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травня 2022 року відбувся фінал
«Євробачення-2022», який проходив у Турині (Італія). Українські представники з Івано-Франківщини - гурт
KALUSH Orchestra - з піснею «Stefania»
посіли перше місце й виграли пісенний
конкурс, отримавши загальну оцінку у
631 бал. Україна почула заповітне слово
- «Перемога!» Поки що це лише на «Євробаченні-2022». Але для нашої держави
важливі усі перемоги, які здобувають
українці, у тому числі й пісенні.
Букмекери впродовж останніх тижнів
підготовки до конкурсу впевнено ставили на перемогу України, а напередодні
фінального концерту ставка на перемогу
KALUSH Orchestra складала рекордні
60%! Тому ніхто не сумнівався, що Україна стане переможцем «Євробачення
2022».
Спочатку за голосуванням журі калуський гурт входив лише у першу десятку. Проте головну роль у підсумку зіграло голосування глядачів. Найбільше балів українському гуртові віддали саме
вони - 439! Право голосування мали 39
країн. У середньому 7 балів було від однієї країни, 8 - від двох, 10 балів - від
восьми і по 12 балів було аж від 28 країн!
«Дякую! Ця перемога для кожного
українця! Слава Україні!» - за явив
фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк зі
сцени.
Переможців одразу ж після закінчення конкурсу привітав Президент України
Володимир Зеленський:
«Наша мужність вражає світ, наша
музика підкорює Європу! Наступного
року Україна прийматиме «Євробачення»! Втретє у своїй історії. І вірю – не
востаннє. Ми зробимо все, щоб одного
разу учасників та гостей «Євробачення»
приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за
перемогу Kalush Orchestra та всім, хто
віддав за нас свої голоси! Упевнений, не
за горами наш переможний акорд у битві з ворогом», - заявив він.
Український реп-гурт переміг попри

«МІЖ КРАПЛЯМИ
ДОЩУ». МИНАЄ Ст. 2, 3
ДЕВ’ЯТЬ ДНІВ З ЧАСУ
ВІДХОДУ У ЗАСВІТИ
ЕКСПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ЛЕОНІДА
КРАВЧУКА
У вівторок у Києві
поховали на Байковому кладовищі
першого президента України
(1991 – 1994 рр.)
Леоніда КРАВЧУКА,
котрий 10 травня
відійшов у вічність на 89-му
році життя.

ДЕВІД ПЕТРЕУС, ДИРЕКТОР ЦРУ (2011-2012 РР.):
РОСІЙСЬКІ СИЛИ ПОКАЗАЛИ ВСІ ВІЙСЬКОВІ
НЕДОЛІКИ, ЯКІ ЛИШЕ
МОЖНА УЯВИТИ
те, що після свого виступу у фіналі «Євробачення» фронтмен Олег Псюк зробив
заяву про те, що необхідно врятувати
українські Маріуполь та «Азовсталь».
Організатори конкурсу вирішили не застосовувати санкції до України та не
дискваліфікували їх. Слова Псюка на
сцені назвали гуманітарними, а не політичними. А бійці полку Азов подякували
за слова підтримки від Kalush Orchestra
під час виступу у фіналі «Євробачення-2022».
Лідер гурту своєю чергою подякував
європейському глядачеві за підтримку і
голоси, а також зі сцени виголосив: «Слава Україні!» і увесь зал відповів «Героям
слава!». Таким голосуванням європейці
підтримали не лише Kalush Orchestra, а й
всю Україну, яка нині бореться за демократичні, людські цінності.
Пісня «Стефанія» була записана до
війни в Україні та присвячена мамі соліста Олега Псюка – Стефанії, проте з
початком повномасштабного російського
вторгнення композиція набула іншого
смислу.
Фронтмен Kalush Orchestra розповідав

ще до конкурсу: «Пісня насамперед про
маму, у ній немає жодного слова про війну. На жаль, вона все ж таки стала символом цієї війни, і для мене сприйняття
змінилося. Тепер я також її ототожнюю
з Україною загалом, а не лише з мамою».
Отже, наступного 2023 року Україна
як країна-переможниця має проводити
«Євробачення» на своїй території. Проте
вона може передати право проведення
конкурсу іншій країні. Правда, у новітній
історії конкурсу і загалом після 1980 року
таке ще не траплялося.
Україна перемагає на «Євробаченні»
вже втретє. Вперше це сталося у 2004
році, коли на конкурсі у турецькому
Стамбулі перемогла Руслана з піснею
«Wild Dances», а вдруге - коли на конкурсі в шведському Стокгольмі перемогла
Джамала з піснею «1944».
Україна також є єдиною країною, яка
жодного разу не провалилася в півфіналах «Євробачення» (їх запровадили у
2004 році), і єдиною східноєвропейською
країною, яка перемагала більше одного
разу.
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Україна вже
виграла бої на
півночі,
зруйнувавши
плани Кремля
щодо
встановлення
промосковської
влади в Києві.
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вівторок у Києві поховали на Байковому кладовищі першого президента
України (1991 – 1994 рр.) Леоніда КРАВЧУКА,
котрий 10 травня відійшов у вічність на 89-му
році життя. Торік він мав складну операцію
на серці, яку провели в одному з медичних
закладів Німеччини, й відтоді не покидав
клініку…
Л. Кравчук пройшов непростий шлях від
компартійного функціонера, причому ідеологічного штибу, до глави самостійної України – держави, вже не
залежної від комуністичної доктрини
й радянщини. Безумовно, з його іменем тісно пов’язана зоря новітньої
української суверенности, що почала
сходити ще 1989-го, поки 24 серпня
1991-го не досягла свого зросту й
сили.
Президент Володимир Зеленський
назвав Л. Кравчука таким політиком,
котрий завше вмів слушно висловитися з будь-якого приводу. Про нього
казали як про спритного дипломата,
котрий умів пройти «між крапельками дощу».
Та водночас із ним асоціюємо і гіперінфляцію
та «к ра вч у ч к и», й набу т тя Ук ра ї ною
без’ядерного статусу та Будапештський меморандум, що, як з’ясувалося 2014-го, не слугував ніяким гарантом безпеки для нашої держави, що добровільно відмовилася мати
зброю масового знищення…
У тому зв’язку цікаві головні віхи життя
цієї вагомої історичної персони, про які, мабуть, і нині не всі знають. Отож віддамо тепер
належне державницькій постаті Леоніда
Кравчука у стилі давньої латинської приповідки: «Про мертвих – лише хороше, або нічого, крім правди» (у сучасному світі її чомусь
цитують здебільшого в усіченому варіанті: без
«крім правди»).
Л. Кравчук народився 10 січня 1934 року в
родині Макара та Юхимії (Єлизавети) Кравчуків, які жили в селі Великому Житині Рівненського повіту Волинського воєводства
(нині – Рівненщина). Тоді ці українські землі
перебували під владою Польщі. Батько майбутнього українського президента не повернувся з Другої світової. А його мати прожила
в рідному селі все життя (померла від інсульту 1980 р., пораючись на городі), відмовляючись від пропозицій сина перебратися до
Києва.
Оселя Кравчуків не збереглася. Є лише
будинок, де родина жила після того, як мати
Леоніда вдруге вийшла заміж. Свого часу там
хотіли облаштувати музей першого президента, проте Л. Кравчук відмовився, сказавши,
що на подібне заслуговують лише покійні.

Здобувши бухгалтерську освіту у Рівненському кооперативному технікумі, Леонід
переїхав до столиці. 1958-го закінчив Київський державний університет, отримав спеціальність викладача суспільних наук. Того ж
року вступив у компартію. Із навчанням в
університеті пов’язаний напівлегендарний
епізод із життя Кравчука. Він сам стверджує,
що був натурщиком для пам’ятника Миколі
Щорсу, позувавши скульпторові Миколі Лисенку. «Я навіть не знав, що таке буває, що
пам’ятники роблять з натури. Погодився. І ось
протягом двох місяців ходив до Лисенка в
майстерню як на роботу... Пам’ятаю, що отримував за це досить непогані гроші. Купував
на них їжу, годував половину гуртожитку.
Правда, тоді я не знав, що це буде саме
пам’ятник Щорсу», – розповідав Л. Кравчук.
Щоправда, історики архітектури уточнюють,
що натурщиків було декілька, і фінальну
версію статуї ліпили з іншого студента…
Із 1958 по 1967 рік Леонід Кравчук працював у Чернівцях, а після закінчення Академії
суспільних наук при ЦК КПРС став партійним
функціонером. На початку 80-х років «доріс»

до посади завідувача відділу пропаганди і агітації ЦК КПУ. Майбутній
президент тоді боровся з проявами
буржуазного націоналізму і впливом
Ватикану на західноукраїнських теренах. Та все змінилося, коли за наполяганням першого секретаря ЦК КПУ
Володимира Щербицького й секретаря
з ідеології Юрія Єльченка він став
«куратором» «Народного руху за перебудову» – організації письменників та
іншої інтелігенції. «Публічним політиком я став фактично за наказом

партії», – писав Леонід Макарович в автобіографії. Він відвідав установчий з’їзд Руху,
навіть виступив на ньому, хоча його й освистали, а потім на Політбюро наполягав на реєстрації нової громадської структури.
1990-й – рік кар’єрного злету Кравчука, він
став спікером Верховної Ради УРСР XII скликання. Цьому передував від’їзд до Москви

тодішнього голови ВР Володимира Івашка, що
у ЦК КПУ розцінювали як втечу, хоча політик
нібито лише погодився на пропозицію генсека ЦК КПРС Михайла Горбачова стати його
заступником.
На роль спікера Ради парламентські комуністи висунули Кравчука як другого секретаря ЦК. Уже тоді, писав
він, ортодоксальне крило
компартії вважало його
«бандерівцем», а націонал-демократи таврували як партапаратника…
Роботу тієї Ради він називав «виром», а атмосферу – зовсім несхожою
на благочинне зібрання
комуністичних часів. Кульмінацією ж активності парламенту стало проголошення
незалежності України.
Про події 19–24 серпня 1991 року Кравчук
багато й охоче розповідав пресі. Переговори
в Києві з членом ДКНС (більш відоме як
ГКЧП) генералом Валентином Варенниковим, вихід із партії, намагання не допустити
вуличних маніфестацій і врешті – проголошення Акта про незалежність. «Я злукавив
би, коли б сказав, що десятиріччями плекав
мрію про незалежність України… Я жив на
зламі епох і також, даруйте за вислів, ламався»,
– писав Л. Кравчук у спогадах.
На 1 грудня в Україні було призначено
референдум щодо підтримки Акта та вибори
президента держави. За словами політика, він
більше переживав саме за референдум і був
щасливий, дізнавшись про підсумки: 90,32%
– за незалежність. На виборах глави держави

Кравчук набрав 61,59% голосів, його
головний конкурент В’ячеслав Чорновіл
– 23,27%.
За тиждень, 8 грудня 1991 року, він
підписав у Біловезькій пущі угоду про
припинення існування СРСР як геополітичної реалії… П’ятирічний термін
перебування на посаді Кравчук не допрацював. Під тиском опозиції, на тлі
гіперінфляції та шахтарських страйків,
він погодився на дострокові вибори
влітку 1994-го.
У двох турах перший президент поступився тодішньому експрем’єрові Леоніду
Кучмі (хоча виграв перший тур). У книжці
«Одна Україна, єдиний народ» (2010) Кравчук
називає своєю помилкою те, що дав згоду на
проведення дострокових виборів. Він навіть
називав їх неконституційними і взагалі збирався не балотуватися. Документи до ЦВК
подав за три дні до завершення терміну…
«Допомагала проти мене Росія, втручаю-

чись безпосередньо. І команда в мене була
погана. Просто погана – люди, виховані за
більшовицьких часів. А команда Кучми займалася піаром», – писав він. Власне, в одному зі своїх останніх інтерв’ю, оприлюднених
ще торік, Л. Кравчук назвав своєю найбільшою помилкою як політика й державного
діяча те, що вірив РФ.
Кравчук завжди уточнював, що остаточні угоди
про без’ядерний стат ус
України підписав його наступник Кучма, хоч їх розробляли з 1992 року. Ядерні
озброєння на території

країни неможливо було застосувати, адже
коди запуску все одно зберігались у Москві,
наголошував перший президент.
«Термін придатності ядерних боєголовок
закінчувався в 1997 році. Потрібно було заміняти їх. Україна їх не виробляла. Потрібно
було попросити, щоб Росія поставила нові
боєголовки на стратегічні ракети, що стояли
в Україні. Це реально? Ні», – сказав він «Радіо
Свобода» у 2019 році.
А от візок, що отримав назву «кравчучка»,
винахід інженера-конструктора київського
авіазаводу Олексія Сергеєва й один із символів першої половини 90-х, політик вважав
провісником позитивних змін в житті українців. «Хто їздив із «кравчучкою», нині має
свій бізнес, а хто бігав із прапором, то бігає з
ним і досі», – так заявив він в інтерв’ю журналу «Пропозиція» 2013 р. До речі, 2006-го, коли
Кравчук балотувався в народні депутати за
списком проросійського блоку «Не так!»,
ширився анекдот про перейменування «кравчучки» на «нетачку».
Із 1994 по 2006 рік експрезидент був депутатом Верховної Ради. Спершу – позафракційним мажоритарником, потім членом фракції
СДПУ(о). Він зблизився з бізнесменами Григорієм Суркісом та Віктором Медведчуком,
про яких відгукувався компліментарно. (В
останні роки, правда, казав, що за всіма вчинками Медведчука простежується «напрямна
дія Путіна»).
Діяльність другого президента Кравчук
охарактеризував фразою-мемом: «Маємо те,
що маємо». Однак потім не раз висловлював
Кучмі підтримку.
Під час подій 2004 року, викликаних фальсифікацією результатів виборів президента,
проявив себе як миротворець. Наполягав на
голосуванні за пакет постанов та законопроєктів, що мав покласти край кризі.
Публічно опонував четвертому президенту Вікторові Януковичу, зауважуючи, що той
даремно погодився балотуватися, а сором за
це обрання має відчувати весь український
народ. Утім, Кравчук погодився очолити Кон-
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Nota Bene

