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МАЄМО СТАТУС КАНДИДАТА НА
ВСТУП ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ!
Європейська Рада, яка 23 червня і зібралася у Брюсселі на засідання, ухвалила
історичне для нашої держави рішення – надати Україні та Молдові статус кандидата на
вступ до Європейського Союзу.
За кілька годин до цього Європейський
парламент ухвалив резолюцію із закликом
надати статус кандидата на членство в Європейському Союзі для України та Молдови, а
також підтримати європейську перспективу
для Грузії.
Рішення Європейської Ради виводить відносини між Києвом та Брюсселем на принципово новий рівень. Тепер ми не сусіди, а
кандидати на вступ до Євросоюзу!
Історія питання
Шлях України до Європи фактично почався з незалежності нашої держави. Уже тоді
сформувалася когорта політиків, які входили
до партій, представлених у парламенті, котрі
визначали євроінтеграцію головним зовнішньополітичним курсом. На жаль, у суспільстві
певний час не було консенсусу з цього питання. Тому зовнішню політику доводилося корег увати під потреби сьогодення. Так
з’явилася сумнозвісна формула багатовекторності й нейтральності – деякі політики, серед
котрих і на той період президенти, вважали,
що можна одночасно дружити і з Москвою, і
з Брюсселем, і з Вашингтоном.
Нежиттєздатність такої політики стала
очевидною ще 2003 року, коли більшість громадян на президентських виборах підтримала Віктора Ющенка, який виступав за поворот
до Європи. Більше того, після фальсифікацій
виборів суспільство було настільки мотивоване, що вийшло захищати свій голос на вулиці.
Водночас тоді українці зрозуміли, що одного бажання стати частиною ЄС не достатньо. Брюссель склав цілий перелік реформ,
які необхідно було здійснити для реального
зближення з Євросоюзом. Утім, з’ясувалося,
що реалізовувати зміни значно важче, ніж їх
обіцяти.
Угода про асоціацію, що змінила країну
Однак уже 2008 року Євросоюз у рамках
політики сусідства започатковує Східне партнерство, й Україна стає учасником цього
проекту. Більше того, в той час починається
робота над Угодою про асоціацію, яка мала

зблизити Україну та ЄС. Цей документ передбачав створення зони вільної торгівлі, гармонізацію законодавства у багатьох сферах та
проведення певних реформ.
На підписання цього документа сторони
вийшли аж 2013-го. Спочатку він мав бути
підписаний на саміті Східного партнерства у
Вільнюсі в листопаді 2013 року. Однак Віктор
Янукович в останній момент відмовився
укласти цей документ, і його рішення стало
причиною початку Євромайдану, який перетворився на Революцію Гідності. Звичайно,
події листопада-лютого 2013-2014 років набули таких масштабів через багато чинників.
У громадян накопичилося багато запитань до
влади. Але не можна не зауважити того, що
першою причиною масового виходу на вулиці стала саме відмова підписувати Угоду про
асоціацію з Європейським Союзом.
Потрібен чіткий план повноцінного
членства
Уже 16 вересня 2014 року Верховна Рада та
Європарламент синхронно ратифікували цей
документ. Утім, швидко з’ясувалося, що для
України такого рівня співробітництва замало.
Східне партнерство фактично вичерпало себе,
особливо зважаючи на те, що країни, які входять до проекту, розділилися на ті, які прагнуть увійти до ЄС (Україна, Грузія та Молдова), і на ті, які прагнуть просто співпрацювати з Брюсселем (Вірменія та Азербайджан). А
Білорусь після сфальсифікованих виборів
узагалі покинула Східне партнерство й зовнішньополітичним курсом для себе визначила зміцнення відносин з Росією.

У Києві тим часом дедалі
частіше говорили про те, що
потрібен чіткий шлях до
членства в ЄС. На заваді
цьому стояв скептицизм багатьох країн, особливо так
званої Старої Європи – мова
передусім про Нідерланди,
Швецію, Францію, Німеччину та Італію. Ці країни болісно пережили попереднє велике розширення ЄС, коли
до спільноти вступили більшість країн Центральної
Європи. В них з’явилося чимало євроскептиків, які хоча
й перебували здебільшого у
полоні стереотипів, але паралельно були виборцями. І зневажати їхню позицію влада цих
країн не могла. Усе змінила війна, яку Росія
розпочала проти України. Абсолютна більшість громадян ЄС виявила солідарність з
нашим народом, і зрештою стало зрозумілим,
що Україна – це на нинішній момент єдина
держава на континенті, яка воює за демократію та європейське майбутнє.
28 лютого 2022 року Президент Володимир
Зеленський разом із Головою Верховної Ради
Русланом Стефанчуком та Прем’єр-міністром
Денисом Шмигалем підписали спільну заявку
на членство України в Європейському Союзі.
1 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію,
яка рекомендувала державам – членам ЄС
працювати над наданням Україні статусу
кандидата на вступ. Під час неформального
саміту ЄС у Версалі в ніч з 10 на 11 березня
лідери країн-членів погодилися з тим, що
Україна є частиною європейської родини,
однак питання стосовно статусу кандидата,
на їхню думку, мала спочатку опрацювати
Єврокомісія.
17 червня ЄК ухвалила рекомендацію Європейській Раді надати Україні та Молдові
статус, який виведе ці дві країни зі статусу
сусідів на дорогу повноправного членства. І
ось нарешті цей статус отримано. Проте попереду в України знову-таки складний шлях
реформ, аби цього разу стати повноправним
членом Європейської Родини.
Тетяна ПАСОВА
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ВІЙСЬКОВИЙ
АНАЛІТИК АГІЛ
РУСТАМЗАДЕ:
«РОСІЮ
ВИСНАЖУЮТЬ,
А УКРАЇНІ НЕ ДАЮТЬ
УПАСТИ. ДОВЕДЕТЬСЯ
ВОЮВАТИ ВДОВГУ»

Правда про війну
Ми так завзято бігли, подумали, що майже перемогли, й
перед вирішальним кидком на фініші раптом зрозуміли,
що це марафон. А нам уже зовсім не легко. Тягар не лише в
тривожних наплічниках, а й на серці кожного українця. У
когось від втрат близьких – вони зростають, у когось від
розлуки з батьківщиною – твій дім зруйновано, у когось від
очікування дзвінка з фронту – мобілізація триває, у когось
від страху обстрілів і плачу дітей – російські крилаті ракети
долітають до будь-якого мирного міста.
Чому прогнози експертів щодо короткострокової війни
у два-три місяці не справдилися? З якої причини Захід не
дав нам не лише наступального озброєння, а й зволікає з
оборонним? Скільки «двохсотих» і «трьохсотих» очікувати,
якщо ситуація не зміниться? Чого боїться рішучий Байден
і чого домагається Європа, яка буксує? Які наслідки може
мати затяжна війна для України й чому вона стала новою
стратегією? Чому щодо цього мовчить влада? Як може виглядати перемога над Росією й чи можна взагалі перемогти
ядерного Путіна військовим шляхом? Де НАТО сьогодні й
де буде світ завтра?
Відповіді ми шукали разом із відомим військовим аналітиком з Азербайджану Агілом Рустамзаде, огляди якого
останніми місяцями слухає вся країна.
Про строки війни, стратегію англосаксів і
дворушництво ЄС
– Агіле, ви у своїх інтерв’ю говорите про війну як про
щось живе. Що це за організм, який у нас досі росте? Чим
він живиться? Де знаходиться сила, здатна його зруйнувати?
– Ви опинилися в надскладних умовах. Я не пам’ятаю
війн, у яких яка-небудь країна стикалася з такими проблемами. Аналогом може бути лише Друга світова та Радянський Союз. Але СРСР у тій війні воював з агресором,
меншим за розміром і людськими ресурсами. На вашу

землю прийшов противник, який у кілька разів перевищує
вас. Але сила, здатна зупинити цю війну, полягає саме в
мотивації вашого народу й армії.
– Це страшне порівняння. І за кількістю жертв, і за
строками. Ми вистояли на старті та шокували цим не
лише противника, а й союзників. Плану «Б» не було ні в
кого. І нам, почавши активно допомагати, пообіцяли
спринт. Та коли дихання почало збиватися, раптом заговорили про стаєрську дистанцію. І не лише заговорили.
Якщо упродовж перших двох місяців поставки військової
допомоги США в Україну становили у середньому 419 мільйонів доларів на тиждень, то, починаючи з 27 квітня
(після зустрічі в Рамштайні), вони знизилися до 158 мільйонів на тиждень, або стали в 2,6 разу меншими. За Європу навіть не кажу. Чому це сталося?
– Ми всі є вихідцями з СРСР, тому добре пам’ятаємо
Другу світову війну. Це передусім емоційне перевантаження,
це вбиті горем люди та величезна кількість загиблих. Але
водночас, Інно, жодна війна не схожа повністю на іншу. Завжди є відмінності – ментальні, географічні тощо. І, згадуючи Другу світову, я передусім кажу про строки. Як я вже
казав, ні Україна, ні армія Росії не мають можливостей
вести сучасну війну з елементами четвертого покоління. У
вас розгорнулася не швидкоплинна війна XXI століття, коли
місяць-два опору, потім противника знищують, і він переходить до капітуляції. У вас – багатотаймовий матч, якщо
можна так сказати. Нині росіяни взяли Сєвєродонецьк, але
згодом ситуація може кардинально змінитися,
і місто знову стане вашим. Це тривалий процес,
тривала війна. Війна на вимотування.
Та я вам розкрию таємницю перемоги України в такій війні. Це економіка Росії. От з
огляду на неї можна прогнозувати й строки
війни. Вочевидь, до кінця 2022 року Росія не
матиме проблем із ресурсами. Поштовхом до
цього буде продовження завдання втрат російській армії з боку української. Я вже позначав
цю граничну цифру – близько тисячі вбитих
людей за добу.
– Згідно з даними російського економіста
Андрія Ілларіонова, котрий протверезив
днями інформаційний простір статистикою
та інфографікою, якщо в лютому втрати
ворога становили 1325 людей, то нині – 165.
Ба більше, дані щодо загальних втрат росіян у ЗСУ та
розвідки Британії розходяться вдвічі – 30 350 і 15 тисяч
відповідно.
– Із даними потрібно розбиратися, коригуючи їх у бік
правди. При цьому треба розуміти, що ми все-таки говоримо не про Першу світову війну. Кожен солдат знаходиться в
техніці, а не йде у штикову атаку. Тисяча людей – це приблизно 40–50 БМП. Людського ресурсу в РФ справді багато,
а от техніка закінчується. Поповнити резерви оперативно
Росія, через відсталість свого ВПК, не може. Тому ця війна
не має військового розв’язання. Долю цієї війни вирішить політична поразка Російської Федерації. Тому всіма силами
варто, з одного боку, й надалі знищувати техніку ворога, з
іншого – домагатися політичної поразки Росії.
– Інструменти?
– Постійний політичний тиск Заходу й занадто висока
ціна війни для економіки призведуть до того, що Росія змушена буде закінчити цю війну. Тобто ще раз: Росія – не та
країна, яку можна перемогти військовим шляхом.
– Що вплинуло на таку кардинальну зміну вашої позиції? Ми всі три місяці слухали ваші оптимістичні ефіри.
– Я очікував, що англосакси натиснуть і всі держави ЄС
оперативно поставлять вам величезну кількість зброї. Але
вони не пішли цим шляхом. І, знаєте, вони могли ухвалити
своє рішення тому, що війна відбувається у контурі протистояння Росії та колективного Заходу. Захід воює комплексно: політично й економічно. Росію виснажують, а вам не
дають упасти. Таким є алгоритм. Момент істини настане
тоді, коли ви зрівняєтеся за потужністю. У перспективі
одного-двох місяців Захід так чи інакше збільшить вашу
вогневу потужність. І це вже відбувається на сході, де українська армія вже нині має змогу впливати артилерією на
противника й зупиняти його наступальні дії.
Та через те, що у вас не буде дуже багато зброї, ви не зможете здійснити перелам у цій війні й перейти до наступальних операцій. Вам дадуть стільки зброї, скільки буде достат-

