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АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ

ВІДПОЧИНОК

Чому Організація Об’єднаних Націй не спромоглася адек-
ватно відреагувати на розв’язану РФ війну проти України, а 
європейські демократії восьмий рік поспіль не здатні вироби-
ти притомну політику протидії РФ? Від чого залежать темпи і 
обсяги надходження новітніх озброєнь до ЗСУ від країн За-
ходу, та що буде з Росією після нашої перемоги? Своїми думка-
ми, по-військовому дуже чіткими і конкретними, з читачами 
поділився відомий український експерт з питань безпеки, 
кандидат технічних наук, директор воєнних програм Центру 
Разумкова Микола Сунгуровський.

Ерозія відповідальності в ООН: чому досі немає адекватної 
відповіді на дії держави-агресора

– Формально Організація Об’єднаних Націй має достатньо 
важелів для врегулювання таких конфліктів, як військова 
агресія Росії проти України. Проте ООН як наддержавна органі-
зація, за великим рахунком, продемонструвала неспроможність 
адекватно реагувати на безпекові виклики не те що б глобального, 
а й регіонального масштабу. Чому так сталося, на Ваш погляд?

– Тут, мабуть, слід говорити не лише про ООН, а й про інші 
подібні організації, як-от ОБСЕ чи ЄС. На мій погляд, проблема 
їхньої неадекватної реакції на безпекові виклики полягає в тому, 
що у них немає політичної волі дати адекватну відповідь. Йдеть-
ся про умовну ерозію відповідальності в тих політиків, які зараз 
опинилися на керівних позиціях в таких організаціях. У країнах, 
які ми вважаємо за провідні демократії, є розуміння цієї пробле-
ми, однак, як виглядає на практиці, вони наразі не мають плану, 
як її виправити.

– Можливо, ми, українці, можемо з цим щось зробити?
– Ми вже робимо. Війна в Україні сколихнула наявний стан 

справ, змусила світ до критичної оцінки усіх досі чинних про-
цесів у наднаціональних організаціях. Величезний вплив спра-
вила наша народна дипломатія на суспільства демократичних 
країн, які є членами НАТО і ЄС, а також  інших країн, які при-
йнято зараховувати до колективного Заходу. Саме громадяни-ви-
борці цих країн почали, скажімо так, підбурювати своїх керівни-
ків до ухвалення справедливих, моральних рішень стосовно 
підтримки України, таких, що відповідають здоровому глузду, а 
не «реал-політик». Бо «реал-політик» без моралі, це – узаконення 
«права сили», що призводить до злочинів на кшталт російської 
агресії.

На жаль, як бачимо, здоровий глузд не завжди спрацьовує, 
зокрема, в ООН.

Досі, наприклад, не розумію, чому в ООН склалася мовчазна 
згода на те, щоб ігнорувати дію 27 статті Статуту ООН, яка перед-
бачає скасування права вето для країн, які є стороною конфлікту.

Довідково. Стаття 27 Статуту ООН: «Рішення Ради Безпеки з 
усіх інших питань вважаються ухваленими, коли за них подано 
голоси дев’яти членів Ради, включаючи відповідні голоси всіх 
постійних членів Ради, причому сторона, яка бере участь у супер-
ечці, повинна утриматися від голосування при ухваленні рішення 
на підставі Глави VI та на підставі пункту 3 статті 52».

Я проводив такий експеримент: давав почитати 27 статтю 

різним експертам-правникам, не міжнародникам, і запитував – 
кого вона стосується? Вони в один голос казали: всіх членів Ради 
Безпеки.

У цьому документі цілком однозначно написано, що рішення 
Радбезу ухвалюється глосами дев’ятьох його членів плюс п’яти 
постійних. Цитата: «причому сторона, яка бере участь у супер-
ечці, повинна утриматися від голосування…» І от текст, почина-
ючи від слова «причому», стосується усіх перед цим згаданих 
персонажів, а не лише непостійних членів Ради Безпеки (на мій 
погляд, посилання на Главу VI та пункт 3 статті 52 зроблене для 
того, щоб підкреслити, що спори мають вирішуватися мирним 
шляхом, і жодним чином не стосується права вето).

Чому ж ця частина статуту ООН не спрацьовує? Знову ж таки, 
повертаємося до «політичної волі» політиків, у цьому випадку – 
п’ятірки країн постійних членів РБ ООН. Саме вони створили і 
просувають вигідний їм наратив, що саме вони мають право 
трактувати на свою користь Статут ООН.

Процедури експорту зброї регулюються в Європі не НАТО, а 
Євросоюзом

– З початком чергової  гарячої фази війни з РФ чимало укра-
їнців  почали звинувачувати НАТО, як уособлення колективного 
Заходу, щонайменше у відсутності бажання надавати нам необхід-
ну зброю для опору російської агресії. З погляду пересічної людини 
така нехіть досить очевидна, це теж – брак політичної волі?

– Так, але давайте спочатку розберемося з базовими поняттями. 
Перше і головне –  Північноатлантичний альянс не надає Україні 
зброю, оскільки він її… не має.

Дійсно, нині в нашому суспільстві лунають нарікання на адре-
су НАТО: мовляв, ми не отримуємо від Альянсу потрібної нам 
допомоги. Мушу виступити захисником НАТО і спростувати це 
хибне твердження. Річ у тім, що Альянс, в принципі, не може 
надавати ніякої зброї, оскільки він її не має.