ституційну асамблею, яка готувала вигідні
режиму Януковича зміни до Основного Закону. 2013 року він брав участь в організованих Адміністрацією Президента круглих
столах, де засуджували масові маніфестації в
Києві та висловлювали підтримку діям «беркутів». На виборах президента 2019 року підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко.
З початком війни на сході України Кравчук
активно коментував події, пропонуючи надати Донбасу особливий статус. На думку експрезидента, конфлікт не має військового вирішення. Також він схвалював ініціативи
щодо євроінтеграції України та очолив гро-

мадську організацію «Рух за Україну в
НАТО».
30 липня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив 86-річного
Кравчука головою делегації України у
Тристоронній контактній групі. Це сталося після відставки попереднього голови Леоніда Кучми. На цій посаді своєю
головною метою перший президент називав удосконалення механізму дотримання режиму припинення вогню.
У червні 2021 року Кравчук мав операцію на серці та вимушено припинив
політичну діяльність. Декілька місяців
він перебував у реанімації, потім проходив
реабілітацію. Відомостей про його стан фактично не надходило. Після масштабного
вторгнення Росії в Україну в лютому нинішнього року від імені колишніх президентів
Кравчука, Кучми та Ющенка було оприлюднено заяву зі словами підтримки співвітчизників. «Усі разом ми переможемо. Ми вистоїмо. Росія заплатить за свої злочини», – йшлося у документі, що став останньою публічною
дією першого глави новітньої Української
держави.
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країна вже виграла бої на півночі,
зруйнувавши плани Кремля щодо
встановлення промосковської влади в Києві.
Росіянам довелося відступати з величезними
втратами з північної частини України, але
тепер вони намагаються досягти успіху на
сході й півдні. Водночас Київ отримує безпрецедентну допомогу від західних країн і продовжує захищатися від масштабної російської
агресії.
На чиїй стороні зараз знаходиться перевага, які недоліки проявила російська армія?
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів чотирьохзірковий генерал у відставці Девід Петреус, який командував американськими та
міжнародними силами в Афганістані й Іраку,
а також очолював Центральне розвідувальне
управління (ЦРУ).
- Генерале Петреусе, ви входите до складу правління Інституту вивчення війни і
регулярно ділитесь аналізом поточної ситуації на основі цих звітів. Чи могли би ви
зараз окреслити на фаховому рівні ситуацію, ґрунтуючись на вашому нинішньому
баченні війни?
- Я думаю, зараз ми є свідками поворотного моменту у війні в Україні. Українці виграли перші битви – під Києвом, Черніговом і
Сумами, звідки росіяни вивели свої війська
після того, як не змогли взяти столицю, повалити уряд і привести до влади проросійського президента замість Президента Зеленського.
Потім вони (росіяни – ред.) зосередили
свої зусилля у східній та південно-східній
частинах країни, де так само не спромоглися
подолати й половини шляху до Одеси. Вони
хотіли пройти через Миколаїв, але не змогли
навіть наблизитися до двох мостів через річку
в місті, щоби просуватися далі до Одеси.
Отже, ця мета також опинилася поза межами
їхньої досяжності.
Зараз їхня увага знову сфокусована на захопленні якомога більше нових територій на
південному сході України, на південь від
Харкова, в частинах Донецької й Луганської
областей, які й так впродовж останніх кількох
років формально контролювалися підтримуваними Росією сепаратистами. А потім – створити напір ще з району Маріуполя, портового
міста на південному сході України. Його досі
обороняють захисники, які тримають оборону у величезному металургійному комплексі, що має вихід прямо до води в цьому
портовому місті.
росіянам вдалося досягти окремих, однак
дуже важких успіхів, які далися їм величезною ціною. Вони зазнали суттєвих втрат з
точки зору особового складу, основних систем
озброєння, транспортних засобів тощо. Але
очевидно, що вони досі здатні наносити дуже
руйнівні удари ракетами й бомбами – буквально по всій території Україні. Крім того,
вони також застосовують величезну кількість
реактивних систем залпового вогню й артилерії по районах, розташованих ближче до
лінії фронту.
Україна намагається скоріше ввести в дію
величезну кількість озброєння, обладнання,
боєприпасів тощо, які надають Сполучені
Штати, Велика Британія та інші країни НАТО
й Заходу. Вони виводять ці вогневі можливості на передову.
Отже, я думаю, що впродовж наступних
тижнів ми побачимо, як українці нарощують
темпи своїх контратак на сході й на південному сході.
- Із майже всіх звільнених міст, які перебували під тимчасовою окупацією сил РФ,
надходили повідомлення про факти нелюдського поводження з місцевим населенням,

ДЕВІД ПЕТРЕУС, ДИРЕКТОР ЦРУ (2011-2012 РР.):
ВСІ ВІЙСЬКОВІ НЕДОЛІКИ,

такі як масові вбивства, страти, зґвалтування, катування. Це ж не поодинокі, а
системні випадки... Якщо враховувати ваші
спостереження з досвіду минулих війн, як
такій тактиці росіян можуть протидіяти
українські некомбатанти?
- Як ви правильно зауважили в запитанні,
я думаю, коректно буде сказати, що існує
культ воєнних злочинів, який пронизує всі
російські підрозділи. Це не відхилення. І це
не винятки, які могли би трапитися і в нашій
(американській – ред.) армії.
Так, ми теж допускалися помилок роками.
Ми, по суті, порушували міжнародне право
– якщо говорити про закони – правила ведення сухопутної війни за Женевською конвенцією. Траплялися й особливо кричущі випадки,
як-от у слідчому ізоляторі на захід від Багдада.
Але це були винятки, і коли таке траплялося,
як ви пам’ятаєте, ми проводили розслідування,
які були чесними й детальними. Ми встановлювали всі факти, які мали місце, вживали
заходів для виправлення ситуації, застосовували покарання й розкривали інформацію,
щоби такого більше не сталося.
У випадку ж з росіянами, виникає враження, що для них подібні злочини є культом.
Я гадаю, єдине, що можна було зробити, і
це насправді було зроблено – задокументувати все настільки ретельно, наскільки можливо, щоби це могло спрацювати з часом. Існують соціальні мережі, на які можна завантажувати подібну діяльність. І, безумовно, це те,
що треба робити…
Водночас, українці потребують підтримки
власних сил на фронті, і це дійсно те, що люди
(некомбатанти – ред.) в Україні роблять настільки вражаюче. Вони дбають про те, щоби
солдати мали гарячу їжу, можливість відновитися, коли виходять із боїв на лініях фронту, і вони всіляко їх підтримують. Крім того,
це може передбачати певну діяльність, яка
насправді є дуже й дуже важливою, наприклад, для підриву командно-адміністративної
системи російських сил.
Адже зараз добре відомо, що система
зв’язку росіян не захищена складними алгоритмами зі стрибковою зміною частоти, якою
користуються наші військові. Здебільшого у
них все, фактично, працює у відкритому доступі на високочастотних або короткохвильових радіоканалах без шифрування. Тож,
будь-який українець із поліцейським сканером або ж радіоаматор може реально знайти
ці канали, прослухати й записати. Якщо цікаво, можна, наприклад, записувати, як росій-

ські солдати сваряться на своїх командирів,
що відбувається доволі часто, а потім глушити їхні канали.
Це – лише один із багатьох способів, як
можуть діяти звичайні українці, що насправді може стати величезною допомогою військам
на передовій. Бо в такій ситуації відсутність
зв’язку між командним складом та нижчою
ланкою вимагає, щоби генерали, командири
бригад, полків і батальйонів особисто
з’являлися на передовій, виходили зі своїх
машин, і в цей час вправні українські снайпери просто прибирають їх. Наразі вбито щонайменше десять чи одинадцять російських
генералів. Це приголомшлива цифра, особливо якщо врахувати, що вся армія США
втратила одного генерала протягом десятиліть бойових дій у Іраку й Афганістані. А отже,
це потужний удар по системі управління
російських сил. І ви можете собі уявити, що
чисельність (ліквідованих – ред.) командирів
батальйонів і бригад у рази перевищує чисельність загиблих генералів.
Відомі також приклади, коли звичайні
українці просто повідомляють про те, чим
росіяни займаються у їхньому полі зору.
Можна також допомагати своїм військам
шляхом забезпечення різної матеріально-технічної підтримки на передовій. Цей список
чималий, і що, власне, вражає в українських
людях – це те, що всі вони долучилися до
боротьби, всі намагаються допомогти військовим, які зараз перебувають на передовій, а
також тим, хто на різних посадах докладає
зусиль поза лінією фронту. Отже, ви маєте
дійсно націю у війні. Ви маєте цілу країну, яка
була мобілізована натхненним керівництвом
– від Президента Зеленського на чолі, до тих,
хто його оточує. І це надихає не лише людей
в Україні, це також є важливим чинником для
натхнення багатьох, хто проживає за кордоном, підтримувати тих, хто воює.
У перші дні постало справжнє питання, чи
зможуть українські війська витримати наступ
росіян. Багато спостерігачів, звісно, переоцінювали можливості РФ та недооцінювали те,
на що здатні українці. На Мюнхенській конференції з безпеки (18-20 лютого – ред.) одним
із запитань, яке я поставив присутнім українським парламентаріям, звучало так: «Нам
дійсно потрібно знати, чи справді всі ви збираєтеся воювати?»
Що ж, відповідь на це запитання є більше
ніж зрозумілою… Усі беруть участь у протистоянні, і це одна з причин, чому так багато
людей по всьому

світу мають натхнення допомагати.
- Дезінформація і психологічні операції
росіян розгортаються швидкими темпами.
Чи можете навести приклади ефективних
контрзаходів, тактик і прийомів з боку
українців, які можна застосувати в майбутніх операціях, особливо якщо війна перейде
у тривалу фазу повстанського протистояння?
- Тут варто сказати не лише про українців,
але й про міжнародних журналістів і так
званих «мережан» (від англ. «netizens» – громадян інтернет-мережі), тобто тих, хто живе
в інтернеті. Отже, хто допомагає справі? Будьяка особа, яка намагається вловити, повідомити, поділитися точною інформацією, заснованою на правдивих фактах. Перевіряйте й
діліться з рештою світу.

І що є унікальним у цій конкретній війні
– це дуже велика кількість смартфонів, які
дозволяють будь-кому, хто їх має, бути, по
суті, репортером новин. Існує також легкий
доступ до соціальних медіа, на які можна завантажувати й ділитися відео, фотографіями
й повідомленнями, і навіть до агрегаторів, які
об’єднують все це разом, осмислюють та перевіряють.
Для прикладу, є платформа Oryx. Я так
розумію, що вона має особливий механізм,
який перевіряє, підтверджує й повідомляє про
російські транспортні засоби, зброю, системи
тощо, які були знищені, захоплені, покинуті.
Тож, очевидно, вже знищено стільки танків, скільки російський сектор ВПК виготовляє за три роки. Їх не можна відновити, особливо з урахуванням санкцій щодо постачання в Росію мікрочипів, створених на основі
інтелектуальної власності США, яка, безперечно, визнана найкращою у світі. Тож, їхня
нестача та відсутність у Росії доступу до них
завадить відновленню чи виробництву багатьох боєприпасів і систем зброї, які РФ втратила лише за перші два місяці цієї війни.
Знову ж, цифри дійсно вражають.
Крім того, існують такі групи, як Інститут
вивчення війни, де я працюю в керівному
складі, який збирає воєдино всю наявну інформацію та має чудову команду, що відстежує дії Росії й України. Діяльність таких груп,
я вважаю, дуже важлива, оскільки вони не
піддаються впливу російської дезінформації.
Вони просто намагаються встановити основну істину, щоби повідомити потім про неї без
впливу будь-якого стороннього джерела.
- Генерале, ви вивчали Росію з 1970-х років
– від тактичного до стратегічного рівня, і
ви добре знаєте їх. Враховуючи вашу обізнаність про них і про українців, що би ви порадили, як би підбадьорили або що хотіли би
сказати безпосередньо людям в Україні?
- Ще Наполеон сказав, що моральний дух
проти фізичного – це як троє проти одного.
Іншими словами, найважливіше – те, що в
серці. Це втричі вагоміше, ніж кількість зброї
або які системи озброєнь ви маєте і, на мою
думку, ще жодна війна не підтвердила цього
більше, ніж нинішня. Як я вже сказав, на початку дуже багато спостерігачів не розуміли,
наскільки міцним буде український опір. А я,
підкреслю, казав наперед, що українці будуть
битися дуже потужно, бо бачив їх у дії.
Мені вдалося з’їздити в Україну востаннє
перед пандемією. Незабаром після обрання
Президента Зеленського я таки побував на
Донбасі, був там на передовій і відчув, наскільки міцними, рішучими та боєздатними
були українські сили вже тоді. З того часу вони
лише покращилися.
Згодом вони дуже швидко отримали надзвичайну кількість західних, а також деяких
східних систем зброї, транспортних засобів
тощо. Отже, що вони мають зараз – це силу,
наповнену абсолютно рішучою, незламною
волею, і яка тепер озброєна одними з найкращих військових технологій у світі.
Але зрештою, дійсно треба сказати про те,
що у серці. Йдеться про цілу країну, яка протистоїть неспровокованому вторгненню і не
дає захопити її територію.
Я думаю, до того, як все буде сказано й
зроблено, росіяни втратять багато з тих (територій України – ред.), які вони захопили, і

не тому, що вони відмовляться самі, а тому,
що українці заберуть своє назад. І знову ж, на
моє переконання, наступні тиждень-два будуть вирішальними – через наближення
свята перемоги у Другій світовій в Москві 9
травня, де Володимир Путін хотів би оголосити про суттєві перемоги. Хоча, скоріше за
все, цього не станеться.
Згодом, коли українці введуть на озброєння всі нові можливості (отримані в якості
оборонної допомоги – ред.), вони почнуть
повертати свої території, які їм довелося вимушено втратити під натиском російського
наступу на сході та на південному сході.
Тож, насамперед, я хотів би висловити
всім, хто почує мене, величезне захоплення
тим, що робить Україна як держава. І це (захоплення – ред.), як на мене, відчувають у
всьому світі. Тут йдеться не лише про одного
лідера, один підрозділ чи ланку, а про масштабну командну роботу, «команду команд» (за
книгою «Команда команд. Нові правила взаємодії у складному світі» – ред.). І ця конкретна «команда команд» була абсолютно блискучою й такою, що насправді надихає.
Водночас, цього не можна сказати про
іншу (російську – ред.) сторону. Вона вкотре
продемонструвала культ воєнних злочинів,
відсутність ініціативи на передовій, тактичних стандартів і підготовки, брак планування
кампанії, неналежне матеріально-технічне
забезпечення та погане технічне обслуговування. Насправді росіяни продемонстрували

всі недоліки у військовій справі, які, на мою
думку, можна собі уявити – за кількома винятками. Одними з них є виражена здатність
спричиняти шкоду й руйнування, а також
вбивати невинних цивільних.
Але, з іншого боку, ми бачимо, як надзвичайно чудовий український народ унікальним
чином об’єднався через дії Володимира Путіна. На мою думку, він (кремлівський лідер –
ред.) створив більший вплив на почуття
українського націоналізму, ніж будь-яка інша
сила в історії країни. Це є визначальним. І я
впевнений, що так сталося на противагу тій
меті, яку він (Путін – ред.) прагнув досягти.
Так само, як він добився того, що знову зробив
великим альянс НАТО, а не Росію.
До цього ми дійшли зараз. І український
народ має знати, що світ дивиться та надалі
дивитиметься на нього. Те, що зробили люди
в Україні, викликало не просто співчуття, не
просто вдячність, а дуже, дуже значну підтримку, яка, за моїм відчуттям, триватиме і
далі. Опитування громадської думки в США
свідчать, що близько 75% американців підтримують те, що робить наша країна, що чудово. Я думаю, що так само відбувається в
багатьох інших країнах світу.
Ми поважаємо їх (українців – ред.) за це.
Ми захоплюємося ними. І ми стоятимемо
разом з ними, поки це все триватиме.
Майк Робінсон,
Radio Free Ukraine,
спеціально для Укрінформу.