ньо, щоб ви перемелювали противника в оборонних боях.
Інакше ваші наступальні операції та удари по території Росії
спровокують як початок загальної мобілізації в Росії, так і
початок масового руху добровольців і контрактників.
Тобто західне співтовариство розглядає цю проблему
саме під таким кутом зору, до розуміння якого я дійшов саме
в останні два тижні. Весь світ нині працює саме на політичну поразку Росії.
– Ви це вважаєте раціональною позицією Заходу? Чи
позицією, сформованою під впливом страху перед ядерною
Росією, який і не дав змоги швидко поставити нам зброю
на першому етапі? Тим більше що ви самі очікували зовсім
іншого сценарію.
– Ви ж стежите за громадською думкою в Росії? Через три
місяці війни 80 відсотків росіян підтримують дії свого керівництва. У такій ситуації країна з меншим потенціалом не
має шансів проти ядерної держави. Я всі ці дні намагався
збагнути логіку Заходу. Очевидно, що немає ніякого єдиного колективного Заходу. Лідерами в цьому процесі є англосакси. І на сьогодні я вважаю їхній підхід якраз раціональним. Якщо навіть передати вам усю зброю країн ЄС, Росія
продовжуватиме війну. Її можна лише підвести до такої ціни,
за якої ця воєнна операція для неї втратить будь-яку привабливість. Насамперед для політичної та бізнес-еліти,
турбулентність усередині яких спостерігається вже нині.
Російське суспільство в цій історії звично візьме під козирок.
– Яку роль у формуванні позиції англосаксів відіграє
дворушництво Європи, провідні політики якої у тій чи
іншій формі весь час «телефонують Путіну»?
– Російський газ – основа нинішньої політики країн ЄС.
Особливо Німеччини. Її еліти тісно пов’язані з Росією, що
чітко видно з їхньої позиції. Тут немає нічого спільного з
національними інтересами Німеччини. Лише бізнес. Водночас хоча президент Франції й телефонує Путіну, саме ця
країна надала вам самохідні артилерійські установки
CAESAR, які просто зараз на Донбасі показують найліпшу
контрбатарейну боротьбу. Ці речі потрібно розділяти. Колективного Заходу немає. Кожна країна діє з огляду на свої
національні інтереси. Інша річ, що деякі політики в цій ситуації діють, керуючись і власними інтересами, що ми бачимо на прикладі Угорщини. Але саме тому, що США мають
досить багато важелів впливу на ЄС, їм вдається протискувати свій порядок денний, об’єднувати Захід, наскільки це
можливо, й спонукати його допомагати Україні.
Про вигоди війни вдовгу, збереження життя солдат і
оборонну зброю
– Що означає війна вдовгу для України, Росії та Заходу?
– Почнімо з України. Для вас це можливість, яка дає
змогу берегти свої людські ресурси, а також після прибуття
західної зброї завдавати противникові точніші й більш
руйнівні удари. Завдяки нехай навіть дозованій зброї, утриманню своїх позицій, а також дрібним контрнаступальним
операціям ЗСУ зможе виснажувати противника. Постійно
збільшуючи його технічні й людські втрати. Все це в комплексі якраз і може підштовхнути до зміни порядку денного
у верхівці Росії.
Російська Федерація вже відчуває нестачу боєприпасів,
починаючи від артилерійських снарядів і закінчуючи крилатими ракетами. Затягування цієї війни є невигідним для
РФ, бо, на відміну від України, в неї немає можливості поповнювати боєприпаси та бойову техніку. Росія не переводила
свою економіку на військові рейки. У перспективі місяцядвох російська армія слабшатиме. Що, знов-таки, може підштовхнути до політичної поразки РФ. Бо, повторюся, можливості для України завдати РФ військової поразки я не бачу.
Захід. Він розділився на два табори. З одного боку, це
провідні країни Євросоюзу, які не хочуть зміни геополітичних кордонів. Вони хочуть зберегти Росію, бізнес і, скажімо
так, уникнути радикальних змін на Євразійському континенті. Позиція англосаксів є діаметрально протилежною.
Вони хочуть послабити РФ, вилучити її ядерний потенціал
і підштовхнути до створення на місці Росії кількох нових
держав. Які більше не становитимуть загрози ні для пострадянського простору, ні для ЄС.
Що ми одержимо в результаті, передбачити дуже важко.
Ми в процесі. Гадаю, розуміння того, до чого можуть дійти
як російсько-українська війна, так і російсько-західне протистояння загалом, з’явиться ближче до осені.
Повна версія інтерв’ю на сайті «Українського Слова»

Про це йдеться на фейсбук-сторінках єпископа Чиказької єпархії Святого Миколая владики Венедикта Алексійчука.
«Збір коштів на волонтерські потреби. Дану збірку проводжу як допомогу Україні в цей час війни. 29 червня
цього року виповниться 5 років мого
життя в єпархії Святого Миколая
(Чикаго). Саме тому, цю допомогу хочу
присвятити Господеві, як вдячність
мого служіння для кожного з Вас.
Молюсь за усіх Вас, яких Бог послав у
моє життя», — мовив на своїй сторінці у
Фейсбук владика Венедикт Алексійчук на
початок збору коштів.
Долучитися до збірки можна за посиланням.
Пригадаємо, що 20 квітня 2017 року
Папа Франциск, взявши до уваги рішення Синоду Єпископів УГКЦ, призначив
владику Венедикта Правлячим Архиєреєм єпархії Святого Миколая з осідком у
м. Чикаго (штат Іллінойс, США).
29 червня 2017 року Отець і Глава
Української Греко-Католицької Церкви
Блаженніший Святослав здійснив Чин
інтронізації владики Венедикта Алексійчука у катедральному соборі Святого
Миколая в м. Чикаго. Духовний лідер
греко-католиків звернувся до самого
владики Венедикта. «Ви отримуєте для
свого пастирського служіння, мабуть,
одну з найбільших єпархій Католицької

Церкви, яка простягається від Детройта
до Аляски і Гаваїв. Ваша єпархія є місійною єпархією. Ще не всі Божі діти є зібрані під тим омофором, який ви сьогодні несете на своїх плечах. Будьте місійним
єпископом, вчіть мови. Ми знаємо, що ви
розмовляєте англійською мовою, але вивчайте іспанську, можливо, навіть китайську… Ідіть і голосіть Слово Боже для тих,
хто, може, сьогодні ще себе не відчуває
любленим і спасенним Божим сином чи
донькою. Ми знаємо, що Чикаго – це
гарний великий український центр, але
думайте про ті частини вашої єпархії, де
найтяжче священикам і вірним. Несіть
Боже Слово в цю культуру. Бо наша Церква і ви особисто маєте так багато що
сказати. Владико, любіть ваших людей і
віддайте все найкраще, що маєте, задля
їхнього спасіння. Будьте для людей святим Миколаєм», – побажав Блаженніший
Святослав.
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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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З НАГОДИ 5-РІЧЧЯ СЛУЖІННЯ У ЧИКАГО ВЛАДИКА ВЕНЕДИКТ
АЛЕКСІЙЧУК ОГОЛОСИВ ЗБІРКУ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ
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Україна-США

УКРАЇНСЬКІ ПІЛОТИ
НАВЧАТИМУТЬСЯ ЛІТАТИ
НА F-15 І F-16 У США
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З 24 ЛЮТОГО США НАПРАВИЛА В УКРАЇНУ
ОБОРОННОЇ ДОПОМОГИ МАЙЖЕ НА $5,6 МЛРД
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До Конгресу Сполучених Штатів подали на розгляд законопроєкт про підготовку українських пілотів і членів
екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах.
Про це повідомив конгресмен від штату Іллінойс, ветеран
ВПС США Адам Кінзінгер у твіттері.
«Ці чоловіки – пілоти Повітряних Сил ЗС України. Багато
людей думали: а що вийде з бою в перший день? Але вони
все ще в ньому. Я вніс законопроєкт про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16», – Адам Кінзінгер.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час офіційної промови на честь 50-річчя Агентства з питань
оборонного співробітництва (DSCA) наголосив, що
за три місяця Агентство забезпечило швидке надання допомоги Україні на майже 5,6 мільярда доларів.
Про це повідомляє Міністерство оборони США.
«Ми всі бачили, наскільки важливою є співпраця
у сфері безпеки після неспровокованого та несправедливого вторгнення росії в Україну, – сказав
Ллойд Остін. – Я пишаюся тим, що країни в усьому
світі швидко та впевнено згуртувалися за Україну,
бачачи, як вона захищає своїх громадян, свій суве-

ренітет і свою демократію. Я хочу подякувати вам
за все, що ви зробили, аби Україна терміново отримала необхідні спроможності. Ви говорили, що
зробите все можливе, щоб допомоги Україні захиститися – і ви доводите це щодня».
Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну Агентство з питань оборонного
співробітництва відіграло важливу роль у допомозі українським військовим отримати важливе
обладнання для захисту своєї нації. Так, з 24 лютого 2022 року США направили в Україні майже 5,6
мільярда доларів безпекової допомоги.

США ВІДЗВІТУВАЛИ ПРО ОБОРОННУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ
З початку роботи адміністрації Джо Байдена Сполучені Штати Америки виділили близько 6,3 мільярда доларів у вигляді допомоги Україні у сфері безпеки.
Зокрема, приблизно 5,6 мільярда доларів з початку
неспровокованого вторгнення росії 24 лютого.
Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.
«15 червня Міністерство оборони США оголосило
про надання 1 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає дозвіл на
президентське вилучення допомоги у сфері безпеки
на суму до 350 мільйонів доларів США, а також 650
мільйонів доларів в рамках Ініціативи зі сприяння
безпеці України (USAI). Цей дозвіл є дванадцятим
вилученням обладнання із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року, – йдеться в
повідомленні.
– 19 тактичних ремонтних автомобілів;
Оборонна допомога США, яка виділена України
– високомобільні ракетні системи залпового вогню
включає:
та боєприпаси до них;
– понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger;
– 20 вертольотів Мі-17;
– понад 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;
– сотні броньованих високомобільних багатоцільо– понад 20 тисяч інших протиброньових систем;
– більше 700 тактичних безпілотних літальних вих колісних транспортних засобів;
– 200 бронетранспортерів М113;
систем Switchblade;
– понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
– 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч
– більше 50 мільйонів патронів для стрілецької
снарядів до них;
– 108 тактичних тягачів для транспортування 155- зброї;
мм гаубиць;
– 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

– 121 тактичну безпілотну повітряну систему
Phoenix Ghost;
– ракетні системи з лазерним наведенням;
– безпілотні повітряні системи Puma;
– безпілотні судна берегової оборони;
– 22 контрартилерійських радари;
– чотири контрмінометних радари;
– чотири радари ППО;
– дві системи берегової оборони Harpoon;
– протипіхотні міни M18A1 Claymore;
– комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання
для розчищення перешкод;
– тактичні системи захищеного зв’язку;
– тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних
систем, оптики та лазерних далекомірів;
– комерційні послуги супутникової зйомки;
– засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
– засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
– медичне забезпечення, включно з аптечками;
– устаткування для електронних перешкод;
– польову техніку й запчастини;
– фінансування навчань українських військових,
обслуговування й підтримки техніки та озброєння.
США також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати
Україні додаткові можливості для захисту.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS
вже прибули в Україну зі США.
Про це він розповів на своїй сторінці у Твіттер.
«HIMARS прибув в Україну. Дякую моєму американському колезі та другу Ллойду Остіну за ці
потужні інструменти! Літо буде
спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них»,
- прокоментував міністр.
Чому вони цінні?
Незабаром чотири пускові установки знаменитої американської
артилерійської ракетної системи
M142 HIMARS почнуть виконувати бойові завдання на фронті
проти Росії, яка напала на Україну.
Чого ж нам очікувати від роботи
цих систем і чому їхньої появи на
полі бою так боїться російський
ворог?
Система HIMARS сумісна з найновішими високоточними боєприпасами з
дальністю стрільби від 15 до 499 км. Вона
може вести вогонь усім набором боєприпасів реактивної системи залпового
вогню (РСЗВ): керованими реактивними
системами залпового вогню збільшеної
дальності (ER GMLRS), GMLRS, високоточними ударними ракетами (PrSM)
та армійськими тактичними ракетними

HIMARS ВЖЕ В УКРАЇНІ

системами (ATACMS).
У випадку з Україною нашій країні
нададуть ракети, здатні вражати російські цілі на відстані до 80 км з унікальною точністю.
З невеликим екіпажем HIMARS може
замінити відпрацьовану секцію ракет і
завантажити нову за лічені хвилини,
самостійно. Екіпаж лише має бути правильно підготовлено, чим і займалися
американські інструктори з нашими

військовими у Європі.
HIMARS дадуть українським військам можливість завдавати ударів далі
за лінію фронту з відстані, куди практично не добиватиме російська далекобійна зброя. При дальності стрільби
близько 80 км це виводить HIMARS із
зони досяжності російської артилерії,
тоді як російські батареї перебувають
під загрозою.
Ракети з GPS-наведенням, якими

Потрібні бармени та
офіціанти з досвідом та
з англійською мовою!

