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червня в бою під Ізюмом загинув
активіст Роман Ратушний. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на
Сумщині та під Ізюмом.
Роман активно долучився до захисту
України ще з 2013 року, коли опинився серед
студентів, яких бив «Беркут» 30 листопада.
Пізніше – активно захищав Протасів Яр від
забудови, отримуючи погрози від учасників
конфлікту. У своїй громадській діяльності
керувався одним простим «я тут живу». У
березня 2021 року під час протестів за звільнення іншого активіста – Сергія Стерненка
– Ратушний отримав підозру в хуліганстві,
у якості доказу – «чорний квадрат», на якому прокурори бачили Романа зі зброєю, а
всі інші – просто чорне полотно з плямами
світла. І тільки Верховний Суд зняв з активіста усі обвинувачення.
Роман часто згадував Київ у дописах у
соцмережа х – зокрема й про те, що
пам’ятники російським письменникам у
Києві потрібно демонтувати. У Twitter він
написав: «Я не можу долучитися до дерусифікації, бо нині під Ізюмом (…) Тому прошу
тих, хто взявся очищати Київ від наслідків
російських обстрілів, очистити моє місто і
від імперської копоті».
Соціальні мережі наповнились спогадами та прощальними словами – знайомі та
незнайомі люди щиро співчувають втраті.
«Усі слова взагалі безсилі! Вони не захищають від російських куль і ракет найкращих, найсвітліших, найсміливіших,
найперспективніших. Це горе від втрат
наших найкращих людей якесь бездонне,
від нього нікуди не сховаєшся, хочеться
вити і гризти зубами землю. А потім я знову і знову думаю про маму Роми, і мені ще
більше перехоплює дух», – написала у
Facebook кінорежисерка Ірина Цілик.
«Роман Ратушний загинув... Пригадую
як ми торік веселою компанією забирали
його з суду (після отієї акції, як святкували), а до того ставили чорні квадрати на
аватарки на його підтримку – тепер цей
чорний квадрат зовсім з іншого приводу...
Безмежне співчуття близьким і світла

пам’ять Роману – розумному, принциповому, з найкращих», – додала поетка та перекладачка Елла Євтушенко.
«Роман Ратушний... Просто все холоне
від однієї думки, що це може бути правдою.
Незламний, вродливий, суперосвічений,
безкомпромісний – я б дуже хотіла бачити
його у новій політичній еліті країни. Такі
люди дуже потрібні цій країні, і таких, як
Роман, не так багато було у всі часи», – написала журналістка, співзасновниця та
редакторка культурно-видавничого проєкту «Читомо» Оксана Хмельовська.
5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.
Facebook та Twitter видаляють пости
користувачів із цитатою загиблого на фронті активіста Романа Ратушного. В одному з
дописів Роман написав: «Чим більше росіян
ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям».
Цитата розлетілася всією мережею, однак користувачі масово скаржаться на видалення постів зі словами Романа про росіян.
Повний текст славнозвісного
допису Романа Ратушного:
«Дві поради.
Знімайте рожеві окуляри. Не намагайтесь врятувати свою картинку світу і зону
комфорту, загортаючи реальність у фентезійний володар перснів або слова арестовіча.
Ви 8 років ховались за рожевими окулярами від реальності, дружили з хорошими ро-

сіянами, підсилювали російське поле і це вам допомогло?
Ні. 24 лютого ви виявились
неготовими стикнутися з
реальністю.
Зараз ви намагаєтесь
знайти будь-які нові елементи до вашого старого світогляду, аби він знову запрацював і ви знали як орієнтуватись в просторі. Від надій
на ліберальних росіян до
перекладання відповідальності лише на керівництво
Росії чи спроб націоналізувати російську субкультуру.
У вас нічого не вийде.
Ваша система сприйняття світу початково неправильна. Її неможливо відновити
так, аби ви могли жити в реаліях війни.
Ось вам проста модель: є орда, яка рухається зі сходу за багатствами заходу. Вона
буде туди рухатись незалежно від вашого
бажання і х*йні яку ви прочитали у Харарі.
Просто раніше це були монголи, тепер росіяни, а за ними будуть китайці. Ми або
тримаємось форпостом західної цивілізації,
або орда нас приєднує до себе і робить нас
своїм гарматним м’ясом знову.
Тому друга порада:
Випалюйте в собі всю російську субкультуру.
Випалюйте в собі всі спогади з дитинства
пов’язані з російським-радянським.
Випалюйте в собі стосунки з родичами
чи друзями по ту сторону, з усіма хто є
носієм російської субкультури.
Інакше це все випалить вас.
Ви можете в це не вірити, думати що це
пропаганда тощо. Але ви, вибачте довбо*оби,
теж саме казали 9 років тому. Ви вважали
маргіналами тих, хто давав вам панацею.
А тепер повторюєте за ними кожне слово».
Журно, що не стало юного героя. Як додав журналіст Андрій Пиндик, «йдуть
найкращі, щоб ті хто лишився, стали найкращими».
Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,
«Українське Слово»

ЦАР ХВОРИЙ: ЖИТТЯ З
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У Кремлі готуються до
життя без Путіна.

Ст . 4
«РАМШТАЙН-3»:
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Третя зустріч у форматі «Рамштайн»
показала єдність НАТО і готовність
надавати більше зброї для боротьби за
свободу і незалежність.
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ЦАР ХВОРИЙ: ЖИТТЯ З ПУТІНИМ І ПІСЛЯ

Що відбувається в Кремлі

У Кремлі готуються до життя без Путіна.
Ні-ні, не йдеться про палацовий переворот. Кремлівська еліта так само згуртована і зберігає лояльність Путіну, хоча
значна частина істеблішменту й незадоволена його несподіваним рішенням розпочати широкомасштабне вторгнення в
Україну та неспроможністю швидко завершити війну. Але річ не в тім, що в російського президента серйозні проблеми зі
здоров’ям. Це означає загострення в його
оточенні боротьби за шапку Мономаха,
посилення протистояння між партіями
«війни» та «миру», силовиками та сислібами.
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На що ж хворіє Путін?
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Останні кілька місяців у ЗМІ дедалі
частіше з’являються статті, що розповідають про проблеми зі здоров’ям російського
президента. Так, наприкінці квітня експерти американського Інституту Роберта
Лансінга писали про те, що є ознаки, які
вказують на наявність у Путіна раку та
хвороби Паркінсона, і спрогнозували, що
взимку 2022–2023 року зміниться режим.
Зі свого боку, глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у президента РФ
«декілька тяжких хвороб, однією з яких є
рак».
Інформацію про онкозахворювання
російського лідера можна було б вважати
черговою «качкою», якби вона не отримала
часткового підтвердження з несподіваного
джерела: фанат Путіна, американський
режисер Олівер Стоун заявив в ефірі Lex
Clips наприкінці травня, що «у Путіна був
рак, і, гадаю, він подолав його».
А минулого тижня Newsweek опублікував статтю про те, що наприкінці травня
американське розвідувальне співтовариство підготувало четверту комплексну доповідь, у якій розглядається й питання
здоров’я Путіна. У документі зазначено, що
р о с і йс ьк и й п р е зи ден т знову поча в
з’являтися на публіці, після того як у квітні
пройшов курс лікування від раку на пізній
стадії. Водночас Путін дедалі параноїдальніше ставиться до своєї влади.
Якщо ця інформація відповідає дійсності, то невизначеність у поведінці російського лідера посилюється, а ризики для України збільшуються: до яких дій може вдатися володар Кремля, знаючи про свою хворобу? Зрештою, що йому вже втрачати? Утім
джерела Newsweek оцінюють перспективи
ядерної війни як малоймовірні: ослаблений
лідер не настільки впливає на своїх підлеглих, аби ті виконали його наказ про застосування ядерної зброї.
Відкритими залишаються питання про
подальшу роль Путіна у політичній системі,
його наступника, конфігурацію постпутінської влади та зміни у політиці Кремля. І
незрозуміло, яку політику оберуть Вашингтон і Брюссель щодо Москви після відходу
Путіна.
Тим часом на Заході побоюються періоду невизначеності в постпутінській Росії.
«Вакуум влади після Путіна може бути дуже
небезпечним для світу», – каже одне з джерел Newsweek, водночас зазначаючи, що
«Росія, котра має ядерну зброю, залишаєть-

ся Росією, котра має ядерну зброю, незалежно від того, сильний Путін чи слабкий».
Гарант стабільності в нестабільний час

Попри стан здоров’я, Путін зберігає
владу, залишаючись гарантом стабільності. Пояснюється це, по-перше, відсутністю
реальної альтернативи нинішньому володарю Кремля. По-друге, стурбованістю
істеблішменту посиленням напруженості
в суспільстві через насування економічної
кризи, що в майбутньому переросте в кризу політичну. У цій ситуації в очах еліти
Путін виглядає єдиним лідером, здатним
консолідувати політичну систему.
А про те, що на Росію у середньостроковій перспективі чекає системна криза,
попереджають і західні, й російські економісти. Запроваджені після 24 лютого
санкції, масовий вихід із Росії іноземних
компаній, обвал експорту вже завдали
вагомого удару по російській економіці. І
хоча високі доходи від експорту енергоресурсів дають змогу уряду фінансу- Фото Путіна «без
вати бюджетні витрати, Світовий гриму» зробив
банк прогнозує , що 2022 року санкт-петербурзький
економічне падіння в РФ сягне фотожурналіст
явності слабкого наступника
8,9%. Одним із наслідків цього Олександр Петросян. може виявитися зручним сценастане погіршення рівня життя.
рієм для більшості елітних груп», – проТому секретар Ради безпеки РФ Ніколай гнозує експертка.
Патрушев і каже про «зміцнення економічУтім, наразі Путін не просто має реального суверенітету Росії»: «Ефективне про- ну владу, а й навіть посилює її. Зокрема й
тистояння безпрецедентному санкційному через контроль над силовиками, приміром,
тиску дасть змогу не лише впоратися із призначивши очільником МНС свого
розв’язаною проти нашої країни економіч- ад’ютанта Алєксандра Куренкова: під пряною агресією, а й здійснити глибоку струк- мим контролем президента тепер Росгвартурну перебудову російської економіки». дія, ФСО й МНС. У середовищі експертів
Утім, в епоху високих технологій і глобалі- кажуть про можливі чистки в істеблішмензації цей шлях «зміцнення економічного ті. Однак у середньостроковій перспективі
суверенітету» принесе Росії лише відста- позиції російського президента слабшативання.
муть через тривалу воєнну кампанію в
Попри тиск «партії війни», Путін уникає Україні й економічну кризу, що насуваєтьоголошення мобілізації. Причин для цього ся. Зовнішнім проявом цього стане падіння
декілька. Це рішення доб’є російську еко- рейтингу Путіна.
номіку та вдарить по рейтингу президента
Нагадаємо, що на сьогодні, згідно з дазокрема й російської влади загалом. Водно- ними російського Фонду «Общественное
час Путін дедалі більше відповідальності мнение» (ФОМ) станом на 29 травня, 76%
перекладає на керівників регіонів, закли- росіян довіряють Путіну (20 лютого – лише
каючи їх працювати максимально ефектив- 60%). Водночас, згідно з інформацією
но, незважаючи на «спецоперацію» та ВЦВГД, 72% росіян підтримують «спеціальсанкції. Примітно, що, за рідкісним винят- ну воєнну операцію» в Україні, не підтриком, губернатори неактивно висловлюють мують – 18%.
свою позицію щодо війни.
На такому тлі й розгортається у кремЯк зазначала експертка московського лівських вежах запекла боротьба між поЦентру Карнегі Тетяна Станова, «через силеною «партією війни» й ослабленою
дедалі більшу крихкість лідерства Путіна «партією миру». Серед можливих наступкількість конфліктів усередині еліт зроста- ників Путіна називають як «яструба» – сетиме, а автономність самих еліт збільшува- кретаря Ради безпеки Ніколая Патрушева,
тиметься… Еліти будуть готові більш рішу- так і псевдолібералів – мера Москви Сєргєя
че захищати свої інтереси, не зважаючи на Собяніна, заступника голови Ради безпеки
занадто ізольованого Путіна». Водночас Дмітрія Медведєва та першого заступника
експертка вважає, що формується неглас- голови АП Сєргєя Кирієнка.
ний внутрішньосистемний запит на «декоШапка Мономаха
ративного Путіна» – його самого чи його
наступника – який діятиме в інтересах
«Мене часто запитують, чому мої пости
різних груп.
в Телеграм є настільки різкими. Відповідаю
На думку Станової, Путін у його ниніш- – я їх ненавиджу. Вони виродки й вилупки.
ньому вигляді стає для системи радше тя- Вони хочуть смерті нам, Росії. І допоки я
гарем, ніж порятунком. Тому система шу- живий, я робитиму все, щоб вони зникли».
катиме способи мінімізувати його роль в
Опублікувавши істеричний і агресивухваленні державних рішень, але так, щоб ний пост у своєму Телеграм-каналі, заступгарантувати наступність. «Якщо завтра ник голови Ради безпеки РФ Дмітрій
Путіна раптом чомусь не стане, потужна Медведєв, якого ще кілька років тому
консервація путінізму як ідеології за на- сприймали як помірного ліберала-західни-