$40 МІЛЬЯРДІВ ДЛЯ УКРАЇНИ: БАЙДЕН
ОГОЛОСИВ ПРО ВИДІЛЕННЯ ДОДАТКОВОЇ
АРТИЛЕРІЇ ТА ІНШОЇ ЗБРОЇ

Президент США Джо Байден
привітав завершення законодавчих процедур і ухвалення в обох
палатах Конгресу США законопроєкту з масштабним фінансуванням
заходів з протидії агресії РФ в
Україні.
Про це йдеться в офіційному
повідомленні, розміщеному в четвер на сайті Білого дому.
«Я вітаю, що Конгрес надіслав
світу чіткий двопартійний меседж
про те, що народ Сполучених Штатів стоїть разом із хоробрим народом
України, який захищає свою демократію й свободу. Ресурси, які я просив,
дозволять нам відправити в Україну ще
більше зброї та боєприпасів, поповнити власні запаси та підтримати війська
США, які розміщені на території
НАТО»,- зауважив Байден.
Він подякував лідерам, які представляють обидві партії в Палаті представників і Сенаті за швидкий розгляд і
ухвалення законопроєкту, щоби забезпечити безперервну допомогу Україні.
«На сьогодні ми забезпечили Україні історичну оборонну допомогу, і моя
адміністрація продовжить прискорювати доставку зброї й обладнання, на

які Конгрес надав повноваження. Тож,
сьогодні я оголошую про виділення ще
одного пакета допомоги з питань безпеки, який надасть Україні додаткову
артилерію, радари та іншу техніку, яку
вони вже так ефективно використовують на полі бою»,- за явив президент США.
Він зазначив, що ця зброя й техніка
піде «безпосередньо на передову свободи в Україні».
У четвер Сенат США слідом за Палатою представників ухвалив проєкт
закону H.R.7691 Про виділення додаткових асигнувань Україні – 2022. Документ передбачає більш як $40 мільярдів з метою реагування на агресію РФ
проти України.
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Spa and Lash
services available:

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

DLuxe Lashes
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 Classic full set
 Volume full set (2-5d)
 Mega Volume set (6-20d)
 Keratin Lash Lift
 Keratin Lash Lift &
Lash Botox
 Lash and Eyebrow tinting
 PCA Chemical Exfoliation
 PCA Oxygen Treatment

Україна-США

РОСІЙСЬКІ СИЛИ ПОКАЗАЛИ
ЯКІ ЛИШЕ МОЖНА УЯВИТИ
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ПРЕЗИДЕНТ ЗУСТРІВСЯ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ СЕНАТУ США
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травня 2022 року Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією
верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом, яка перебувала з візитом в Україні.
Глава держави наголосив, що цей важливий візит є
потужним сигналом двопартійної підтримки України
з боку Конгресу США, а також американського народу.
Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Україна бореться з російським агресором, захищаючи не лише свою
державу, а й демократичні цінності та свободи, право народів вільно
обирати власне майбутнє.
«Росія здійснює геноцид проти
українського народу. Скоює воєнні
злочини, яких жахається весь світ,
– тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не
бачила з часів Другої світової війни», – сказав він.
Президент відзначив особливу
роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він
наголосив на ухваленні Конгресом

Сполучених Штатів законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення
торговельних відносин з Росією та Білоруссю.
Також, за його словами, особливо важливим
є посилення санкційного тиску на банківський
сектор країни-агресора.
«Розраховую на підтримку Сполученими
Штатами подальшого посилення санкцій. Крім
того, вважаємо, що Росія має бути офіційно
визнана державою – спонсором тероризму»,
– акцентував
Володимир
Зеленський.
Глава держави подякував США за
л і де р с т в о в
підтримці
України.
Президент назвав
визначною подією
для нашої країни набрання чинності американським законом
про ленд-ліз та захист
демократії в Україні.

Адже посилення оборонної та фінансової підтримки
нашої держави є надзвичайно важливим під час протистояння збройній агресії Росії.
Володимир Зеленський також висловив сподівання,
що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений з 33 млрд дол. до 39,6 млрд дол. США.

К

ерівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр
Старух зустрівся з конгреcвумен Сполучених Штатів Америки Вікторією
Спартц.
Вона народилася у місті Носівка на
Чернігівщині. У 2000 році емігрувала до
Америки. Там пані Спартц стала першою
в історії етнічною українкою, обраною
до Конгресу США. З 2017 по 2021 рік сенатор штату Індіана, з 2021 року - член

Палати представників США.
Під час зустрічі, що пройшла за участі
начальника Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності
ЗОВА Артура Бойко, присутні обговорили ситуацію, яка склалася в Запорізькій
області у зв’язку з воєнними діями.
Олександр Старух розповів про обстріли мирного населення окупаційними
військами РФ та наголосив на гуманітарних проблемах тимчасово окупованих
територій.
На цих територіях досить складна
ситуація. Ми намагаємося туди доставляти гуманітарну допомогу, ліки. Але
через активні обстріли з цим виникає
багато проблем. Так само й вимушені
переселенці, які евакуювалися до Запоріжжя з області, зокрема, мешканці Маріуполя, їхали до нас на свій страх і ризик
на приватних автомобілях. Адже російська сторона намагається блокувати

будь-які можливості організованої евакуації, - розповів Олександр Старух.
Крім цього, очільник регіону розповів
про співпрацю обласної влади з міжнародними організаціями, а також подякував усім закордонним друзям, які нас
підтримують у складні часи.
У свою чергу Вікторія Спартц спитала
про військові потреби, а саме – про озброєння та чого не вистачає українській армії

Україна-США

ДО ЗАПОРІЗЬКОЇ ОВА ЗАВІТАЛА ПЕРША УКРАЇНКА-КОНГРЕСВУМЕН

для ведення боїв. Американська посадовиця розповіла, що відвідує й інші регіони України для порівняння ситуації.
Наприкінці Пані Спартц подякувала
керівництву ЗОВА за теплу зустріч та
пообіцяла докласти усіх зусиль до забезпечення нагальних потреб нашої області.
Департамент культури та інформаційної політики Запорізької ОВА

www.ukrslovo.net

Українське Слово
20 травня 2022 № 20

7

Благовіст

Синод ПЦУ звернувся до державної та
місцевої влади, до громадянського суспільства із закликом сприяти швидшому подоланню впливу фашистської ідеології «русского міра», ухвалити рішення, які би припинили використання МП в Україні як інструменту гібридної агресії.
Ієрархи ПЦУ також констатують, що
очільники МП в Україні підтвердили: вони
нічого не хочуть змінювати, вони не зробили
жодних правильних висновків з того, що
сталося, вони бажають надалі бути підлеглими Москві, підкорятися Кирилу Гундяєву,
працювати задля втілення ідей «русского
міра».
Про це йдеться в заяві Священного Синоду Православної Церкви України, який
відбувся 16 травня 2022 року.

ОЧІЛЬНИКИ УПЦ МП І
ДАЛІ ХОЧУТЬ СЛУЖИТИ
МОСКВІ ТА ГУНДЯЄВУ
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Дорогі брати і сестри, шановні співгромадяни!
Як і багато з вас, ми з сумом і розчаруванням
довідалися про рішення та заяви, які від імені
Митрополії Московського патріархату в Україні були оприлюднені минулого тижня.
Вперше зібравшись на повноцінне засідання свого керівного органу, на третій місяць
відкритої широкомасштабної російської агресії проти України, на дев’ятому році гібридної
війни РФ проти нашої держави, ієрархи під
головуванням митрополита Онуфрія, після
звірств окупаційних військ у тимчасово захоплених містах і селах України, щоденних російських обстрілів, спричинених цим смертей
і руйнувань, від яких страждають також і їхні
духовенство та паства – після всього цього
основною ціллю своїх публічних звинувачень
вони знову обрали Православну Церкву України.
Очолювана митрополитом Онуфрієм юрисдикція, всупереч правді та законодавству надалі привласнює собі назву «Українська Православна Церква», хоча насправді є Митрополією
Російської Православної Церкви в Україні. Її
представники десятиліттями послідовно просували, поширювали, підтримували і пропагували як серед своїх вірних, так і в українському суспільстві ідеологію «русского міра» – фундамент і ключове виправдання російської
агресії проти нашої держави.
Саме ця, панівна тепер у Росії ідеологія
фашистського типу, одним з головних творців,
натхненників та пропагандистів якої є очільник Московського патріархату Кирил Гундяєв,
була і залишається базою для виправдання
війни Росії проти України, окупації нашої
землі, вбивства наших громадян, руйнування
наших міст і сіл, намагання знищити нашу
державність та саму ідентичність українського
народу. Потворним символом зрощення Московського патріархату з російською державою,
поганського обожнення кремлівського імперського мілітаризму та великодержавного російського шовінізму став так званий «головний
храм збройних сил РФ», збудований воєнним
злочинцем Шойгу в Підмосков’ї. Демонстративне нещодавнє чергове служіння глави РПЦ
в цьому капищі мілітаризму, який є блюзнірською пародією на православний храм, стало
ще одним підтвердженням повної підтримки
та схвалення Кирилом Гунядєвим війни проти
України, вчинених російськими воєнними
злочинцями руйнувань і вбивств.
Але ієрархи МП в Україні так і не знайшли
ані належних слів, ані сміливості у своїх публічних заявах засудити ідеологію «русского
міра», засудити вчинки свого патріарха, глави
і керівника Церкви, до якої вони й надалі бажають належати і якому надалі виявляють
послух і покірність, згадуючи як свого «вєлі-

кого господіна і отца». Вони вперто і послідовно не бажають бачити істинної причини
страждань українського народу, воліючи говорити більше про гуманітарні наслідки війни та
про допомогу, яку вони надають постраждалим.
Ієрархи МП в Україні! Якби не попередня
свідома і наполеглива праця вашої Церкви в
просуванні ідей «русского міра», війна не прийшла би на нашу землю! За цю працю в інтересах Москви дехто з вас, включно з митрополитом Онуфрієм, отримав російські ордени від
Путіна – чи й досі нагороджені пишаються
цим? Чому бояться повернути криваві ордени?
Чому ви досі не засудили ідеологію «русского
міра», як злочинну – можливо тому, що в душі
продовжуєте поділяти її?
Маємо нагадати, що відкрита війна Росії
проти України розпочалася ще 20 лютого 2014
року, понад вісім років тому. Але цю війну
представники МП в Україні, повторюючи
кліше російської пропаганди, не раз називали
«громадянською», в Криму і на Донбасі системно і послідовно сприяли окупантам. Нині, за
три місяці широкомасштабного вторгнення,
виявилися нові численні факти колабораціонізму священників МП в Україні. Частина з
них публічно відомі, інші стануть відомі згодом, але це – не поодинокі прикрі факти, а закономірний плід насадження в Московському
патріархаті ідей єдності з Росією та інших
кліше «русского міра».
Чи засідання ієрархів МП в Україні засудило факти колабораціонізму серед свого духовенства і самих колаборантів? Чи дало належну оцінку численним фактам цілеспрямованого руйнування російськими загарбниками
храмів? Чи дало оцінку діям своїх братів у
Росії, де жоден архієрей не засудив війну проти України? Чи відповіли ієрархи на численні
заклики з боку Православної Церкви України
до діалогу? Чи відповідали на заклики власного духовенства і мирян засудити позицію
глави РПЦ і розпочати процес повного відокремлення від Московського патріархату?
Нічого з цього не було зроблене! Натомість
ієрархи МП в Україні зосередилися на обвинуваченнях супроти ПЦУ, назвавши саме її
існування, отриманий нею Томос про автокефалію «причиною російського вторгнення».
Невже ви, ієрархи МП в Україні, не помітили,
що війна розпочалася задовго до Об’єднавчого
Собору в Святій Софії й отримання Томосу?
Невже вам і нині не стало зрозумілим, що причина путінського наказу воювати проти нашого народу – сам факт існування незалежної
України, її державність та суверенітет, її успішний демократичний розвиток, волелюбність

українців?
Замість того, щоби зібрати повноважні керівні органи свого релігійного об’єднання, які
мають право ухвалювати рішення, очільники
МП в Україні заявили про намір колись у майбутньому скликати щось на зразок круглого
столу чи конференції, де слід лише обговорити
поточний стан «УПЦ», але де не буде можливості ухвалити якесь конкретне рішення. Тим
самим очільники МП в Україні підтвердили:
вони нічого не хочуть змінювати, вони не зробили жодних правильних висновків з того, що
сталося, вони бажають надалі бути підлеглими
Москві, підкорятися Кирилу Гундяєву, працювати задля втілення ідей «русского міра».
Саме така безвідповідальна, тепло-холодна,
сліпа й глуха до реальності позиція очільників
МП в Україні, а не міфічні «змови націоналістів
проти УПЦ», стали причиною масштабного
відходу вірних і громад від підлеглості цій
юрисдикції. Соціологічні дослідження ще в
березні зафіксували зменшення числа прихильників МП в Україні на 3/4 порівняно з
лютим цього року – з 15% до 4% від усіх опитаних. Тож зміна громадами МП в Україні своєї
юрисдикції – не плід міфічного «розпалювання
ворожнечі», але цілком об’єктивний процес,
основа якого – усвідомлене волевиявлення
колишніх парафіян і духовенства МП.
Тож закликаємо очільників МП в Україні
нарешті оговтатися від московського дурману
і летаргічного розслаблення, побачити реальне
життя Церкви і суспільства, їхні потреби та
прагнення!
Дорогі владики, отці, брати і сестри, хто
поки що залишається в юрисдикції МП в Україні, але розуміє справжні причини російської
агресії та відкидає служіння «русскому міру»!
Від імені Православної Церкви України ми
знову і знову закликаємо вас до єдності, до
спільного творення єдиної автокефальної Помісної Церкви, як це визначено канонами і
Томосом про автокефалію. Тридцять років
Москва обманювала вас, обіцяючи відгукнутися на соборно засвідчене прагнення Православної Церкви в Україні мати автокефальний,
адміністративно незалежний устрій. Де є рішення, обіцяні у Москві ще 1992 року? Як виконані обіцянки боротися за автокефалію, які
30 років тому ієрархи письмово складали в
Києві та в Харкові? Замість конкретних кроків
та рішень вам знову пропонують «міркувати і
обговорювати» – в надії, що ваше керівництво
зможе залишити все так, як було в минулому.
Дорогі владики, отці, брати і сестри, хто
усвідомлює необхідність діяти, але поки що
залишаються в складі Московського патріархату!