В РЕСТОРАНI „МЕХАНАТА“!
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Слідуй за
нами на

1141 Lee St, Des Plaines, IL 60016
Тел. 847.824.0100
Робочі години:
Пн, Вт, Ср, Чт, Нд: з 9 am до 1 am
пт., сб .: 9 am до 2 am
www.restaurantmehanata.com
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Найкраще все від болгарської кухні
Неповторний і справжній інтер'єр
Велика літня тераса
Привабливі ціни та
професійне обслуговування
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ВІДВІДАЙТЕ
БОЛГАРІЮ

стріляють HIMARS, мають дальність
ураження приблизно вдвічі більшу, ніж
у гаубиць M777, які США нещодавно
поставили українським військам.
Система об’єктивно загрожуватиме російським складам постачання глибоко в тилу ворога.
Більшість аналітиків схиляються до думки, що HIMARS стануть
«переломним моментом» у визвольній війні України проти Росії, яка напала на неї.
Заступниця міністра обороні
Ганна Маляр пояснила, що отримання Україною зброї від Заходу
- «це результат кропіткої та системної роботи», тому відомство
закликає не поширювати інформацію по цій темі. Також у Міноборони попередили, що інформація
про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення
операції, вважається некоректною.
Нагадаємо, 1 червня Сполучені
Штати Америки взяли на себе
зобов’язання надати Україні ракетні системи високої мобільності
HIMARS та боєприпаси. Про
це повідомляє Генеральний штаб ЗС
України.
«Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що 1 червня Сполучені
Шт ат и А мери к и в зя л и на с е бе
зобов’язання надати Україні ракетні
системи високої мобільності HIMARS та
боєприпаси. ЗСУ вдячні за підтримку та
допомогу США», – йдеться у повідомленні.

Україна-США

ГЛАВА МІНОБОРОНИ АНОНСУВАВ
СПЕКОТНЕ ЛІТО ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ
ОКУПАНТІВ.
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УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ЗІ США ЗІБРАЛАСЯ
НА IV ВСЕАМЕРИКАНСЬКІЙ ПРОЩІ
3–5 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ У ПАРАФІЇ ПОКРОВИ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В МІСТІ ПАРМА (ШТАТ
ОГАЙО, США) ВІДБУЛАСЯ IV ВСЕАМЕРИКАНСЬКА
МОЛОДІЖНА ПРОЩА.
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Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у щорічний графік її проведення. Цієї нагоди зустрітися
українці в Америці чекали 3 роки. Місце зустрічі є унікальним і незмінним. Адже ця парафія крім того,
що має мальовничу місцевість, знаходиться рівновідаленно від найбільших міст, у яких проживають українці. Цьогоріч найчисельніше були представлені такі
штати як Іллінойс, Огайо, Нью-Йорк, Мічиган і Пенсильванія. Про це розповідають Олена Корендій та Лілія Семко.
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Великою радістю для прочан була присутність архиєпископа і митрополита Філадельфійського Бориса
Ґудзяка, єпископа Пармської єпархії Богдана Данила
та єпископа Стемфордського Павла Хомницького. Війна
торкнулася серця кожного українця, тому тема «Христос – наша надія, захист і зцілення» знайшла місце

в душі кожного прочанина. Протягом трьох днів кожен мав нагоду
почути цікаві доповіді трьох владик.
Були розкриті такі теми:
«Національність: дар чи покарання? Війна духовна і фізична»
«Ісус в джинсах. На що надіятись
молоді?»
«Зцілення глибоких душевних
ран».
Після кожної доповіді владики,
неочікувано для багатьох, відверто
відповідали на питання на розкриття їхньої особистості.
Програма прощі була дуже насиченою. Прочани мали змогу приступити до Святого Таїнства Сповіді,
брати участь в Літургії та спільних молитвах, розважанні над Святим Письмом. Митрополит, владики та отці ініціювали індивідуальні розмови з прочанами, розділяли переживання кожно-

го, своїм добрим словом та порадами втихомирювали бурі людських сердець. Спортивні ігри,
змагання, вікторина, культурно-мистецька
програма, відпочинок з піснею навколо спільної
ватри сприяли активному знайомству і невимушеній атмосфері на прощі і охоплювали інтереси всіх вікових категорій.
Прочани були приємно вражені гостинністю
і щедрістю місцевих парафіян, які радо приймали їх у своїх оселях. Любителям відпочинку
на природі допомагали облаштувати наметове
містечко, готували їжу і прикладали всі зусилля для комфортного перебування молоді.
Багато людей задовільнили свої духовні потреби: хтось прагнув духовного очищення
і вдосконалення, зміцнення віри; хтось шукав
благодаті і благословення перед важливими
подіями в житті, хтось – фізичного й духовного
зцілення.
Всі ці наміри об’єднувало одне – людина
прагне свого Творця, свого Бога. Саме в таких
цілях, бодай, на якийсь час кожен зрікся звиклого ритму життя, покинув все і пішов за Ним.
Відчуття страху бути неприйнятим іншими,
страху перед викликами суспільства, страху
невідомості, страху, спричиненого війною –
робить нас вразливими. Ця проща показала
багатьом, що з Богом цей страх зникає. Митрополит Борис закликає нас до безстрашності,
бо «безстрашність – початок вічності».

«І В АФРИЦІ ЗАЛИШАЮСЯ УКРАЇНКОЮ»

Ми часто спілкуємося, приятелюємо,
спільно відзначаємо свята. Українці досить активно підтримують контакти з
Батьківщиною, намагаються не забувати
про своє коріння. Деякі патріоти України, в тому числі і я, були в часи Революції Гідності на Майдані. Відкрили ми і
свою православну церкву, щоправда,
французького патріархату».
Загалом, французька, як зазначила
мадам Тетяна (так її називають у близькому оточенні), є офіційною мовою Беніну, колишньої французької колонії,
але багато і місцевих діалектів. Щодо
релігії, то тут можна зустріти і католиків, і мусульман, і протестантів. Багато
бенінців сповідують культ вуду – по-

клоніння духам предків і природи.
Лікування з допомог ою з а к л и н а н ь і
жертвоприношень –
досить розповсюджена
практика. З дру гого
боку, тут дуже шанобливе ставлення до лікарі в. У ни х висок і
зарплати, найновіше
обладнання. «Звісно,
працювати нелегко, бо
в країні ще й досі не подолана малярія та інші
інфекційні хвороби,
але є підтримка з боку
держави і безмежна довіра людей до свого лікаря: я, приміром,
лікую дітей у третьому поколінні».
Сьогодні Тетяна Олександрівна вже
з усмішкою згадує, як вперше показала
батькам свого темношкірого Жана. Ото
переполох був! А потім вони його, як
згодом і внуків, щиро полюбили. Батько
навіть кілька разів гостював у Беніні.
Жінка згадує свої перші відчуття,
коли потрапила в чужу країну. Інша
природа, інше харчування, інші звичаї.
Практично нічого з того, що було в тебе
раніше, не стало.
Спочатку був процес призвичаювання, в чому дуже допомогли чоловік, його
рідні, які тепло прийняли невістку в

свою сім’ю, друзі, колеги.
«Головне для адаптації, в чому я переконалася, – бути ввічливим і терплячим.
Дуже важливо показати, що, прийшовши у чуже середовище, ти хочеш збагатитися їх культурою, почерпнути щось
нове. Тож я ревно вивчала французьку
мову, історію, культуру, кухню, хоча намагалася також не загубити в собі українку. Варила вареники, борщ. Овочів для
його приготування на тутешньому
ринку вдосталь. Можна купити звичайну картоплю, столового буряка, моркву.
Місцевий ямс схожий на величезну витягнуту картоплю і на смак нагадує
картоплю, але борщу з нього не звариш.
Кропу дістати було неможливо, але
кілька років тому я привезла з України
насіння цієї зелені. І що ви думаєте –
сьогодні в найбільшому місті Беніну
Котоні кропом торгують уже скрізь, він
має попит у місцевого населення. А от
справжнього українського сала, ковбаси, вишневого варення там немає... Моя
сім’я обожнює і в свята, і в будні одягати
вишиванки. Та й розмовляємо ми – всі
до одного, від дітей до онуків – українською! Я живу і працюю в Африці, але
серцем залишаюсь в Україні. І вірю, що
вона здолає ворога, буде вільною і незалежною, бо наш народ перемогти неможливо».

Діаспора

Майже щороку Тетяна Акпові (на
знімку) приїжджає влітку на рідну Черкащину з далекої Африки, де нині мешкає.
«Ностальгія за Батьківщиною у мене
ніколи не зникала і не зникне. Мабуть,
такі ми, українці: додому тягне, мов
магнітом, – розповідає 68-літня Тетяна
Олександрівна.
– У маленькому Беніні на березі Атлантичного океану, де живу вже сорок
років, здається, є все: літо триває цілий
рік, завжди свіжі фрукти, овочі, риба.
Життя спокійне, навіть сонне – спека,
яку цього літа відчули і українці, не
надто сприяє активній роботі, тож у
більшості своїй бенінці відпочивають.
Ми з чоловіком Жаном, лікарем-гінекологом, професором, сьогодні, на жаль,
покійним, звели свій будинок-віллу.
Наші діти – син Жільдас і донька Сільві
– здобули вищу освіту: син має юридичну практику у Франції, дочка займається бізнесом у Беніні. Внучка здобуває
освіту в інституті міжнародних відносин у Лондоні. Я ж – практикуючий
дитячий лікар, викладаю студентам у
медичному виші. У 1980–1990-х роках
працювала лікарем посольства Радянського Союзу в республіці Бенін. На мою
радість, зустріла тут багато жінок з
України та інших пострадянських республік. Вони колись вийшли заміж за
бенінських студентів, які навчалися в
наших вишах. До речі, жінки наші переважно з вищою освітою, тож працюють
у високопрофесійних сферах життя –
лікарями, інженерами, архітекторами...

Олександр ЩЕРБАТЮК
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АМЕРИКАНСЬКІ ЖЕРТВОДАВЦІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ ТА УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС ЖОРСТОКОЇ ВІЙНИ
Російське вторгнення та війна зробили Україну
відомою для цілого світу. Безліч людей по цілому
світу уважно стежать за подіями та новинами про
війну. Сьогодні медійні канали світу найчастіше згадують такі міста, як Київ, Маріуполь, Херсон, Миколаїв та Буча, більшість з них були маловідомі для середньостатистичного північноамериканця.
Митрополит Борис Ґудзяк відіграє важливу роль
у поширенні інформації про несправедливість та тяжке становище України для північно-американської
спільноти. Завдяки Associated Press, CatholicPhilly,
CNN, EWTN та інших ЗМІ його слова отримали знайшли відгук серед американців, які не є ані українськими католиками, ані частиною української діаспори. Сьогодні ці люди щедро жертвують у Фонд
гуманітарної допомоги Філадельфійської архиєпархії,
який на сьогодні зібрав понад 5 000 000 доларів США.
Про це розповідає пресслужба Філадельфійської
архиєпархії УГКЦ.
Серед донорів Фонду гуманітарної допомоги є римо-католики, євреї, протестанти та американці, котрі
не мають жодної релігійної приналежності. Багато
людей, висилаючи чеки на підтримку України, пишуть
короткі записки, у яких висловлюють свою солідарність, молитву та вболівання за справедливість для
України. Серед насильства, смерті та смутку їхні по-

відомлення показують, що українці не самотні. Війна
підсилила людей доброї волі, які прагнуть допомагати
через молитву, інформування та фінансову підтримку.
Нехай Господь щедро благословить та сторицею
винагородить благодійників Фонду!
Нижче подаємо Вашій увазі декілька уривків із листів від донорів.
«Я є американкою з польським корінням та пишаюся підтримкою Польщі для громадян України. Моя
донька дружить з американцем українського походжен-

ня, його переживання стали нашим болем. Ми слідкуємо за новинами і за тим, як Путін безпощадно поводиться з українським народом. З Вами наша допомога
та молитва! З любов’ю та надією на мир…»
– Тереза з Каліфорнії.
«Хочу Вас запевнити у молитві за український народ.
Непорушна позиція українських католиків проти комунізму вже багато десятиліть прославляє Всемогутнього Бога. Нехай Грушівська Богородиця й надалі
підтримує Вас. В Ісусі та Марії…»
– Гелен з Пенсильванії.
«Слава Україні! Багато українців завжди відпочивали
у Вайлдвуд-Крест, і я хочу сказати, що ми з Вами. Тепер
оглядове колесо у Вайлдвуд-Крест світиться кольорами
української символіки – синім та жовтим та є напис:
„Моліться за Україну“. І ми будемо молитись…»
– Том з Вайлдвуд-Крест.
«Я схвильована через ситуацію в Україні. Я молюся
за Ваш народ і захоплююся сміливістю українців. Вболіваю за те, щоб ми могли зробити більше. Мої прадідусь і прабабуся залишили Польщу на початку 1900-х
років, коли Польща була під Росією, саме тому я відчуваю особливий зв’язок із українським народом. Нехай
Бог і його Мати Марія втішають і оберігають українців».
– Дороті з Пенсильванії.
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У СОБОРІ СВЯТОГО ПАТРІКА В НЬЮ-ЙОРКУ ВІДСЛУЖИЛИ ПАНАХИДУ
ЗА ПОЛЕГЛИХ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ
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червня у соборі Святого Патріка в Нью-Йорку
відслужили панахиду за полеглих під час російської війни проти України. Архидієцезія Нью-Йорка
та Філадельфійська архиєпархія Української Греко-Католицької Церкви організували цю екуменічну панахиду спільно. Архиєпископ Нью-Йорка кардинал Тімоті
Долан, архиєпископ-митрополит Борис Ґудзяк разом
із єпископом Коптської православної єпархії НьюЙорка та Нової Англії Давидом та єпископом Едмундом
Валеном, помічником архидієцезії Нью-Йорка, помолилися за мир і справедливість в Україні та упокій жертв
російської навали разом із християнами різних конфесій та всіма
людьми доброї волі. На молитві
також були посол України при
ООН Сергій Кислиця, генеральний консул України в Нью-Йорку
Олексій Голубов та представник
Грецької Православної Церкви
Америки о. Ніколас Казарін. Про
це зазначає Філадельфійська архиєпархія УГКЦ.