ка, постав у образі «яструба». Як зазначає
російський Телеграм-канал «Юрий Долгорукий», за такою жорсткістю «стоїть «певна
внутрішня трансформація», яка демонструє
«маніфест нового Медведєва та нової російської реальності».
Пояснюючи таку медіа-активність експ р е з и д е н т а , з ло с т и в і коме н т ат ори
пов’язують цей зухвалий пост із тим, що
сина Медведєва Іллю позбавили у США
робочої візи й «поставили вимогу за 48 годин залишити цю надзвичайно ворожу
Росії країну». Очевидно, що річ не лише в
уражених почуттях батька та образі представника кремлівської номенклатури:
Медведєв, демонструючи своїми антизахідними заявами лояльність Путіну, намагається зайняти нішу в новій політичній
конструкції.
На тлі зачищення «ліберальної вежі
Кремля» і тривалого протистояння Росії та
Заходу він хоче скласти конкуренцію «державникам» і силовикам як можливий наступник. А сьогодні цінують хамську риторику, агресивний російський шовінізм,
антизахідні та антиліберальні заяви. Це
імпонує багатьом росіянам, які прагнуть
відродження «справжнього суверенітету»
Росії й хочуть показати «кузькіну мать»
«піндосам» і «гейропейцям».
Тому «гоп-риторика» Медведєва, хоч би
якою смішною або страшною вона виглядала, орієнтована на внутрішнього споживача. Це – заява про себе як про можливого
наступника Путіна на виборах 2024 року.
Однак Медведєв грає на традиційному
полі спікера Держдуми Вячеслава Володіна
(який, у свою чергу, конкурує з першим
заступником голови Ради Федерації Андрєєм Турчаком). За словами колишнього головного редактора «Эха Москвы» Алєксєя
Венедиктова, «Володін є основним кандидатом у наступники від силової партії. Це
партія Патрушева, Сєчіна, Ковальчуків.
Радикалізація Медведєва – це спроба останнього не дати зміцнитися силовій партії та
Володіну».
Однак проблема Медведєва – не лише в
тому, що в Росії його сприймають як «він
вам не Дімон», місцеблюстителя президентського крісла для Путіна. У Медведєва залишилося не так багато соратників. Власне
кажучи, проблеми відносин із великим
бізнесом і впливовими урядовими чиновниками є і в іншого претендента на роль
наступника – заступника голови АП Сєргєя
Кирієнка. Він після 24 лютого зміг наблизитися до Путіна й наростити свою апаратну вагу, курируючи окупований Донбас.
Остаточне рішення все-таки ухвалюватиме Путін. На якому варіанті зупиниться
теперішній хазяїн Кремля, залежить від
перебігу війни в Україні, економічної ситуації в країні та його власного здоров’я. Допоки ж, у короткостроковій перспективі,
режим Путіна стабільний, а сам Путін не
думає залишати Кремль.
А відтак нам треба нарощувати зусилля
на фронті, зберігати й зміцнювати єдність
країни та антипутінську коаліцію, щоб бути
готовими до різних варіантів розвитку подій у Кремлі.
Володимир КРАВЧЕНКО
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 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків
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СТРАХУВАННЯ НА Mila’s Insurance
Services
ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

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

ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ ПОСИЛЮЄ ОБОРОННА
ПІДТРИМКА ПОНАД 40 КРАЇН

М
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Українське Слово

www.ukrslovo.net

У протистоянні з РФ Україна отримує допомогу від США
та ще понад 40 країн.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
«Допомога у сфері безпеки з боку США, а також понад 40
союзників і партнерів продовжують зміцнювати позиції
України для захисту ї ї незалежності, суверенітету й
територіальної цілісності», – сказав він.
За словами Ентоні Блінкена, ця допомога покликана
забезпечити перемогу України на полі бою та зміцнити її
позиції за столом переговорів.
«Ми запровадили потужні санкції проти Росії, посилили
стримування та оборону НАТО на східному флангу та надали
історичний рівень військової та іншої допомоги Україні,
оскільки вона мужньо захищала свою територію та
свободу», – йдеться у заяві.
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УКРАЇНА ОТРИМАЄ РСЗВ З КЕРОВАНИМИ
РАКЕТАМИ
іністерства оборони Спол у чени х
Штатів, Великої Британії та
Німеччини виступили зі
спільною заявою щодо підтримки України, в якій
зобов’язалися надати реактивні системи залпового
вогню (РСЗВ) з керованими
ракетами РСЗВ (GMLRS).
Про це йдеться на сайті
Пентагону.
«Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина
глибоко віддані підтримці
України у її захисті від неспровокованого вторгнення Росії. Росія переключила свою увагу на Донбас, де вона веде
систематичні ракетні та артилерійські обстріли
далекого радіусу дії як оборонних українських
військових позицій, так і цивільної інфраструктури», – йдеться в заяві.
Щоб допомогти Україні захистити своїх громадян та суверенну територію, Сполучені Штати,
Велика Британія та Німеччина зобов’язалися
надати реактивні системи залпового вогню
(РСЗВ) з керованими ракетами РСЗВ (GMLRS).
Україна звернулася з конкретним проханням про
надання такої можливості, яка дозволить Збройним Силам України вести точний вогонь по силах
вторгнення на відстані близько 70 кілометрів.

1 червня 2022 року США оголосили про надання чотирьох артилерійських ракетних систем
високої мобільності M142 (HIMARS) та боєприпасів GMLRS. 6 червня Велика Британія оголосила, що надасть три пускові установки M270
MLRS із боєприпасами GMLRS.
«На засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі міністр оборони Крістін
Ламбрехт оголосила, що Німеччина передасть три
пускові установки M270 Mittleres Artillerie Raketen
System (MARS) та боєприпаси GMLRS із запасів
Бундесверу», – зазначено в повідомленні.
Передача систем MLRS та навчання українських операторів матимуть вирішальне значення
для самооборони України.

«РАМШТАЙН-3»: ВЕРТОЛЬОТИ ЗІ СЛОВАЧЧИНИ, АРТИЛЕРІЯ З КАНАДИ, РСЗВ З НІМЕЧЧИНИ
Третя зустріч у форматі «Рамштайн» показала єдність НАТО і готовність надавати
більше зброї для боротьби за свободу і незалежність. Про це повідомив Міністр оборони
України Олексій Резніков у Twitter.
Як повідомив Міністр оборони України,
за підсумками зустрічі буде поставлено більше озброєння Україні: це 155-мм гармати,
HIMARS, Harpoons та інші, вертольоти зі
Словаччини, артилерія з Канади, Польщі та
Нідерландів, РСЗВ з Німеччини. І дещо ще.
«Україна боротиметься за свободу і незалежність. Наші партнери продовжать підтримувати Україну. НАТО має найбільшу
єдність у своїй історії. Україна переможе»,
– запевнив Олексій Резніков.
Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін
III також виступив на зустрічі «Контактної
групи з оборони України» в Брюсселі, Бельгія. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Як інформує «Голос Америки», міністр
оборони США Ллойд Остін та генерал Марк
Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, на спільній прес-конференції
15 червня повідомили, що за кілька тижнів
українці матимуть підготовлену потужну
ракетну артилерію дальньої дії в бою. За словами генерала Марка Міллі, до кінця цього
місяця союзники поставлять до України системи HIMARS, боєприпаси та навчені команди для застосування цих систем.
«Ми продовжуватимемо рушити небо і
землю, щоб надати українцям необхідні
спроможності», – зазначив у свою чергу

гла ва Пента гон у Ллойд
Остін. «Поле бою динамічне.
І з часом ці потреби змінюють. Українці визначилися,
що наразі ці потреби полягають у системах вогню
більшої дальності, бронетехніці та протиповітряних
засобах середньої дальності,
а також у гаубицях окремо
від систем HIMARS. Тому
ми зосереджуємося на їхніх
нинішніх потребах, а також
на найближчій перспективі,
заглядаючи на кілька тижнів
і місяців наперед», – сказав Ллойд Остін.
Серед важливих оголошень щодо збройної
допомоги Україні, озвучених в середу, Остін
насамперед вказав на оголошення президентом США Джо Байденом нового пакета оборонної допомоги обсягом один мільярд доларів. Цей пакет стане 12-ю партією зброї,
яку США спрямують до України зі своїх
запасів, оголосив Остін під час пресконференції в Брюсселі в середу.
До нового пакета ввійдуть боєприпаси
для MLRS, додаткові 18 гаубиць-777, тактичні машини для їх перевезення, 36 000 раундів
155-мм боєприпасів, а також 650 млн доларів
коштів Ініціативи сприяння безпеці України,
що надасть Україні можливість захищатись
з використанням ще двох систем берегового
захисту «Гарпун» та тисячі приладів радіо і
нічного бачення, інших оптичних приладів,
повідомляє «Голос Америки».

Важлива інформація надійшла і від інших
союзників. Так, Німеччина оголосила про
надання трьох систем MLRS та боєприпасів,
Словаччина – про передачу значної кількості гелікоптерів Мі та необхідних ракет. Нову
артилерію надають і Канада, Польща та Нідерланди. Ллойд Остін також відзначив
співпрацю з Великою Британією та Німеччиною над створенням української системи
дальнього вогню на основі HIMARS.
Наразі майже 50 країн об’єдналося в Контактну групу щодо оборони України. Це
вказує не лише та те, «як нажахало і гальванізувало світ неспровоковане і невиправдане вторгнення Росії до України», а й на
«світове захоплення стійкістю і героїзмом
українського народу», – зазначив Остін.
Міністр оборони Олексій Резніков, підсумовуючи результати «Рамштайну-3», написав у Твіттері: «Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність; наші

партнери й надалі підтримуватимуть Україну; НАТО має найбільшу
єдність у своїй історії; Україна переможе». Він також звернув увагу, що
до «клубу» приєдналися Грузія,
Молдова та Еквадор. Олексій Резніков запевнив, що ЗСУ «готові використовувати свої нові інструменти
проти злих сил».
Міністр оборони України Олексій
Резніков під час третього засідання
«Рамштайн» зустрівся зі своїми колегами – Федеральним Міністром
оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та Міністром оборони Королівства Нідерландів Кайсою Оллонгрен.
Про це Олексій Резніков написав у Twitter.
Він зазначив, що цінує участь цих країн на
засіданні «Рамштайн-3» та вірить, що подальше співробітництво матиме позитивний
результат.
«Я мав робочий сніданок з моїми гарними
друзями – Федеральним Міністром оборони
Німеччини Крістін Ламбрехт та Міністром
оборони Королівства Нідерландів Кайсою
Оллонгрен. Я високо ціную участь Німеччини та Нідерландів на зустрічі «Рамштайн». Я
бачу реальний прогрес у нашій співпраці і
вірю, що незабаром вона принесе свої плоди.
Україна отримає все необхідне для перемоги», – написав Міністр оборони України.
Під час зустрічі Олексій Резніков подарував колегам символічну футболку з написом
From Ukraine with NLAW від «Авіація Галичини».

Президент США Джо Байден оголосив про виділення
нового пакету оборонної допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів.
Як повідомили в Білому
домі, про це він сказав у розмові з Президентом України
Володимиром Зеленським.
«Я поінформував Володимира Зеленського, що Сполучені
Штати надають Україні ще $1 мільярд безпекової допомоги,
включно з додатковою артилерією та системами берегової оборони, а також боєприпасами для артилерії й передовими ракетними системами, необхідними українцям для підтримки
оборонних операцій на Донбасі», – зазначається в повідомленні з посиланням на Байдена.
Глава Білого дому підтвердив, що Сполучені Штати стоятимуть разом з Україною, яка захищає демократію, власний суверенітет і територіальну цілісність на тлі неспровокованої
російської агресії. Крім того, США залишаються відданими
підтримці українського народу, чиє життя було розірвано війною, наголосив Байден.
«Сьогодні я також оголошую про надання додаткової гуманітарної допомоги в розмірі $225 мільйонів, щоби допомогти
людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної
питної води, найважливіших медзасобів та медичної допомоги,
їжі, житла й фінансів для сімей на придбання речей першої
необхідності», – зауважив Президент США.
Байден підкреслив, що мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ.
«Сполучені Штати, так само як і наші союзники й партнери,
не коливатимуться у своїй відданості українському народу,
який бореться за свою свободу», – наголосив глава Білого дому.

США НАДАСТЬ УКРАЇНІ
225 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ
ДОДАТКОВОЇ ГУМАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ

УКРАЇНА ВЖЕ ОТРИМАЛА ВІД
США МАЙЖЕ 4,6 МЛРД ДОЛАРІВ
ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ

З початку широкомасштабної війни Росії
проти України США надала Україні 11 траншів
військової допомоги на майже 4,6 мільярда
доларів. Про це повідомляє Генеральний штаб
ЗС України.
«На початку путінської війни проти України Президент Джо Байден оголосив про 11
траншів військової підтримки Україні. Кожен
пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни», – йдеться в
повідомленні. Зокрема, безпекова допомога
США включає високомобільні артилерійські
ракетні системи, декілька сотень броньованих
багатоцільових машин, гелікоптери, безпілотні повітряні системи, контрбатарейні, контрмінометні та повітряні оглядові радари, безпілотні судна берегової оборони. «Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб
забезпечити український народ тим, що йому
необхідно для захисту своєї країни», – наголошують у Посольстві США в Україні.