Не лише з наших численних заяв і звернень,
але з самої практики життя ви можете пересвідчитися в тому, що Православна Церква
України є дійсно відкритою для всіх. Ми не
маємо наміру чи бажання зосереджуватися на
суперечках минулого, але хочемо разом з вами
творити майбутнє єдиної Помісної Української
Православної Церкви. Канонічної альтернативи єднанню православних в лоні ПЦУ – не існує, що підтверджує і Томос про автокефалію,
однак форма такого єднання може бути різна,
що було раніше встановлено і рішенням нашого Синоду.
У відповідь на численні питання щодо майбутнього ми можемо з усією відповідальністю
підтвердити, що громади, які долучаються до
ПЦУ, зберігають і будуть зберігати свої традиції, можуть вільно обирати мову звершення
богослужіння. Настоятелі та клірики, які підтримують рішення своїх громад – залишатимуться на своїх посадах. Те саме стосується й
ієрархів МП в Україні, коли вони бажатимуть
виконати канонічний обов’язок та послідувати
визначеному в Томосі про автокефалію церковному порядку.
Пам’ятайте, що жодні клятви та зобов’язання
перед Московським патріархатом не мають в
Україні ніякої канонічної сили, бо саме існування юрисдикції РПЦ в нашій державі – канонічна аномалія та порушення умов Томосу
про автокефалію.
Шановні співгромадяни, український народе!
Враховуючи особливе значення церковних
питань для безпеки України звертаємося до
державної та місцевої влади, до громадянського суспільства із закликом сприяти процесу
досягнення церковної єдності серед православних, сприяти швидшому подоланню
впливу фашистської ідеології «русского міра»,
невідкладному ухваленню необхідних рішень,
які би припинили використання МП в Україні
як інструменту гібридної агресії.
Переконані, що церковна єдність та унезалежнення православних від впливу Москви –
невід’ємна складова досягнення Україною перемоги у нинішній війні за свою волю і незалежність. Тож слід діяти тепер, а не колись у
майбутньому, ухвалювати рішення, а не пропонувати розпливчасті обіцянки, брати відповідальність на себе, а не очікувати кроків від
когось іншого.
Ще раз підтверджуємо свою відданість як
канонічному порядку, так і праву на свободу
совісті, яке включає невід’ємне право вірних та
громад на самовизначення щодо юрисдикції.
Закликаємо на добру справу досягнення
церковної єдності та на всіх, хто щиро трудиться для неї, Боже благословення!
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної Церкви
України;
Макарій, митрополит Львівський;
Симеон, митрополит Вінницький і Барський;
Данило, митрополит Чернівецький і Буковинський;
Климент, митрополит Сімферопольський і
Кримський;
Тихон, архієпископ Тернопільський і Бучацький;
Лаврентій, єпископ Луганський і Старобільський;
Марк, єпископ Кропивницький і Голованівський;
Афанасій, єпископ Одеський і Балтський;
Юліан, єпископ Коломийський і Косівський;
Паїсій, єпископ Житомирський і Овруцький;
Борис, єпископ Херсонський і Каховський.
16 травня 2022 року
м. Київ
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ПІДТРИМАЙТЕ
РІДНИХ ТА
ДРУЗІВ!
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Посилки в Україну та інші країни Європи us.meest.com/portal
Великі продуктові набори в Україну box4ukraine.com
Посилки з України в США export.meest.com
Грошові перекази на банк (картка чи рахунок не потрібні)

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

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K
Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451
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*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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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, others 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
* 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 dollars to the Ukrainians War Relief. Call for Services at NILES
847-965-8065- Call for Services at Oak Forest 847-965-8065
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Українське Слово

www.ukrslovo.net

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
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КРОСВОРД “ЗРОДИЛИСЬ МИ ВЕЛИКОЇ ГОДИНИ”
ГОРИЗОНТАЛЬНО:

6. Ворог, неприятель. 7. “Наші …” – спільний альбом співака Т.Чубая, а також гуртів “Плач Єремії” та “Скрябін”. В альбомі представлені повстанські пісні в сучасній обробці. 9. Роман … – український військовик, учасник російсько-української
війни, Герой України. 10. Воєнна округа УПА, частина оперативної групи УПА-Захід, яка охоплювала на 1944-й рік територію Тернопільщини без Кременецького району, але включала Рогатинський
район Станіславщини. 11. Василь … – учасник Євромайдану, Герой України (посм. 1992-2014). 15.
Прикордонний сторожовий катер проекту 1400М
(шифр “Гриф”) ДПС України у складі Одеського
загону морської охорони. 16. “Ти ідеш із братами до
бою, терпиш біль зі … нарівні.” – із пісні-присвяти
усім дівчатам та жінкам, які захищають Україну
“Ти підбори змінила на берці”. 17. Андрій … – учасник Євромайдану, Герой України (посм. 1978-2014).
18. Рішучий наступ. 19. Микола … – український
військовик, учасник російсько-української війни,
Герой України (посм. 1981-2022). 22. Воєнна округа,
оперативно-стратегічне об›єднання частин УПА у
складі групи УПА-Північ на території Луччини,
Володимирщини і Ковельщини, а також район Кобрин – Берестя. 23. Андрій … – український військовик, учасник російсько-української війни, Герой України (посм. 1995-2018). 24. Віталій … – український військовик, учасник російсько-української
війни, Герой України (посм. 1989-2022). 27. Владислав … – український військовик, учасник російськоукраїнської війни, Герой України. 30. Український музичний гурт з міста Дрогобича Львівської
області, в репертуарі якого є чимало повстанських
та стрілецьких пісень. 31. Новий … – місто Самбірського району Львівської області. Був обстріляний
російськими загарбниками крилатими ракетами 24
лютого. Удару піддалась також 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерала-хорунжого В.
Павленка, яка базується в цьому місті. 32. Актовий
документ, який доводить до загального відома певну постанову влади, її розпорядження адміністративно-політичного характеру. Такі чотири документи видала Українська Центральна Рада на протязі
1917-1918 років. 33. Володимир … – учасник Євромайдану, Герой України (посм. 1974-2014).
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ВЕРТИКАЛЬНО:

1. Йосип … – учасник Євромайдану, Герой України
(посм. 1953-2014). 2. Корабель морської охорони спеціального забезпечення. 3. Лев … – український військовик, учасник російсько-української війни, Герой України. 4. “А був то хлопець молодий, його б лишень кохати.
Він впав, як той сухий …, повік буде лежати.” – із повстанської пісні “Повіяв вітер степовий”. 5. Іван …
– хорунжий УПА, командир сотні “Залізні” УПА, лицар
Бронзового хреста бойової заслуги. Учасник більш як
18-ти збройних акцій проти військ НКВС. (1921-1946).
8. Яків … – учасник Євромайдану, Герой України (посм.
1940-2014). 12. Артем … – український військовик, учасник російсько-української війни, Герой України (посм.
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1990-2022).
13. “Відрізняю від ворога друга, я крук, чорний …
Крук.” – із повстанської пісні “Я – Крук. (Сотник Крук)”.
14. Ігор … – учасник Євромайдану, Герой України (посм.
1983-2014). 20. Підводний човен.
21. Андрій … – український військовик, учасник
російсько-української війни з 2014 року і по даний час,
Герой України. 25. Богдан … – командир сотні УПА “Хорти”, куреня “Промінь”. (1922-1945). 26. Марка німецького пістолета, який був популярний періоду громадянської війни в Росії (1917-1921) та Другої світової війни
(1939-1945). 28. Максим … – український військовик,
учасник російсько-української війни, Герой України
(посм. 1991-2022). 29. Олена … – українська релігійна
діячка, мати-гуменя. “Праведник народів світу”, яка
стала першою українкою, удостоєна цього титулу. Була

арештована за співпрацю з ОУН і УПА. Перебувала в
концтаборах Східного Сибіру та Мордовській АРСР.
(1904-1988).
ВІДПОВІДІ:

Горизонтально: 6. Противник. 7. “… партизани”. 9.
… Мамавко. 10. “Лисоня”. 11. … Мойсей. 15. “Злотокрай”.
16. “… всіма …”. 17. … Цепун. 18. Атака. 19. … Цюрик.
22. “Турів”. 23. … Волос. 24. … Кучерявий. 27. … Бандар.
30. “Соколи”. 31. … Калинів. 32. Універсал. 33. … Мельничук.
Вертикально: 1. … Шилінг. 2. “Титан”. 3. … Пашко.
4. “… листок …”. 5. … Андрейчук. 8. … Зайко. 12. …
Слісарчук. 13. “… галицький …”. 14. … Дмитрів. 20.
Субмарина. 21. … Ковальчук. 25. … Римик. 26. “Маузер”.
28. … Кагал. 29. … Вітер.

THE TRUCKER’S ZONE

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ
ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

Українське Слово

www.ukrslovo.net

773.807.3837
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We have former DOT/FMCSA investigators on our team!!

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS













|> Графік роботи з Пн-Пт з 6.00 ранку до 4 по обіду.
|> Оплата по домовленості на години або відсоток.
|> Стабільна робота круглий рік.
ТЕЛЕФОНУЙТЕ:
|> Одноразовий бонус 1000$
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INSURANCE AND SAFETY TOGETHER!!!
We have combined our forces to help you drive change, together we can change the future!

We are
HIRING:

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

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

CALL US TODAY:

CELLEX CONSULTING GROUP:

(224)-404-6114 – 2254 Landmeier Rd Ste: B Elk Grove Village IL 60007

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

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

◆ 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

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

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

CALL NOW
TO APPLY 📞📞 MARIANA

708.888.7755

THE TRUCKER’S ZONE

October 2021:

$3.71

November 2021:
December 2021:

$3.74

January:
February:

$3.94

March:

$3.75

THE TRUCKER’S ZONE

YEARS IN
BUSINESS

$3.69
$3.95

www.ukrslovo.net

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now available

20 травня 2022 № 20

THE TRUCKER’S ZONE

Українське Слово

BIG FUEL DISCOUNTS
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Здоров‘я

Успішне лікування недуги нині годі уявити без медикаментів.
Пігулки і мікстури ми часто вживаємо в повсякденні навіть без призначень лікаря.
Докучає головний біль, «підскочила» температура чи
тиск – відразу відкриваємо домашню аптечку.
Але чи завжди звертаємо увагу на те, що кожен препарат вимагає правильного застосування?
Адже ефективність ліків залежить від багатьох факторів. Що ми повинні знати про таблетки і мікстури,
аби вони справді допомогли, а не зашкодили?

органи дихання, шкіру, безпосередньо у кров.
Від цього, пояснює лікар, великою мірою залежить
процес засвоєння ліків. Якщо їх вводять у вену або
артерію, лікувальна речовина вся і відразу потрапляє у
кров. Тому цей спосіб вважають найефективнішим.
Але не всі ліки можна вводити таким шляхом – деякі приймають тільки у вигляді пігулок. Це пов’язано з
технологією виробництва лікарських препаратів.
Процес всмоктування ліків у шлунку і кишечнику
залежить від рівня кислотності, дії ферментів шлунково-кишкового тракту, солей жовчних кислот, об’єму і
складу їжі, кількості вжитої рідини, інтервалу між їдою
ХАЙ СКАЖЕ ЛІКАР, А НЕ ПРОВІЗОР
і прийомом препарату, каже фахівець.
Їжа стимулює виділення соку і соляної кислоти, які
«Насамперед важливо пам’ятати: призначати лікарський препарат і визначати режим його застосування безпосередньо впливають на засвоєння ліків.
«Тому для кожного препарату є свій час прийому: до
повинен тільки фахівець, – пояснює столичний лікарчи після їди. І цей нюанс дуже важливо враховувати,
терапевт Ігор Кравчук.
– зауважує пан Ігор. – Запивати ліки потрібно не соком,
чаєм, компотом чи морсом, а звичайною водою кімнатної температури».

Українське Слово

www.ukrslovo.net

ГОЛОВНІ ПОМИЛКИ
У ВЖИВАННІ ЛІКІВ

– Саме лікар підбирає медикаменти, враховуючи
індивідуальні особливості організму пацієнта – вік,
стать, хронічні захворювання. До того ж кожна людина
може мати особливу реакцію на ліки. Часто пацієнти,
економлячи час, звертаються по пораду не до лікаря, а
до фармацевта в найближчій аптеці. Так, провізори
добре розуміються на особливостях медичних препаратів, але навряд чи знають нюанси, пов’язані з вашим
здоров’ям».
Лікар має детально пояснити і розписати вам і час
прийому, й інтервал між вживанням різних видів медикаментів. Майте на увазі: дуже важливо пити саме ті
препарати, які рекомендував спеціаліст, а не замінювати їх «схожими» ліками.
«Кожен лікарський препарат має два види назв: міжнародну, яка показує діючу речовину засобу, і торгову,
яка є комерційною власністю фармацевтичної фірми,
– пояснює Ігор Кравчук.
– Тож один лікарський засіб може мати кілька фірмових назв. Але один і той самий препарат, виготовлений різними фірмами, має різну ефективність. Тому
важливо вживати саме ті препарати, які призначив
лікар, адже він добре обізнаний з властивостями кожного».