Відзначу, що процедури експорту зброї регулюються в Європі 
не НАТО, а Євросоюзом. НАТО нічого не регулює. Альянс може 
координувати між країнами-членами НАТО закупівлю озброєнь 
для власних національних збройних сил. І це все! 

(Закінчення на ст. 2)

«РЕВОЛЮЦІЯ» В США:  
ЩО ТАКЕ «ТРЕТЯ» ПАРТІЯ ТА 
КОМУ ВОНА ПОТРІБНА

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!

 «Сполученим Штатам дуже по-
трібна нова політична партія – 

така, що представлятиме помірко-
вану здорову більшість. Сучасні 

застарілі партії зазнали поразки, 
обслуговуючи маргіналів. 

У центрі Чикаго понад 600 українок з 
дітьми взяли участь у мовчазній акції 
проти російської збройної агресії та 

військових злочинів Росії в Україні, 
створивши «живий ланцюг».

Ст. 3, 4

Ст. 6, 7

ЯК ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ ЗБРОЇ ВІД ЗАХОДУ 
І ЧИ ВИГІДНИЙ РОЗПАД РФ США ТА КИТАЮ
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(Закінчення. Початок на ст. 1)
Увесь експорт озброєння регулюється на 

підставі Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/
СЗБП від 8 грудня 2008 року про визначення 
спільних правил контролю над експортом 
товарів і технологій військового призначен-
ня.

Альянс може координувати між країнами-
членами НАТО закупки озброєнь для власних 
національних збройних сил. І це все!

Тому справа постачання зброї до України 
від країн Європи, котрі є членами НАТО, 
більшою мірою вирішується у двосторонньо-
му форматі.

Насправді керівництво НАТО на початку 
війни звернулося до країн-членів із закликом 
про надання допомоги Україні,   і ми вже 
отримуємо досить багато зброї. Збройні Сили 
України вже отримали набагато більше боє-
припасів та основних типів озброєння, ніж у 
них було до лютого 2022 року. Так, НАТО, 
відчуваючи відповідальність за утримання 
світу від ядерного колапсу, намагається (іно-
ді занадто) знизити градус напруженості у 
відносинах з Росією.

Про алгоритм постачання озброєння із 
Заходу: все залежить від успіхів на полі 
бою і цілей

– Дякую за роз’яснення, але попри все 
українська влада щодень виступає із за-
кликами до керівництва країн-партнерів 
чимбільше і чимшвидше передавати нам 
новітні зразки озброєння. Не думаю, що 
такі звернення робляться з доброго дива 
та й обстановка на фронті свідчить про 
те, що без сучасних озброєнь нам не здобути 
швидкої перемоги над РФ. Що може збіль-
шити темп і обсяги постачання зброї?

– «Непомітність» для обивателя нових 
надходжень до ЗСУ досить просто пояснити 
– озброєння від партнерів в тилу не затриму-
ються, одразу йде на фронт. Його дійсно 
«політично» багато, але замало для потужної 
протидії РФ. На жаль, путінський режим 
володіє не співмірно більшими запасами 
зброї, ніж країни демократій.

Рішучість і послідовність надання Україні 
воєнної допомоги залежить від того, наскіль-
ки послідовними і рішучими є наші цілі. 
Якщо ми публічно говоримо – о’кей, зупиня-
ємо визволення наших територій на лінії 
станом на 24 лютого, а далі йдемо на перего-
вори, тоді нам дадуть зброї рівно стільки, 
скільки потрібно, щоб дійти до цієї лінії. 
Якщо кажемо, що воюватимемо до визволен-
ня усіх наших територій від російських 
окупантів – то отримаємо таку кількість 
зброї, яка допоможе нам досягнути цієї мети. 
Отже, темпи і обсяги надходження воєнної 
допомоги, її види і типи, великою мірою за-
лежать від тих військових завдань, які ми 
ставимо перед собою. А також, безумовно, від 
нашої волі до боротьби – політичної, суспіль-
ної, військової.

Темпи і обсяги надходження воєнної до-
помоги, її види і типи, великою мірою зале-
жать від тих військових завдань, які ми ста-
вимо перед собою.

Тобто, Захід прискіпливо слідкує за успі-
хами ЗСУ, оцінює налаштованість до бороть-
би, робить відповідні висновки і на їхній 
підставі ухвалює рішення про наступний 
пакет допомоги.

Проаналізуйте алгоритми постачання 
озброєння із Заходу. Воно надходить такими 
собі пакетами і виглядає приблизно так: ви-
гнали росіян з-під Києва – отримайте безпі-
лотники і ПТРК, очистили від росіян Північ 
і Південь  – отримуйте гармати і БМП, зупи-

нили наступ на Донба-
сі – ось вам танки і 
РСЗВ.

«Вигнали росіян з-під Києва – отримайте 
безпілотники і ПТРК, очистили від росіян 
Північ і Південь  – отримуйте гармати і БМП, 
зупинили наступ на Донбасі – ось вам танки 
і РСЗВ».

Подібний алгоритм надходження воєнної 
допомоги я називаю – регульованою пере-
могою. Ми цього бажаємо? Мабуть, ні. Тому 
я пропоную нашим фахівцям з органів влади 
і окремим експертам розумно і відповідально 
ставитися до заяв щодо того, ЩО є ПЕРЕ-
МОГОЮ для України. Слід вкрай зважено 
розповідати про наші плани і більше думати 
над тим, яким чином ми маємо вимагати до-
помогу.