Кардинал Долан, вітаючи людей, які прийшли помолитися в собор Святого Патріка,
зокрема зазначив: «Це місце, де збирається
Божий народ. Іноді з усмішками, іноді зі сльозами, як сьогодні, коли ми згадуємо жертв російського вторгнення в Україну».
Панахиду супроводжував співом український хор «Думка» Нью-Йорка під керівництвом Василя Гречинського. На спільну молитву прийшли представники християнських,
єврейських та мусульманських груп, а також
лі дери у кра ї нської
спільноти.
«Ми прийшли, щоб
супроводжувати молитвою тих, хто загинув:
і тих, хто віддав добровільно своє життя, і невинних, у життя кого
відібрали», – зазначив у своєму
зверненні митрополит Борис.
Він додав, що ця молитва –
це не молитва смерті, а молитва
життя. «Ми співаємо „Вічная
пам’ять“ із сумом, пам’ятаючи про зло трагедії вбивства, але також із великою надією
та довірою». Він підкреслив, що люди, які
сьогодні жертвують своїм життям в Україні, дають світові урок вічності. «Ми переживаємо смерть і втрати разом, тому що віримо в життя, і ми глибоко віримо в те,
що Бог хоче, щоб ми жили вічно. Коли
не боїмося смерті, коли знаємо Божу благодать, коли живемо під Його благословенням, коли усвідомлюємо власну гідність,
тоді і починаємо жити вічно», – сказав архиєпископ.
Представник України при ООН Сергій
Кислиця у своєму короткому виступі поділився болем щодо ціни, яку платять українці за своє право на існування. «У час, коли

ми сьогодні тут разом зібралися, саме в цей момент
на довгій лінії українсько-російського фронту тривають
запеклі бої. Наші воїни борються з жорстоким ворогом.
Ворог, який прийшов убити, знищити, вкрасти та принизити. Ворог, який не робить різниці між військовими
та цивільними. Ворог, який не вважає себе зв’язаним
жодними нормами чи правилами», – зазначив посол. Він
зауважив, що кількість втрат серед українських військовослужбовців жахлива. Щодня в боях гине близько сотні
українських бійців і пів тисячі зазнають поранень.
«Під час нашої короткої молитви від того жорстокого вторгнення Росії загинуло або померло від поранень
від 10 до 20 осіб, ще 60 людей були покалічені», – додав
митрополит Борис. Він подякував кардиналу Долану
за особливий провід та візит в Україну, американським
католицьким благодійним організаціям за допомогу
українцям та американським католикам, які, за його
п рибл изни м и п і д ра х у нка м и, пожер т ву ва л и
100 000 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу
Україні. Однак і митрополит, і посол Кислиця відзначили, що боротьба українського народу триває, а важка
праця лише починається.
Фоторепортаж з панахиди – тут.

meest.com
1-800-361-7345

ПІДТРИМАЙТЕ
РІДНИХ ТА
ДРУЗІВ!

www.ukrslovo.net

Посилки в Україну та інші країни Європи us.meest.com/portal
Великі продуктові набори в Україну box4ukraine.com
Посилки з України в США export.meest.com
Грошові перекази на банк (картка чи рахунок не потрібні)

MEEST KARPATY
6725 West Belmont Ave,
Chicago, IL 60634
TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO
820 Ridge Ave Unit J
Lombard, IL 60148
TEL: 1-877-889-1103
TEL: 630-889-1100

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K
Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451
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*Доставка згідно запланованого графіку буде відбуватися в зони, де наразі
немає активних бойових дій. Доставка в зони, в яких є активні б
буде здійснюватися, як тільки ситуація стане безпечною для дост

Українське Слово

MEEST НАДСИЛАЄ:
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НЕДОЛІКИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ТЕЖ Є.

Станіслав Лячинський, політолог:
– Важливою темою для вивчення
мали би стати міграційні настрої
української молоді (14–18 років). За
уривковими свідченнями саме ця
категорія найбільше схильна мігрувати. Вони вже в доволі свідомому віці
пережили травму початку війни. Відносно швидко вивчають мови та інтегруються. Саме у них найбільша
кількість однолітків за кордоном, які
постять гарні фото і відео. І поряд з
якими відео зі зруйнованих українських міст і сіл – не дуже конкурентні
попри весь патріотизм... А заборона
виїзду за кордон чоловікам від 18 років
є не інструментом стримування міграції (адекватним для свого часу), а навпаки.
Якби її не було, то підлітки ще мали
би час думати: а може, потім, а може,
за кілька років. А тут вибір: виїжджати зараз або ти «невиїзний» на невідомо скільки. Чіткий дедлайн – найліпший засіб від прокрастинації. Навіть
якщо 30% обере «виїзд, а тоді ж можна
повернутися», – це вже буде дуже велика цифра.
Міграція, звісно, не є цілковито
поганим явищем. Багато людей побачать життя європейських країн із
середини. Подивляться, що там є хорошого, що варто би запозичити.

Звісно, одразу після війни не
з’являться громадські простори, як у Копенгагені, чи школи,
як у Фінляндії. Але якесь уявлення про стандарти буде.
Питання тільки, стануть вони
приводом для змін чи для нового розчарування і виїзду.
Недоліки в європейських
країнах теж є. Ті, хто з ними
зіткнувся, почнуть більше цінувати те, що є в нас. Це трохи
згладить нарікання і невдов олен н я (що д у же
важливо під час і піс- На знімку: мурал на підтримку
ля війни). Ми маємо України на будинку у Празі.
шанс вийти з кризи Автор – художник казахського для просування України – аби про нас пісгуманнішими – не в походження Чеміс.
ля війни не забули.
останню чергу через
Ці міжлюдські зв’язки дуже важлизнайомство з найліпшими традиціями західної солідарності, підтрим- ві і тому, що в нас їх уже майже не буде
ки і орієнтованих на людину систем. з Мордором. Тож «родичі чи заробітСуто прагматично: велика діаспора ки за кордоном» без варіантів озна– це підтримка родичами тих, хто в чатиме в Європі або деінде у західнокраїні. Це ще більше причин для по- му світі. Європейці теж ліпше про нас
їздок (не суто туристичних, а до ко- дізнаються і, може, позбуду ться
гось), особистих знайомств, співпраці. страхів щодо розширення Євросоюзу
Звісно, не всі з діаспори будуть полі- (це вже фактично відбувається). Якщо
тично активними. Але є сподівання, вже так багато українців переїхало, і
що принаймні частина з них стане катастрофи для Європи через це не
об’єднуватися, формувати групи, пра- сталося – питання членства України
цювати не в форматі коротких візитів, в Євросоюзі стає більше технічним, а
а системно. Це набагато ефективніше не політичним.

ДІАСПОРА ПОДАРУВАЛА
ТЕРОБОРОНЦЯМ
ПОЗАШЛЯХОВИК

Його придбали у Європі за кошти, зібрані громадянами США - нащадками
учасників українських визвольних змагань.
Загалом волонтери «Нашого форпосту»
передали захисникам уже сім автомобілів. Частина машин «воюють» на східному
фронті, решта «служать» на території
Сумщини. Окрім автомобілів, волонтери
доставляли амуніцію, медикаменти, продукти та інші речі, які замовляли захисники.
Володимир ЧЕРНОВ
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ЗАБОРОНИ НЕ СТРИМАЮТЬ
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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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КРОСВОРД “СЛАВА ЗСУ!”
Горизонтально: 5. Місто Одеської області де дислокується 88-й окремий батальйон морської піхоти. 6. Віктор… –
український військовий, учасник російсько-української війни, Герой України
(2022). 11. Корабель морської охорони
Маріупольського загону морської охорони. 12. “Все іде за …” – пісня гурту “Діти
Фрістайла”. 13. “Ні зірок, ні … їм не треба. Прикордонникам перш за все – честь!”
– із пісні “На землі, на воді і у небі…”. 16.
Роман… – український військовий, учасник російсько-української війни, Герой
України (2022). 17. Артилерійський катер
ВСУ, названий на честь обласного міста.
18. Елемент військового однострою. 19.
“Кіборги”, “Іловайськ 2014. Батальйон Донбас”, “Черкаси”. Твір кінематографії. 24.
Металевий військовий головний убір у
вигляді шолома. 25. Український універсальний бойовий модуль, що має на
озброєнні спарену 23-мм авіаційну гармату ГШ-23. 26. Віктор … – сокальчанин
(Львівська область), український військовий. Учасник російсько-української
війни на Сході України. (1992-2014). 29.
Місто в Запорізької області, адміністративний центр однойменного району. У
наслідок російського вторгнення в Україну, знаходиться під тимчасовою окупацією зі сторони російської федерації з 26
лютого 2022 року. 30. Український комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для боротьби з БПЛА. 31. Місто
в Сумській області, є адміністративним
центром однойменного району. “МістоГерой України”.
Вертикально: 1. “… українська є держава – одна на вік, від Сяну по Кавказ!”
– із маршу українського війська “Зродились ми великої години”. 2. Український дистанційний бойовий модуль. 3.
Євгеній … – вінничанин, український
військовий. Учасник російсько-української війни на Сході України, Герой
України (посм. 1979-2014). 4. Корабель
морської охорони Одеського загону морської охорони. 7. “Ви прийшли на нашу
землю але ми не …, хлібом-сіллю не зустріли, хоч ви і чекали.” – із пісні “Чорнобаївка” гурту“Діти Фрістайла”. 8. Військове формування, тактичний підрозділ, що входить до складу роти, батареї.
9. Олександр … – український військовий, уродженець Покровського району
Дніпропетровської області. Учасник російсько-української війни, Герой України
(посм. 1968-2022). 10. Віталій … – червоноградець (Львівська область), український
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військовий, учасник російсько-української війни. (1975-2022). Похований 25
травня у м.Червонограді разом зі своїм
побратимом-земляком Олександром
Ярмолюком (1986-2022). 14. Модульний
комплекс тандемного динамічного захисту третього покоління для танків
українського виробництва. 15. Оперативне об›єднання Сухопутних військ ЗСУ
у північній частині України. 20. Громадянин країни, який любить свою батьківщину, відданий своєму народові, готовий
заради них на жертви і подвиги. 21. “МСБ2 – … – український багатоцільовий гелікоптер, створений ПАТ “Мотор Січ” на

31

основі “Мі-2”. 22. Тарас … – український
військовий, уродженець Жовківського
району (Львівська область). Учасник російсько-української війни на Сході України. (1989-2014).
23. Андрій … – український військовий, учасник російсько-української війни, Герой України (2022).
27. Олександр … – український військовий, учасник російсько-української
війни, Герой України (2022).
28. Юрій … – український військовий,
уродженець Березнегуватського району
Миколаївської області. Учасник російсько-української війни, Герой України

(посм. 1988-2022).
Відповіді:

Горизонтально: 5. Болград. 6. … Шілімов. 11. “Онікс”. 12. “… планом”. 13. “…
хвали …”. 16. … Качур. 17. “Рівне”. 18.
Берет. 19. Фільм. 24. Каска. 25. “Тайпан”.
26. … Сивак. 29. Мелітополь. 30. “Полонез”. 31. Охтирка.
Вертикально: 1. “Соборна …”. 2. “Шабля”. 3. … Пікус. 4. “Поділля”. 7. “… звали
…”. 8. Взвод. 9. … Оксанченко. 10. …
Іваницький. 14. “Дуплет”. 15. “Північ”. 20.
Патріот. 21. “… “Надія”. 22. … Карпа. 23.
… Царенко. 27. … Шемет. 28. … Блоха.

THE TRUCKER’S ZONE

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

24 червня 2022 № 25

THE TRUCKER’S ZONE

Українське Слово

BIG FUEL DISCOUNTS
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Здоров‘я

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕЇДАННЯ
Зазвичай
дієта хворих
на вегетосудинн у дистонію не має
суворих заборон. А ле
все ж, як і за
багатьох судинни х захворювань, не варто захоплюватися смаженими,
копченими, дуже жирними, солодкими стравами
і алкоголем.
Корисними будуть фрукти, овочі, злаки, кисломолочні продукти, зелень, горіхи, трав’яні чаї,
варені чи запечені м’ясо й риба. Бажано також
харчуватися малими порціями чотири-п’ять
разів на день, не допускаючи переїдання. Людям,
схильним до високого артеріального тиску й у
стані його підвищення, рекомендується легкий
сніданок, наприклад, вівсяна каша на молоці з
додаванням фруктів і неміцний зелений чай. В
обід краще обійтися без м’яса, обмежитися вегетаріанським супом, салатом із морської капусти,
морепродуктами. Можна з’їсти одне-два некруто
зварені яйця.
На полуденок приготуйте яблука, груші. Можна зробити фруктовий салат. А на вечерю корисною буде каша, приміром, гречана, з невеликим
шматочком вареної курки чи запеченої риби.