20 травня 2022 № 20

ДЛЯ КОЖНОГО ПРЕПАРАТУ – СВІЙ ЧАС
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Лікарський препарат може потрапляти в організм
різними шляхами – через шлунково-кишковий тракт,

АЛКОГОЛЬ З АНТИБІОТИКАМИ?
В ЖОДНОМУ РАЗІ!

Конкретного часового інтервалу, який варто витримувати між прийомами кількох препаратів, не існує.
Все залежить від їх сумісності.
Є ліки, які можна випити разом, не роблячи перерви,
і вони однаково добре засвояться. А є препарати, які
блокують, підсилюють, заважають всмоктуванню інших. Як саме вживати призначені вам медикаменти,
має пояснити лікар. Завжди говоріть йому, які ліки ви
зараз вживаєте і які приймали раніше.
«Міцні алкогольні напої негативно впливають на дію
препаратів. Зокрема, вживання алкоголю разом з антибіотиками може спровокувати головний біль, прискорене серцебиття, нудоту, зниження артеріального тиску», – наголошує Ігор Кравчук.
Для кожного препарату, нагадує Ігор Олександрович,
існує своя швидкість всмоктування, час максимального накопичення і швидкість виведення з організму. Від
цього залежить разова, добова і курсова доза препарату. Тому слід ретельно дотримуватися курсу лікування.
Щоб не виникали побічні ефекти, самостійно переривати його не рекомендують. Якщо, звісно, ви справді
хочете вилікуватися.
ВАРТО ЗНАТИ
Що означають «підказки» в інструкції

* «прийом натщесерце» означає, що ліки слід вживати за 20-40 хвилин до першого прийому їжі;
* «перед їдою» – за 20-30 хвилин до трапези;
* «під час їди або відразу після їди» – наприкінці
трапези або безпосередньо після того, як встанете з-за
столу;
* «після їди» – через 30-40 хвилин після частування;
* якщо в інструкції не зазначено, а лікар не дав певних
рекомендацій, коли приймати ліки, то робіть це за 30
хвилин до їди або через дві години після неї;
* «тричі на день» – зовсім не означає сніданок-обідвечеря. Ліки потрібно приймати кожні вісім годин, аби
їхня концентрація рівномірно підтримувалася в крові.
Виняток – ті препарати, які беруть безпосередню участь
у перетравлюванні їжі (за наявності шлунково-кишкових захворювань).
Сторінку підготувала Ганна ВИННИК

You Deserve To Be With The Best!
NEWSPAPER

Contact Us Today
For Advertising:

president.umg@gmail.com

847.707.0065 773.317.8035

ПРОБЛЕМИ
СНУ У ДІТЕЙ
Нічні пробудження, опір перед сном і короткочасне безсоння є особливо поширеними проблемами
зі сном у дітей. Неякісний сон може викликати сонливість, призвести до гіперактивності або дратівливості.
25% - 50% немовлят (віком від 6-ти місяців) та малюків прокидаються вночі. Якщо такі пробудження
трапляються часто, це може бути ознакою неспокійного/порушеного сну. Зазвичай подібні порушення
можуть стати наслідком таких ритуалів як покачування, або ж годування малечі перед сном. Вночі діти
можуть прокинутися на короткий час між циклами
сну, як також для того, аби скористатися туалетом (і
це є норма). Але діти з частими та тривалими нічними
пробудження шукають заспокоєння в “ритуалах” та
вимагають уваги того, хто ними опікується. Цю закономірність можна порушити, зупинивши ритуали
перед сном, поклавши дитину спати, коли вона сонна,
але все ще не спить. Такий процес вкладання слід починати з тримісячного віку.
Опір до сну найчастіше зустрічається у дітей дошкільного віку та в учнів молодших класів. Це може
бути спровоковано страхом, але зазвичай подібні
протести насправді є просто ще однією формою
опирання (спроб відтермінування) сну. Іноді діти
випадають зі своєї вже відпрацьованої рутини. Цю
поведінку можна виправити, а також запобігти подальшим проблемам, дотримуючись чітко визначеного часу підготовки до сну та самого сну. Важливо,
щоб батьки та інші опікуни дотримувались правил і
дотримувалися визначеного часу сну щовечора (Дж.
Оуенс: «Поведінкові проблеми зі сном у дітей» від
18.08.2020).
Ходьба уві сні, апное сну та нічні жахи є досить
поширеними розладами. Хропіння, задишки та паузи
в диханні вимагають невідкладної лікарської оцінки.
Педіатри мають все необхідне, аби допомогти вам у
вирішенні будь-яких проблеми, пов’язаних із сном.
Допомога дітям увійти в режим нормального сну –
важливий подарунок, який їм можна дати, і який
приноситиме плоди протягом всього життя (К. Маркданте, і Р. Клігман: «Основи педіатрії Нельсона», 7-е
видання. Філадельфія, Пенсильванія: видавництво
Elsevier, 2015).
Дотримання визначеного часу сну та певних правил перед сном може здаватися недоброзичливим,
інколи жорстоким. Проте це зовсім не так. Бути послідовним – проявити свою любов. У книзі Приповістей 29:17 “Карай сина свого – й він тебе заспокоїть…”
Бог також повчає всіх своїх дітей, бо Він справді нас
любить.

Підготувала
Лінда ФІЛЛІПС

THE TRUCKER’S ZONE

TRUCKING В транспортну компанію Wolf Express, Inc
Запрошуємо на роботу:
COMPANY
Механіків з ремонту вантажівок і причепів
is looking
for a GIRL
who speaks
Polish,
Ukrainian
* З досвідом і без, навчимо
for office
* Оплата - 25 +/год
* Повна ставка
position
to hire 1090 Carolina Dr., West Chicago, IL 60185
847.651.9290
630.984.2187 - Roza ASAP
Розмовляємо польською і
англійською мовами

Потрібні CDL водії класу “А”

630.422.1216
BDK EXPRESS

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

Українське Слово

•
•
•
•
•
•
•

www.ukrslovo.net

В американську транспортну компанію
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Українське Слово
www.ukrslovo.net

THE TRUCKER’S ZONE

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

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

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

THE TRUCKER’S ZONE

17 years in business

TRUCKS FOR RENT

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

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos
2020 Freightliners
2020 Trailers

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

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus
Clean Inspection Bonus

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

Українське Слово

W2
Insurance
Paid Vacation
401K

www.ukrslovo.net

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

CONTACT US TODAY!
Email: safety@amerifreightsystems.com

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL

●

South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)

BBB Rating: A+

THE TRUCKER’S ZONE

20 травня 2022 № 20

Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446
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ПОХОВАЮТЬ НАЗАРА 20 ТРАВНЯ У СЕЛІ
ІЛЬЦЯХ ПОРЯД З МОГИЛОЮ БАБУСІ
На війні загинув
21-річний Назар Могору к, у родженець
с.Дземброні Верховинського ра йон у.
Про це повідомили у
Верховинській районній раді. Народився
Назар в с. Дземброня,
згодом з батьками переїхав у м. Харків де
навчався в школі №60.
Після закінчення школи закінчив Харківський
механічний технікум, а в грудні 2020 року був
призваний до лав Національної гвардії України.
«Неймовірно добрий, світлий та щедрий, вірний друг, - розповідає про Назара тітка Катерина Ілюк. Назар любив спорт, займався кікбоксингом, був неодноразовим призером. Готовий був
віддати все для інших, не залишивши собі нічого.
Віддав і своє життя заради нашого майбутнього...
Обірвалося життя НАЗАРА МОГОРУКА 12 травня. Горе батьків, які втратили сина на війні, не
розділить ніхто. Лише Бог знає про їх біль втрати.
А ми маємо віддати шану та вічно пам’ятати про
подвиг українського Героя!», - йдеться у повідомленні. Віддати останню шану Герою верховинці
зможуть 19 травня, зустрівши його тіло у Верховині біля стели Героїв Небесної сотні, а поховають
Назара 20 травня у селі Ільцях поряд з могилою
бабусі, яку він дуже любив і до якої часто приїжджав.

ШРАМИ Ж ТІЛЬКИ ПРИКРАШАЮТЬ ЧОЛОВІКІВ…
Дмитро Тодоров ще з шести років мріяв про службу в
десантних військах. Уважно слухав розповіді дідуся про
службу, разом із ним дивився фільми про відважних Героїв і обіцяв собі, що стане таким же… Та вступити до Військової академії юнаку з невеличкого селища на Вінниччині з першої спроби не вдалось. Хто б міг подумати, що
впертий хлопець за якихось кілька років стане не просто
молодим відважним командиром, а Героєм України!
– Одразу після школи, в 2014-му, подав документи до
факультету підготовки десантних військ Військової академії у Одесі, але нічого не вийшло, – пояснює Дмитро. – Засмутився, не те слово… Аби не втрачати рік, пішов вчитись
на лісника до училища. Паралельно займався спортом у
Клубі бойових мистецтв, навіть став призером обласного
чемпіонату. Мені пропонували працювати в лісі та продовжувати вчитись в училищі на заочному відділенні… Та, як
ви розумієте, справа лісника – це не зовсім те, про що я
мріяв. Тож обрав армію! З другої спроби вдалось стати
курсантом! Забігаючи наперед, скажу, що зовсім не пошкодував. Улітку 2019 року молодий десантник отримав перше
офіцерське звання – «лейтенант». А вже за місяць після
випуску відправився на фронт, де безпосередньо на позиціях і прийняв взвод.
– Коли прийняв взвод, мені було 22, а найстаршому підлеглому – 55. Але ніхто не казав мені: «О, зелений, молодий…
Та що ти бачив?» Ба більше, люди звертались до мене на «ви»,
так само як і я до них. Розумів, якими б досвідченими та
сміливими вони не були, рішення за підлеглих завжди
ухвалює командир, він же є для них і прикладом. Звісно,
над здобуттям авторитету довелось попрацювати …
Широкомасштабне вторгнення росії на той час вже старший лейтенант Дмитро Тодоров, командир роти, зустрів
поблизу шахти «Бутівки».
– У 2019-му стояли в районі станиці Луганської, в 2020-му
обороняли околиці Щастя. Потім – околиці Авдіївки. Зро-

зуміло, що ця ротація виявилась «найвеселішою». У батальйоні створили зведені
підрозділи, які відправляли
на підсилення у точки, де
йшли жорсткі бої. Один із
таких зведених підрозділів
чисельністю 22 людини, очолив і я. Моє завдання було не
командувати воїнами, а вести за собою, безпосередньо
брати участь у боях. Після перших боїв частина людей дістали поранення, нас залишилось 15. Досить скромна чисельність групи не завадила втримати визначений рубіж на
Донеччині. Коли посунула колона ворожої техніки – прийняли бій і не дали окупантам прорватись. Вдалось знищити ворожий танк, БМП, значну частину піхоти… Одну «беху»
захопили. На моєму особистому рахунку – відмінусований
Т-72. Під час зачистки населеного пункту від противника
знищили ще один танк. А живу силу противника взагалі не
рахували. Всіх в землю! Як би жорстоко це не звучало…
Після отриманої нагороди рідні хлопця обірвали всі
телефони. Та й у невеличкому населеному пункті хлопець
став справжньою зіркою!
– Сказав би, що мені байдуже на нагороду, але не можу…
Бо знаю, що мене представляв бойовий командир батальйону. А він ніколи не робить цього просто так… Тож тепер
завдання максимум – відповідати високому званню, бути
прикладом для підлеглих! Нині Дмитро проходить лікування після уламкового поранення. Каже, якби знав, що
нічого серйозного, то точно б відмовився від евакуації!
Схоже, на тривале лікування не розраховує. Рота ж чекає!
– Думали, що черепно-мозкова травма. Виявилось, що
«шрами на обличчі». Теж мені причина! Шрами ж тільки
прикрашають чоловіків…
Анастасія ОЛЕХНОВИЧ

For sale truck repair business in Addison

Are you iterested in owning a
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?

Features of the business for sale:

-

Located in Addison, IL
Over $150k in equipment
Perfectly located with many returning clients
Eight experienced mechanics on staff
Recently renewed lease for $16,900 per month for 10 years
Parking for 60 TRUCKS paying $300 per month (cover the
entire monthly lease payment)
- 10,000sf truck 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. www.actiontruck.us

THE TRUCKER’S ZONE

email: ofﬁce@actiontruck.us

This position
Requires
Hazmat & Tanker
Endorsements

THE TRUCKER’S ZONE

REGIONAL POSITION
AVAILABLE
STARTING
AT $2100
Per Week
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.

847-341-1859

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









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

Have your own Truck? We hire owner ops too. Call for availability
THE TRUCKER’S ZONE
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Call for more info. “Cheaper options available as well”

Українське Слово

LEASE PURCHASE :

www.ukrslovo.net

ore
m
r
o
F
call
o
f
n
i

19

THE TRUCKER’S ZONE

В транспортну компанію
терміново
потрібні на
роботу:
- Оплачуємо - 75 С/M
або % від вантажу
- Маршрути - OTR та
- Local - до 150 миль довкола від Chicago, щодня вдома
- Можливість швидкого авансу
- Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

Trucking company is looking for

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

20 травня 2022 № 20
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NOW
HIRING
ВОДІЇ
до $1/за милю
single/team

www.imgtrucking.com

THE TRUCKER’S ZONE

708-655-4483

Українське Слово

www.ukrslovo.net

630.984.2187 - Roza

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

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

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

THE TRUCKER’S ZONE

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

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

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego” тут, щоб допомогти вам!