«Я пропоную нашим фахівцям з органів 
влади і окремим експертам, розумно і відпо-
відально ставитися до заяв щодо того, ЩО є 
ПЕРЕМОГОЮ для України. Слід вкрай зва-
жено розповідати про наші плани і більше 
думати над тим, яким чином ми маємо ви-
магати допомогу»

Чому Україна втратила радянський 
мілітаристичний спадок?

– Більшість воєнних аналітиків дотри-
муються думки, що лише надана Заходом 
зброя дозволить українцям перехопити 
ініціативу на болі бою й здолати РФ. Вод-
ночас відзначається, що Росія використовує 
переважно радянські запаси зброї й завдяки 
їй переважає нас на полі бою. На цьому тлі в 
Україні поновилися дискусії і пошук винних 
у втраті радянського мілітаристичного спад-
ку. Прокоментуйте цю проблему.

– Згадаймо: станом на 1991 рік на терито-
рії України дислокувався другий наступаль-
ний ешелон ЗС радянського союзу, угрупо-
вання, націлене на Захід. Після розпаду СРСР 
до нас були переміщені ще й озброєння, які 
перебували в першому ешелоні, тобто в оку-
паційних контингентах ЗС СРСР, розташо-
ваних на територіях Польщі, Чехословаччи-
ни, Німеччини. Це була колосальна кількість 
зброї і боєприпасів, які Україні в такій 
кількості, в принципі, не були потрібні.

У ті роки я працював у науково-дослідно-
му інституті Міністерства оборони України 
і добре пам’ятаю палкі дискусії стосовно того, 
якою має бути артилерія в армії незалежної 
України, яким має бути флот, ППО. Відповід-
но, обговорювалися питання необхідної нам 
техніки  і озброєння. У перші пострадянські 
роки, зауважу, будувалися плани великі, але 

дуже необґрунтовані. Врешті-решт рішення 
ухвалила не політика, а економіка.

У перші пострадянські роки будувалися 
плани великі, але дуже необґрунтовані. 

Врешті-решт рішення ухвалила не політика, 
а економіка.

Щоб утримувати величезний арсенал, по-
трібні були величезні гроші, яких в України 
не було. Тоді було ухвалене політичне рішен-
ня – частину наявних озброєнь продати і 
наповнити спеціальний фонд держбюджету.

Люди старшого віку, думаю, пам’ятають 
палкі суперечки, які точилися в парламенті 
в середині 1990-х стосовно незаконного про-
дажу зброї  (підкреслю – Україною, а не ЗСУ) 
на багатомільйонні суми. Пізніше на торгівлі 
зброєю почала процвітати корупція, відпо-
відно, на продаж пішли вже ті види озброєнь, 
які були потрібні нам самим.

Попри все нагадаю, що десь до 2009 року 
з цього спецфонду у нас фінансувалося до 30% 
потреб ЗСУ.

– Отже, радянські види озброєння в ЗСУ 
вичерпуються, а з огляду на те, що за ми-
нулі місяці ми отримали чимало найнові-
шого озброєння іноземного виробництва 
(хоч і не у достатній кількості), можемо 
говорити, що після війни Україна матиме 
більш технологічне, сучасне і боєздатне 
військо?

– Сама лише наявність нової зброї – не 
головне для прогресу. Армія кожної країни 
після великої війни завжди змінює свою 
якість на більш досконалу, і ми не будемо 
виключенням. Проте, вже зараз потрібно ви-
значити обрис тих збройних сил, які ми хо-
чемо мати.

Армія кожної країни після великої війни 
завжди змінює свою якість на більш доско-
налу, і ми не будемо виключенням.

Ми маємо зрозуміти, якими мають стати 
ЗСУ, щоб забезпечити власне безпеку і захист 
України. І лише після цього можна планува-
ти все інше: технології побудови війська, 
потрібні для цього ресурси,  визначати  чи-
сельність особового складу ЗСУ, напрями 
розвитку оборонно-промислового комплексу, 
рівень і вектор спрямування міжнародного 
партнерства.

Після нашої перемоги Росія має 
розпастися, а на її території з’являться 
інші національні утворення

– Чи не щотижня відомі політичні діячі 
(з тих, кого нині називають путінферште-
єрами) з країн-партнерів  закликають нас 
до мирних  перемовин з РФ, запевняють, що 

з росіянами можна домовитися. Чому на 
Заході й досі лунають такі заяви та за-
клики?

– Висловлюсь дипломатично – в окремих 
західних політиків й досі збереглися ілюзії 
стосовно Росії, що це нібито нормальна кра-
їна, здатна до вироблення раціональних рі-
шень. На жаль, є такі персонажі й у нас. Тим 
політичним діячам, котрі досі перебувають у 
їхньому полоні, або тим, кому не вистарчає 
аргументів для того, щоб сформувати оста-
точну і об’єктивну думку про РФ, я рекомен-
дую почитати результати ювілейної 30-ї 
асамблеї ради із зовнішньої і оборонної по-
літики РФ (відбулася в травні 2022 року). Це 
відомий майданчик, на якому збираються, 
скажімо так, відомі інтелектуали – російські 
та іноземні, щоб висловити найбільш акту-
альні думки щодо перспектив розвитку РФ. 
Так-от, я дуже уважно почитав усі виступи (у 
деяких навіть лунала критика на адресу Пу-
тіна). Але! Усі російські «інтелектуали» були 
згодні в одному – імперські амбіції РФ спра-
ведливі, Україну треба підкорити, а весь світ 
перебудувати під себе.