24 червня 2022 № 25

Українське Слово

www.ukrslovo.net

Володимир ГУРТОВИЙ,
лікар нетрадиційної медицини
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Д

ослідження провідних закордонних учених-медиків свідчать, що
майже половина жінок, котрі страждають
на вторинну безплідність, мали операцію
– медичний (артифіційний) аборт. Та й
вітчизняні науковці, спираючись на свої
дані, стверджують, що частота вторинного безпліддя у жінок в Україні, які перенесли таку операцію, становить від 60 до
80 відсотків.
Докладніше про цю проблему – у розмові із завідувачем відділення «Проблеми
здоров’я жінок фертильного віку» Інституту педіатрії, акушерства і гінекології
імені академіка О. М. Лук’янової Національної академії медичних наук України
доктором медичних наук В. В. ПОДОЛЬСЬКИМ.
– Володимире Васильовичу, які ще
можливі ускладнення, крім ризику не
завагітніти в майбутньому, несе в собі
аборт?
– Найчастішими ускладненнями після
нього є кровотеча, травматичні ушкодження та гострі запальні захворювання
в постабортному періоді. Інші негативні
наслідки цієї операції – погіршення психоемоційного стану, що у подальшому не
найліпшим чином позначається на психологічному кліматі у сім’ї і сімейних
стосунках. Аборти в цілому погано впливають на демографічну обстановку. А це
є несприятливим чинником економічного розвитку країни.
– В якому віці жінки найбільше вдаються до позбавлення від плода?
– В основному 20-30-річні. Ця вікова
категорія є найбільш здатною до відтворення нащадків. Саме тому проблема
штучного переривання вагітності має
велике соціальне значення. На жаль, коли
у 50-х роках минулого століття аборти,

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД МЕНІНГІТУ
Йдеться про менінгокок – один із видів бактерій, що
потрапляє до організму здорової людини від зараженої
через слизову оболонку дихальних шляхів, із крапельками слизу при кашлі, чханні, розмові. Ця інфекція найбільше шкодить дітям. Але її носії – переважно дорослі,
хоча вони можуть і не здогадуватися про це. У сім’ях, де
трапився випадок менінгококової інфекції, ризик зараження інших членів дуже високий!
Специфіка цього збудника у тому, що при руйнуванні
його клітин вивільняється агресивний ендотоксин. Він
чинить згубний вплив на кров, провокує тромбози, пошкодження кровоносних судин, геморагічні некрози, гарячку тощо. Ендотоксин менінгокока в
5-10 разів сильніший, ніж, наприклад, у
кишкової палички.
Перші симптоми менінгококового
зараження початково нагадують ГРВІ:
температура 37-37,3 градуса, головний біль, першіння й біль у горлі,
нежить. Далі з’являється характерне
геморагічне висипання, що має яскраво-червоний чи синюватий колір і форму
зірочок – симптоми загальної інтоксикації,
підвищується температура, розвивається біль в
очних яблуках, м’язах.
У важких випадках інфекція провокує запалення головного мозку: менінгококовий менінгіт, менінгоенцефаліт, а також гостру ниркову недостатність, ураження
серця, тромбози великих судин із некрозами шкіри,
гангреною кінцівок. При тяжкому менінгоенцефаліті
можливі сліпота, втрата слуху, зниження інтелекту.
У дітей молодшого віку хвороба може стартувати
стрімко з подальшим агресивним перебігом. Трапляється, зокрема, блискавична форма – менінгококцемія. У

такому разі від різкого підвищення температури, висипань аж до ураження головного мозку, всього організму,
сильної інтоксикації і загибелі хворого може минути лише
доба. На тяжкість перебігу захворювання впливають як
властивості збудника (вірулентність), так і особливості
імунної системи. Оскільки у дітей вона вразливіша, то
дошкільнята становлять понад 70 відсотків усіх хворих.
У тих, хто одужав, після перенесеної хвороби зберігається тривалий імунітет. Чи є якісь ліки, вакцини проти цієї
недуги? Специфічні ліки – це, звичайно, антибіотики.
Якщо летальність від менінгіту у доантибіотичну еру
сягала 70 відсотків, то нині вона коливається в межах від 10 до 20 відсотків,
сягаючи 40 при менінгококцемії. У деяких країнах Африки
(у регіонах із підвищеним
рівнем захворюваності й
частим виникненням серйозних епідемій) від менінгокока планово вакцинують.
Як захиститися від менінгіту? Надійний спосіб – уникати
можливого контакту із зараженими
людьми. У період, коли менінгокок активізувався, особливо небажано їздити з дітьми у громадському транспорті, дозволяти їм відвідувати масові заходи.
І, звісно ж, не слід займатися самолікуванням, навіть
якщо симптоми хвороби спершу нагадують звичну застуду. Що раніше буде встановлено правильний діагноз,
то більший шанс уникнути важких наслідків хвороби.

ДЕЛІКАТНА ПРОБЛЕМА

щойно їх дозволили в тодішньому Союзі,
мали кримінальний відтінок. Багато жінок робили їх не в державних медзакладах, а на дому, траплялось, навіть у гаражах. Нерідко це закінчувалося смертю
жінки.
– Отже, медичний аборт – то є переривання вагітності лише у медичній
установі?
– Так, у приватній чи державній. Він
можливий з деяких причин. З одного
боку, жінка в Україні може переривати
вагітність за власним бажанням до 12
тижнів після зачаття, добре про це подумавши. З 12-го до 21-22-го тижня переривання вагітності можливе за певних
умов. Скажімо, стан здоров’я жінки не
дозволяє їй виносити плід і є великий
ризик смерті, що дедалі прогресує, через
вагітність. З іншого боку, це можуть бути
тяжкі вроджені вади у дитини, які також
становитимуть загрозу її здоров’ю, і навіть життю, не дадуть змоги стати повноцінним членом суспільства.

На жаль, є в Україні
чимало жінок, котрі не
хочуть виношувати вагітність через свій соціальний статус. Зокрема, це
фінансові та інші витрати, пов’язані з дитиною
або ще якісь причини.
Чималий відсоток таких
жінок залишаються, так
би мовити, неохопленими
медициною, бо позбуваються плода підпільно.
– Наскільки безпечніший медичний
аборт?
– Звичайно, набагато безпечніший. Та
яким би якісним він не був, це є перезавантаження гормонального фону жінки
дітородного віку. Тобто її організм має
пристосуватися до того, що вагітність
відсутня. На жаль, на цьому тлі досить
часто загострюються або розвиваються
гінекологічні захворювання, про які я
вже згадував. Досить частим є ненастання вагітності. Також імовірні запальні
захворювання жіночих статевих органів,
порушення менструального циклу. І таких захворювань є кілька груп. При
цьому важливо наголосити, що аборт
зазвичай є неускладненим при повному
і всеосяжному обстеженні жінки перед
перериванням вагітності. Бо якщо пацієнтка не обстежена щодо інфекцій, котрі
передаються статевим шляхом, або запальних захворювань, це збільшує проблеми і її час перебування в лікарні. Їй
потрібні додаткові ліки, спеціальний

Ольга ЧУДІНОВА,
епідеміолог
догляд. Також це провокує ризик подальшого ненастання вагітності через зміни,
спричинені патогенною мікрофлорою,
тобто бактеріями або вірусами, які активізуються на тлі самої процедури переривання вагітності. А це з великою імовірністю веде до безплідності. Запальні
захворювання досить часто мають прихований перебіг. На жаль, чимало жінок
лікуються від них самі, як їм заманеться.
Вони йдуть до аптеки, купують антибіотик, приймають його три дні, їм стає
легше і вони відразу ж припиняють його
вживати. Це призводить до того, що бактерії перестають гинути від цих ліків.
Себто розвивається антибіотикорезистентність. І, відповідно, ті ліки не будуть
діяти на пацієнта, якщо з ним трапиться
щось важке. Це не європейська практика.
У Європі лікар виписує рецепт, і в аптеці
ви отримуєте ліки за рецептом під суворим контролем. На руки їх видають
стільки, скільки треба, не більше і не
менше. Самолікування там не є можливе.
Це значно покращує стан здоров’я населення.
– Кажуть, останніми роками, крім
хірургічної техніки проведення операції, з’явилася можливість переривання
вагітності за допомоги лікарських препаратів?
– Медикаментозне переривання вагітності є більш щадним стосовно збереження репродуктивного здоров’я жінки,
оскільки не відбувається травматичного
пошкодження статевих органів, що мінімізує кількість ускладнень. Але його
потрібно проводити під суворим наглядом акушера-гінеколога.
Розмову вів
Микола ЮРЧИШИН

ак кажуть про печінку – біохімічну
лабораторію нашого організму. Від її
стану залежить увесь баланс здоров’я. Її роль
і значення важко переоцінити, адже цей орган
виконує майже 500 функцій!
Насамперед печінка забезпечує метаболічні процеси: бере участь у вуглеводному, ліпідному, білковому, пігментному та інших обмінах. Вона виконує екскреторну (видільну)
функцію – синтезує жовч, з допомогою якої
перетравлюються жири, засвоюється велика
група вітамінів і стимулюється перистальтика кишечника.
Печінка слугує потужним детоксикантом:
фільтрує кров і перетворює шкідливі речовини на безпечні сполуки. Таким чином наш
організм позбавляється токсинів, шкідливих
продуктів обміну, всіляких хімічних сполук.
У печінці відбувається синтез ліпідів: фосфоліпідів, гліколіпідів, холестерину, а також
утворюються ліпопротеїди крові: високої,
низької і дуже низької щільності, необхідні для
транспортування й метаболізму ліпідів. Частково ліпіди надходять у наш організм із їжею.
Переважна більшість холестерину також
синтезується в печінці. Холестерин є складовим компонентом клітинних мембран, сприяє
збереженню оптимальної проникності та їхньої стабілізації, використовується для синтезу жовчних кислот у печінці та синтезу
стероїдних гормонів і вітаміну D в організмі.
У разі порушення балансу між синтезом і розпадом ліпідів виникає стеатоз печінки, тобто
її жирове переродження.
До жирового переродження печінки можуть призвести незбалансоване харчування
(надмірне вживання тваринних жирів, недостатність вітамінів), зловживання алкоголем,

ПЕЧІНКА ВІДДЯЧИТЬ ЗДОРОВ’ЯМ І ДОВГОЛІТТЯМ

неконтрольований прийом медикаментів.
У разі захворювань печінки порушується
ліпідний обмін усього організму, що призводить до виникнення атеросклерозу, звуження
кровоносних судин, утворення атеросклеротичних бляшок – причин серцево-судинних
захворювань. Зокрема, гіпертонічної хвороби,
ішемічної хвороби серця, стенокардії, які
ускладнюються порушенням мозкового
кровоплину (інсультом) чи кровообігу в серцевому м’язі (інфарктом міокарда). А це, на
жаль, основна причина смертності в нашій
країні.
Порушення ліпідного обміну спостерігається й при цукровому діабеті, що супроводжується ураженням судин і порушенням
кровоплину в них – сприяє порушенню трофіки тканин у ногах, нирках і необоротних
змін у них.
Збоям у роботі печінки й, зокрема, підвищеним показникам ліпідного обміну можна
зарадити. Адже цей орган має високу здатність до відновлення.