Тамари 312.690.4818 або
tamaratr@floydlogistics.com

“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

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ СЬОГОДНІ ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!
THE TRUCKER’S ZONE
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Душана - 630.948.5022 або dusan@superegoholding.net

Українське Слово

“Super Ego” Physical Damage Insurance:

www.ukrslovo.net

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
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Він був справжнім закарпатцем, і не лише тому, що 11 липня
1984 року народився у прикордонному селищі Вилок Виноградівського району.
Андрій Літун ще підлітком обрав кар’єру військового, 2001
року закінчив (серед перших випускників) Мукачівський ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою (нині – Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною
підготовкою Закарпатської обласної ради імені Героїв Красного
поля). У цьому навчальному закладі добре пам’ятають свого випускника й пишаються ним.
Потому, після закінчення Одеського інституту Сухопутних
військ (нині – Військова академія (м. Одеса)), він пройшов службовий шлях від командира взводу до командира батальйону
в лавах 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади, кровно
пов’язаної з регіоном дислокації – Закарпаттям. І такої ж мультинаціональної та мультикультурної, як цей чудовий край.
До того ж озброєної особливими бойовими традиціями, за які
бригада нині має неофіційну назву «Закарпатський легіон».
«Він марив службою» – говорять про нього побратими. І навіть
сімейне щастя знайшов саме серед службових буднів, зустрівши
під час чергових навчань дівчину-військовослужбовця з Чернігівщини Марину, з якою вони одружилися й разом ростили двох
дітей. За професіоналізм, розум, обізнаність у тонкощах військової служби, прагнення до постійного самовдосконалення, зокрема через читання літератури, у колі колег-офіцерів Андрій
Миколайович здобув шанобливе прізвисько «Знавець». Саме воно
згодом стало його позивним, коли перед Україною постала реальна воєнна загроза…
Від початку весни 2014 року Андрій Літун став на захист Вітчизни, брав участь в Антитерористичній операції та операції
Об’єднаних сил на сході України. У його бойовій біографії – такі
гарячі точки Донеччини та Луганщини, як Щастя, Станиця Луганська, Дебальцеве, Красногорівка, Піски… Особливо слід
відзначити Дебальцеве, під час оборони якого у січні-лютому
2015-го підрозділ закарпатців на чолі з майором Літуном протягом тривалого часу героїчно тримав оборону, а потім Андрій
Миколайович зумів вивести підлеглих з плацдарму, уникнувши
оточення та значних втрат. Натомість сам офіцер дістав тяжке
поранення. Проте після нетривалого лікування повернувся
у стрій. Указом Президента України № 442/2016 від 12 жовтня
2016 року майора Андрія Літуна було нагороджено орденом

ВІН МАРИВ СЛУЖБОЮ
Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Як згадують побратими, впродовж
останніх восьми років Андрій по вісім-десять місяців на рік перебував
на передовій. З останньої ротації
він повернувся наприкінці грудня
2021-го, після дев’яти місяців у районі ООС. Тоді його зустрічали дружина, син Сашко та донечка Аліна.
В інтерв’ю місцевим телеканалам 15-річна
Аліна зі сльозами на очах розповідала, як після
довгої розлуки заціловує тата…
Після короткої відпустки Андрій Миколайович знову вирушив на службу і на початку 2022 року перебував у перших рядах
оборонців України, виконуючи завдання в районі проведення
операції Об’єднаних сил. З перших днів широкомасштабного
вторгнення путінської росії в лютому 2022 року 1-й гірськоштурмовий батальйон 128-ї бригади під командуванням підполковника Літуна стримував противника на південному напрямку. І під час кількох жорстоких бойових зіткнень із російськими загарбниками знищив до 20 одиниць броньованої
та до 18 одиниць колісної техніки, а також велику кількість
живої сили.
6 березня батальйон знову вів особливо важкий бій – окупанти переважали українських воїнів щонайменше вчетверо, і,
за словами заступника командира бригади підполковника Андрія
Грузинцева, завдяки вмілому керівництву підполковника Літуна
закарпатці успішно відбивали ворожі атаки, завдаючи ворогу
максимальних втрат. Позивний «Знавець» продовжував звучати
в радіоефірі навіть коли рашисти вже наблизилися впритул
до батальйонного командно-спостережного пункту – комбат
керував організованим відходом підлеглих, беручи на себе вогонь
танків та артилерії, і, на жаль, відступити самому, вберегтися від
ворожого «вогневого валу» він не встиг…
«Загинув, прикриваючи наших військових і героїчно стримуючи наступ ворога», – так про подвиг Андрія Літуна згодом
сказав у черговому відеозверненні Президент України, Верховний
Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський.

10 березня відважного комбата з військовими почестями поховали на Алеї Слави Центрального кладовища Мукачева. Для
міста й для всього Закарпаття ця подія стала, безумовно, резонансною.
Наведу лише два відгуки з обговорення цієї жахливої
втрати у мережі Facebook:
Олена Приходько: «Особисто для мене була і є велика честь знати такого Героя, як Андрій Літун! Він справді був Людиною з великої літери! Андрій був прикладом,
мабуть, для багатьох чоловіків, адже він був професіоналом у своїй роботі і відданий своїй професії! Андрій
був доброю та чуйною людиною! Знала його як порядного
сім’янина, турботливого батька та люблячого чоловіка, який
обожнював свою дружину та діток! Знала Андрія понад 16 років
і в пам’яті тільки хороші спогади про нього. Дуже важко усвідомлювати, що це вже будуть тільки спогади, але він назавжди
залишиться в наших серцях! Світла пам’ять Андрію! Герої
не вмирають!!!».
Володимир Гомер: «Я знав Андрія із самого дитинства, з дошкільного віку. Ми зростали в одному дворі при військовій
частині. Він виріс у родині з традиційним українським вихованням, де чесність, порядність, гідність, вихованість, скромність
і працьовитість є звичними рисами. Це була світла й радісна
дитина. Витривалий і наполегливий хлопчина. Мужній і загартований чоловік. На початку війни він давав мені слушні поради,
поради фахівця. В нього мало бути велике майбутнє. Втрату
такої Людини, з такими особистісними якостями, Україна ніколи не зможе компенсувати. Він і його життя може стати прикладом національно-патріотичного виховання молоді!».
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність
Військовій присязі Указом Президента України № 122/2022 від
10 березня 2022 року підполковнику Літуну Андрію Миколайовичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена
«Золота Зірка» (посмертно).
Менш ніж за два тижні потому, 23 березня 2022 року, рішенням 26-ї позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської міської
ради вулицю Льва Толстого у місті Мукачеві було перейменовано на вулицю Героя України Андрія Літуна.
Вічна слава Героям!

Сергій КОВАЛЕНКО

Запрошуємо на роботу:
працівників з Stucco Dryvit

Субконтрактори і спеціалісти
потрібні на роботу
Для інсталювання систем
охолодження і обігрівання
- Full time
- Стабільна робота цілий рік

- З досвідом і без
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оли влітку 2015-го Василя запросили до райвійськкомату, він шукати способів уникнути військової служби не став. Не личить це 40-річному чоловіку
та й вихований він по-іншому – правильно. Зібрав речі,
обійняв дружину Олександру, притиснув до себе донечку Яночку, вийшов за хвіртку рідної домівки та впевненим кроком попрямував осягати до цього йому невідоме.
Старшого лейтенанта запасу спочатку відрядили
на місячні курси перепідготовки до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. А за два тижні, після завершення навчання,
він був вже в районі АТО, обіймаючи посаду командира реактивної артилерійської батареї однієї з піхотних
бригад.
Так розпочався армійський шлях дипломованого
історика Василя Васильовича Боєчка, який став артилеристом, а згодом – Героєм України.
Він закінчив школу у 1992 році. У випускному класі
зустрів спочатку кінець радянської епохи, а згодом і народження незалежної Української держави. Важкими,
але водночас цікавими та переломними були ці часи.
Життя не просто текло широким струменем, а вирувало, било ключем!
Попри те, що мати Василя – Марія Григорівна – була
вчителем математики, сам він більш тяжів до гуманітарних дисциплін. А у старших класах особливо захопився історією України. Воно й невипадково – своя
незалежна країна відроджувалась та утворювалась!
Хотілося знати ще більше про рідну землю, про те, які
доленосні та буремні події на ній відбувалися, про видатних пращу рів та постатей су часності. Через
це 17-річний хлопець і вступив на історичний факультет
Чернівецького національного університету, який,
до речі, закінчила і його мати, щоправда, за математичним профілем.
Якщо волієш навчатися, то навчатися завжди цікаво
й пізнавально. Василь до опанування цієї спеціальності прагнув. Тож і докладав максимум зусиль для дослідження нашого минулого.
Студент захоплювався історією. Залюбки брав участь
в археологічних експедиціях, які влаштовував деканат
факультету. Знайде під час розкопок якийсь предмет
тисячорічної давнини, ті ж фрагменти керамічного посуду, залишки кам’яних знарядь, присяде на присипаний землею пагорбок, замислиться: скільки ж ще недослідженого приховує в собі наша матінка-Земля?..
Після закінчення університету Василь п’ять років
пропрацював вчителем історії у сільській школі. Одружився, народилася донька Яночка. Але згодом вирішив
залишити вчительську справу та, як-то кажуть, попрацювати трішки на себе.
– Розумієте час був таким: початок 2000-х, м’яко
кажучи, рівень заробітної плати вчителя був не занадто
високим. Ось і вирішив піти в бізнес. Возив з-за кордону килимові вироби, інші речі, а вдома їх реалізовував.
Так і жив кілька років: між Україною та Туреччиною, –
розповів капітан Василь Боєчко.
Згодом він ще багато років обіймав посаду старшого
інспектора дорожньо-патрульної служби райвідділення
МВС України. Уважний та рішучий, відповідав за життя людей: як водіїв, так і пішоходів. Ну а коли у військкоматі сказали «треба» – Василь по-армійськи чітко
відповів «слухаюсь»!
Чому історика відрядили в артилеристи? Тому
що на військовій кафедрі Чернівецького нацуніверситету він навчався саме за цією спеціалізацією, бо іншої
там не було. Ну, звісно, отримав офіцер запасу якісь
теоретичні знання, приміром, про те, для чого призначені та як обладнуються відкриті та закриті вогневі
позиції; що таке фронт батареї та яким має бути інтервал між знаряддями. Але це все теорія, а ось практика
прийшла у військах.
У серпні 2015-го він в ранзі командира реактивної
артилерійської батареї прибув на війну, в район АТО.
Ось там офіцер і відчув повною мірою всю відповідальність своєї нової посади та могутність і силу систем
залпового вогню.
– Особливо сумувати не було коли, – жартома каже
Василь. – Увесь час – напружена робота. 8-9 місяців –

ЯК ІСТОРИК СТАВ
АРТИЛЕРИСТОМ ТА
ГЕРОЄМ УКРАЇНИ
служба в районі АТО/ООС, потім – повернення до пункту постійної дислокації, а десь за пів року – знов ротація
на Донбас.
Ось в такому ритмі тривали будні батареї, якою командує капітан Боєчко.
До слова, коли він її прийняв, увесь підпорядкований
йому підрозділ складався лише з таких, як він сам, –
мобілізованих. А його злагодження відбувалось там,
в полях, на передовій. Кістяк реактивної артбатареї
зразка 2015 року й нині у строю: поруч з ним його бойові побратими: Дем’ян, Олег, Олександр – вірні товариші, з якими за багато років спільної служби встигнув
понюхати пороху. Вони не підведуть, на них завжди
можна покластися!
Востаннє Василь повернувся зі східного фронту
на Донбасі напередодні нового 2022 року. Зустрів зимові свята та 4 січня відсвяткував свій 47-й день народження в колі родини. Побачив та розцілував свого чотиримісячного внука Маркіяна, поява якого освітила його
життя по-новому.
Але нетривалим виявилося це сімейне щастя та спокій. Вранці 24 лютого раптом все змінилось… Абсолютно все. У всіх. І у Василя теж.
Вже 26 лютого комбат у складі колони прибув до Києва. Столиця виглядала понурою та готувалась до надання відсічі російському агресору зі всіх напрямків.
Побачене й пережите того дня справило на офіцераартилериста дуже тривожне й обтяжливе враження.
– У Васильківському районі за мною рушила колона
іншої батареї нашого дивізіону. Так от, її розстріляла
рашистська ДРГ. Вісім наших бойових побратимів загинуло, а ще п’ятеро дістали поранення. Ось так, в одну
мить… Уявляєте собі, – згадав про ті трагічні події
комбат Боєчко.
Він отримав наказ стримувати наступ ворога на Вишгород, на північ від столиці, триматися на відомому
за часів Другої світової війни Лютізькому плацдармі
та надалі надавати відсіч атакам ворога з боку Мощуна,
Бучі та Ірпеня. І українські воїни буквально вгризлися
в цю мерзлу землю, в цей плацдарм і тримали його
до останнього.
Десь о шостій ранку 27 лютого підрозділ капітана
Боєчка почав працювати по ворогу. Першого ж дня
утримання цього напрямку українські артилеристи
знищили колону ворожої техніки у Бучі та склад боєприпасів у Мощуні. А вже за два дні Василь відчув всю