«Рекомендую почитати результати ювілей-
ної 30-ї асамблеї ради із зовнішньої і оборон-
ної політики РФ. У деяких виступах навіть 
лунала критика на адресу Путіна».

Це і є Росія без ілюзій – агресивна імперія, 
населена цинічними загарбниками, які вва-
жають нормою порушення міжнародного 
права, чий лідер вважає нормою вимагати від 
будь-кого виконання своїх забаганок і може 
своєвільно трактувати міжнародне право.

Інша справа, як до такої спільноти має 
ставитися решта світу? Чи погодиться люд-
ство  з такими амбіціями Росії і росіян?  Чи 
дасть світова спільнота  згоду на таку «нор-
мальність»?

– Чи є шанс у світової спільноти дераши-
зувати Росію?

– Це складне в своїй однозначності питан-
ня, і я б його розширив. Як ставитися до Росії 
в майбутньому? Чи має бути Росія на мапі 
світу? Звідси випливає ще складніше питання 
для нас, для українців: що для України є пере-
мога над РФ?

Лунають такі думки: внаслідок нашої пере-
моги Росія має розпастися, а на її території 
повинні з’явитися якісь інші національні 
утворення. Тоді питання – чи не захоче Китай 
взяти під свою руку такі «уламки», як Сибір 
або Далекий Схід? Адже в КНР вже кажуть, 
що це їхні історичні території.

Наступне питання – а чи погодяться Спо-
лучені Штати на те, щоб за рахунок придбан-
ня цих сировинних додатків і повного контр-
олю над східним узбережжям Тихого океану, 
Китай отримав зовсім іншу геополітичну 
позицію? Упевнений – навряд чи. Тому США 
не будуть підтримувати ідею повного роз-
паду РФ. І з цим треба рахуватися.

На мій погляд, майбутнє Росії будуть ви-
значати внутрішні процеси, які зараз каналі-
зуються, зокрема й під впливом політичних 
та економічних санкцій. І внутрішній вибух 
повинен перебудувати, дерашизувати і по-
казати, якою буде післявоєнна Росія. І саме 
наша перемога над РФ прискорить ці про-
цеси.

Сергій ЛЕМЕХА

ЯК ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ ЗБРОЇ ВІД ЗАХОДУ І 
ЧИ ВИГІДНИЙ РОЗПАД РФ США ТА КИТАЮ

ДОВІДКОВО.  МИКОЛА СУНГУ-
РОВСЬКИЙ – ДИРЕКТОР ВОЄННИХ 
ПРОГРАМ ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА, 
К АНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУ К, 
СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТ-
НИК, АВТОР ПОНАД 100 НАУКОВИХ 
ПРАЦЬ. Полковник запасу, стаж вій-
ськової служби – 31 рік. Сфери діяльнос-
ті – системологія, системний аналіз, 
стратегічне планування, методи ана-
лізу та забезпечення національної без-
пеки. Остання посада в державних ор-
ганах – завідувач відділу Аналітичної 

служби Апарату Ради національної безпеки і оборони України.
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В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB

847-808-9500 У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

_____________________________________
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

1020 N. MILWAUKEE AVE., 
SUITE #312 

DEERFIELD, IL 60015
WWW.LAURAGOLUB.COM

attorney@lauragolub.com

Laura GolubLaura Golub
Attorney  at Law

МИ З ВАМИ надовго!

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями
МИ З ВАМИ надовго!

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями

Mila’s Insurance
Services

СТРАХУВАННЯ НА 
ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

ОФОРМЛЯЄМО СТРАХУВАННЯ:

Licensed
in states

864.599.7176864.599.7176

Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО 
Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО 

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

 Човнів
 Оренда
 Бізнесів
 Життя 
 Пенсійні плани

 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків

Чи р е а л ьн і  с е рйо зн і  зм і н и на 
а мерика нськом у політи чном у 

ландшафті
«Сполученим Штатам дуже потрібна 

нова політична партія – така, що представ-
лятиме помірковану здорову більшість. 
Сучасні застарілі партії зазнали поразки, 
обслуговуючи маргіналів. Відтак більшість 
американців відчувають, що їхні інтереси 
не представлено», – йдеться в маніфесті про 
створення широкої політичної платформи 
«Вперед». За задумом її засновників, Девіда 
Джоллі – колишнього конгресмена-респу-
бліканця, Крістін Тодд Вітмен – колишньої 
республіканської губернаторки Нью-
Джерсі та Ендрю Янга – номінанта на кан-
дидата в президенти від демократів, плат-
форма має об’єднати конструктивні елемен-
ти політичного спектра і перерости в нову 
партію, адже нинішні «не здатні подолати 
політичний екстремізм, що шматує країну».

Як свідчать настрої американців, попит 
на альтернативи – найвищий за останні 
кілька десятиліть. Опитування Gallup на 
початку року виявило, що потрібною появу 
«третьої» партії вважають 70% незалежних, 
63% республіканців та 46% демократів. 
Зростання підтримки в лавах республікан-
ців обумовлене фактором трампізму. Так, 
68% «слонів» виступають за збереження 
Дональда Трампа лідером партії, тоді як 31% 
вважає, що їй потрібен новий лідер. Неза-
лежні, які тяжіють до республіканців, по-
ділені майже навпіл: 47% підтримують 

збереження лідерства 45-го президента, а 
51% хотів би бачити на чолі партії нове об-
личчя. Хай там як, але «фактора Трампа» 
не уникнуть й конгресові довибори восени 
цього року, від результатів котрих певною 
мірою залежатиме і його доля як кандидата 
в президенти від Великої старої партії. Втім 
на крайній випадок Трамп може й сам зі-
грати 2024 року в «третю» силу, адже і ре-
сурси, і популярність у нього є.