Президент Джо
Байден оголосив,
що Сполучені Штати Америки через Агентство США з міжнародного
розвитку (USAID) надають додаткову гуманітарну
допомогу Україні на понад 225 мільйонів доларів в
умовах неспровокованої війни з боку Росії, яка змусила майже 12 мільйонів осіб залишити свої домівки
і викликала надзвичайні гуманітарні потреби. Про
це повідомляє Посольство США в Україні.
Це додаткове фінансування забезпечить рятівну
гуманітарну продовольчу допомогу людям всередині
України. Ця підтримка дасть змогу партнерам надавати готівку людям для купівлі харчів і речей першої
необхідності.
Ця допомога також забезпечуватиме тих, хто потребує, чистою питною водою, засобами санітарії та
гігієни, вкрай необхідними медичними препаратами
та послугами, а також надаватиме захист соціально
незахищеним особам, сприятиме у самозабезпеченні
продовольством, помагатиме із пошуком житла,
включаючи розподіл предметів допомоги. Також вона
передбачає логістичну підтримку для гарантування
надходження допомоги тим людям, які її потребують.
Команда USAID з реагування на стихійні лиха та
надання допомоги продовжує оцінювати запити з
України, щоб задовольнити потреби найбільш уразливих верств населення, включаючи людей, які були
змушені втекти з дому.
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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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Українське Слово

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

Україна-США

США ОГОЛОСИЛИ НОВИЙ ПАКЕТ
ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА $1 МІЛЬЯРД
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амагаючись знайти заміну російській нафті, офіційний Вашингтон вирішив обрати «менше зло» серед
двох диктаторів: відновити постачання з
Венесуели, дозволити їй хоча б частково
вийти з ізоляції та знову стати гравцем на
світовому нафтовому ринку. При цьому
Сполучені Штати поставили уряд Ніколаса Мадуро перед вибором між ідеологічним союзником Росією, яка надає йому
обмежену підтримку, та політичними
ворогами - США і державами ЄС, які
впродовж тривалого часу надавали Каракасу основні засоби для існування.
У середині травня США заявили про
певне послаблення санкцій щодо Венесуели. Офіційний Вашингтон видав європейським нафтовим компаніям – італійській Eni та іспанській Repsol – ліцензії на
постачання венесуельської нафти до Європи в рахунок погашення боргу. Поставки почнуться з липня, при цьому компанії не матимуть права продавати нафту
до інших регіонів.
Американська компанія Chevron Corp.
– єдина, яка досі продовжувала працювати у Венесуелі, не отримала такого дозволу. Їй подовжили ліцензію на пів року, не
даючи права на «буріння свердловин,
видобуток, переробку, купівлю чи продаж, транспортування та відвантаження
будь-якої венесуельської нафти або нафтопродуктів», однак надали згоду на
проведення переговорів з державною
нафтовою компанією PdVSA щодо майбутніх операцій.
Основної частини домовленостей було
досягнуто на початку березня, коли група
членів американської адміністрації прибула до Венесуели з першим за кілька
років офіційним візитом високого рівня.
З 2017 року США запроваджували
санкції проти уряду Венесуели через порушення прав людини, а з 2019-го, після
перемоги Мадуро на президентських виборах, вони взагалі розірвали з нею відносини. Адміністрація Дональда Трампа
визнала легітимним президентом голову
Національної асамблеї Хуана Гуайдо й
ухвалила більш жорсткі заходи з метою
прискорити відхід старого уряду від влади. Було запроваджено санкції щонайменше щодо 144 громадян Венесуели і
пов’язаних із нею осіб, скасовано візи
сотень посадовців і членів їхніх родин,
ухвалено обмеження проти компанії
PdVSA, уряду та центрального банку. З
квітня 2019 року було введено ембарго на
продаж нафти до США, що позбавило
Венесуели майже 90% прибутків.
Наразі не йдеться про повну нормалізацію відносин між США та Венесуелою,
про що свідчить незапрошення Венесуели
разом із Кубою і Нікарагуа на Саміт американських держав, який відбувся 6–10
червня. Але зміни в американській політиці щодо цієї країни безсумнівні.
Останнім часом Джо Байден демонструє наміри здійснювати іншу політику,
ніж Дональд Трамп, щодо всього ЛатиноКарибського регіону. Послаблення санкцій ухвалено також щодо Куби: на початку травня проголошено зменшення обмежень на поїздки на острів і грошові
перекази.
Багато хто вважає, що це намагання
скористатися ситуацією, яка склалася
навколо війни в Україні. У випадку Венесуели – для відновлення постачання нафти з країни, яка володіє її найбільшими

у світі підтвердженими пок ла да ми
(300,878 млрд барелів) і до 2019 року експортувала до США до 500 тис. барелів на
день. Проте щодо можливості у такий
спосіб знизити ціни на нафту на світовому ринку, які зросли внаслідок російської агресії, обізнані з умовами угоди
особи запевняють, що обсяги постачання
не будуть настільки великими, щоб істотно на них вплинути.
Щодо твердження про намагання уряду Байдена допомогти Європі позбутися

подолати гіперінфляцію, а також завдяки
пожвавленню співробітництва у нафтовій
галузі з Іраном і Китаєм.
Реформи здійснила група нових молодших політиків, які прийшли на заміну старим соратникам Уго Чавеса.
Команда економістів на чолі з віцепрезидентом Делсі Родрігес скасувала державне регулювання цін і курсів валют,
дозволила використання американського долара на внутрішньому ринку (доларові трансакції зараз сягнули 64,8%

У ПОШУКУ НАФТИ: БАЙДЕН
МІЖ ПУТІНИМ ТА МАДУРО

ЗАВДЯКИ РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ
ВЕНЕСУЕЛА МОЖЕ
ОТРИМАТИ ШАНС НА
РОЗВИТОК.

залежності від Росії та водночас переспрямувати частину того, що Китай
отримує з Венесуели, то остання не виробляє нафти у кількості, необхідній для
цілковитого заміщення російської. Навіть
при зростанні видобутку до омріяних
президентом Ніколасом Мадуро 2 млн
барелів на день це не співставно з 11 млн
барелів, що видобуваються щодня у Росії.
США послабили санкції проти Венесуели за умови початку переговорів між її
урядом та опозицією та, відповідно, демократизації режиму і подальшої лібералізації економіки.
Частина венесуельської опозиції, зокрема, найбільша коаліція опозиційних
партій «Єдина Платформа», підтримала
ініціативу США та провела зустріч із
представниками американської адміністрації щодо зближення з урядом Мадуро.
Натомість прибічники Хуана Гуайдо засудили такий крок, визначивши його як
загравання з «іншим диктатором», мати
справи з яким – значить, «забруднити
руки у крові».
У самих США також є значна протидія
відновленню відносин з урядом Мадуро
як із боку республіканців (у тому числі
членів Сенату, які навіть внесли законопроєкт про заборону імпорту нафти з
Венесуели та Ірану), так і з боку демократів. Проте водночас є чимало тих, хто вже
деякий час висловлюється щодо скасування санкцій, позаяк вони не дають очікуваних результатів у плані підриву позиції
уряду Венесуели шляхом ослаблення її
економіки.
Упродовж першого кварталу 2022 року
вперше за тривалий час у цій країні спостерігалося економічне зростання в результаті здійснення низки радикальних
реформ, що сприяли певній лібералізації
та доларизації економіки, давши змогу

усіх операцій) і зменшила контроль у приватному секторі, при цьому,
зокрема, надавши приватним компаніям більшої свободи дій у нафтовій галузі. Завдяки
таким заходам економіка показала стале зростання, яке, за прогнозами, могло сягнути
8% до кінця року. Уряд щойно відзвітував
про досягнення виробництва 80% необхідних для країни продуктів харчування,
що є значним прогресом порівняно з 20%
у кризовий період.
Видобуток нафти значно зріс за останній рік: за даними ОПЕК, у квітні він
становив 707 тис. барелів на день, що
вдвічі більше видобутого наприкінці 2021го. Важливу роль у цьому відіграла активізація співробітництва з Іраном, звідки
з кінця 2021 року Венесуела імпортує
розріджувачі, які змішує із своєю надважкою нафтою, натомість віддає частину
видобутої сировини.
На тлі цих змін уряд Мадуро, який уже
неодноразово закликав скасувати запроваджені проти його країни санкції, дуже
позитивно поставився до нинішньої
американської ініціативи, сприйнявши її
як гарний шанс відновити відносини. Сам
Мадуро зазначив, що візит членів американської адміністрації пройшов у атмосфері взаємоповаги і «сердечності», і підтвердив зацікавленість Каракаса у продовженні діалогу. На підтвердження цього
Венесуела звільнила двох з ув’язнених
американських громадян.
Така зацікавленість зумовлена низкою
причин. Безумовно, це можливість відновити постачання до США, які до запровадження санкцій були головним ринком
країни і на території яких розташована
Citgo Unitary Platform – основні венесуельські потужності з переробки її специфічної надважкої нафти. Окрім того, зараз
ситуація особливо сприятлива: за прогнозами, за рахунок заміщення російської
нафти Венесуела може подвоїти свої прибутки, отримавши майже 20 млрд дол.
Водночас існує небезпека зростання
конкуренції з боку Росії на тих ринках, на

яких закріпилася Венесуела, особливо
Китаю, який отримує майже 70% її нафти.
Не останню роль відіграє й те, що після
перенесення 2019 року урядом Венесуели
офісу PdVSA до Москви венесуельські
депозити залишаються в російських банках. Газпромбанк, в якому зосереджено
міжнародні кошти PdVSA, не був виключений із системи SWIFT, тому у венесуельського уряду наразі залишаються обмежені можливості керування коштами.
За інформацією з різних джерел, Ніколас
Мадуро особисто звертався до Владіміра
Путіна з проханням розморозити венесуельські рахунки, зокрема у «Промсвязьбанке», однак російський президент не
надав гарантій щодо повернення коштів
венесуельського уряду та пов’язаних із
ним олігархів. Так само немає гарантії, що
клієнти Венесуели захочуть здійснювати
трансакції з російськими підсанкційними
банками.
Існує також інша проблема: за останні
роки Росія стала основним постачальником готівкової іноземної валюти в доларах
США і євро для економіки Венесуели. Це
може спричинити суттєві ускладнення як
на внутрішньому ринку країни, так і в
сфері зовнішніх виплат. Слід зазначити,
що Мадуро під час розмови з Путіним
зауважив, що Венесуела останнім часом
не могла голосувати в ООН на підтримку
Росії, оскільки не мала коштів на виплату
40 млн дол. за своєю квотою в організації.
Тому Мадуро, який особисто висловив
Путіну підтримку в конфлікті з Україною,
зокрема під час телефонної розмови 9
травня, публічно оголосив більш помірковану позицію, близьку до позицій Китаю та Куби, які виступають за «діалог для
вирішення кризи між Росією та Україною». А Делсі Родрігес запевнила, що Венесуели «ніколи не буде в лавах прихильників війни».
Однак ще зарано розмірковувати про
те, чи вдасться вбити клин між Росією та
Венесуелою чи схилити останню на бік
США. Співробітництво між Каракасом і
Москвою залишається інтенсивним. Не
варто забувати, що ними укладено щонайменше 300 угод, у тому числі про військове співробітництво та інвестиції, на суму
понад 12 млрд дол.; що російське озброєння використовується венесуельською
армією, а російське радіолокаційне обладнання розташоване на кордоні з Колумбією.
При цьому загалом риторика венесуельських урядовців залишається антиамериканською, а війна в Україні висвітлюється винятково з використанням
російських джерел. Тож Росія зображується як альтруїстична країна, що рятує
українців, вивозить біженців, надсилає
гуманітарну допомогу, при цьому про
реальні руйнування і жертви серед цивільних українців майже не згадується.
Попри цю байдужість і небажання знати правду, зараз Венесуела може саме завдяки війні, в якій знищується Україна,
отримати шанс для розвитку: вийти з
ізоляції, відновити економічні зв’язки зі
США і ЄС та подолати економічну кризу.
Але чи зможе уряд Ніколаса Мадуро і
надалі залишатися союзником Росії та
водночас розвивати відносини з її ворогами, займаючи її місце на ринках європейських країн?
Олександра КОВАЛЬОВА

HIMARS, МІ-17, STINGER…

У США ОПРИЛЮДНИЛИ ПЕРЕЛІК ЗБРОЇ, ЯКУ ОТРИМАЄ УКРАЇНА

20 000 інших систем проти броньованої
т е х н і к и, бі л ьш е н і ж 70 0 д р о н і в
Switchblade, 121 дрон Phoenix, 108 гаубиць 155-мм та боєприпаси до них,
90 тактичних бойових машин для перевезення гаубиць, 15 тактичних машин
порятунку, 20 гелікоптерів Мі-17.
Також для України будуть передані
сотні броньованих колісних високомобільних машин, 200 броньованих машин піхоти М113, більше ніж 7000
рушниць і боєприпаси до них, 75 000
наборів захисту та шоломи, системи
лазерного на ведення ракет, БПЛА
Puma, безпілотні човни для захисту
узбережжя, радари, вибухівка, системи
зв’язку та прилади нічного бачення, за-

х ис не обла д на нн я
та екіпірування, медичні поставки
та системи глушіння
сигналів.
Усі ці дані оприл юд н и в Пе н т а г он
на своєму сайті. У повідомленні йдеться,
що з початку широкомасштабної війни
Росії проти України
США виділили Україні оборонної допомоги обсягом приблизно 4,6 млрд дол.
Військовий експерт полковник Петро
Черник у коментарі про надання Україні пакета оборонної допомоги розповів
деталі та особливості.
«Надання руки допомоги» – як підписання законопроєкту про ленд-ліз
у світовій історії відбувається вдруге.
І саме нещодавнє його підписання
є свідченням того, що Сполучені Штати
Америки свою стратегічну ставку в російсько-українській війні роблять саме
на перемогу України. І це добре, адже
в особі США Україна має партнера і надійного союзника. Наша держава зможе
отримати всю номенклатуру озброєн-

ня, яке є у США та інших країн-партнерів, куди вони поставляли озброєння. А це – починаючи від стрілецького
озброєння і закінчуючи бойовими літаками і кораблями. Можна постачати
все, крім зброї масового ураження.
Однак ми не можемо одразу, скажімо,
звернутись з відповідним запитом,
що нам наразі терміново потрібно, для
прикладу – бойові літаки чи гелікоптери. США самі вивчають, що нам потрібно передати і що можна передати
наса мперед. Варто на голосити,
що на постачання окремих видів озброєння та техніки потрібні тижні, ба більше – місяці. Адже сюди входить також
і перенавчання військовослужбовців,
які будуть застосовувати цю техніку
чи озброєння.
Також це дуже важливо для нашої
держави, адже, крім військово-технічного аспекту, ленд-ліз дозволяє нам
отримати найрізноманітніше обладнання для цивільних галузей промисловості, починаючи від верстатів і закінчуючи продовольством. На жаль, за час
російської війни економіка і промисловість нашої країни зазнала чималих
збитків. Тож це допоможе різним галузям нашої держави відновитись.
«Підсумовуючи, хочу наголосити,
що підписання для нашої держави лендлізу і надання Україні пакета оборонної
допомоги має матеріальний фундамент
у перемозі України у війні, що розв’язала
Росія», – підкреслив військовий експерт.