Насамперед потрібно налагодити правильне харчування. Для цього слід обмежити
жирні, смажені страви, консерванти, алкоголь, звести до мінімуму споживання солодощів, окрім меду. Корисно їсти овочі (моркву,
червоні буряки, капусту, огірки, помідори,
руколу, кріп, петрушку); фрукти (яблука, фініки, зокрема), родзинки, волоські горіхи;
каші з гречки, ячменю, вівса; м’ясо кролика,
індички, телятину; рибу: форель, короп, судак,
оселедець, скумбрію. До того ж треба достатньо рухатися: ходити пішки, робити фізичні
вправи, адже це також поліпшує обмін речовин.
Нормалізувати показники ліпідів у нашому організмі допоможуть лікарські рослини,
приміром, корені кульбаби лікарської, лопуха
звичайного, оману високого, трави астрагалу
шерстистоквіткового, вересу звичайного,
парила звичайного, зерна вівса посівного та
інші.
Так, кульбаба, цикорій, оман за рахунок
умісту в їхньому складі гіркот, флавоноїдів,
вітамінів групи В, аскорбінової кислоти нормалізують обмін речовин, знижують рівень
холестерину в крові. Біологічно активні речовини названих рослин наділені жовчогінними, гепатопротекторними, противірусними,
антигельмінтними властивостями. Застосовують їх у вигляді відварів: столову ложку
подрібненої сировини однієї з названих тут
лікарських рослин увечері заливають 0,5 літра
води, кип’ятять п’ять хвилин. Дають ніч настоятися, вранці проціджують. Одержаний

відвар випивають упродовж дня за три прийоми (за 20 хвилин до їди). Курс – один місяць.
Після двотижневої перерви фітотерапію за
потреби можна продовжити, використовуючи
вже іншу з названих рослин.
Для оздоровлення печінки і нормалізації
показників ліпідного обміну (холестерину,
ліпопротеїдів високої й низької щільності)
дуже корисно вживати печінковий (очисний)
фіточай. Завдяки вдало скомпонованому й
багатому складу (корінь оману, трава парила,
квітки нагідок, бобівник трилистий та інші)
він ефективно діє у разі гепатитів, холангітів,
холециститів, закрепів, глисних інвазій, остеохондрозів, атеросклерозів судин, артритів,
артрозів, алергії тощо.
Крім широкої оздоровчої дії на організм,
печінковий фіточай допомагає нормалізувати
біохімічні показники крові (білірубін, АЛТ,
АСТ), ліпідів, оздоровити гепатоцити (клітини печінки), усунути явища жирового гепатозу. А також запобігти або зменшити вияви
атеросклерозу і його наслідки – порушення
кровообігу, закупорювання судин атеросклеротичними бляшками, інсульти, інфаркти.
Недарма ж кажуть, що запобігти хворобі
легше, ніж її вилікувати.
Дбати про нормальну роботу печінки й
оберігати її від негативного впливу потрібно
постійно. І тоді цей один із найважливіших
органів нашого організму віддячить здоров’ям
і довголіттям.
Любов САЛІЙ,
Фітотерапевт

Потрібні CDL водії класу “А”

630.422.1216
BDK EXPRESS

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

Українське Слово

•
•
•
•
•
•
•

www.ukrslovo.net

В американську транспортну компанію

Здоров‘я

Т
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Українське Слово
www.ukrslovo.net

THE TRUCKER’S ZONE

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

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

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

THE TRUCKER’S ZONE

17 years in business

TRUCKS FOR RENT

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

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos
2020 Freightliners
2020 Trailers

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

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus
Clean Inspection Bonus

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

Українське Слово

W2
Insurance
Paid Vacation
401K

www.ukrslovo.net

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

CONTACT US TODAY!
Email: safety@amerifreightsystems.com

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL

●

South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)

BBB Rating: A+

THE TRUCKER’S ZONE
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Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446
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В транспортну компанію запрошуємо на роботу:

Водія CDL “A” - OTR

vpayuk@yahoo.com

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

Водія CDL - Dump Truck
- Local - оплачуємо $2000 - $2500/week
- Паркінг - Fox Lake, IL

24 червня 2022 № 25

Українське Слово

www.ukrslovo.net

Розмовляємо польською і
англійською мовами

18

773.407.0968

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

24 червня 2022 № 25

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!

24 червня 2022 № 25
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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

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

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

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

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

THE TRUCKER’S ZONE

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

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

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego” тут, щоб допомогти вам!

Тамари 312.690.4818 або
tamaratr@floydlogistics.com

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

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

Українське Слово

“Super Ego” Physical Damage Insurance:

www.ukrslovo.net

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

site. www.actiontruck.us

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

24 червня 2022 № 25

Українське Слово

www.ukrslovo.net

В успішну компанію
з 18-річним досвідом
на ринку
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Розмовляємо польською
і англійською мовами.

0 DOWN
TRUCK PAYMENTS
START AT $

649

«КОЛИ ВИРОСТУ, ПОЇДУ ВІДБУДОВУВАТИ
МАРІУПОЛЬ»: ІСТОРІЯ 6-РІЧНОГО ІЛЛІ
хочеш, то т у т, на
землі, ми будемо
втрьох». Він відповів: «Хочу». Сказав
це дуже спокійно і
навіть зрадів, що
вже не сам».

www.ukrslovo.net

Українське Слово
24 червня 2022 № 25

для нього це – вперше. Кіно – вперше, похід у кафе – вперше, відвідування стоматолога – вперше.
А ще він особливий у тому, що ніколи нічого не просить!
Діти ж зазвичай у магазині як? Хочу те і оте... А Ілля не
просить зовсім нічого! Дивиться на іграшки, бере їх у руки
і кладе назад, навіть не питаючи, чи можемо ми це купити.
У нас була ситуація: дівчина з інстаграму дізналася про
нашу історію і захотіла зробити Іллі подарунок. Вона ски«Він сприймає
нула 700 гривень і написала, щоб Ілля сам вибрав те, що
«Як я буду зовсім сам на цій землі?»
смерть мами як
хоче. Кажу йому: «От є така сума, що ти хотів би?»
Марії Безпалій 22 роки, її чоловіку Володимиру – 25.
зраду»
Він подумав і каже: «Не треба тратити, тато зараз без
Вони зовсім молоді, не мають власних дітей і раптом стали
роботи, нехай ці гроші будуть». Пояснюю, що це його
З
г
од
о
м
н
о
в
и
м
батьками шестирічного хлопчика. Втім, чому раптом? Усе
бат ьк а м вд а ло с я гроші, тьотя захотіла йому зробити приємне. На що він
цілком усвідомлено.
дещо більше дізна- відповів: «Тоді давайте на всіх трьох купимо креветок».
Марія розповідає, що завжди мріяла всиновити дитину,
Нових батьків Ілля майже одразу став називати «мама»
тися п ро родин у
а може, навіть двох чи трьох. Чоловік її в цьому підтримав.
і «тато». Марія свого часу працювала вихователем у дитяхлопчика.
Мама
на«Ми навіть у будинок переїхали, щоб реалізувати свою
родила Іллю пізно, у чому закладі в Іванкові під Києвом, а також керуючою
мрію. П’ять років працювали на свій дім, перед війною
38 років, виховувала дитячим центром. Потім – у дитячому притулку в
практично закінчили ремонт, – каже Марія Безпала. – А
сина сама (про рід- Слов’янську.
коли війна почалася, буквально за один день доробили дві
«Тому досвід роботи з дітьми маю, – каже вона. – А
ного батька нічого
дитячі спальні: поставили ліжечка, іграшки – там усе було
останнім часом я працювала фотографом.
готове для малечі. Після цього я написала пост у соцмереПереважно дитячим. У місті вже добре
не
відомо).
Близьких
родичів
у
жі, що ми готові всиновити дитину. Думка була така: дітей
Ілля і його нова родина
знали: якщо фотосесія з дітьми – це до мене,
навіть у мирний час залишали, а тепер, коли війна, сиріт них не було – ні дідуся, ні бабусі
бо з малечею я завжди легко знаходжу
–
зовсім
нікого.
Всього
два
роки
може бути значно більше. А ми маємо можливість і головне
спільну мову.
тому жінці вдалося продати
– бажання зробити когось щасливим».
Та й як волонтери ми з чоловіком не раз
якусь
спадщину
та
купити
кварНа той момент у рідному Слов’янську було спокійно.
їздили до дитячих сиротинців. З Іллею ми
«Настільки спокійно, що я писала подругам з Києва: тиру в Маріуполі. «Нам навіть
одразу знайшли спільну мову. Як дитина
«Приїздіть до нас», – каже Марія. Проте затишний будинок, фото прислали, – каже Марія
– це дуже слухняний, вихований хлопчик,
у який було вкладено стільки любові, мрій і сподівань, Безпала. – Під’їзд у цьому будинякий цінує нас і нашу турботу, по двадцять
ку
повністю
згорів...
зрештою довелося залишити. На цьому наполягла мама
разів на день може підбігти, поцілувати і
Коли на зв’язок вийшли дуже
Володимира: вона мешкала в Ізюмі і першою з родини відсказати, що дуже нас любить.
далекі
родичі
Іллі
та
прислали
чула на собі жах війни. Місто нещадно обстрілювали роЗ Іллею неважко. Значно важче пояснисійські літаки, жінка тиждень переховувалася в підвалі фото мами, він так розхвилювавти
деяким
дорослим людям, які не можуть
ся,
що
ввечері
в
нього
піднялася
однієї з місцевих церков, аж доки і туди не влучила бомба.
зрозуміти, навіщо нам, молодим, чужа
На щастя, їх урятували українські військові. Тому вона температура. Ми намагаємося
дитина. Чому своїх не народжуємо? Але
оберігати його від таких спогадів,
була налаштована рішуче: треба виїжджати, негайно.
якщо є можливість подарувати комусь
«Ми і раніше багато волонтерили – допомагали твари- але він уже сам багато чого згадує
свою любов і турботу, чому цього не зроі
розповідає.
нам, сиротам, літнім людям, а з початком війни зібрали та
бити?
Він пам’ятає обгорілі будинки
роздали багато продуктових наборів. Та й надалі плануваКоли я зараз бачу щасливі очі нашого
рідного
Маріуполя,
розбиті
танли не сидіти склавши руки, – продовжує Марія. – Тому
сина, то навіть боюся подумати, що було б
подумали, що після виїзду продовжимо займатися волон- ки, які бачив на вулицях. Зізнався, як, ховаючись у підвалі, так
із ним, якби ми його не забрали. Сьогодні
терством, а сидячи в підвалі не допоможемо нікому.
хотів їсти, що потайки їв... іграшки в нього є родина, батьки, є справжнє дитинство, а головне
Під кінець березня ми поїхали. Спосвоїх друзів.
– відчуття захищеності і безпеки, які він втратив разом зі
чатку в Кропивницький, бо там була
А ще дитина не може прийняти смертю мами. Бачити його усміхненим і щасливим – для
перспектива роботи. А коли звільнили
той факт, що мама загинула. Він досі мене найбільша втіха».
Київ, ми одразу приїхали сюди – одсприймає це так, ніби мама зрадила.
Насамкінець запитую Марію, а що як мама Іллюші
ними з перших. Загалом у нас було 5
Бо вона пішла і не повернулася. В жива? «Я не раз думала про це... Ми припускали такий
переїздів за час війни.
нього є страх, що ми теж можемо в варіант, іще коли забирали його. Тоді вирішили: якщо
Бо траплялося всяке, нас «кидали»
якийсь момент вчинити так само. дитину доведеться віддати, то хоча б на якийсь час уберез квартирами. А ми ще й не самі – з
Тому постійно перепитує, чи ми його жемо його від війни, подаруємо йому дитинство. Але зараз
двома котами... І раптом дзвонить мені
не залишимо, чи не віддамо у при- це вже буде складно і для нас, і для нього. Говорили неволонтер, яка побачила мій пост, каже,
тулок?
давно з чоловіком, він навіть розплакався від цієї думки.
що є хлопчик, батьки якого загинули Разом із мамою Марією
Зі слів сусідів ми знаємо, що мама А якось і сам Іллюша сказав: «Якщо мама жива, я вас не
при обстрілах. А ми без роботи, без
Іллі була хорошою і ніколи б не по- покину. Бо ви теж моя сім’я».
власного житла, заощадження закінчуУ майбутньому родина Безпалих хоче всиновити хлопються... Сказала, що маємо подумати, хоча підсвідомо кинула дитину. Я не знаю, чому і куди вона в той злощасний
відчувала – це наша дитина. А вже за кілька днів ми їхали день пішла. Мабуть, у тому була якась нагальна потреба. чика, а поки що молоді батьки оформляють опікунство.
Крім того, маріупольці жили поряд із війною з 2014 року. Вони вже встигли пройти спеціальне онлайн-навчання для
по нього в Дніпро».
Іллюша одразу пішов на контакт. Змучений невідомістю, Тому коли тут почули перші вибухи, то були налякані зна- таких сімей. Підтримують їх на цьому етапі фахівці
він був готовий відкрити своє серце кожному, хто обігріє чно менше, ніж, скажімо, кияни. Не було відчуття близької Partnership for every child («Партнерство кожній дитині»),
небезпеки, а відтак і розуміння того, які наслідки може організації, яка дбає про те, щоб якомога більше дітей, які
і захистить.
осиротіли внаслідок війни, потрапили в родини, а не в
«Нам розповіли, що від хлопчика відмовилися двісті мати звичайний вихід із дому.
Сусіди припускають, що мама Іллі загинула під час інтернати.
сімей, які хотіли всиновити дитину, – каже Марія. – В Іллі
...Маленький Ілля каже, що коли виросте, то поїде відє діагноз, але він нас не злякав. Ми поверталися назад, до руйнування моста до «Азовсталі». Коли в нього влучила
Києва, проїхали разом 1 тис. 400 кілометрів, він нарешті ворожа ракета, загинуло багато наших військових і цивіль- будовувати зруйнований Маріуполь. А поки що цієї осені
він має піти до школи, в перший клас. І це чудово, що він
дещо почав згадувати, бо до того мав проблеми з пам’яттю них людей. Я тільки недавно про це дізналася...»
піде на свій перший дзвоник, міцно тримаючись за руку
– психіка так захищала дитину від болючих спогадів.
«Бачити його усміхненим і
тата і мами. Бо це головні опори кожного щасливого диВін іще в дорозі запитав нас: «Як я буду жити сам тут,
щасливим
–
найбільша
втіха»
тинства...
на землі, якщо батьки померли?» Ми сказали, що батьки
Рідній мамі Іллі, судячи з усього, було непросто одній
твої тепер ангели, Бог їх забрав до себе. Вони дивляться
Лiна ТЕСЛЕНКО
звідти на тебе, переживають, радіють, що ти живий. Якщо ростити дитину. Сім’я жила скромно. «Що б ми не робили,