Не скажеш, що наразі у США немає ін-
ших партій, крім Республіканської та Демо-
кратичної. Так, можна згадати Природну 
партію, або Податкову партію, чи Партію 
народних мас, утім – «народних мас» у тих 
партіях по одному члену. Нині 3,3 мільйона 
американців зареєстровані як прихильни-
ки однієї з «третіх» партій, що складає 1 до 
64 тих, хто голосує за демократів чи респу-
бліканців. Найвигідніша пропорція зафік-
сована на Алясці – 1 до 11. Звісно, жодної 
конкуренції «слонам» та «віслюкам» вони 
становити не можуть.

До речі, цікава історія Антимасонської 
– першої «третьої» партії у США, що 
з’явилася на політичній сцені у 1820 році. Її 
члени вбачали в масонстві загрозу демокра-
тії, а оскільки учасниками цього руху були 
провідні підприємці та політики, то ідеоло-
гія партії мала антиелітний характер. У 1832 
році антимасони провели перші праймеріз 
кандидатів у президенти, що відтоді стало 
загальноприйнятою практикою й для інших. 

(Закінчення на ст. 4)

«РЕВОЛЮЦІЯ» В США: ЩО ТАКЕ «ТРЕТЯ» 
ПАРТІЯ ТА КОМУ ВОНА ПОТРІБНА
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(Закінчення. Початок на ст. 3)
Партія висунула кандидатом у прези-

денти колишнього генпрокурора Вільяма 
Вірта, хоч як це смішно – масона, котрий 
отримав 7,8% голосів. Потім антимасони 
влилися в лави Партії вігів, аби знов заяви-
ти про себе як про незалежну силу 1876-го, 
вже з ширшою платформою. Тоді вони 
виступили не лише проти масонів, а й 
проти іммігрантів, католиків, протестан-
тів, вважаючи, що релігійне розмаїття 
приведе до світської держави. Втім, по-
вторити електоральне диво їм не вдалося: 
замість 100 тисяч голосів партія отримала 
тільки 2,5 тисячі, або 0,02%.

Важливіше, ніж аналогія з пунктами 
програми (риторика проти іммігрантів та 
істеблішменту) та Дональдом Трампом, 
хоча, звісно, він і не масон, – інше. «Треті» 
партії зазвичай орієнтовані на одну-дві 
суспільно важливі теми, що їх із якоїсь 
причини оминають чи стосовно яких не 
можуть дійти консенсусу великі партії. 
Якщо це нові чи популярні ідеї, то великі 
партії можуть їх залучити або рецепцією, 
або поглинанням самої партії. Найбільші 
успіхі кандидати від третіх партій мали на 
тлі катастрофічної непопулярності чинно-
го президента. Згідно з Gallup, на цьому 
етапі каденції Джозефа Байдена його ді-
яльність схвалюють лише 38% американ-
ців, що є найнижчим показником серед 
президентів за майже 70 років. Однак це 
не виглядає катастрофою на тлі викликів, 
яким дає раду його адміністрація. Понад 
те, до самих виборів ще 117 тижнів.

Гіпотетично, президент від третьої 

партії матиме складнощі з першого дня 
обрання, адже не матиме розкоші у ви-
гляді підтримки своїх однопартійців у 
Конгресі, натомість і республіканці, і де-
мократи топитимуть його без жалю. Втім, 
дуже навіть негіпотетичним негативом 
кандидатів у президенти від третіх сил є 
те, що під час виборів вони відбирають 
голоси у претендентів від республіканців 
та демократів. Так, Ральф Найдер від «Зе-
лених» на виборах 2000 року здобув лише 
1,63% голосів, які могли б унеможливити 
прихід у Білий дім Джорджа Буша-молод-
шого. Альберт Гор програв ключовий у тих 
виборах штат – Флориду лише з різницею 
0,05%! Світ міг би бути кардинально ін-
шим, якби не дві каденції Дж.Буша та не 
рішення неоконсерваторів вторгнутися в 
Ірак, але це інша історія. У виборах 2016 
року Гері Джонсон від лібертаріанців та 
Джіл Стейн від «Зелених» опосередковано 

сприяли приходу до влади 
Дональда Трампа. Америка 
могла б бути іншою, якби не 
подальша поляризація, два 
імпічменти і спроба в не-
констит у ційний спосіб 
утриматися при владі, від 
чого США досі лихоманить. 
11 вересня та 6 січня не по-
требують «згадки року», 
адже світ пам’ятає терорис-
тичні атаки 2001-го та за-
хоплення Капітолію натов-
пом прибічників Трампа у 
2021-му. Власне, саме тому 
один зі співзасновників 
платформи-партії «Вперед» 

Ендрю Янг потрапив під шквал критики, 
що його амбіції можуть відкрити Дональ-
ду Трампу шлях до Білого дому вдруге.

Попри бажання американців збагатити 
політичне меню, розширення бінарного 
вибору структурно обмежене. Інформацій-
не поле відформатоване політичним гіган-
тами, попередні спроби створити якусь 
істотну альтернативу відчутних успіхів на 
дали. «Американська виборча система – 
основна причина того, що США є єдиною 
великою демократією, де лише дві партії 
постійно можуть обирати публічних осіб», 
– зазначає політолог Університету Індіани 
Марджорі Херші. Місцеві законодавчі 
норми подеколи надто несприятливі для 
новачків, а уніфіковане виборче законо-
давство і в перспективі не проглядається. 
До того ж ті, хто вважає себе незалежними, 
переважно тяжіють або до Республікан-

ської, або до Демократичної партій, відтак 
усе одно перебувають у їхній політичній 
орбіті.