Україна-США

П

акет оборонної допомоги вартістю 700 млн дол. від США
надійде до України в рамках
нещодавно затвердженого закону, який
передбачає для нашої держави допомогу загальним обсягом 40 мільярдів
доларів. Цю інформацію повідомили
в Державному департаменті США.
У своїй заяві від 1 червня Джо Байден
відзначив хоробрість та рішучість українців у захисті проти російської агресії,
а також подякував американському
Конгресу за затвердження додаткового
фінансування, яке дозволяє США «продовжити надавати Україні більше зброї,
яку українці використовують, щоб
ефективно відбивати російські атаки».
«Я оголошую значний новий пакет
безпекової допомоги, який надасть
вчасну та критично важливу підтримку
українському війську», – заявив Джо
Байден. І підкреслив, що новий пакет
допомоги надасть Україні «нові спроможності та просунуту зброю, включаючи HIMARS та боєприпаси, щоб захищати територію України від просування Росії».
Новий пакет військової допомоги від
США для України сформовано так, щоб
забезпечити критично важливі потреби
нашої держави в боротьбі з російською
агресією, заявили в Пентагоні.
Крі м H I M A R S т а б о є п ри п а с і в
до них, перелік зброї, яку США постачатимуть або надішлють до України,
включає понад 1400 протиповітряних
систем Stinger, більше ніж 6500 протитанкових комплексів Javelin, більше ніж
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Україна і світ
червня 2022 р. історичний
день для консолідації міжнародної коаліції України в її протистоянні широкомасштабній
агресії з боку Росії.
До Києва прибули лідери одразу
чотирьох впливових європейських держав: Президент Франції
Еммануель Макрон, Канцлер Німеччини Олаф Шольц, Прем’єрміністр Італії Маріо Драгі та Президент Румунії Клаус Йоханніс.
Візити такого рівня і формату
здійснюються не лише для переговорів. Хоча не варто применшувати можливість лідерів поспілкуватися тет-а-тет й побачити
наслідки приходу «руского міра»
в Київську область на власні очі.
Втім, передусім це ясний сигнал
про солідарність з Україною і готовність її підтримувати.
Про те, що Європа в цьому
протистоянні єдина й стоїть на
боці України, незважаючи на нюанси й спроби Росії зіграти на
розбіжностях. «Ми не лише хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити,
що допомога, яку ми організуємо,

ЛІДЕРИ ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ, ІТАЛІЇ ТА РУМУНІЇ
ЗАСВІДЧИЛИ СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ
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– фінансова, гуманітарна, а також коли
йдеться про озброєння, – триватиме. І що
ми продовжуватимемо її доти, поки це
необхідно для боротьби України за незалежність», – заявив в українській столиці Олаф Шольц.
Щойно прибувши до Києва, лідери
Франції, Німеччини, Італії та Румунії
вирушили до Ірпеня.
Після відвідин Клаус Йоханніс зазначив: «Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені. Я
наполегливо знову закликаю притягнути
до відповідальності перед міжнародним
кримінальним правосуддям, яке Румунія
повністю підтримує, всіх російських злочинців».

Д жо Б а й деном т а
Прем’єр-міністром
Великої Британії Борисом Джонсоном.
Зокрема, гла ва
Української держави
подякував Президенту Сполучених Штатів за лідерську позицію в підтримці
нашої країни в протидії агресії з боку
російської федерації,
у боротьбі за свободу
та право самостійно
визначати своє майбутнє, а також за послідовну, незмінну
підтримку незалежності й територіальної цілісності України. Під час розмови
Володимир Зелен-

Олаф Шольц додав, що, як і Буча, Ірпінь давно став символом немислимої
жорстокості російської війни, безглуздого насильства. «Ця війна має закінчитися», – підсумував він.
Президент Франції додав, що приїхав
в Ірпінь, аби засвідчити повагу до героїзму українців, та заявив, що Україна має
бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі запевнив, що Україна отримає допомогу
для відновлення зруйнованої росіянами
інфраструктури. «Це місце руйнування,
але також і надії. Багато чого з того, що
мені тут розповідали, стосувалося майбу т н ь ог о т а р еконс т ру к ц і ї . Ві й на
об’єднала людей, тепер вони можуть ро-

бити те, що до війни було неможливо.
Світ – на вашому боці», – запевнив Маріо
Драгі.
Після відвідин Ірпеня лідери чотирьох
країн повернулися до Києва, де відбулися переговори з Президентом України
Володимиром Зеленським. На зустрічі
обговорювалися постачання зброї та заявка України на отримання статусу
кандидата на вступ до ЄС.
Як відомо, завтра, 17 червня, очікується висновок Єврокомісії щодо заявок
України, Грузії та Молдови на вступ до
ЄС.
Водночас напередодні візиту лідерів
Франції, Німеччини, Італії та Румунії
Президент України провів дві важливі
телефонні розмови – з Президентом США

ський повідомив про останні події на
передовій та поінформував про першочергові потреби Збройних Сил для ефективної протидії російській агресії.
«Безпекова підтримка Сполучених
Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором», – наголосив Президент України й подякував Джо Байдену
за лідерство в мобілізації міжнародної
безпекової підтримки нашої країни.
Ключовими темами розмови з Борисом Джонсоном стали оборонна підтримка та координація кроків напередодні
важливих зустрічей у червні, повідомив
В. Зеленський.
Тетяна ПАСОВА
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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)
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буде здійснюватися, як тільки ситуація стане безпечною для дост
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Здоров‘я

МАГНІЙ – НЕДООЦІНЕНИЙ МІНЕРАЛ
Магній необхідний для більш ніж 300 різних
процесів в організмі. На жаль, більшість населення має дефіцит магнію. Літні люди особливо
схильні до дефіциту. Нестача магнію частково
відбувається через виснаження ґрунту і видалення його під час обробки та приготування продуктів харчування. Невживання достатньої
кількості здорової їжі з різних джерел також
сприяє більш ймовірному розвитку дефіциту
магнію.
Інші причини дефіциту: надлишок або недо-

Багато хто, мріючи про струнку фігуру,
ставить перед собою завдання схуднути.
Однак, коли зайві кілограми починають
зникати підозріло швидко, це має насторожити. Стрімке схуднення, як стверджують
лікарі, зазвичай сигналізує про серйозні
проблеми в організмі. Різке схуднення (на 5
відсотків і більше) пов’язане з хворобами.
Про це свідчать дані медичних досліджень.
У більшості випадків стрімку втрату ваги
супроводжують порушення в роботі нервової або серцево-судинної системи. Нерідко
різке схуднення спричиняє порушення терморегуляції і водно-сольового балансу організму. Якими можуть бути причини різкого
схуднення? Лікарі виокремлюють кілька основних. Нерегулярне
харчування. В такому випадку варто уважніше переглянути свій раціон. Можливо, ваш організм недоотримує тих корисних речовин, яких
потребує. В такому разі станеться виснаження, яке призведе до втрати
здоров’я. Порушення метаболізму. Це одна з найпоширеніших причин
різкого схуднення. Збій в обмінних процесах, своєю чергою, відбувається внаслідок травм, опіків, захворювання щитоподібної залози,
злоякісних новоутворень. Гострі та хронічні інфекції. Причинами
різкої втрати ваги можуть бути кишкові інфекції, сифіліс, туберкульоз,
віл-інфекція. Людина худне тому, що в організм потрапляють токсини,
які пошкоджують клітинну структуру. Паразити. Нерідко різке схуднення є наслідком глистової інвазії (зараження паразитами). Коли
паразити потрапляють в організм, у людини зникає апетит, виникають
ознаки інтоксикації, турбують закрепи або діарея. Збій у роботі шлунково-кишкової системи. Ця проблема може виникати через виразку,
гастрит, панкреатит, гепатит та інші недуги. Цукровий діабет. Ця
хвороба провокує значну втрату ваги. Діабет порушує обмінні процеси в організмі на всіх рівнях. Зрозуміло, що причин різкого схуднення – багато. Тож при будь-яких підозрілих проблемах зі здоров’ям
важливо звертатися до фахівців. Щойно завважили, що надто швидко втрачаєте вагу, – запишіться на консультацію до лікаря.
І будьте здорові!				
Юлія КРУК
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статнє споживання білка; зловживання алкоголем; використання медикаментів від виразок або
рефлюксу; діуретиків (сечогінних таблеток); лікарські засоби, що використовуються для лікування гіпертонічної хвороби або серцевої недостатності, та хвороб нирок. У хворих на хворобу
Крона або целіакію можуть виникнути проблеми
із засвоєнням мінералу. Деякі люди з діабетом

2-го типу мають підвищену втрату магнію.
Виробництво енергії вимагає магній, так само
як і функціонування м’язів, мінералізація кісток
і взаємодія нервів. Він також необхідний для обміну щитовидної залози та для здоров’я серця і
кровоносних судин. Магній допомагає попасти
кальцію в кістки. Також він сприяє здоровому
сну. Симптоми дефіциту магнію включають нервозність, м’язову слабкість, зніяковілість, запаморочення, тремтіння та проблеми з ковтанням.
Дослідження показали, що половина з тих, хто
має мігрені та головний біль, також мають дефіцит магнію. Гострий дефіцит може викликати
порушення серцевих ритмів, психіатричні проблеми, судоми м’язів, оніміння, поколювання і
навіть припадки.
Немає продуктів з особливо високим рівнем
магнію. До хороших джерел належать чорний
шоколад, листя салату, бобові, авокадо, горіх і
цілозернові крупи. Добавки магнію можуть викликати діарею, нудоту і судоми живота, якщо
прийняти занадто високу дозу. Також вони можуть перешкоджати дії бісфосфонатів (використовуються для лікування остеопорозу) та деяких
антибіотиків. Як завжди, їжа зазвичай є найкращим способом отримання магнію.
Дуже погано, що магнію приділяється замало
уваги в медичних статтях. Також прикро, що не
більше уваги приділяється Божому Слову, оскільки саме воно пояснює, як ми були врятовані,
наприклад Іван.3:16. “Бо так полюбив Бог світ, що
віддав Сина Свого Єдиновродженого, аби кожний, віруючий в Нього, не загинув, але мав життя вічне.”
Підготувала Лінда ФІЛЛІПС

КОЛИ СТРУНКІСТЬ НЕЗДОРОВА: ПРО ЩО
МОЖЕ СИГНАЛІЗУВАТИ РІЗКЕ СХУДНЕННЯ
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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

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

THE TRUCKER'S ZONE
www.ukrslovo.net
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У США
РОЗРОБИЛИ
РОБОТА ДЛЯ
ЗАРЯДКИ
ЕЛЕКТРОКАРІВ

А

мериканська компанія EV Safe
Charge створила робота Ziggy, який
займатиметься заряджанням електричних автомобілів на парковках. Про це
повідомляє New Atlas. Кожен чотириколісний
Ziggy – це по суті рухомий акумулятор із
фарами, камерами з усіх
боків і смугою датчиків
безпеки навколо своєї
талії. Ба більше, робот
також оснащений великими дисплеями з обох
боків, що дозволяє операторам розміщувати
інформаційні послуги
на сенсорних екранах
або продавати рекламу.
Зазначається, що во-
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дії електромобілів заздалегідь замовляють через додаток зарядку
Ziggy, а система відправляє робота
на вільне паркувальне місце й чекає
на водія електрокара. Після зарядки авто ZiGGY повертається на

станцію для своєї підзарядки.
Об’єм акумулятора Ziggy може забезпечити повну зарядку приблизно двох або трьох
автомобілів з пристойною швидкістю.
Фото: EV Safe Charge

КРОСВОРД “ЛЮБОВ ДЕНИСЕНКО”
В ДАНОМУ КРОСВОРДІ ЧАСТИНКА
ТВОРЧОСТІ ЛАУРЕАТА
ЛІТЕРАТУРНОЇ ПРЕМІЇ “ЧАРІВНЕ
ПЕРО” ПОЕТЕСИ ЛЮБОВ ДЕНИСЕНКО
– ЖИТЕЛЬКИ МАТУСІВСЬКОЇ
ГРОМАДИ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО
РАЙОНУ, ЩО НА ЧЕРКАЩИНІ.
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Склав Анатолiй Лозовий
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ви моя”. 4. “Сіда він на … до болю
кирпатий, запалює сяйвом обличчя
твоє.”– із вірша “Найдорожче диво”.
5. “Лелечий …” – вірш. 6. “Нам віра
жить …, надія сили додає.” – із вірша
“Ідем дорогами батьків”. 12 “Ти в
мить гірку для мене – порятунок, від
долі, чуєш, нелегкої – … .” – із вірша
“Ти моє – життя”. 13. “Бо ллється в
душу …, моя, цілюща, рідна мова!”
– із вірша “Рідна мова”. 14 “… намисто” – пісня на музику В.Сівака.
16. “У полоні … спогадів” – балада
присвячена бабусі Килі. 21. “А
погляд, радістю сповитий, яка аж
хлюпає на шлях … .” – із вірша
“Неповторна мить”. 25. “Найбільший
… твій, Україно” – вірш. 26. “Хто без
… отам на Сході, за нас воює і
сьогодні.” – із вірша “Молитва”. 27.
“Касетні снаряди летіли щодня, в
руїнах і вирвах … земля.” – із балади
“Рятівник”. 29. “Стискає подих від
думок: мрія про щастя …!” – із вірша
“Матусівська чарівна земля”. 30.
“Біле море навкруги, куди не … –
ростуть сніги.” – із вірша “Заметіль”.