Долі людські

Шестирічний Ілля з Маріуполя осиротів у перші дні
війни.
26 лютого його мама пішла у справах, але додому так і
не повернулася. Вітчим пішов її шукати і теж зник.
Разом із сусідами, які мали наглянути за хлопчиком,
Ілля кілька тижнів переховувався по підвалах. Було холодно, голодно і дуже страшно.
А головне – поряд не було мами, яка могла б пригорнути і заспокоїти. Маленький хлопчик, який умить утратив
все – і батьків, і дім, і рідне місто, і відчуття захищеності
та безпеки, – на якийсь період навіть утратив пам’ять.
Бо занадто багато випало на його долю. Дякувати сусідам, вони змогли виїхати з Маріуполя самі й вивезли дитину з міста, яке повільно помирало під вибухи бомб.
А потім хлопчик із міста Марії зустрів нову маму. Її теж
звати Марія. Символічно і, мабуть, невипадково.
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У

лейтенанта Мовчана все було попереду –
кар’єра, служба за улюбленою спеціальністю,
особисте щастя з коханою дівчиною. Йому
було лише 23 роки…
Віталій народився 17 березня 1998 року на Харківщині, у робітничій родині.
Щойно йому виповнилося вісімнадцять, пішов
до армії – навесні 2016 року був прийнятий на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил
України, обійнявши посаду механіка-водія. А згодом,
у званні старшого солдата, вступив на навчання
до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчив навчальний заклад у 2020 році за спеціальністю «Військове
управління (за видами ЗСУ)», за напрямом «Протиповітряна оборона Сухопутних військ».
Друзі та однополчани згадують Віталія, як спокійну,
врівноважену, принципову людину, доброго та чуйного хлопця, який щиро любив своїх рідних і близьких,
добре навчався, причому – любив подискутувати з викладачами на цікаві йому теми, завжди охоче відгукувався, коли комусь потрібна була його допомога або
порада. Мав добре почуття гумору і тому легко підтримував розмови з колегами. Любив порядок, і всіляко намагався підтримувати дисципліну у своєму
підрозділі.
Він обожнював техніку. За спогадами колег – міг
годинами особисто щось ремонтувати, щоб досягнути
поставленої мети, і свою бойову машину знав буквально «до гвинтика», за що здобув повагу з боку підлеглих,
які переважно були набагато старші за віком…
Обслуга зенітного ракетного комплексу, яку очолював лейтенант Мовчан, у день рашистського нападу перебувала на бойовому чергуванні, прикриваючи місцевих мирних жителів та війська, залучені в ООС. І саме їм з-поміж перших обслуг ЗРК довелося прийняти бій із противником, сили якого
значно переважали. Коли до позиції наблизилася

МСТЯТЬСЯ ЗА СВОГО КОМАНДИРА…

повітряна ціль, яку зенітники упізнали як ворожий
літак і «захопили», близько 6.50 Віталій провів перший у житті бойовий пуск зенітної ракети. А невдовзі вимовив у радіоефір найбажанішу для його
військового фаху переможну доповідь: «Ціль знищено!»
Як з’ясувалося трохи пізніше, обслуга Віталія
«з першого пострілу» «демілітаризувала» російський
двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30, призначений, як йдеться у статті «Вікіпедії», для «завоювання переваги в повітрі, далекого
патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації,
радіолокаційного спостереження, наведення і управління…» (до слова, вартість такого літака сягає
33 мільйонів доларів США).

Підлеглі свідчать: лейтенант Мовчан професійно,
холоднокровно і самовіддано керував боєм, надихаючи обслугу особистим прикладом – ЗРК активно маневрував, міняючи позиції, згодом ще одним влучним
пуском було знищено ворожий безпілотний літальний
апарат. Зрозуміло, що авіація противника почала полювати на український ЗРК та його героїчний екіпаж,
і близько 16.00 сталося непоправне – пара ворожих
ударних вертольотів Мі-24 на критично малій висоті
підібралася до тимчасової стартової позиції і «відпрацювала» по ній некерованими ракетами. Віталій загинув на бойовому посту, його підлеглі дістали важкі
поранення.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності
України, вірність Військовій присязі Указом Президента України № 78/2022 від 28 лютого 2022 року
лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).
Прощання з полеглим Героєм України лейтенантом
Віталієм Мовчаном відбулось 18 березня у храмі Віри,
Надії та Любові й матері їх Софії, що у місті Володимирі, де його того ж дня з військовими почестями
поховали на Федорівському кладовищі.
Війна триває. Все рідше російська наволоч насмілюється підніматись у небо на літаках і вертольотах.
Вони добре знають, що кожен українець вважає
за честь знищувати путінських зайд. Підлеглі Віталія
вже відновилися після поранень, нині виконують
бойові завдання і – мстяться за свого командира…
Вічна слава Героям!
Сергій КОВАЛЕНКО

В

оєнні злочини, вчинені російськими вояками на українських окупованих територіях, Кремль перетворив на
зброю, яку використовує для придушення опору, фізичного і морального знищення своїх жертв.
За словами заступниці Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк,
«правоохоронні органи ведуть розслідування щодо більш як 16 тисяч воєнних
злочинів та злочинів агресії, скоєних із
24 лютого, зокрема, щодо понад п’яти
тисяч убивств та шести тисяч поранень
цивільних». Кожен акт агресії, кожен
злочин російських загарбників страшний і огидний. Особливу огиду викликає
сексуальне насилля над українськими
жінками, дівчатами, чоловіками і дітьми.
Про деякі із злочинів ми дізнаємося не
від жертв, адже багато з них були страчені рашистами або ж, перебуваючи у шоці,
закриваються в собі чи воліють мовчати
про приниження і катування, а з телефонних розмов окупантів зі своїми родичами в Росії, які перехоплює Служба
безпеки України.
Рашист на ім’я Макс, що воює на півдні
України, розповідає дружині про те, що

він страчує цивільних, кидає у підвали,
де вони переховуються, гранати, відрізає
вуха. А ще, радіючи, каже: «Там вон мужики рассказывали, тоже отряд есть
один, бабу поймали, язык отрезали ей,
чтоб ничего не рассказывала, и чпокнули,
и е…нули потом». З розповіді рашиста,
пересипаної нацензурною лайкою, зрозуміло, що жінку «отряд головорезов»
зґвалтував та вбив.
Інший рашист на ім’я Улан телефоном
розповідає, ймовірно, своїй матері, про

мародерство російських
окупантів та зґвалтування
н и м и не повнол іт н ь ої :
«Наши же в россию
выезжали… короче с одним солдатиком там по
делам выезжали. У них
ФСБешники все шманают,
даже удочки забрали, чуть
не повязали. Помнишь, я
фотку квадроцикла
ск идыва л? Они же его
вывезти пытались, чтобы
продать. Забрали его. И
даже удочки забрали. Тут
поймали одного мародера,
т е л и к в ы н о с и л… Т у т
ка кой-то, это, девочк у
15-летнюю изнасиловал в деревне недалеко». «Ничего себе, это нацыки вот эти
вот что ли. Да?» – перепитує жінка, зомбована російською пропагандою і впевнена у тому, що злочин – справа рук
«неонацистов», як називають на росТБ
українців. «Это наши, наши солдаты», –
упевнено каже окупант.
СБУ закінчила розслідування у першій справі про зґвалтування під час війни. Слідчі української спецслужби зі-
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РАШИСТ РОЗПОВІДАЄ ПРО ГРУПОВЕ ЗҐВАЛТУВАННЯ: «ПОЙМАЛИ
БАБУ, ЯЗЫК ОТРЕЗАЛИ, ЧТОБ НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАЛА»
брали достатньо доказів і свідчень, аби
перед судом постав російський військовий, що підозрюється у вбивстві та сексуальному насиллі над мешканкою Київщини. Ім’я нелюда – Романов Михайло
Сергійович (на знімку), він військовослужбовець військової частини 8954, що
дислокується у місті Чебаркуль Челябінської області Російської Федерації.
Встановлено, що під час окупації одного із сіл Броварського району рашист у
стані алкогольного сп’яніння вдерся у дім
молодої сім’ї і, не роздумуючи, вбив молодого беззбройного чоловіка, після чого,
погрожуючи вбити й жінку, ґвалтував її
разом зі своїм товаришем.
Світлана ЧОРНА
Д жерела:

Офіційна сторінка Служби безпеки
України у Фейсбуці. Інформація оприлюднена 26.05 о 12:30 та 30.05 о 14:01

Офіційна сторінка Головного управління розвідки Міністерства оборони у
Фейсбуці. Оприлюднено 4 червня о 13:00

Фото із сторінки Служби безпеки
України у Фейсбуці.

www.ukrslovo.net

Для інсталяції підлоги потрібні
на роботу спеціалісти і помічники
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буянні квітів, під плескіт веселкових водоспадів дендропарку
«Софіївка» відбулася церемонія одруження піротехніка підрозділу Черкаського гарнізону рятувальників
Івана Семененка та його коханої Анастасії.
Юні наречені родом із Донеччини,
повідомляє прес-служба ДСНС. Іван
готується вступати до Національного
університету цивільного захисту. Нині
разом зі своїм підрозділом займається

розмінуванням Уманського району.
...Коли в Умані довідалися, що на
весільний рушник у їх місті стають
донеччани, флористи, відеооператори,
фотографи, інші учасники урочистої
церемонії взялися безплатно допомогти закоханій парі зробити мить вступу
у шлюб незабутньою. І вона справді
вийшла хвилюючою і прекрасною. І
чарівна «Софіївка» – цьому свідок.
Лідія ЛІСОВА

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

312.965.6519

Розмовляємо польською і англійською мовами
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НЕЗАБУТНЄ ВЕСІЛЛЯ У «СОФІЇВЦІ»
У
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!
МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!
Comprehensive Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.

ГОЛОВНА БІЛЬ, ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

Можливо, причина в патології верхньо-шийного відділу хребта,
і як результат - шийно-черепному синдромі Защемлення нервів і сосудів знімає ДЕКОМПРЕСІЯ!

СТЕНОЗ?

• У Вас з’явилась слабкість в ногах і біль в попереку?
• Можливо у вас стеноз хребетного каналу (грижа міжхребцевого диска).
• Вам потрібна ДЕКОМПРЕСІЯ!
Декомпресія Можливо, причина в патології верхньо-шийного відділу хребта, і як результат - шийно-черепному синдромі

Защемлення нервів і сосудів знімає ДЕКОМПРЕСІЯ! - звільнення нервових волокон, защемлених випнутим диском,
або спазмованими м’язами. Це універсальний спосіб зняти спазм, набряк, запалення і усунути першопричину болі.
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Українське Слово

www.ukrslovo.net

985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com
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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.
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!

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

Овен

Телець

Близнюки

(2 2 . 0 6 –2 3 . 0 7 )
На перший план вийдуть
сiмейнi справи, особливо
стосунки з близькими. Не
забувайте, що словом можна
як надихнути, так i образити.

Лев

( 2 4 . 0 7–2 3 . 0 8 )
Цей тиждень сприятливий
для дiлової активностi, вам
удасться вирiшити питання, якi здавалися «замороженими». Реалізація професійних планів залежатиме від вашої інтуїції. Головне – із усіх
порад, які даватимуть друзі, вибрати
найкращі і найперспективніші. У грошовій сфері можна розраховувати тільки на
допомогу сім’ї. Все іде згідно з планами.
Лише в середу ви змушені займатися не
тими справами, які намічали. Проте невеликі стреси середи і четверга не заважають отримати загальний позитивний
результат. З фінансами не зовсім стабільно. Особисте життя приємно різноманітне. Тримайте ситуацію під контролем,
хоча деякі зміни в планах все-таки будуть. На любовному горизонті майже
безхмарно. До декого повернеться давнє
кохання. І хоча вогонь пристрасті пригас,
зірки скоро подарують вам новий приплив сил. Буде непокоїти головний біль.
Мозок відчуватиме кисневе голодування.
Особливо чутливі люди можуть знепритомніти.
Діва

(2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9)
Не витрачайте марно сили,
намагаючись зробити
бiльше, нiж можете. Трудовi
подвиги нiхто не оцiнить.
Друзi та знайомi можуть
пiдказати вам цiкавi iдеї i
дати кориснi поради. На непередбачувані
ситуації на роботі реагуйте спокійно – все
повинно залагодитись само собою. Амурні справи принесуть багато приємних
хвилин. Сімейний бюджет дозволить зробити невеликі подарунки. Починаючи з
середи, спостерігатиметься спад активності, дадуться взнаки недоспані ночі і зага льне перенапруження. Несподівані
спонтанні витрати призводять до фінансових труднощів. У сімейному житті головні проблеми з ремонтом побутової електротехніки. У четвер близька людина вимагає від вас неможливого. З п’ятниці
можна починати втілювати в життя нові
сміливі ідеї.