Не в останню, а можливо навіть і в пер-
шу, чергу, вибори – це гроші. 2020 рік став 
рекордним, адже на президентські та кон-
гресові вибори було витрачено 14 млрд 
дол., що у 2,6 разу більше, ніж витрати 
2008-го. Успішні вибори неможливі без 
добре розвиненого адміністрування – офі-
сів, штабів та функціонерів, що є великим 
викликом для новачків. У 2020-му медіа-
магнат Майкл Блумберг створив штаб 
високоінтелектуальних спеціалістів і 
оцінював свої шанси у президентських 
перегонах. Втім, він прийняв єдино пра-
вильне рішення – доєднатися до кандида-
та з найвищими шансами «побити» Трам-
па. Очевидно, що об’єктивне зважування 
своїх організаційних ресурсів та, звісно, 
політичної платформи стало причиною 
такого рішення.

Рівно століття тому партія під назвою 
«Вперед» висувала своїх кандидатів до 
Конгресу і теж планувала розростися до 
загальнонаціонального масштабу. Але про 
її існування відомо лише вузькому колу 
істориків та політологів, що спеціалізу-
ються на тематиці «третіх» партій у США. 
Можливо, історична аналогія й не дуже 
доречна, коли йдеться про нових ентузіас-
тів, які хочуть полагодити об’єктивно 
серйозні проблеми функціонування демо-
кратії у Сполучених Штатах. Проте вста-
новлена політична система робить шанси 
на успіх примарними.

Олександр ХАРА

«РЕВОЛЮЦІЯ» В США: ЩО ТАКЕ «ТРЕТЯ» ПАРТІЯ ТА КОМУ ВОНА ПОТРІБНА
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Із нашими позиками
ваш бізнес набуде швидкого розвитку.

Низькі відсотки.
Швидкий та легкий процес.
Позики на вантажні причепи.
Гнучке фінансування для 
приватних підприємців та бізнесів.
Check current rates and apply online today at
www.selfreliance.com/trucks or in person at any of our locations. EQUAL OPPORTUNITY LENDER

® F e d e r a l  C r e d i t  U n i o n

26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091

11756 Charest St., Hamtramck, MI 48212-3059

7345 Orchard Lake Rd., West Bloomfield, MI 48322

586-757-1980

313-366-0055

248-487-0330 

Home Office:
2332 W. Chicago Ave.
Chicago IL 60622
773-328-7500

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106

558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306

60-C N. Jefferson Rd., Whippany, NJ 07981

973-373-7839

201-795-4061

973-887-2776

773-589-0077

847-359-5911

630-307-0079

5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656

136 E. Illinois Ave. #100, Palatine, IL 60067

302 E. Army Trail Rd., Bloomingdale, IL 60108

SELFRELIANCE.COM

КОМЕРЦІЙНІ
ПОЗИКИ
НА ВАНТАЖІВКИ
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Найкраще все від болгарської кухні
Неповторний і справжній інтер'єр 
Велика літня тераса
Привабливі ціни та 
професійне обслуговування

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

ВІДВІДАЙТЕ 
БОЛГАРІЮ
В РЕСТОРАНI „МЕХАНАТА“! 

Слідуй за 
нами на

Потрібні бармени, 
працівники на кухню та офіціанти 
з досвідом та з англійською мовою!

Як повідомляє Генеральне консульство України 
в Чикаго, 7 серпня в центрі Чикаго понад 600 укра-
їнок з дітьми взяли участь у мовчазній акції проти 
російської збройної агресії та військових злочинів 
Росії в Україні, створивши «живий ланцюг».

Після формування «живого ланцюга» на цен-
тральній вулиці міста (Magnificent Mile) - від Water 
Tower до Millennium Park, всі учасниці та учасни-
ки провели мовчазну акцію біля Cloud Gate (‘The 
Bean’), основна мета якої - донести до американ-
ської спільноти інформацію про жахливі злочини 
Росії у війні проти України, про вбивства, ґвалту-
вання, тортури та знущання, яким російські 
війська піддають цивільне населення в Україні. 

Дякуємо усім за участь!
Фото: Tetyana Puchinsky  

Izolda Shchaslyva
Організатор:  

Liliia Popovych

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
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Кавун має дуже багато чудодійних 
властивостей, він сечогінний, ви-

водить токсини та шлаки, тамує спрагу та 
голод, бореться із зайвими кілограмами, 
зміцнює стінки судин та допомагає при 
запорах. Окрім того кавун – це джерело 
калію та магнію. Як бачите, ягода поєднує 
в собі не лише смачні, а й корисні власти-
вості. Якщо ж кавун на скільки корисний 
,чи варто його включати в раціон дитини? 

Дієтологи з цього приводу  
мають декілька рекомендацій!

В першу чергу, вони попереджають, що 
кавуни, які доведені до зрілості штучним спосо-
бом та генними мутаціями небезпечні для дити-
ни. Окрім того, зелений, не достатньо достиглий 
кавун може додати вашій дитині клопотів зі 
шлунком, або навіть отруєння.

Якщо ж кавун перезрів та довгий час пролежав 
на сонці, маж не надто свіжий вигляд та солодкий 
смак – у дитини може бути пронос. Не варто за-
бувати й про зворотню сторону сечогінної дії 
кавуна.