Е

Відповіді:

6

8

Л

9
Ю
Горизонтально: 7. Пісня на музику 10
Б
11
В.Сівака першим виконавцем якої
була солістка Матусівського СБК
О
13
12
Надія Олійник. 8. “Сімнадцята весна
14
15
В
у подарунок, і перша зустріч, перший
… .” – із пісні “Сімнадцята весна у
18
подарунок ”. 9. “… оберіг” – вірш. 10. 17
“Лелека, навіть, вдень і вечорами,
твою мелодію щасливо … .” – із віршаприсвяти композитору Володимиру
19
20
Сі в а к у “З ачар ов а н и й нею”. 11.
“Послу хали, пост укали, сказали
21
жартома: “Хвороба ця … нам, та ліків
23
ще нема.” – із пісні на музику В.Сіва- 22
ка “Шполяночка”. 15. “…, Шполянщи24
25
на моя!” – пісня на музику В.Сівака.
17. “Пустує, гомонить, лоскоче, немов
26
27
мій … прогнати хоче.” – із вірша
“Таємниче й неозоре”. 18. “Більшого 28
29
30
31
щастя …” – одна і з трьох збірок поезій
Л.Денисенко. 19. “Розплакалось небо
32
і хмарами вкрилось, і … шалений, мов
із цепу зірвався.” – із вірша “Ти
спалахом щастя зігріла усіх”. 20.
34
“Навіть небо нам … зорі, і любов’ю сяє 33
батьківська земля.” – із вірша “Моє
серце переповнене тобою”. 22. “За
вільну Вкраїну стоять до кінця,
гарячі, відважні і … серця” – із пісні “Відважні серця”. музику В.Сівака, гімн с.Матусів. 33. “… Василя” – вірш.
23. “Для добра і любові ми на світі …, і від нас лиш 34. Вірш.
залежить, який шлях оберем.” – із пісні на музику В.
Вертикально: 1. “… сумно журавлі, горять багрянце
Сівака “Для добра і любові”. 24. Вірш. 28. “На … любові пізні квіти.” – із вірша “Мій перший учителю”. 2.
в безсмертя пішла, в безсмертя пішла Чураївна.” – із “Лагідність ллється із серця твого, хто із дорослих не …
вірша-присвяти Герою України, народній артистці цього?” – із вірша-присвяти своїй матусі “Найрідніша
України Раїсі Кириченко “Ти піснею стала”. 31. “І моя, найсвятіша”. 3. “За сонячні ранки, за хліб на столі,
сьогодні ти з нами, …” – вірш. 32. “Щастя …” – пісня на за роки прожиті – … до землі!” – із вірша “Мама друга
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Горизонтально: 7. “Журавлики”.
8. “… поцілунок …”. 9. “Цілющий …”.
10. “… виграє”. 11. “… відома …”. 15.
К
“Розцвітай …”. 17. “… страх …”. 18.
О
“… немає”. 19. “… вітер …”. 20. “…
дарує …”. 22. “… вірні …”. 23. “…
живем …”. 24. “Колискова”. 28. “…
крила х …”. 31. “… Тарасе”. 32. “… джерело”. 33.
“Дитинство …”. 34. “Янголятко”.
Вертикально:
1. “Курличуть …”. 2. “… звідав …”. 3. “… уклін …”. 4. “…
носик …”. 5. “… клекіт”. 6. “… допомагає …”. 12 “… подарунок …”. 13. “… загадкова …”. 14 “Чарівне …”. 16. “… пекучих
…”. 21. “… відкритий”. 25. “… скарб …”. 26. “… вагань …”.
27. “… палала …”. 29. “… ожива”. 30. “… глянь …”.

Н

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

17 червня 2022 № 24

THE TRUCKER’S ZONE

Українське Слово

BIG FUEL DISCOUNTS
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Здоров‘я
www.ukrslovo.net

Українське Слово
17 червня 2022 № 24
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СПІВЧУТТЯ ДО СЕБЕ
У багатьох із
нас доброта та
співчуття до себе
пе р е б у в а є н априкінці переліку пріоритетів.
Тим часом учені
довели, що самоспівчуття вкрай
ва ж л и ве і д л я
стійкої психіки, і
дл я зміцнення
серцево-судинної системи. Психологи часто рекомендують пацієнтам, які страждають від хронічного стресу, практикувати усвідомленість й співчуття
до себе – саме це допомагає позбутися тривожності,
дратівливості та деяких симптомів депресії. Але чи
мають ці практики якийсь фізіологічний вплив на
організм?
Відповідь на це запитання знайшли американські
дослідники. 200 жінок віком від 45 до 67 років заповнили анкети із запитаннями про те, як часто
вони відчувають власну неповноцінність, розчаровуються через свої вади і, навпаки, дбають про свій
емоційний і фізичний стан, намагаються не накручувати себе тощо. Після опитування учасниці пройшли діагностичне ультразвукове дослідження
сонної артерії.
Результати УЗД показали, що в жінок, які набрали вищі бали за шкалою самоспівчуття, стінки сонної артерії тонші, атеросклеротичних бляшок у
них утворювалося набагато менше, ніж у випробовуваних із низьким рівнем співчуття до себе. Ці
показники пов’язані з нижчим ризиком розвитку
серцево-судинних захворювань із віком. Статистичні дані не змінилися навіть після врахування
інших чинників виникнення хвороб серця, таких
як куріння, ожиріння, депресія, високий рівень
холестерину, гіпертонія.
Усе це підкреслює важливість вияву доброти та
співчуття до себе. Особливо це є цінним нині. Всі
ми переживаємо стресові часи, тож співчуття до
себе підтримає наше психічне й фізичне здоров’я.
Петро ЗАДОРОЖНИЙ, психотерапевт

Є

така фраза: «Google поставить вам 100 тисяч діагнозів, лікар – лише один, зате правильний».
Тільки лікар знає методи вивчення скарг, може детально проаналізувати історію хвороби й виловити важливі події з життя пацієнта.
Ось для прикладу простий випадок. Зателефонувала
знайома з проханням допомогти: «У мами сильний
кашель і задишка. З’явилися після перенесеної рік тому
пневмонії. Кілька разів зверталася до лікарів. Терапія,
спрямована на лікування кашлю, результатів не дала.
Кашляє дуже сильно, задихається... Що робити?».
Після відповідей пацієнтки на мої численні запитання про хворобу та життя загалом виявилося, що жінка
має кашель нападоподібний, надсадний, без мокротиння, лише перебуваючи в горизонтальному положенні,
тому він триває всю ніч, удень напади бувають украй
рідко. Задишка не турбує. Зрозуміло, що це не серце й
не легені.
Такий кашель найчастіше спостерігається за синдрому постназального затікання (слиз із носа стікає по
задній поверхні глотки й провокує кашель) або ГЕРХ
(гастроезофагеальна рефлюксна хвороба), коли їжа зі
шлунка закидається в стравохід і рефлекторно виникає
кашель. У пацієнтки є виразка шлунка й немає хронічних захворювань ЛОР-органів (вухо-горло-ніс). Ось і
склався пазл! Після тижневої терапії, спрямованої на
лікування шлунка та стравоходу, пацієнтка перестала
кашляти. Вдалося допомогти їй відразу, уникнувши
безлічі непотрібних обстежень.

З

агалом же настоянка перегородок горіхів справді допомагає знизити ризик
виникнення хвороб, пов’язаних із нестачею
йоду в організмі.
Готувати її треба правильно. Можна взяти
1 кг горіхів, вийняти з них перегородки, залити перевареною водою й дати постояти
п’ять хвилин. Після цього воду злити, а перегородки покласти в скляну банку або пляшку. Залити літром горілки (не менш як 40-градусної) й міцно закрити кришкою. Постави-

ЯК УЖИВАТИ ПЕРЕГОРОДКИ
ГОРІХІВ ПРИ ЗОБІ

ти в темне
прохолодне місце на
3- 4 доби,
тоді струсити і ще
настоювати 3-4
доби. Перецідити й зберігати в посуді з темного скла.
Вживають настоянку по 30 крапель (чайна
ложка), розвівши в пів склянки води, двічі
на день за 20 хвилин до їди протягом місяця.
Потім зробити перерву й через місяць курс
повторити.
Така настоянка справляє загальнозміцнювальну дію на весь організм. Це природна
скарбниця мінералів та вітамінів: йоду, натрію, калію, магнію, вітамінів С, Е, А, О і РР,
групи В, амінокислот, антиоксидантів. Вони
перешкоджають завчасному старінню й помічні за різних інших проблем зі здоров’ям,
зокрема й за порушення роботи щитоподібної залози. Ця настоянка також допоможе за
проблем зі шлунком, кишківником, вона
сприяє відновленню імунної системи, її вживають і за цукрового діабету будь-якого типу.
Перед застосуванням рецептів порадьтеся
з лікарем.

ЗРУШЕНИЙ ПУПОК
Пуп – дуже непростий орган. Він розділений на чотири
частини. Верхня відповідає саме за дихальні функції, тому
якщо справді проблеми з диханням спричинені зрушенням
пупка, то маніпуляція (повернення його на місце) цьому
зарадить. Нижня частина відповідає за сечостатеву систему,
ліва – за селезінку та кровотворні функції, а права – за печінку і жовчний міхур. До утрудненого дихання може призвести не лише зрушений пупок, а й стенокардія та багато
інших чинників. Тут потрібна діагностика, що й з’ясує причину.
Можна пальцями промасажувати пупок (у народі його ще
називають золотником) на чотири боки. Там, де болить, є
потовщення
– проблемні
зони. Таким
чином, за
станом пупка, пульсом
та в якій частині під час
маніпуляції
відчувається
дискомфорт,
м о ж н а в изначити, які
о р г а н и
страждають.
Виявити,
чи не зрушений золотник, можна й за допомоги самодіагностики. Покладіть вказівний палець у пуп. Якщо відчувається
биття артерії, то він на місці, якщо биття немає, його треба
вправляти. Але сама людина цього зробити не зможе, цю
мануальну терапію має здійснити спеціаліст.
У давнину золотник повертали на місце за допомоги горщика. Пупок змащували вершковим маслом або спеціальною
маззю з живицею. Прямо на нього, так, як банки на спину,
ставили горщик діаметром 10 сантиметрів. Сучасні часи
принесли сучасне лікування. Перевірка щодо місця пупка
корисна і жінкам, і чоловікам, котрі надірвалися, піднявши
щось важке. Після вправлення золотника часто жінки, що
не мали дітей, вагітніють, також минають жіночі хвороби,
особливо зрушення матки та яєчників.

Любов САЛІЙ,
фітотерапевт

Олена СВІТКО, лікар нетрадиційної медицини

ДОВІРЯЙТЕ СВОЄМУ ЛІКАРЕВІ

Питання, які виникають у лікаря, – перший найважливіший метод діагностики. Аналізуючи ваші відповіді, він складає загальну картину попереднього діагнозу та план подальшого обстеження. Тому важливо
правильно викладати свої скарги лікареві. Ось кілька
простих порад:
 виділіть скаргу, яка турбує вас найбільше, тобто те,
що змусило вас звернутися по допомогу;
 описуючи свій стан, не намагайтесь користуватися
медичними термінами; чітко й конкретно відповіда-

йте на запитання. Лікар може уточнювати, перепитувати. Ваше завдання – дослуховуватися, що саме
запитують;
 говоріть правду, нічого не приховуючи; докладно
розповідайте, що саме турбує, коли виникли прояви,
як гостро, як довго, постійно чи періодично, що їх
полегшує, а що посилює. Інакше – неправильний
діагноз, зайві обстеження, марно витрачений час і
неправильно підібрана терапія;
 розповідайте все, а не тільки те, що вважаєте важливим. Ваше тіло – цілісний організм, усі процеси в
ньому взаємопов’язані. Збій в одній із систем спричиняє таку низку проблем, про яку більшість пацієнтів навіть гадки не має;
 інколи пацієнт намагається перевірити кваліфікацію
лікаря, не показуючи попереднього обстеження. Це
величезна помилка! Таким чином він робить гірше
тільки собі: приховує перебіг захворювання й уповільнює діагностичний пошук. Також не приховуйте інших своїх хронічних захворювань. Якщо лікар
не спитав, скажіть самі.
Довіряйте своєму лікареві!
Кіра ПИСАРЕВСЬКА,
кардіолог

TRUCKING
COMPANY
is looking
for a GIRL
who speaks
Polish,
Ukrainian
for office
position
to hire
630.984.2187 - Roza ASAP

Потрібні CDL водії класу “А”

630.422.1216
BDK EXPRESS

THE TRUCKER’S ZONE

17 червня 2022 № 24

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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THE TRUCKER’S ZONE