підступність ворожої артилерії калібру 152-мм.
– Але найгірше трапилось 14 березня, коли внаслідок
чергового обстрілу російських загарбників загинув мій
підлеглий та хороший товариш Олександр Лабунський.
Це була дуже важка, непоправна втрата для мене, для
всього нашого підрозділу та для України. За кілька днів
після цього Олександру посмертно було присвоєно
звання Героя України, – тремтливим, сповненим лютою
ненавистю до ворогів голосом сказав капітан Боєчко.
Але наші артилеристи сповна помстилися як за смерть
Олександра, так і за смерть сотень українських військових та мирних мешканців. За місяць війни на Київщині підрозділ Василя Боєчка знищив десятки одиниць
бойової та спеціальної техніки рашистів, велику кількість його особового складу, виконавши понад п’ятдесят
вогневих завдань.
Батарея комбата виконала стратегічно важливе завдання щодо стримування контрнаступу противника
на столицю з боку села Мощун, розташованого на північний захід від Києва.
– Наші вогневі позиції розташовувались у районі
населених пунктів Нові та Старі Петрівці. Допомогу
місцевої влади відчували в усьому: виділенні приміщень, транспорту, продуктів харчування. І, знаєте,
що найбільш вражало? Це люди, пересічні сільські
мешканці: чоловіки, жінки, діти… Вони працювали
поруч з нами і вдень, і вночі – відвантажували та споряджали боєприпаси. А очі… Ви би бачили їхні очі…
В них – смуток, а водночас з тим надія! – «Ну що, вистоїмо?» – перепитували вони. – Звісно, вистояли, бо поіншому не могли, не мали права підвести таких людей, –
поділився своїми спогадами наш Герой.
Офіцер також розповів, що в цих населених пунктах
було створено евакуаційний центр, куди щодня привозили по 300-400 українців з Бучі, Ірпеня та інших
опалених війною населених пунктів. Люди прямували
сюди пішки під свист і вибухи снарядів, долаючи шлях
завдовжки 10 км та більше.
Василь із болем у серці згадує про обстріли будинків
мирних жителів. Про те, як жінка з 7-річним сином
дістала поранення, а її 2-річна донечка загинула від
рашистського снаряда. Як прийшла до села жінка з коляскою, в якій була 5-місячна малеча. «Звідки ти, жіночка?» – перепитали військові в неї. А вона мовчить,
від пережитого не може вимовити ані слова. Вже згодом,
коли трішки прийшла до тями, розповіла, що в її будинок увірвались окупанти та попередили: або вона йде,
або її розстріляють…
Багато що пережив за перший місяць широкомасштабного наступу російських окупантів капітан Василь
Боєчко. А головне, командуючи підпорядкованим йому
підрозділом, під час місячних боїв на Київщині він
здійснив подвиг – утримав довірену йому ділянку плацдарму – не дав ворогу пробитися до Києва з метою
оточення столиці. За це, відповідно до Указу Президента України № 122/2022 від 10 березня 2022 року, йому
було присвоєне звання Герой України з удостоєнням
ордена «Золота Зірка».
– Коли дізнався про високу нагороду? Цього ж дня,
коли бойовий побратим Дем’ян про це розповів, прочитавши про подію в інтернеті. Я спочатку не повірив,
а потім дивлюсь, звісно, це про мене. Нагороду
ще не отримував, часу не було, я на війні, на позиціях,
які не можна залишати. І мама, і дружина з донькою про
це знають. Пишаються! А я пишаюсь людьми, з якими
служу пліч-о-пліч, нашою нескореною Україною
та її мужніми синами й доньками! Разом ми обов’язково
переможемо та виженемо ворога з нашої землі! – впевнено наголосив Герой України Василь Боєчко.
Тож відтепер серед уродженців села Семаківці,
що на Івано-Франківщині, на одну відому особистість
побільшало. І нарівні з видатним науковцем, доктором
біологічних наук, професором, членом-кореспондентом
Академії педагогічних наук України Федором Федоровичем Боєчком, золотими літерами в історію села вписано ім’я людини з тим самим прізвищем – Героя України Василя Васильовича Боєчка.
Вячеслав ДІОРДІЄВ

Війна смердить гаром і соляркою. Запах,
який ніколи не забуде воїн 10 окремої гірсько-штурмової бригади Петро Яблінчук
«Граніт». Три роки в АТО, тільки оклигав, і
з 24 лютого знову на фронт. Складне поранення – дивом вцілів. Зараз лікується у
Франківську. Злиться – хоче назад на передову. Каже, тепер війна геть інша, ніж була
досі вісім років – жорстокіша і страшніша.
Ампутувати!
«Я вже мав бути без ноги», – якось так
дуже щиро одразу розказує Петро. Навіть
усміхається. А тоді замовкає на кілька хвилин, дивиться кудись убік. Лице ніби темніє:
«Лікар у Малині не вовтузився зі мною – лиш
глянув на ногу і випалив: «Ампутувати». Як
ампутувати? Дуже страшно таке почути.
Сильна паніка. Через 10 хвилин прийшли
військові медики і запевнили, що врятують
ногу».
Але Петро вже нічого не чув – думав,
кажуть так, аби заспокоїти. Зробили операцію. Прокинувся, дивиться – повністю накритий, ніг взагалі не відчуває. Зірвав покривало – думав, уже без ноги, а вона просто
затерпнула.
У Франківську були ще три операції.
Робили пересадку шкіри, ногу поскладали
по частинах. Філігранна робота.
Петрові скоро буде 27. Ще молодий, а
стільки надивився. Три роки в гарячих точках зони АТО, поранення. Трохи оклигав і
знову війна, але вже повномасштабна, ще
одне поранення…
Уже місяць як у франківській лікарні.
Медики говорять, не пустять додому ще

стільки ж і навіть довше. Шкіра має прижитися. Майже весь час військовий мусить
лежати. Щодня знеболювальні. Злиться, бо
страшенно гризе сумління – хоче бути на
передовій.
Аби відволіктися, багато читає. Коло
тумби у пакеті стос книг. Про історію України. То Петрова пристрасть ще з дитинства.
В школі не любив нічого, крім історії. А ще
мріяв носити погони. Має. І погони, і медалі.
Лише собі і Богові
Вірить лише собі і Богові. Бог двічі виручав його на полі бою там, де без шансів.
Перший раз у 2014-му. Без каски, без бронежилета сам у чистому полі. Навколо все гепало. Петро просто ліг і молився. Снаряд
упав за 10 метрів, а зона його ураження
400-500 метрів. Вижив. А вдруге пофартило
місяць тому на Житомирщині.
«10 березня поїхали на зачистку села, –
розповідає вояка. – Мій танк підвів. Попалася старенька техніка: пройшла АТО, а
нормально відремонтувати не встигли. Разом з двома іншими бійцями екіпажу лишилися посеред лісу чекати подальших команд.
За дві години полагодили танк, але рухатися
далі не можна – там уже зав’язався бій. Ні
назад, ні вперед – в армії нічого не робиться
без команди. Отак стояли годин вісім. Були
готові до всього: артобстрілів, авіаудару,
прямого контакту… І знаєте, то так здається,
ніби ти готовий. Але ніколи точно не знаєш
звідки і що прилетить. Ми розуміли, що рано
чи пізно до нас таки прилетить».
І прилетіло. Його ногу проштрикнуло
наскрізь. Аптечки не мали, хлопці лиш на-

клали турнікет. І фактично Петро мав просто
стекти кров’ю та й по всьому, екіпаж був без
зв’язку – ніхто би не приїхав його рятувати.
Але звідкись взялися українські розвідники
і забрали Яблінчука бусом до шпиталю.
«Їх узагалі там не мало бути, розумієте?
Це диво», – каже танкіст.
Воює вся нація
Петро розповідає, тепер війна в рази
страшніша, ніж була у зоні АТО. Тоді не використовували авіацію, крилаті ракети,
дальнобійну артилерію, хімічну зброю…
Тоді не чинили таких звірств з мирним населенням.
«Думаю, тоді їхнє командування ще тримало їх на короткому повідку, а зараз дали
повну волю, – говорить боєць. – Вочевидь,
оскаженіли, бо бліцкриг провалився. А ще
ми, бачте, добре живемо: маємо газ у селах,
унітази в хатах… Знаєте, в історії світових
воєн було різне. Але навіть фашисти не знущалися над дітьми».
Орки не шкодують і свою армію, там
«жуковський» підхід: техніку берегти, солдатів не шкодувати. Пускають «на м’ясо». Так,
їх дуже багато, але наш козир – тактика. А
війни виграють тактикою.
І ще в російських військових є великі
проблеми з погодженням команд. Солдат
питає дозволу в командира взводу. Той питає
в командира роти. Далі – в командира батальйону. Потім – у командира бригади.
Командир бригади питає в командира полку.
Нарешті доходить до командира західного
округу… І вся ця тяганина триває від трьох
годин і аж до місяця – хтозна чи солдат до-

живе.
В українській
армії зараз такого
немає, наші нинішні стандарти
тяжіють до натівських, тобто
рішення приймають швидко, вчасно і такі, як треба.
«У лавах ЗСУ
зараз багато бойових командирів, а
не «паркетних».
При чом у д уже
молодих. Чесно –
я здивований. Молодці, – каже «Граніт». –
Хлопці роблять колосально якісну роботу.
Видно, що у своїх військових академіях
справді вчилися, а не штани протирали. Направду тепер маємо потужну армію. Головне
– вірте в нас. Воякам це дуже треба. Просто
вірте».
Боєць каже, нині воює вся нація. Кожен
– на своєму місці. При чому війна робить
поганих людей ще гіршими, а хороших – ще
кращими. Кращих більше.
Зараз коломийському воїну найдужче
хочеться ходити. Самому. Без милиць. А ще
дуже хочеться додому. Там чекає наречена.
Після перемоги вони одружаться і Петро
нарешті займеться тим, що любить і добре
вміє – відкриє свою кузню. Але спершу перемога.

Долі людські

ЯК СМЕРДИТЬ ВІЙНА: ІСТОРІЯ КОЛОМИЙСЬКОГО ТАНКІСТА

Наталя МОСТОВА

www.ukrslovo.net

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

Українське Слово

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

Before

After

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

The promotion expires on 06/30/2019!

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

SPECIAL LIMITED TIME IMPLANT
$6500
OVERDENTURE

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

We accept
Medicare
and other
insurances

Call
us at:

847.470.0240

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

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

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

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

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277

Illinois Home Care Specialist Inc.
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847.470.0240
 All aspects of general
dentistry ( exams, X –rays,
cleaning, deep cleaning,
fillings etc.)
 Root canals and root canal
retreatment
 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

www.nilesildentist.com

Dental Services
 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for
Crowns & Implant Bridges
 Extractions
 TMJ & Sleep Apnea Treatment
 Whitening (in-chair whitening
or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

Assisted Living!
In Gurnee, IL is looking for caregivers

Українське Слово

www.ukrslovo.net

www.ilhomecarespecialists.com

Illinois Home Care Specialists
can help you to assist
your loved one and
help you to maintain
your sense of well-being.
Whether it’s a few hours
a day or long-term
care 24 hours a day, our
caregivers can assist you.
We understand that making the
decision to use outside help to
care for a loved one is difficult,
which is why we promise to only
provide the best care possible!

vpayuk@yahoo.com

- Full Time
- Part Time
- Live in

847.525.2816
Call Theresa at

ОВЕН

ТIЛЕЦЬ

(2 3 . 0 7-2 3 . 0 8)
Ви шукатимете приводи для
р озд рат у в а н н я i ви ход у
агресiї. Намагайтеся тримати
себе в руках, будьте обережнi
у висловлюваннях. В особистому життi вас може приємно зд и в у в ат и з ус т рiч i з
давнiм коханням. Якщо за останні дні ви
втомилися, знайдіть час для відпочинку.
Бажано змінити обстановку, якщо вам запропонують поїхати в далеке відрядження
– не відмовляйтеся. Будь-яка авантюра,
навіть ризикована, принесе максимум задоволення. Будьте обережні з діловими
партнерами, від них залежать ваші подальші прибутки. Особистими проблемами
поділіться з друзями, вони можуть дати
хорошу пораду. У суботу ви будете в центрі
уваги, вам удасться підняти всім настрій.
Зараз краще не грати в азартні ігри, вас
може підвести інтуїція. Час реалізувати
ідеї, можливі різкі повороти долі. У ці дні
організм сам чистить сечовий міхур і статеві органи. Не заважайте природній профілактиці. Не варто сексуально перевантажуватися.
ДIВА

(2 4 . 0 8 -2 3 . 0 9)
Якщо ви поставили перед
собою цiль, iдiть до неї, незважаючи на підступи оточення. Не забувайте про те,
що смiливiсть бере мiста.
Ун и к а й т е р и з и ко в а н и х
пропозицiй. Починаючи з
понеділка, вас переслідуватимуть фінансові та побутові неприємності. Не переймайтеся, замість того, щоб конфліктувати,
займіться чимось корисним. Лад у родині
відволікатиме вас від негараздів. У четвер
до вас можуть завітати старі знайомі. Ваші
плани на майбутнє потребують грошових
надходжень. Не випустіть шанс налагодити
стосунки з впливовими партнерами. НаРАК
(2 2 . 0 6 -2 2 . 0 7 ) став час проявити свій професіоналізм.
Основнi подiї будуть пов’язанi з проблема- Начальство оцінить вас, можливе підвими друзiв i родичiв. Ви братимете в них щення на посаді, а відповідно, і заробітної

ТЕРЕЗИ

(2 4 . 0 9 -2 3 . 1 0 )
Тиждень почнеться з цiкавих
i непередбачуваних подiй.
Дiйте експромтом i не
вiдкладайте на завтра те, що
можете зробити сьогоднi.
Доля готує для вас на цьому
т и ж н i i б ат i г, i п ря н и к .
Хорошi новини варто чекати пiсля середи,
а конфлiкти – у вихiднi. Доведеться першими йти на компромiси. У вашому житті
настав період затишшя. Пам’ятайте, що
фінансові труднощі тимчасові, їх треба
перечекати. Ваші таланти неодмінно помітять і оцінять належним чином. Починаючи з понеділка, займіться благодійністю, відвідайте родичів і близьких. Ви витрачатимете енергію на рома нтичні
зв’язки. На цьому тижні підвищиться активність у творчих людей. Узагалі вдалий
період для залучення впливових осіб до
фінансових проектів. Успішно розвиватимуться ділові стосунки. Наприкiнцi тижня
не вимагайте дуже багато вiд близьких.
Вихідні несприятливі для поїздок, краще
проведіть їх серед близьких. У зоні ризику
– кістки та селезінка..
СКОРПIОН

(2 4 . 1 0 -2 2 . 1 1)
У першiй половинi тижня доведеться присвятити час i
сили не дуже приємним, але
необхiдним справам. А потiм
вам воздасться – на вас чекають успiх i приємнi подарунки
вiд друзiв i рiдних. Будьте готовi скористатися несподіваним шансом. Саме час подумати про кар’єрне просування та приробіток. Словом, дiйте за обставинами. У
серединi тижня вас чекають ва жливi
зустрiчi та новi знайомства. Нарешті помітили ваші здібності. У вас з’являться ділові та цікаві пропозиції, дуже важливо
ними скористатися. Впливові партнери
допоможуть вам фінансово, а працювати
доведеться вам самим. Ви можете отримати
звістку від людини, яку давно не бачили.
На цьому тижні співробітництво будьякого напряму дасть очікувані результати.
Ви розраховуєте на хороші прибутки, завдяки чому плануєте почати новий бізнес.
Сприятливий час для підписання ділових
угод. протипоказана.
СТРIЛЕЦЬ

(2 3 . 1 1-2 1 . 1 2)
Цей тиждень може принести
кiлька балiв на вашу користь. Головне – визначитися, що саме ви хочете. У
фiнансових питаннях усе
залежить тiльки вiд вас,
будьте економними, купуйте тiльки найнеобхiднiше. Доля на цьому
тижні схильна до вас. Фінансова криза, яка
заважала вам працювати, закінчиться,
надходитимуть нові робочі пропозиції,

ВОДОЛIЙ

(2 1 . 01-19. 0 2)
Неприємності, які давно непокоять вас, компенсують
близькі друзі, які завжди готові прийти на допомогу. Від
вас чекають рішучих дій, які
стануть визначальними в
майбутньому. Вам треба зробити цей рішучий крок. Кращий відпочинок на вихідні
– відвідини батьків. Завдяки тому, що зірки
на вашому боці, здійсняться найзаповітніші мрії. На роботі нарешті вдасться
завершити проект, над яким довелося багато працювати. Але все одно тримайте
ситуацію під контролем, бажано розрахуватися зі старими боргами. Зверніть увагу
на легені. Їх, а також бронхи і м’язи рук
краще не оперувати. Для відновлення нервової системи треба поспати на годину
довше.
РИБИ

(2 0 . 0 2-2 0 . 0 3 )
На початку нового тижня ви
зіткнетеся з неочікуваними
клопотами і небажаними витратами. Радимо економити
гроші, щоб уникнути фінансової кризи. Найвдалiший час
для вас – середина тижня. У другiй половинi
тижня вас чекають сюрпризи i неочiкуваний
поворот у справах. Зокрема, це стосується
вашої родини. Ваше завдання – скористатися шансом i зробити для себе висновки.
Ви знайдете однодумцiв i хорошу компанiю.
Щоб не опинитися бiля розбитого корита,
не вiрте нiчиїм фiнансовим обiцянкам.
Перенапруження на роботі може спровокувати емоційний зрив. Вам удасться вирішити будь-яку проблему, власні ж інтереси залиште на потім. Зараз для вас найголовніше – це родина, а вже потім – бізнес.
Ті, хто бажає зустріти вигідних ділових
партнерів, досягнуть успіху. Самотні нарешті зустрінуть свою долю. Постарайтеся
не навантажувати шлунок, особливо смаженим. Людям з підвищеною кислотністю
треба пити чай з м’яти, а салати заправляти
олією.