Маленький організм та сечова система і нирки 
можуть не витримати таких навантажень.

Невже дитині не варто вживати кавун?
Ні, на справді, відмовляти дитині у задоволен-

ні посмакувати солодкою м’якоттю соковитого 
плоду не варто. Але обмежити вживання кавуна 
– необхідно. Починати включати ягоду в дитячий 
раціон можна від одного року, досить буде 20-30 

грамів.
До двох років рекомендується вживати не 

більше 50 грамів. У три роки дитина може з’їсти 
близько 100 грамів продукту. Загалом, до п’яти 
років не варто споживати більше 150 грамів за 
один прийом їжі.

Що варто пам’ятати, перед тим, як 
годувати дитину кавуном?

1. Не варто вживати ранні кавуни, вони мають 
надто багато штучних хімічних добавок і є шкід-
ливими як для дітей, так і для дорослих.

2. Добре промивайте ягоду під проточною 
водою.

3. Спочатку спробуйте кавун самі, через 30-40 
хвилин, якщо ви почуваєте себе добре, нехай плід 
спробує і дитина.

4.Слідкуйте за тим, щоб дитина не їла шкірку 
від плоду, адже саме в ній збирається найбільша 
кількість шкідливих нітратів.

ЧИ ВАРТО КАВУН ВКЛЮЧАТИ 
В РАЦІОН ДИТИНИ? 

ОБІЦЯНКА ВІД ГОРОШКУ
Скажем відверто, у гороху репу-

тація така собі. А мало би бути на-
впаки. Горох багатий на корисні ре-
човини.  

Варто знати, що в одній чашці гороху 
міститься 135 калорій, і 100 з них надходять з вугле-
водів. І хоча смак також не дуже вражає, цю проблему можна ви-
правити. 

На одну чашку горошку припадає:
9 грам білка, практично без жиру
1/3 добової норми клітковини та вітаміну С
25% добової потреби фолієвої кислоти
Вітамін K, тіамін, деякі вітаміни B6 і B3
магній, залізо та цинк
Антиоксиданти – поліфеноли, лютеїн, вітамін С і зеаксантин, 

для нейтралізації шкідливих вільних радикалів («Дивовижна сила 
гороху».  Про здоров’я, Свідчать Споживачі, травень 2022 р.). 

Сніговий горошок (плоскі недозрілі стручки) і його більш зріла 
форма, округлий цукровий горошок, мають зовнішню оболонку, 
яку можна повністю їсти. Вони менш калорійні, ніж стиглий 
зелений горошок, та мають менше білка та клітковини. Однак вони 
містять більше вітаміну С, ніж свіжий горох (Тоня Рейнхард. Супер 
продукти, Найбільш корисна їжа на планеті. Баффало, штат Нью 
Йорк: видавництво Firefly Books, Inc., 2014).

Сушений колотий горох містить більше білка та клітковини, ніж 
зелений горошок. У ньому менше вітамінів С і К, фолатів і лютеїну. 
Сушений горох довго зберігається і коштує недорого. Багато людей 
не їдять горох через його калорійність, при цьому втрачають цінні 
поживні речовини. Багато людей уникають читання Біблії, бо 
вважають, що це лише книга з правилами. Але головне в Біблії – 
Божа любов до нас. Господь послав Свого єдиного Сина у світ, щоб 
Він помер за нас. Івана 3:16: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Єдинородного, щоб кожен, хто ввірує в Нього, не загинув, 
але мав життя вічне». Не прогавте чудову можливість для набуття 
справжнього миру, спокою, любові та майбутнього. 

Лінда ФІЛЛІПС

Найнижча ціна в Чикаго і околицях!Найнижча ціна в Чикаго і околицях!
Тест на туберкульозТест на туберкульоз

З посиланням на газету «Українське слово»

Tests - PCR and Rapid
Медогляд для школярів
Медичні і косметологічні послуги

швидко
професійно

975 Weiland Rd., Suite 100,
Buffalo Grove, IL 60089
975 Weiland Rd., Suite 100,
Buffalo Grove, IL 60089

847.947.8417

www.bgmedicalcenter.com
Розмовляємо українською мовою

Спеціально для новоприбулих за 
програмою Uniting for Ukraine!

$89 Тільки в нас

Медичний 
огляд для
водіїв СDL

Медичний 
огляд для
водіїв СDL

$99



9

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
12 серпня 2022 №

 32
 

1-800-361-7345
meest.com

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K

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

MEEST KARPATY
6725 West Belmont Ave, 

Chicago, IL 60634
TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO
820 Ridge Ave Unit J

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

ПІДТРИМАЙТЕ
РІДНИХ ТА
ДРУЗІВ!

MEEST НАДСИЛАЄ:

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

Посилки в Україну та інші країни Європи
box4ukraine.com

export.meest.com

us.meest.com/portal

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

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

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

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

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

Зважаючи на те, що країна-терорист не 
дотримується жодних законів та правил ве-
дення війни, кожен українець повинен знати 
базові правила поведінки у випадку надзви-
чайної ситуації будь-якого характеру.

Кожному українцю слід знати базові пра-
вила поведінки у випадку виникнення над-
звичайної ситуації будь-якого характеру, зо-
крема у разі радіаційної аварії.

У зв’язку з цим Міністерство охорони 
здоров’я оприлюднило відповідний алгоритм 
дій у Фейсбуці.