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

17 червня 2022 № 24

Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446
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Здоров‘я
www.ukrslovo.net

Українське Слово
17 червня 2022 № 24
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ЧИ МАЄ ЗМІНЮВАТИСЯ
ТЕМПЕРАТУРА ТІЛА

ЧОМУ ВИНИКАЮТЬ НАБРЯКИ
Найпоширеніша причина набряку ніг і тіла
– проблеми із серцем (серцева недостатність).
Спричинити таке явище також можуть негаразди із нирками, щитоподібною залозою,
лімфостаз (утруднений відтік лімфи), варикоз
або тромбофлебіт, цукровий діабет.
Розпізнати справжню причину може лише
лікар. Але деякі ознаки корисно знати всім.
Серцева недостатність призводить до рівномірного набряку ніг, причому вранці набряк може зменшуватися. Водночас мають
місце проблеми із серцем, задишка. Шкіра та набряк
м’які, під час натискання на них утворюється ямка.
За проблем із нирками набряки більш виражені
вранці, надвечір вони зменшуються. Набряклість обличчя характерна значно більшою мірою, ніж набряк
ніг. Шкіра бліда й суха, набряк м’який.
У разі проблем зі щитоподібною залозою (точніше,
за гіпотиреозу) переважно набрякають не ноги, а все
тіло.
Якщо причиною набряків є проблеми з лімфою, вони
(як і за варикозу або тромбофлебіту) виникають переважно на одній нозі. Мають високу щільність. Від будьяких маніпуляцій і дій (хоч лежи, хоч стій) практично
не змінюються. На тильній поверхні стопи з’являється
щось подібне до подушки.
За варикозу чи тромбофлебіту набрякає здебільшого одна нога, а якщо вони двобічні, все одно одна з гомілок товстіша. Шкіра при цьому щільна, набряки
посилюються, коли людина стоїть чи ходить, найбільше набрякають щиколотки. У положенні лежачи на-

бряклість зменшується.
Набряк через цукровий діабет зазвичай настає на
серйозній стадії хвороби. Найчастіше при цьому виникає дискомфорт у стопах під час стояння, поколювання та пульсація в стані спокою, почервоніння кісточок і стоп, поява пухирців і мозолів.
Для усунення набряків слід ліквідувати причину –
вилікувати хворобу, що їх спричинила. Для цього потрібно звернутися до лікаря.
Позбутися набряків у домашніх умовах допоможе
кора (молоде листя, бруньки) осики або листя брусниці чи корінь петрушки. Чайну ложку будь-якої з названих трав заварити склянкою окропу, настояти пів
години, процідити, випити за 2-3 прийоми.
Ці трави не можна пити за наявності каменів у сечовому міхурі чи нирках.
Перед застосуванням цих рекомендацій порадьтеся
з вашим лікарем.
Василь ГОЛОВКОВ,
травознай

Завдяки
терморегуляції температ у ра
тіла людини тримається в певних межах
на ма й же
сталому
рівні, незалежно від температурних змін зовнішнього середовища. Зазичай зранку після пробудження вона перебуває в нормі: сягає 36,2-36,3
градуса. Об 11-й годині підвищується до 36,4, а
близько 13-ї доходить до 36,6 і тримається на цій
позначці до 20-22-ї. Потім починає поступово знижуватися й о 3-й годині ночі становить близько
35,8ОС.
Стосовно підвищення температури тіла після
їди, то це може спостерігатися лише в одному місці:
в шлунку. Та й то дуже незначно й непомітно. Від
інтенсивної фізичної роботи – на кшталт копання
глибокої ями чи марафонського бігу – вона може
підвищуватися, але зовсім трішки – до 36,8–36,9
градуса. Втім, на нетривалий час, бо система підтримки температурного режиму тіла працює чітко.
Прикметно, що температура мозку завжди є
сталою.
Тож якщо протягом дня відбуваються помітні
перепади температури, звертайтеся до лікаря.
Юрій ПОПОВ, біолог

TRUCKING COMPANY located in Chicago, IL
is hiring for

ACCOUNTING AND DISPATCHER POSITIONS
at least 6 months
of experience is
required.
Please send
your resume to
jobs@sargentlogistics.com

In office
position.

or call 630.618.1823

THE TRUCKER’S ZONE

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

17 червня 2022 № 24

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

Українське Слово

LEASE PURCHASE :

www.ukrslovo.net
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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

17 червня 2022 № 24
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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

17 червня 2022 № 24

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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В успішну компанію
з 18-річним досвідом
на ринку

For sale truck repair business in Addison

Are you iterested in owning a
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?

Запрошуємо на роботу :

Водіїв
СDL «А»

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
email: ofﬁce@actiontruck.us

Місцеві перевезення – до 75 миль, щодня вдома
Оплачуємо - $32/годину
Dry Van
Нічна або денна зміни
Термінали - McCook, IL and Elgin, IL
Вимоги – 2 роки досвіду і діюча фірма

630.400.9990
$

www.vltruckinginc.com

Call us Today:

LEASE
PURCHASE

Tel. 847.635.3003 ext 2

17 червня 2022 № 24

Українське Слово

www.ukrslovo.net

site. www.actiontruck.us
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THE TRUCKER’S ZONE

Розмовляємо польською
і англійською мовами.

0 DOWN
TRUCK PAYMENTS
START AT $

649

ГЕРОЙ З ПОКОЛІННЯ АРТИЛЕРИСТІВ

17 червня 2022 № 24

В’ячеслав ДІОРДІЄВ

Українське Слово

йти на новий рубі ж оборони
Кам’янське – Оріхів, де близько тижня
чинили шалений опір російським загарбникам, які все тиснули й тиснули,
застосовуючи велику кількість артилерії та авіації. Саме там 6 березня
підлеглі полковника Чаюка прийняли
дуже важкий бій з силами, що в рази
переважали їх. І знов від гуркотіння
снарядів здригалася земля й перегорталося небо. А командиру БТГ зі
своїм підрозділом треба було вистояти, протриматися. І вони трималися,
відбиваючи атаки противника та…
втрачаючи бойових товаришів.
За словами Дениса Валентиновича,
в тому бою було знищено близько десяти одиниць ворожої техніки та десь
пів сотні живої сили рашистів. У тому
ж бою, на превеликий жаль, героїчно,
керуючи відходом підлеглих, загинув
командир батальйону підполковник Андрій Літун, якому
згодом було присвоєно звання Герой України (посмертно).
Полковник Чаюк особисто здійснював евакуацію двох
загиблих та двох поранених бойових побратимів, з важким
серцем та по-командирськи дбайливо заносячи їх в автівку.
Десять днів майже безперервних виснажливих боїв
достатньо вимотали українських гірських піхотинців. Ночі
були досить прохолодними. На полях ще лежав сніг, температура повітря сягала -10 градусів. У кращому випадку
вони мали змогу поспати від 2-х до 4-х годин на добу. Та й
сном це навряд чи назвеш. Хіба що інколи зануришся у
спальник в одежі або у машині трохи погрієшся до чергового ворожого обстрілу.
Солдати, сержанти та офіцери ставали на нетривалий
відпочинок у лісосмузі та розташовувались у лощинах.
Вогонь не розпалиш – ворог помітить… Люди були втомлені, мали втрати серед побратимів та потребували елементарного відновлення сил.
Це добре розуміли і командир БТГ Денис Чаюк, і вищий
штаб. Тому після важкого бою, що стався 6 березня, було
ухвалено цілком обґрунтоване рішення про відведення
БТГ у тил до Запоріжжя.
Перевели подих наші військові, виспалися, перепочили.
Полковник Чаюк знов обійняв свою штатну посаду заступника командира бригади. Як міг, підбадьорював живих
та, стискаючи кулаки, з прикрістю згадував про полеглих
бойових товаришів. А за десять днів він знов опинився на
фронті, отримавши призначення на посаду командира
тактичної групи резерву командувача ОУВ «Дніпро».
До його підпорядкування було додано десантно-штурмову та танкову роти, які мали здійснити деокупацію й
зачистку трьох населених пунктів, розташованих на тере-

нах Гуляйпільського та Василівського районів Запоріжжя,
що були захоплені російськими загарбниками.
− 22 березня поблизу села Малинівка сталося бойове
зіткнення з мотострілецькою ротою противника. М’яко
кажучи, підсумок того бою був дуже невтішним для рашистів. Вони втратили близько 40 військовослужбовців,
а також три БТР та танк. Але противник ніяк не заспокоювався, висунувши на цьому напрямку свій резерв з метою
здійснення блокування нашого підрозділу. Ця атака теж
була нами відбита, і ми записали у свій актив плюс ще один
знищений БТР та БМП. Ну а після зайняття Малинівки
нами також було захоплено три ворожих БТР та взято в
полон близько двох десятків окупантів, − розповів про ще
один етап своєї війни на Запоріжжі полковник Чаюк.
Грамотно керуючи діями увірених йому підрозділів,
офіцер організував визволення села за всіма правилами
ведення бойових дій у насалених пунктах. І результат
цього бою вирішили швидкість, маневреність, злагодженість та стійкість дій українських сил. От тільки командир
тактичної групи самостійно з поля бою
не вийшов. Під час здійснення зачистки
одного з приватних будинків, в якому
сховалися рашисти, пролунав вибух
гранати, і Денис Валентинович дістав
поранення нижньої кінцівки. 18(!)
осколків потім вилучали з його ноги
військові лікарі, проводячи три хірургічні операції. Місяць він провів на
госпітальному ліжку, ще місяць – проходив курс реабілітації. А нині заступник комбрига полковник Чаюк знов у
строю! Щоправда, кульгає ще трохи, але
вже намагається ходити без палички.
Він діяв героїчно, і його подвиг дуже
високо оцінили. За це, відповідно до
Указу Президента України №271/2022
від 24 квітня 2022 року, полковнику Чаюку Денису Валентиновичу було присвоєне звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
− Першим мене привітав з цією високою нагородою батько. Він дивився
телебачення й раптом побачив, що про появу відповідного Указу Президента йдеться у рухомому рядку. Одразу
зателефонував мені до шпиталю. Я, звісно, розумів, що
батько неправду не скаже. Але гадаю, мало що, може помилився. А потім відкрив офіційний сайт Президента,
дивлюсь й бачу – дійсно, це про мене… А згодом вже і
друзі стали телефонувати та вітати, і підлеглі та командири. Почесно та приємно, безперечно, але, все ж таки, не так
себе вважаю Героєм, як своїх підлеглих, які в боях виявляли стійкість та мужність. Це, так би мовити, наша спільна нагорода! – поділився власними враженнями Денис
Валентинович. Тож Герой потрохи відновляється після
поранення. Поруч із ним його дружина Кристина, цьогорічна випускниця школи Карина, батько Валентин Спиридонович та мати Людмила Василівна. Думки полковника Чаюка сьогодні зосереджені на якнайшвидшій перемозі. Перебуваючи за лінією фронту, заступник комбрига
хвилюється за своїх побратимів, які продовжують битися
з ворогом у степах Запоріжжя. Тримає кулаки за свого
старшого брата Олександра, який лише торік звільнився
з військової служби, а з початком широкомасштабного
вторгнення Росії знов повернувся до війська та нині виконує завдання на лінії зіткнення.
Про Дениса Валентиновича можна сказати, що він артилерист у другому або навіть у третьому поколінні. Всі
чоловіки в його сім’ї свого часу закінчили Військовий інститут ракетних військ та артилерії у Сумах: і батько, і брат,
і він.
Ось такий він − офіцерський ранжир родини Чаюк, в
якому своє особливе місце за правом займає 40-річний
Герой України полковник Денис Чаюк!
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ого, який пройшов через надважкі бої за Луганський аеропорт та Дебальцеве, важко чимось налякати. Про таких кажуть − характер офіцера формувався
й гартовувався на війні. Там же, на полі бою, він відточував
мистецтво бути командиром та, як губка, вбирав у себе
поради батька-офіцера Валентина Спиридоновича – справжній командир має бути сміливим, рішучим та прикладом
для підлеглих.
Герой України полковник Денис Валентинович Чаюк
став офіцером тому, що ніким іншим ставати і не бажав.
Усі військові – це саме про його родину: він – полковник,
батько – підполковник, старший брат – майор, мати – сержант, дружина – солдат.
За плечима офіцера – майже 23 роки досить складної, а
часом і виснажливої служби. Він був з-поміж тих, хто,
будучи начальником штабу батальйону, 18 лютого 2015
року забезпечував вихід сил АТО із Дебальцевого.
− Прохолодно було, це м’яко кажучи. Мороз досягав
позначки -25 градусів. Техніка замерзла, і завезти її виходило далеко не завжди. До повного оточення українського
угруповання залишались лічені години. Але завдяки нашим рішучим діям ми все ж таки вийшли з цього пекла. І,
звісно, в той час дуже раділи тому, що опинились на підконтрольній Україні території та залишились живими й
здоровими, – згадав про один із доленосних епізодів свого
фронтового шляху полковник Чаюк.
Ось так, зариваючись у снігові замети, на танках,
БМП, УАЗиках і пішки під щільним вогнем ворожої артилерії зі зброєю в руках пробивали собі шлях до своїх захисники Дебальцевого у лютому 2015-го. Це був посправжньому пекельний рейд. Щоправда, подолати його
вдалось не всім…
Уже тоді Денис Валентинович добре усвідомлював, що
це далеко не останнє його відрядження на политу свинцем
землю Донецької та Луганської областей. Адже, цинічно
вводячи в оману світову спільноту, російська влада всіляко ігнорувала виконання Мінських домовленостей, готуючись до використання створених нею псевдореспублік
«днр» і «лнр» як привід і плацдарм для подальшого широкомасштабного вторгнення на всю територію України.
Так, починаючи з 2014 року ротацій до району АТО/
ООС в житті офіцера дійсно було багато. Щороку впродовж
6-8 місяців у складі своєї бригади він перебував там, на
передньому краї оборони держави. А ранок 24 лютого поточного року офіцер зустрів на одному з полігонів Дніпропетровщини. Тоді ж він побачив перші клуби диму від
вибухів рашистських ракет.
− Дві ракети вибухнули безпосередньо неподалік від
місця дислокації нашої частини. А після обіду, я, як командир батальйонної тактичної групи, отримав наказ вищого
командування про висування у бік Мелітополя, − розповів
полковник Чаюк.
Гірські піхотинці рушили колоною та, подолавши понад
двісті кілометрів, вранці прибули до місця призначення,
закріпившись на північних околицях Мелітополя.
Дві доби вони провели на цьому рубежі оборони, стримуючи просування ворожих колон у напрямку Запоріжжя
та забезпечуючи відхід з міста підрозділів Національної
гвардії України. Навіть він, вже бувалий та загартований
війною полковник Денис Чаюк, зізнається, що такого
шквального вогню ворожої артилерії, що майже безперервно тривав десь з 16-ї години 25 лютого по 5-ту годину
ранку 26 лютого, він ніколи не чув і не бачив. Від вибухів
мін і снарядів у буквальному сенсі здригалася й стогнала
земля.
Російські загарбники поспішали, не полишаючи своїх
планів за три-чотири доби захопити всю територію України. З нервозністю вони кидали в бій все нові й нові сили,
рвучись до обласного центру − Запоріжжя.
Усвідомлюючи всю важливість недопущення окупації
цього стратегічно важливого міста та промислового й
металургійного серця нашої держави, після двох діб оборони Мелітополя вище командування наказало відходити
БТГ полковника Чаюка на лінію оборони Василівка – Токмак.
Ця ділянка – чимала, довжиною понад 40 км. І там знов
упродовж двох діб піхотинці відчайдушно стримували
натиск ворога, щогодини зустрічаючи та методично знищуючи його колони.
Уже добряче втомлені, наші воїни вимушені були віді-
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КРІМ БОЙОВИХ ВТРАТ ПОБРАТИМІВ – ВАЖКОГО НІЧОГО НЕМАЄ
Герой України полковник Роман Качур. Повний кавалер ордена Богдана
Хмельницького. Командир 55-ї
окремої артилерійської бригади
«Запорізька Січ».
Він із тих командирів, про
кого підлеглі завжди відгукувалися у найвищих ступенях пошани: «Якщо артилерія – бог
війни, то він – бог артилерії».
Такий відгук треба заслужити.
Як каже сам про себе комбриг,
«моє хобі поєдналось з професійною
діяльністю. Є такі щасливчики, і я належу
до них. Я люблю артилерію, займаюсь цим,
роблю все для її розвитку на своєму рівні. 55-та
бригада задає темп розвитку артилерії ЗСУ. Всі
нагороди командира – заслуга його колективу.
Це зворотний процес. Командир формує, вчить
колектив, задає вектор руху».
Народився Роман Качур на Сумщині, після
школи вступив до Сумського інституту ракетних військ і артилерії ім. Богдана Хмельницького, який закінчив у 2005 році. З дитинства
мріяв займатися справжньою чоловічою роботою. Він – з нової генерації українських офіцерів, з тих, хто не служив жодного дня у радянській армії. З 2014 року по березень 2018-го
виконував бойові завдання на посаді начальника артилерії 81-ї окремої аеромобільної
бригади. З березня 2018 року і дотепер – командир 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ».
Запорукою успіху вважає підготовлений
особовий склад, озброєння та військову техніку.
Про навченість своїх підлеглих говорить
коротко:

– І вдень і вночі, у будь-яку
пору року та за будь-якої погоди ми готувалися до активної фази війни. Підготовка дала свої плоди.
Високий бойовий дух
на вченого бойового
складу, який у повному
обсязі опанував військову роботу, свої артсистеми та засоби артрозвідки,
стали запорукою успіху, зупинення противника на усіх
напрямках та його розгрому.
Артилерія – це колективний рід військ,
колективна робота, тому тут питання не до сержанта чи до солдата, а до колективу, розрахунку гармати, засобу артрозвідки – все працює
в комплексі. Так, ми в роботі поєднуємо натівські комплекси з ще радянськими розробками системи, а також використовуємо українські новітні розробки.
Близько половини особового складу бригади – з досвідом першої фази війни, для інших – «гаряча фаза» почалась зараз, у лютому
2022-го.
Неодноразово артилеристи «Запорізької
Січі» були серед переможців конкурсу на найкращу артилерійську (мінометну, причіпну,
самохідну, реактивну, протитанкову) батарею
ЗСУ.
Щодо вимог до підлеглих на війні, комбриг
відповідає впевнено:
– Вимоги до підлеглих прості: чесність,
порядність, постійне підвищення своїх професійних навичок та рівня фізпідготовки.
Ну й, тримати високе звання воїна 55-ї бригади. Наші підрозділи цілодобово здійснюють

В транспортну компанію запрошуємо на роботу:

вогневе ураження ворога, який ступив на нашу
землю, знищують супостата. Я не слідкую
за поведінкою противника. Для мене всі вони –
цілі, їхня поведінка не має значення, усі вони
будуть знищені. Підрозділи 55-ї бригади
не відчувають проблем з боку артилерії противника. Це також говорить про нашу навченість.
Ми диктуємо свої умови щодо артилерійських
дуелей, і, як наслідок, противник відтягує свої
сили на більші дальності. Ворог нас боїться.
Зараз є така тенденція, що ми починаємо його
вишукувати, виманювати, аби уразити.
На моє запитання: «Що для вас особисто
було найважчим з 24 лютого по сьогодні?»,
Роман Володимирович підкреслює:
– Крім бойових втрат побратимів – важкого нічого немає. Ми робимо якісно свою роботу й отримуємо від цього задоволення. Нині
ми отримали озброєння від західних партнерів. Воно вже в дії, використовується за призначенням. Воїни бригади опановують його
за дуже короткий термін, до однієї доби,
це реально. Новітні зразки ефективні, тільки
позитивні відгуки. Це французькі CAESAR
й американські М777.
Вражаємо всі можливі цілі, без виключення: від переднього краю до позицій вглибину.
Постійно, у якій послідовності виявляємо, так
і знищуємо, у режимі нон-стоп. Пріоритет
ставимо на ворожу артилерію – щоб не заважала потім знищувати піхоту, розвалювати
опорні пункти, райони зосередження. Логічно
вибудовуємо послідовність вогневого ураження й «розриваємо їх на молекули». Не маю
сумніву у потужності нашої бригади і в остаточній перемозі України над Росією у цій війні.
Раз і назавжди.

Олександр ШУЛЬМАН

38-РІЧНИЙ
«Передчуття війни, що наближається» виникло у капітана Сергія Пономаренка та групи
його бойових побратимів-резервістів набагато
раніше, ніж 24 лютого 2022 року, і ветерани
АТО з досвідом боїв 2014-2015 рр., переважно –
офіцери, почали діяти, не чекаючи на накази:
до 12 лютого вони склали план дій з урахуванням можливості того, що агресор «заглушить»
в Україні мобільний зв’язок, визначили місця
і час збору, «хто за ким заїжджає», зрештою –
маршрути пересування, які вели до штабу 3-ї
окремої танкової бригади, відносно молодого
з’єднання ЗСУ, у травні 2019-го переданого
до бойового складу з Корпусу резерву.
Командування бригади охоче підтримало
ініціативу «атошників» – і не помилилося:
буквально після перших розривів рашистських
ракет і бомб в українських містах ветерани
зателефонували один одному, оновили план
д і й, і вже 26 л ю тог о вс і вони п рибу л и
до з’єднання та були призначені на посади.
А 12 березня танкова рота капітана Пономаренка розвантажувалася перед Барвінковим –
земля, яка пам’ятає запеклу битву часів Другої
світової війни, знову перетворилася на арену
жорстоких боїв…
Сергій Пономаренко опанував фах танкіста ще за студентських років, відвідуючи заняття на військовій кафедрі Національного
аграрного університету (нині – Національний
університет біоресурсів і природокористування України), після закінчення якого він, окрім
диплома, здобув кваліфікацію командира
танкового підрозділу та отримав звання офіцера запасу. Сергій Іванович пригадує, що друзі-студенти ставилися до «воєнки» найчастіше
іронічно, мовляв, ну які ще там танки за сучас-

Для інсталяції підлоги потрібні
на роботу спеціалісти і помічники

Водія CDL “A” - OTR

- Оплачуємо - $2000 - $3400(40% - gross pay)
- Dry Van
- Volvo Truck

Водія CDL - Dump Truck
- Local - оплачуємо $2000 - $2500/week
- Паркінг - Fox Lake, IL
Розмовляємо польською і
англійською мовами

773.407.0968

- Висока оплата
- Стабільна робота
- Об’єкти - North - West - Suburbs

312.965.6519

Розмовляємо польською і англійською мовами

них технологій? Але здобуті у той час знання
і навички невдовзі знадобилися, коли путінська Росія розв’язала на Донбасі війну – поки
що «неоголошену», гібридну…
У серпні 2014-го керівник магазину однієї
з великих мереж супермаркетів Сергій Пономаренко потай від родини звернувся до військкомату, і після курсу перепідготовки обійняв
офіцерську посаду у 3-му окремому танковому
батальйоні «Звіробій». Перед відправкою
на фронт із навчального центру «Десна» він
встигнув з’їздити на день народження сина,
лише на один день…
Потому офіцер згадував: «Досить широкий
шлях пройшли: починали від Маріуполя і закінчили під Лисичанськом, у Попасній…»
Особливо Сергію Івановичу запам’яталися бої
за комплекс споруд навколо вертикального
вентиляційного ствола шахти «Бутівка-Донецька», який у взаємодії із підрозділом 95-ї
окремої аеромобільної бригади вдалося захопити з четвертої спроби (а після успішного
штурму танкістам довелося витримати 16-го-

динний майже безперервний артобстріл). Також у пам’яті закарбувалося й відбиття ворожого наступу на місто Мар’їнку, коли посилений танковий взвод «Звіробоя» допомагав
воїнам 28-ї окремої механізованої бригади.
Бойові заслуги офіцера 2015 року було відзначено державною нагородою – орденом Богдана
Хмельницького ІІІ ступеня.
У листопаді 2021-го Сергій Іванович звільнився з військової служби та повернувся
до цивільного життя, займався приватним
підприємництвом. Проте мирно попрацювати
він встиг лише близько півтора місяця – почалася широкомасштабна рашистська агресія,
і 38-річний офіцер, батько трьох дітей, разом
із групою побратимів знову одягнув військову
форму.
Рота капітана Пономаренка прийняла бойове хрещення уже за лічені години після
розвантаження під Барвінковим, і з того часу
танкісти 3-ї бригади майже безперервно захищають від ворожого наступу Харківщину.
У одному із цих боїв Сергій Іванович здобув
найвищу державну нагороду України – хоча
сам він не вважає ті події якимось особливими,
зауважуючи, що прагне абсолютно у кожному
бою «працювати на максимумі»…
У взаємодії з підрозділом 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади танкісти вчинили спробу штурму захопленого
ворогом села Топольського, що неподалік Ізюма. Шість українських танків з двох напрямків наблизилися до села, проте з’ясувалося,
що сили противника мають значну чисельну
перевагу: одних лише ворожих танків, здебільшого – ретельно замаскованих, під час бою
було виявлено близько двох десятків!

У запеклій танковій перестрілці виучка
та досвід підлеглих Пономаренка виявились
кращими: візуально було підтверджено знищення дев’яти рашистських танків, але замість
однієї перетвореної на факел бойової машини
у прицілах українців незабаром з’являлися дві
інших. Коли Сергій Іванович ухвалив рішення
на відхід для поповнення боєкомплекту, ворог
застосував артилерію різних калібрів, потужною канонадою не даючи змоги знову вийти
на вогневі позиції. Один із українських Т-72
був пошкоджений одразу кількома влучаннями, і з метою порятунку екіпажу, який зумів
евакуюватися, та власне бойової машини, капітан Пономаренко вирішив знов увірватися
на вогневий рубіж на власному танку – щоб
не наражати на небезпеку інші.
Екіпаж підтримав свого ротного, і танк
Пономаренка успішно виконав ризикований
маневр, влучними пострілами придушив ворожі вогневі точки, а потім сміливці під обстрілом взяли на буксир підбиту машину
та витягнули її з поля бою.
Про ці події Сергій Іванович згодом розповів у сюжеті на телебаченні. У розмові з журналістами офіцер так сформулював мету, заради якої він воює: «Для мене особисто Перемога – це коли не будуть людей дурити, коли
ти зможеш вийти на подвір’я і розуміти,
що майорить український прапор, що люди
розмовляють українською. Коли ти можеш піти
та знайти собі роботу, ти можеш дитину відвести у нормальний садочок, ти можеш проїхати по нормальній дорозі… Ця війна – це великий шанс для країни, шанс відірватися від
оцього якоря – я по-іншому не скажу – яким
є російська федерація, яка всі ці 30 років неза-

лежності гальмувала нас у розвитку. І можливо, у дечому, за якісь 10, 15, 20 років, ми навіть
подякуємо росіянам за те, що хай і великими
жертвами, але ми зрештою скинемо з себе оцей
якір, який нас стримує, гальмує наш розвиток,
і ми таки станемо нормальною, квітучою країною…»
До речі, Сергій Іванович є досить «медійною» особою – він охоче ділиться думками
з представниками ЗМІ і встигає публікувати
цікаві фото- та відеоматеріали про свої бойові
будні на особистій сторінці у соціальній мережі Facebook. «Героєм себе не відчуваю, роблю
те саме, що роблять хлопці, які стоять поруч,
те, що має робити кожен чоловік, який себе
поважає і цінує свою родину, свій дім, стати
на їхній захист – це обов’язок кожного чоловіка», – зазначив він у ще одному інтерв’ю .
За особисту мужність і героїзм, виявлені
у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента Укра їни
№ 201/2022 від 2 квітня 2022 року капітану
Пономаренку Сергію Івановичу присвоєно
звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Замість постскриптуму: вже після нагородження капітан Пономаренко був підвищений
у посаді (нині він – заступник командира батальйону). Нещодавно він особисто брав участь
у захопленні двох покинутих рашистами
танків Т-80 – ці машини вже перебувають на
озброєнні 3-ї бригади.