Терези

(2 4 . 0 9 –2 3 . 1 0)
Найактивнiшою буде друга
половина тижня. За
необхiдностi ви зумiєте показати себе у вигiдному свiтлi.
Чудовий перiод для завершення давнiх справ, вам треба нарештi розставити всi крапки над «i».
Минулі помилки і нереалізовані плани
будуть тяжким тягарем лежати на вашій
совісті. У середу посиляться інтриги, плітки, заздрощі. Період небезпечний для вашої кар’єри, відносин з оточенням. Багато
що буде залежати від того, наскільки ви
здатні оцінити ситуацію. Повинна скористатися сприятливим розташуванням світил і досягти підвищення на службі. Якщо Водолій
бачите, що у вас є знання, досвід і, головне,
свіжі ідеї, сміливо заявляйте про себе. У
четвер зверніть увагу на дієту - ви схильні
об’їдатися і набирати зайву вагу. У молодій
сім’ї народжується дитина.
Скорпіон

(2 1 .01–19.02)
Вашi давнi починання принесуть свої плоди – iдеї, якi
здавалися оточуючим нереальними, стануть перспективними. За необхiдностi ви
знайдете взаєморозумiння з
людьми у будь–якiй ситуацiї. У вас буде
привiд вiдчути себе супергероєм – треба
допомогти оточуючим або розрулити на
роботi складну ситуацiю. Словом, тримайтеся! Успіхи на професійній ниві залежатимуть від ставлення до вас керівництва
взагалі і колег зокрема. Є небезпека переоцінити власні сили. Ці дні можуть стати
переломними у долі – ви маєте шанс познайомитися з людиною, яка відіграє велику
роль у вашому житті. Ви змушені займатися вирішенням матеріальних проблем, нерухомістю, дітьми та їх проблемами. Багато
Близнюків перестануть вагатися щодо
майбутньої діяльності - профіль роботи
нарешті буде обрано. У вихідні можуть поновитися давні любовні зв’язки, критичний
період у романтичних стосунках минає.

(2 4 . 1 0 –2 2 . 1 1)
Не забувайте, що iнiцiатива
бу в ає пок ара на , т ом у не
рвiться на передову. Це стосується як сiмейного життя, так
i роботи. Налаштований поліпшити свої перспективи на
майбутнє. У роботі з партнерами знаходите
спільну мову і вони сприятимуть досягненню цілей. У особистому житті - майже безхмарно. Зверніть увагу на нові знайомства,
серед цих людей може бути ваше «єдине
кохання».Не сумуйте, якщо перші дні тижня не дадуть бажаних результатів. Середа
- переломний день, коли удача повертається
до вас. У справах бізнесу вирішальне слово
залишається за вами. Холодний, тверезий
розум знадобиться в суботу для з’ясування
стосунків з членами родини. Не гарячкуйте,
подумайте, перш ніж виносити вердикт.
Риби
Робіть уранці дихальну гімнастику. Частіше
бувайте на свіжому повітрі.
Стрілець

(2 3 . 1 1–2 1 . 1 2)
Ви отримаєте цiкаву й корисну iнформацiю, намагайтеся не вiддалятися вiд людей. Чудовий час для того,
щоб щось змiнити в собi або
у своєму життi. Довiртеся
пiдказкам долi. Вас,
вiрогiдно, потягне на подвиги, але не
поспiшайте спалювати мости, якщо, наприклад, вирiшите змiнити роботу. В усьому
дiйте поступово, не рубiть iз плеча. Не
вiдмовляйтеся вiд сторонньої допомоги.
Чи м би ви не за й ма лись, необх і д но
пам’ятати, що ви не завжди й не в усьому
маєте рацію. У вівторок інтуїція може підказати нове джерело прибутку. У середу і
четвер ви в чудовій енергетичній формі.
Друзі мають до вас серйозні претензії,
можливо, це просто ревнощі. До п’ятниці
змінювати місце роботи чи проживання
небажано. У комерційних справах не варто
проявляти слабкість характеру і дозволяти
сісти собі на шию. Непродумані бажання

(2 0 . 0 2–2 0 . 0 3 )
Багато що залежить вiд вас –
на руках достатньо козирiв,
щоб дi яти. Не за л у ча йте
стороннiх людей до питань,
якi й самi можете вирiшити.
У п ри г од i с т а н у т ь в а ше
вмiння i неабиякий досвiд. Уже з понедiлка
у вас з’явиться бажання щось змiнити. У
роботi перш нiж починати щось нове, треба завершити старi справи. Варто також
вiдкласти вирiшення важливих питань.
Проблеми, які виникнуть у професійній
сфері, вимагатимуть від вас сміливих рішень. Розумний ризик буде до речі. Будьте
готовими до того, що вас будуть критикувати як керівництво, так і співробітники.
Надмірна ініціатива на початку тижня не
дасть бажаних результатів. У фінансових
справах присутня ілюзорність. Щастить у
знайомствах з людьми авторитетними, на
високих посадах. В особистому житті все
складається добре - ви почуваєтесь на висоті. Будьте обережними на тренуваннях
– погіршується еластичність тканин. Можна пошкодити суглоби. Не піднімайте
важкого.
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Рак

Тобто вашi висловлювання у стосунках з
усiма матимуть особливу вагу. Незважаючи, що основнi подiї стосуватимуться особистих справ i родини, не забувайте i про
роботу. Тактика «на авось» – не кращий
вибiр, зiрки закликають вас до активних
дiй. Доведеться докласти багато сил, щоб
поліпшити своє матеріальне становище або
принаймні утримати його на попередньому
рівні. Приємні емоції дозволять трохи розслабитися й забути про неприємності. Мрії
реалізуються у вигляді конкретних ділових
пропозицій. Піднесення в особистому
житті позитивно вплине на професійний
успіх. Хороший настрій допоможе продукувати блискучі ідеї, корисні для подальшої
кар’єри.

(2 2 . 1 2–2 0 . 01)
Найцiкавiшою буде перша
половина тижня: у цей час на
вас чекають дивнi повороти
д ол i . В а ш i п л а н и рi з ко
змiняться. Дiйте згiдно з обставинами. Настав час реалізувати нові і навіть нестандартні плани.
Проте не будьте надто амбітні і авторитарні – ці якості вам лише нашкодять. У романтичній сфері не випускайте ініціативу
зі своїх рук, сміливо телефонуйте і призначайте побачення. Через консервативний
підхід до вирішення питань бізнесу можуть виникнути суперечки з партнерами.
Четвер - день емоційної нестабільності,
коли хочеться змін, зокрема в особистому
житті. Ідея купити чи обміняти житло добра, але передчасна. Зачекайте кілька днів.
Натомість можна вирушати у закордонні
поїздки. У вашій голові зароджуються нові
плани. Начальство з середини тижня буде
налаштоване щодо вас більш доброзичливо. Підвищений емоційний та сексуальний
тонус дозволить насолоджуватись життям.

Українське Слово

(2 2 . 0 5 –2 1 . 0 6)
Тиждень буде доволi насиченим, тож сумувати вам
буде нiколи. Але берiться
лише за те, що добре знайоме, iнакше ризикуєте наробити помилок. Наприкiнцi
тижня вам вдасться втiлити
давню мрiю або вiдкрити для себе нове захоплення. Переживає період нервового
на п ру жен н я, с т р е с і в, з а х в орюв а н ь ,
пов’язаних з інфекціями. Вдома все буде
прозаїчно й одноманітно, ви змушені будете виконувати рутинну роботу і побутові
обов’язки. У любовно-романтичній сфері
настає пауза. Зірки дають вам шанс не тільки зайняти нові позиції, але й міцно на них
закріпитися. В особистому житті варто
діяти за правилом, що від добра добра не
шукають. Уникнути стресів у середу буде
складно, тим більше, що ви їх самі провокуватимете. У вихідні знову безсоння. Має
шанс реалізувати заплановане. У цей час
для вас дуже важливо оцінити професійні
якості людей, з якими ви працюєте. Вибирати вам – кого наблизити, а з ким і розлучитися.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 27 ЧЕРВНЯ
ПО 3 ЛИПНЯ 2022 РОКУ

Козеріг

www.ukrslovo.net

(2 1 . 0 4 –2 1 . 0 5 )
Ідеальна сфера застосуванн я си л – ва ша осел я та
iнтер’єр. Це i корисне, i захопливе заняття. Не плануйте нiчого нового, зокрема це стосується фiнансових
справ. Не берiть близько до серця те, що
вiдбувається на роботi. Настав час переглянути деякі погляди і стосунки. У вівторок ви налаштовані на пусті балачки і нераціональні грошові витрати. Якщо ви
закохані, то вам вдасться справити враження на предмет свого обожнювання. Застрахуйтеся від переживань і хвилювань у
середу, коли ваша нервова система дуже
збуджена. Парадоксально, але те, що іншим
шкодить, вам може піти на користь, навіть
сварка. Намагатиметься розширити поле
діяльності. Для цього будуть усі передумови: приплив фізичних і творчих сил, нове
коло знайомств.

перемін викликають у членів вашої родини
почуття нестабільності і невпевненості. У
вихідні на вас чекає надзвичайна любовна
пригода. Не проводьте біля комп’ютера чи
перед екраном телевізора цілий день.

Гороскоп

(2 1 . 0 3 –2 0 . 0 4)
Найважливiшi справи плануйте на буднi. На перший
план на цьому тижнi вийдуть сiмейнi та побутовi
клопоти. Професійна сфера
обіцяє бути насиченою різноманітними подіями, іноді
цілком несподіваними. Допомога друзів і
партнерів сприятливо вплине на вашу діяльність. Фінансове питання може стати
причиною сімейних сварок. Остерігайтеся
втручання у ваше особисте життя сторонніх осіб. Творчий потенціал зростає, ви
зможете спілкуватися з партнерами по
бізнесу на рівних. У середині тижня доведеться звітувати на роботі і вдома про те,
наскільки ви спроможні керувати грошовими і матеріальними ресурсами. Ваша
чарівність і дотепність дозволять «колекціонувати» залицяльників. Займає жорстку,
непоступливу позицію, внаслідок чого
може постраждати кар’єра або зіпсуються
стосунки з колегами. У четвер може виникнути публічний скандал через розкриття особистої таємниці. Далеко не всі плани
реалізувалися, особливо професійні.
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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

В стабільну транспортну компанію
В ELK Grove Village, IL
запрошуємо на роботу водіїв CDL «А»

В стабільну транспортну компанію

Запрошуємо на роботу
водіїв CDL «А»

На траси - Drop&Hook до Каліфорнії
Оплачуємо:
$2600 - Solo Drivers
(траса до СА і назад)
$1 милю - Team Drivers

ELK Grove Village, IL

- Траси на Midwest до 200 миль
- Оплачуємо - $30/год

313.539.9211

Розмовляємо польською і
англійською мовами

312.539.9211
Розмовляємо польською і
англійською мовами

В стабільну транспортну компанію у ELK Grove Village,IL

ELK Grove Village,IL

запрошуємо на роботу
водіїв CDL «А»

Запрошуємо на роботу в
успішну транспортну компанію -

механіків з ремонту
вантажівок і причепів

- Траси на Midwest:
MI, IN, OH, WI
- Оплачуємо - 80 С/М

Оплачуємо:
$30/год на початок

312.539.9211

312.539.9211

Розмовляємо польською і англійською мовами

Розмовляємо польською і англійською мовами

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

24 червня 2022 № 25
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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

Òåë. 773.750.8180

773.697.1924

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

to provide coverage
for Business and
personal clients.

708.476.2006

#14

773-895-2544
(Вєслав)

EMPLOYMENT AGENCY

POLONIA

39 Yearsss
in Busine

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

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

For our clients – FREE of charge 8 hours certified annual training
for caregivers on Sundays. Very interesting new program.
ALL Wellcome.
CALL US FOR A GOOD JOB!

773.282.1044

DISPATCHER

Розмовляємо польською і англійською мовами

Bring your lashes to luxurious Iength!

24 червня 2022 № 25

Запрошуємо на роботу в
успішну транспортну компанію -

773.317.9190

ELK Grove Village,IL

312.539.9211

Українське Слово

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

Розмовляємо польською
і англійською мовами

www.ukrslovo.net

Запрошуємо
на роботу
муляра і
помічника

INSURANCE AGENT

065 7.8035
0
.
7
0
1
847.7
773.3

#17/21

#9/2021

Insurance agency
is looking for

312.723.9963

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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Українське Слово

www.ukrslovo.net

847.7
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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

24 червня 2022 № 25

RUNWAY REALTY, INC

Українське Слово

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

24 червня 2022 № 25

Українське Слово

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!