20 травня 2022 № 20

(2 2 . 0 5 -2 1 . 0 6)
Наступний тиждень багатий на різні події, можливі
дружні зустрічі. Не відмовляйтеся від вигідних пропозицій ділових партнерів,
це принесе чималий успіх у
кар’єрі. Водночас з’явиться
можливість добре заробити, нарешті ви
зможете допомогти батькам і дітям. Середина тижня буде невдалою як у дiловому
планi, так i в особистому. Краще шукайте
однодумцiв, вчiться обходити гострi кути.
У вихiднi розслабтеся i влаштуйте собi приємну зустріч. Ви маєте всі підстави підозрювати своїх колег у непорядності, адже
не раз мали можливість пересвідчитися в
цьому. Пильнуйте уважно за їхніми діями,
щоб не потрапити в неприємну ситуацію.
Грошові надходження витрачайте з розумом, економія допоможе вам у новому
бізнесі. Цей тиждень обіцяє бути вдалим у
вирішенні фінансових питань. Не навантажуйте легені та бронхи фізичними вправами. Краще більше поспати.

ЛЕВ

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

(2 2 . 1 2-2 0 . 01)
Сконцентруйтеся на важливих справах, а до якої сфери
вони належать – то вже вам
вирiшувати. Звернiть увагу,
що вам треба буде грати
провi дн у роль на цьом у
тижнi, проявляйте лiдерськi
якостi. Усе сприяє дiловим досягненням.
Придiляйте роботi бiльше часу, уникайте
флiртiв i фiнансових авантюр. Ваше везіння наближається до фіналу, тому бажано
до кінця тижня закінчити заплановані
раніше справи. Керівництво на вашому
боці, але не варто розраховувати на серйозну підтримку. У вашому житті відбудуться деякі зміни – з’являться нові знайомі, вдасться укласти вигідну угоду. Ваші
творчі ідеї стануть не тільки реальністю, ви
зможете також отримати хороші прибутки.
Успішними будуть розвиток бізнесу, укладання угод і зв’язок із зарубіжними партнерами. Колеги по роботі намагаються
перетягти ковдру на свій бік, тому слідкуйте за розвитком подій. Неділю присвятіть
родині.

Українське Слово

БЛИЗНЮКИ

активну участь. Наприкiнцi
тижня краще вiдмовитися
вi д в а ж л и ви х с п ра в, не
пiдпис у вати ва ж ливи х
документiв. На початку тижня чекайте натхнення, яке
буде доречним для реалiзацiї найближчих
планiв. У першу чергу це стосується дiлових
питань i допомоги колегам. Будьте уважнi
до здоров’я батькiв. Ваш девіз наступного
тижня – «Куй залізо, поки гаряче». Є шанс
добре попрацювати і заробити хороші
гроші. Не відмовляйтеся від допомоги
друзів. У п’ятницю радимо почати нову
справу, від чого отримаєте велику насолоду.
Уїк-енд проведіть із родиною. Тиждень
сприятливий для вирішення особистих
питань: ви зможете отримати кредит, змінити житло, придбати нові меблі. Також
зможете налагодити стосунки з коханою
людиною. У бізнесі вдасться визначитися з
подальшими планами. Зверніть увагу на
здоров’я, більше відпочивайте на свіжому
повітрі.

КОЗЕРIГ

www.ukrslovo.net

(2 1 . 0 4 -2 1 . 0 5 )
Тиждень буде доволi насичен и м . У в а с з’я ви т ь с я
мож ливiсть проявити
щедрiсть душi – дати колегам пораду, оточити близьких турботою. Корисно i
прод у ктивно освоювати
новi знання. На початку тижня ви неодмінно покажете себе. У цей час може виникнути рiзке бажання перемiн, змiни iмiджу. Не
поспiшайте, iнакше ризикуєте припуститися помилки на рiвному мiсцi. Найближчими днями більше уваги приділяйте домашнім і близьким. Не дуже вдалий час для
просування по службі й спілкування з
поважними особами. Від начальства ви не
діждетеся розуміння, тому доведеться самому вирішувати робочі проблеми. Не
починайте нових справ, є небезпека отримати невірну інформацію. Ви можете розраховувати на матеріальну та ідейну підтримку начальника. Займіться налагодженням соціальних стосунків із вищими
інстанціями. Ви вдало здiйсните задумане,
особливо на роботi. Головне – не забувати,
що пiд лежачий камiнь вода не тече. У
першiй половинi тижня вас чекають цiкавi
подiї, здивують змiни i сюрпризи вiд друзiв.
Будьте вiдкритi для спiлкування, iнакше
ризикуєте переоцiнити свої можливостi.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 23 ПО 29
ТРАВНЯ 2022 РОКУ

дуже вигідні для вас. Вдасться налагодити
стосунки з колишніми партнерами. Ви
отримаєте подарунок, про який давно
мріяли. З’явиться можливість стабілізації
кар’єри. За умови того, що ви докладатимете багато зусиль, можливий фінансовий
успіх. Вам треба визначитися, чи потрібне
вам те, чим ви сьогодні займаєтеся. Добрий
настрій стане підтримкою для задуманого.
Початі на цьому тижні романи матимуть
бурхливе продовження. У ці дні утримайтеся від вживання алкоголю. Ви не відчуватимете критичної межі сп’яніння.

Гороскоп

(2 1 . 0 3 -2 0 . 0 4)
У першiй половинi тижня
нiчого не залишайте на волю
випадку. Недомовленiсть,
зайвi надiї на iнших людей
в а с п i д в е д у т ь. С лов ом,
«слабка ланка» – це оточення, тримайте руку на пульсi.
Найближчим часом ви вирiшите необхiднi
п и т а н н я , м ож е т е п р о я в и т и с е б е з
несподiваного боку. Розраховуйте не тiльки
на свої сили – ви можете залучити до
спiльних проектiв друзiв i знайомих. Не
беріть участі в авантюрах – є ризик потрапити в неприємну ситуацію. Уникайте
конфліктів, особливо з родичами, навпаки,
спробуйте налагодити з ними стосунки. Ви
зустрінетеся з цікавими людьми. Вдалий
період для підписання важливих угод із
діловими партнерами. У вас буде можливість проявити себе з професійного боку.
Особливо вдалими будуть службові відрядження. На цьому тижні приділіть увагу близьким, якщо буде потреба, зберіть
сімейну нараду. Обстеження та лікування
серця і артеріальної системи перенесіть на
наступний місяць.
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ

CDL водії клас A

 Äîñâ³ä ðîáîòè
ì³í³ìóì 2 ðîêè
 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ

773.426.8189

#6

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

224.828.1773 & 630.991.7566

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

Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
äëÿ âîä³¿â CDL-A
 хороші умови праці та своєчасна

оплата гарантовані
 всі милі та зупинки
оплачуються
 вольво траки
 мінімальний досвід роботи 6 місяців
#39

НЕВЕЛИКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ

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

Для вiдповiдального водiя з чистою iстрорiєю
Надаємо новий трак та трейлер

По всiм питанням звертайтесь за
номером Юлiя 312 755 8264

Тел. 773.305.8191

#8/2017

Потрібні водії
CDL класу А
та Овнери Оператори
ЕФ

ТЕЛ

Е

ЙТ

У
ОН

773-599-5066
224-829-1421

LOOKING FOR MECHANICS!
www.ukrslovo.net

#11/202

Needed for
Volvo Truck
and car hauler
trailer In
Waukegan IL

Call 847-804-1304

Українське Слово

Small transportation company in
BROADVIEW

LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER

for regional runs
from Mon-Fri

$28/hr

min 2 years experience and
clean DMV record a must

20 травня 2022 № 20
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Transportation company need
LOCAL DRIVER

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

224.828.1773 or 630.991.7566

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

773.235.2504 773.235.1300
#32

Please call: 847.409.7704

Tire Repair & Sales
New & Used Tires/All Sizes

Insurance agency
is looking for

INSURANCE AGENT

to provide coverage
for Business and
personal clients.

312.723.9963

#14

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
#21

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

773.715.1436
United Chicago Builders

Вимоги - досвід роботи, страхівка, інструменти

847.208.4731

Або ucbdesk@gmail.com

 Досвід корисний.
 Магазин на північ
від Чикаго.

Systems).

Повна або
часткова
зайнятість

773.849.4615

#9/2021

773.697.1924

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

847.789.4000

773.653.0822

130 Rawls Rd. Des Plaines, IL 60018

Òåë. 773.750.8180

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
Розмовляємо польською мовою

708.388.4914
На роботу в
польський магазин
запрошується
КУХАР і
ПОМІЧНИК КУХАРЯ
Чікаго
773-281-1422

EVERY DAY - New job offers 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 certified annual training
for caregivers on Sundays. Very interesting new program.
ALL Wellcome.
CALL US FOR A GOOD JOB!

630.222.5555

773.282.1044

Вимоги: фірма і автомобіль

773.600.3861

773-895-2544

Розмовляємо польською і англійською мовами

Прибирання офісів і медичних закладів

- Вечірня зміна

312.805.0964

Розмовляємо польською і англійською мовами

(Вєслав)
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Працівники або субконтрактори потрібні на роботу:

Запрошуються
на роботу
ФУГАЗЕРИ З УМІННЯМ
МУРУВАННЯ.
З досвідом
роботи або без.

Great Pay - $40/год

Українське Слово

POLONIA

39 Yearsss
in Busine

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

Малярів і помічників
Запрошуємо на роботу
спеціаліста з мурування
(перемуровування)

#17/21

EMPLOYMENT AGENCY

Запрошуємо на роботу:

Розмовляємо польською і
англійською мовами

Один рік досвіду.

#18

www.ukrslovo.net

В металургійну фабрику
потрібні ЛЮДИ ДО ПРАЦІ та
ЗВАРЮВАЛЬНИК
#30

для встановлення
систем опалення
та охолодження

 Потрібні монтажники та
обробники з досвідом
або для навчання.
 Позиції відкрито.

Робота в місті
Чикаго
Потрібні жінки на
прибирання
будинків

Запрошуємо на роботу
спеціалістів з інсталяції
сайдингу в нових
будинках в Чикаго
Розмовляємо польською і
англійською мовами

HARDWOOD FLOORING
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All real estate advertising in this newspaper is subjected to the Federal Housing Act, according to
which it is illegal to advertise any preference, limitation or discrimination based on race, color, religion,
sex, handicap, family status or national origin, or an intention to make any such preference or
discrimination in the sale, rental of financing of housing. In addition the Illinois Human Rights Act
prohibits discrimination based on age, ancestry or marital status. “Ukrainske Slovo” newspaper will not
knowingly accept any advertising for real estate, which violates the law. All real estate properties
advertised are available on an equal opportunity basis. To report acts of discrimination, contact directly
the U.S. Department of Housing and Urban Development.

НЕРУХОМІСТЬ

КУПЛЮ

ЗДАЮ В РЕНТ

ШУКАЮ

1BDR Apt - Des Plaines
1BDR апартамент
под наем в центъра на
Des Plaines.
Цената включва
нови уреди
(включително пералня
и сушилна), газ, топла
и студена вода, обзавеждане, отопление,
отопляем вътрешен
гараж за 1 кола и
улично паркиране за
повече.

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.
#18
847-312-6508

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

РІЗНЕ

630-673-6593

ШУКАЮ В РЕНТ
КУПЛЮ
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ПРОДАЮ
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aleks.myrealtor@gmail.com
www.aleksmyrealtor.com

0065 17.8035
.
7
0
7
.
847
773.3

You Deserve
To Be With
The Best!

Carry Out and
Delivery ONLY

$5 off

Contact Us Today
For Advertising:

847.707.0065
773.317.8035

25$

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

www.ukrslovo.net

NEWSPAPER

osem.info@gmail.com
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СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker

www.ukrslovo.net

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

7725 W. Wilson Ave.
Norridge, IL 60706
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RUNWAY REALTY, INC
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773.317.8035

31

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

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!

www.ukrslovo.net

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/UkrainiansInChicagoUnited

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

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

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

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

Eastern Europeans in Chicago:
https://www.facebook.com/groups/885796501934436
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YOU CAN CONTACT “UKRAINSKE SLOVO” NEWSPAPER 24/7:

32

773.317.8035 or 773.317.0904
E-mail: president.umg@gmail.com
www.ukrslovo.net
Thank you!

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