Долі людські

ОФІЦЕР, БАТЬКО ТРЬОХ ДІТЕЙ, ЗНОВУ ОДЯГНУВ ВІЙСЬКОВУ ФОРМУ

Сергій КОВАЛЕНКО

www.ukrslovo.net
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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.

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

�
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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!
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vpayuk@yahoo.com

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

Близнюки

(2 2 .0 6 –23 .07 )
Можливі суперечки з корпоративних фінансових
питань, які затягнуться на
найближче майбутнє. Водночас у же п ра к т и ч но
сформувався новий етап дуже вдалої

(24 .07–23 .0 8)
Дуже активний період у
діловій діяльності. Актуальними будуть спроби
реанімувати офіційні відносини в управлінні фінансовою діяльністю за
допомогою виконання якихось прийнятних для обох сторін умов. У професійній сфері та бізнесі все гаразд. При
владнанні справ значну допомогу надаватимуть Стрільці і Терези. Можна
вкладати гроші у шоу-бізнес та розважальні заклади. У вівторок бракує
терпіння у суперечках з дітьми. Розплутати фінансові проблеми допоможуть організаторські здібності і кмітливість. Надмірні амбіції створять додаткові труднощі в спілкуванні з діловими партнерами. У п’ятницю у романтичних стосунках все повертається «на
круги своя».
Діва

(2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9)
Ви пі дгот у ва ли вда л у
ситуацію, пов’язану з інформаційною діяльністю(листування, оформлення документів, обмін
інформацією, вдалі зустрічі та переговори). Виношує честолюбні п ла ни. Проте до середини
грудня на особливий успіх не варто
розраховувати. Діви-домогосподарки
відчувають особливий приплив енергії для виконання домашньої роботи.
У працюючих вистачає часу тільки на
роботу. На любовному фронті - деякі
зміни: у неділю з’являються нові дійові особи. Поводьтеся обачно. Необдуманий вчинок може легко зруйнувати кар’єру. У вівторок можливі неприємності, пов’язані з втратою документів. У фінансовому плані період
непоганий, хоча гроші з неба не си-

Терези

(2 4 .0 9 –2 3 . 10)
У корпоративних переговорах від якихось надій
доведеться відмовитися,
якусь інформацію чи матеріальні засоби, на які ви
розраховували, не буде
отримано. Проте загалом ситуація
вдала. Головну увагу треба зосередити
на власних справах і не занурюватись
глибоко у чужі проблеми. У самотніх є
шанс познайомитись із людиною, яка
відіграє значну роль у вашому житті.
Змінюються стосунки із колегами по
роботі, вони стають діловитішими і
прохолоднішими. Можуть забути про
важливу справу або наплутати з до- Водолій
(21 .01–19.02)
кументами. До п’ятниці часто запізнюЕмоційний настрій тижня
ватиметеся на важливі зустрічі. В непозитивний, сприятливий
для ефективної роботи з
ділю чужі заздрощі стають причиною
інформацією, управлінбагатьох ваших неприємностей. Не
ської діяльності. Через це
сідайте за кермо у перезбудженому
ви можете виявити безстані.
турботність у відносинах з офіційними
Скорпіон
(2 4 . 10 –2 2 . 1 1) особами, які можуть висловити вам
Нині готується вдала ситу- претензії. Не завадить постійний
ація, пов’язана з особисти- контроль розуму над почуттями. Неоми та дружніми відносина- бачні дії у вівторок зашкодять вашій
ми. Швидше за все, ефект репутації. Далека закордонна подорож
від неї буде більше емоцій- принесе багато радості і задоволення.
ний, ніж практичний, зате вона підви- Вирішення важливих юридичних пищить тонус і активізує чуттєвість. тань відкладіть до грудня. РозчаровуПеред тим, як розпочати нову справу ється в деяких своїх перспективних
або вкласти гроші у розширення ста- планах. У середу гороскоп не радить
рої, правильно оцініть свої фінансові розлучатися з коханою людиною. У
можливості. Вам повертають борг або фінансовій сфері будьте ощадливими і
дають кредит. Особисте життя бурхли- прагматичними. У неділю не розбазаве і різноманітне. Якщо на початку рюйте свою енергію та несуттєві,
тижня ви не вплутаєтесь у чергову дріб’язкові справи.
авантюру, то тиждень мине порівняно
(20.02–20.03 )
спокійно. Спілкування з друзями ста- Риби
Тепер уже зрозуміло, що в
не джерелом позитивної енергії. У неминулому ви сформували
ділю є ризик захворіти інфекційною
дуже вдалі корпоративні
хворобою або отримати побутову
відносини. Водночас ви
травму.
остаточно пересвідчитеся,
Стрілець
(23 . 1 1–2 1 . 1 2)
що з деякими партнерами
Активізується колишній доведеться розлучитися, оскільки вони
конфлікт, пов’язаний з надто незалежні й некеровані. До секорпоративними відно- реди включно у бізнесових справах
синами, в якому доміну- невизначеність. Настав час розрахунків
ватимуть особисті моти- із старими боргами. Не давайте волю
ви. Ви вже знаєте про цей емоціям під час телефонних розмов у
конфлікт, але тепер доведеться визнати, вівторок. На четвер заплануйте найщо ваші спроби запобігти його вияви- серйозніші справи - цей день несе
лися не дуже ефективними. Повинен удачу. П’ятниця буде присвячена продіяти, враховуючи старі помилки. У блемам дітей. Життя доволі стабільне,
понеділок є небезпека нових. Не роз- але дещо монотонне. Приємна зустріч
раховуйте на легкі перемоги у ділових із давніми друзями скрасить сірі будні.
дискусіях. До середи навряд чи потала- В неділю доведеться робити вибір, до
нить у бізнесі, зате в особистому житті якого ви ще не дозріли.
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Рак

Лев

пляться.

(2 2 . 1 2–20.01)
Готується новий успішний проект, який ви почали продумувати ще торік. Але ще помітнішим є
успіх, пов’язаний зі зміцненням корпоративних
зв’язків і відносин на офіційному рівні,
його значущість прогресуватиме. Задоволений тим, що йому вдалося подолати багато підводних течій у бізнесі.
Вівторок - день легкого розчарування
і поганого самопочуття. Починаючи із
середи, настрій святково-піднесений.
Не варто афішувати свій новий роман.
Субота і неділя - дні шалених пристрастей і помилок без розкаяння. Налаштований егоїстично, через що багато суперечок з оточенням. У п’ятницю
будьте вищими за інтриги та плітки,
спокійно виконуйте свою роботу.

Українське Слово

(2 2 .0 5 –2 1 .0 6)
Багато часу і сил забере
розв’язання поточних
питань. Натомість нині
ви продумуєте перспективний проект, заснований на особистих відносинах. У майбутньому очікується серія
вдалих ситуацій, пов’язана з цим проектом. З головою занурені в роботу.
Успіх у вівторок надасть нового імпульсу, творчим людям - натхнення.
Слід остерігатися непродуманих дій у
четвер. Не можна втрачати контролю
над ситуацією і пливти за течією. Секс уа льне ж ит тя пі ш ло на спа д. У
п’ятницю і суботу ви насолоджуєтесь
життям, у неділю - згадуєте про невирішені проблеми. У суботу дотримуйтеся правил безпеки на дорогах. Остерігайтесь застудних та інфекційних
захворювань.

ситуації, що почалася ще місяць тому і
с т о с ує т ь с я зм і ц нен н я в з ає м н и х
зобов’язань. Порада компетентного
друга допоможе уникнути прорахунків
у діловій сфері. Головний козир тижня
- добра інформованість. Використайте
його, і в п’ятницю успіх у ваших руках.
Жінки в неділю дуже примхливі, можуть надмірною екзальтованістю відштовхнути від себе будь-кого. Є шанс
збільшити матеріальні прибутки. У
вихідні зростає схильність до застудних захворювань. Відрядження не зовсім вдалі, основної мети поїздки не
буде досягнуто. Для особистого життя,
зустрічей, побачень найкращий день субота.

Козеріг

www.ukrslovo.net

(2 1 .0 4 –2 1 .0 5)
До неприємних висловів
або спроб чинити на вас
інформаційний тиск досі
ви ставилися як до непорозумінь. Тепер ви почнете розуміти, що це планомірна політика, яку застосовують до вас деякі
партнери. У полоні емоцій, не зовсім
позитивних. У понеділок не кваптеся
розподіляти сімейний бюджет, до кінця
тижня у ньому з’являться нові статті
видатків. Особисте життя готує деякі
сюрпризи. Зосередьте увагу на грошових справах і тримайте під контролем
витрати партнера в шлюбі й бізнесі,
інакше можна легко вилетіти в трубу.
Ділові зв’язки можуть бути неміцними.
Ві в т о р о к п р и н е с е х в и л ю в а н н я ,
пов’язані з близькою людиною. У вихідні остерігайтеся шахраїв.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ 20 ПО 26
ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ

зірки на вашому боці цілий тиждень.
Не лякайтеся фінансових труднощів і
ви можете розраховувати на підтримку
друзів і родичів. У другій половині
тижня будьте тактовними із діловими
партнерами, бо ваша непоступливість
тільки зашкодить. Неділя - день невиважених вчинків, за якими ви довго
жалкуватимете.

Гороскоп

(2 1 .03 –20.0 4)
Вда лі мож ливості для
фінансових операцій, налагодження фінансових
корпоративних відносин,
проведенн я обмінни х
операцій. Причому вже
можна говорити про конкретну реалізацію ваших планів. У понеділок багато
пустопорожніх балачок і нереальних
планів. У бізнесі хтось водить вас за ніс
і витрачає ваші кошти не за призначенням. Середа - день здійснення давньої мрії. Тримайте під контролем свої
гаманці - можливі крадіжки і втрати
під час поїздок у міському транспорті.
Якщо дозволить здоров’я і не будуть
заважати таємні недоброзичливці, то
можна легко впоратися з великим обсягом невідкладної роботи. Нові знайомства і свіжі враження поліпшать
настрій у другій половині тижня. У
вихідні ви захочеться купити речі, які
вам не по кишені.
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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
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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

В транспортну компанію терміново потрібні на роботу:

Водії CDL «А»

- На локальні маршрути - до 60М
- Паркінг у Franklin Park, IL
- Висока оплата

708.625.1811

Розмовляємо польською і англійською мовами

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
#21

773.715.1436

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

У будівельну компанію потрібні на роботу субконтрактори:
Спеціалісти для укладання плитки, маляри і столяри
- Нові будинки, роботи в Чикаго
Вимоги:
- Досвід роботи, страхівка

HARDWOOD FLOORING

 Досвід корисний.
 Магазин на північ
від Чикаго.

Розмовляємо польською і англійською мовами

Systems).

773.849.4615

POLONIA

#9/2021

773.697.1924

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!

773.282.1044

 Стабільна робота цілий рік
 Нові будинки і переробки
 Об»єкти - North Suburbs
 Зарплата щотижня

708.476.2006

Розмовляємо польською
і англійською мовами

Українське Слово

to provide coverage
for Business and
personal clients.

773-895-2544
#14

www.ukrslovo.net

Запрошуємо
на роботу
муляра і
помічника

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

INSURANCE AGENT

(Вєслав)
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Bring your lashes to luxurious Iength!

773.317.9190

065 7.8035
0
.
7
0
1
847.7
773.3

39 Yearsss
in Busine

EVERY DAY - New job offers for honest,
compassionate men and women who wants
to take care of elderly – LIVE IN or COME & GO

130 Rawls Rd. Des Plaines, IL 60018

312.723.9963

Òåë. 773.750.8180

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

847.789.4000

Insurance agency
is looking for

#17/21

EMPLOYMENT AGENCY

В металургійну фабрику
потрібні ЛЮДИ ДО ПРАЦІ та
ЗВАРЮВАЛЬНИК
#30

Один рік досвіду.

#18

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

847.208.4731

для встановлення
систем опалення
та охолодження

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

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

РЕНТ. Квартира в бейсменті: три окремі
кімнати, які закриваються на замок, спільна
кухня, ванна кімната і
вітальня.
Околиця BelmontHarlem близько автобусної зупинки.
В ціну входить обігрівання і вода.
773-622-8554

ШУКАЮ В РЕНТ
КУПЛЮ

ПРОДАЮ
КУПЛЮ

65
07.00 3.317.8035
77
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ШУКАЮ

ПРОПОНУЮ
Family in Chicago
is looking for
a personal nanny.
Bulgarian speaking
is a plus. Please contact
wenaw87299@mldsh.
com

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

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

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

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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773.317.8035
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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:
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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!

