROUP

•	 TRIPPLE	D	EXPRESS

•	 AMERIFREIGHT	SYSTEMS	LLC

•	 STATE	EXPRESS

•	 ALEXANDRA’S	PIEROGI

•	 SHOP	&	SAVE	GROCERY	

STORES

•	 POLAMER

•	 MILA’S	INSURANCE	SERVICES

•	 LAW	OFFICE	OF	LAURA	GOLUB

•	 MEI	FREIGHT	INC

•	 GABRIEL	TRAVEL

•	 ALYNEVICH	INC.

•	 NEW	TRANS	LOGISTICS	INC.

and all other businesses, which you can see on the newspaper pages.
We greatly appreciate those of you, who are doing business with the advertisers, who support us!

THESE ARE SOME OF THE BUSINESSES, WHICH SUPPORT THE UKRAINIAN 
NEWSPAPER “UKRAINSKE SLOVO” (EST. 2002) - CHICAGO, USA:

GLORY TO UKRAINE!
GLORY TO THE HEROES!
GOD BLESS UKRAINE!

YOU CAN CONTACT “UKRAINSKE SLOVO” NEWSPAPER 24/7:

773.317.8035 or 773.317.0904
E-mail: president.umg@gmail.com

www.ukrslovo.net
Thank you!

During these tumultuous times, “Ukrianske SLOVO” newspaper is working 24/7 to give its contribution in 
the information war and to coordinate the efforts of the Ukrainian & other communities, who are willing 

to help those who fight in Ukraine against the Russian occupiers.
You can access info 24/7 in our facebook groups/pages and at www.ukrslovo.net

These are some of our FB groups/pages (Join/Like them in order to access all the info):

Ukrainians in Chicago | Українці Чикаго:
https://www.facebook.com/groups/UkrainiansInChicagoUnit-
ed

Ukrainians in USA | Українці США:
https://www.facebook.com/groups/UkrainiansInUSAUnited

Ukrainian newspaper “Ukrainske Slovo” USA & Canada:
https://www.facebook.com/groups/197355576969283

Ukrainske Slovo - The Newspaper of the Ukrainians in the 
USA:
https://www.facebook.com/ukrslovo

Ukrainske Slovo:
https://www.facebook.com/ukrainskeslovo

Eastern Europeans in Chicago:
https://www.facebook.com/groups/885796501934436
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