І хоча станом на 11 серпня радіаційний фон 
по Україні перебуває у нормі, у відомстві на-
голошують: підготовлений – значить захище-
ний.

«Це правило у час повномасштабної війни 
стало ще більш актуальним. Зважаючи на те, 
що країна-терорист не дотримується жодних 
законів та правил ведення війни, кожен укра-
їнець повинен знати базові правила поведінки 
у випадку надзвичайної ситуації будь-якого 
характеру», – наголошують у відомстві.

То як діяти, якщо у вашій місцевості 
трапилась радіаційна аварія? 

Передусім необхідно залишатися у при-
міщенні або терміново зайти до нього, якщо 
ви знаходитеся на вулиці.

Радіоактивний матеріал осідає на зовніш-
ній стороні будівель, тому найкраще трима-
тися якомога далі від стін і даху будівлі. Най-
безпечніше – перебувати у підвалі або всере-
дині будівлі.

Якщо ви маєте домашніх тварин, тримайте 
їх поруч і не випускайте на вулицю.

Якщо можливо: залишайтеся в кімнаті без 
вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та 

двері, ущільнить отвори підручними засобами 
(скотч, змочена водою тканина тощо), вими-
кайте системи вентиляції (кондиціонери або 
обігрівачі) у вашому будинку.

Залишатися в укритті необхідно до того 
часу, допоки офіційна влада не надала інших 
вказівок. Слідкуйте за офіційними джерелами 
інформації. Користуйтесь лише офіційними 
джерелами інформації. У разі надзвичайної 
ситуації читайте/слухайте повідомлення від: 
Державної служби з надзвичайних ситуацій, 
поліції, місцевої влади.

Перебуваючи в укритті, увімкніть телеба-
чення чи радіо. Також варто заздалегідь під-
писатися на канали рятувальників, поліції та 
місцевої влади у Telegram або Facebook.

Якщо місцева влада та надзвичайники да-
ють вказівки – виконуйте їх обов’язково.

Знезаразьте себе
Передусім у МОЗ радять:
✅Зняти верхній шар одягу, що може міс-

тити до 90% радіоактивного матеріалу. Однак 
робіть це обережно, аби не розтрусити радіо-
активний пил. Помістіть одяг у пластиковий 
пакет або герметичний контейнер, тримайте 
його подалі від людей та домашніх тварин.
✅Якщо є можливість, прийміть душ з 

милом, голову помийте шампунем. Проте не 
використовуйте кондиціонери для волосся, 
оскільки вони можуть закріпити на ньому 
радіоактивний матеріал. Не тріть і не подря-
пайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не 
потрапив у відкриті рани.

Якщо можливості помитися у душі немає, 
вимийте з милом під проточною водою руки, 
обличчя та відкриті частини тіла.

У разі відсутності води, скористайтеся во-

логими серветками або вологою тканиною. 
Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, 
протріть повіки, вії, вуха. Одягніть чистий 
одяг.

Допоможіть вашим рідним і близьким 
зробити всі вище перераховані пункти. За 
можливості робіть це в рукавичках та масці 
або респіраторі.

Безпека води та харчових продуктів
 Допоки рятувальники чи влада не повідо-

мили про безпеку водопровідної води, доти 
залишатиметься незабрудненою лише вода у 
пляшках. Пакування захищає рідину всере-
дині від радіоактивних речовин.

Пам’ятайте: кип’ятіння водопровідної води 
не позбавляє її від радіоактивних речовин.

МОЗ радить про всяк випадок мати запас 
води у пляшках чи інших герметичних кон-
тейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні 
для вживання.

Вода в інших ємностях у вашому домі, та-
ких як унітаз або водонагрівач, не буде місти-
ти радіоактивних речовин. Водопровідну або 
колодязну воду можна використовувати для 
миття себе, а також для протирання поверхонь 
ємностей, де знаходиться їжа та вода.
✅Навіть якщо водопровідна вода забруд-

нена, ви все одно можете використовувати її 
для знезараження. Будь-який радіоактивний 
матеріал, який потрапляє в поверхневі або 
підземні води, буде розбавлятися водою до 
дуже низького рівня і буде безпечним для 
миття шкіри, волосся та одягу.

Стосовно їжі, то тут, за аналогією із водою, 
харчові продукти є безпечними, якщо збері-
гались у герметичних контейнерах: консерви, 
банки, пляшки, коробки.

Їжа з холодильника та морозильної камери 
також буде безпечною для вживання у разі 
радіаційної аварії у вашій місцевості.

Проте, перед відкриттям варто протерти 
харчові контейнери вологою тканиною або 
чистим рушником. Теж саме зробіть із кухон-
ним приладдям перед використанням. Вико-
ристану тканину чи рушник покладіть у по-
ліетиленовий пакет або герметичний контей-
нер і залиште у недоступному місці, подалі від 
людей і тварин.

Коли варто приймати йодид калію?
Йодид калію – це сіль, схожа на кухонну. В 

аптеках він найчастіше продається у формі 
таблеток.

«Якщо його приймати вчасно й у визначе-
ному дозуванні, йодид калію блокує поглинан-
ня радіоактивного йоду щитоподібною зало-
зою. Це знижує ризик розвитку раку щитопо-
дібної залози та інших її захворювань», – на-
голошують у МОЗ.

Пам’ятайте: йодид калію слід приймати 
лише тоді, коли ви отримали таку вказівку від 
органів влади чи ДСНС. Вживання йодиду 
калію «для профілактики» й без реальної по-
треби – недопустимо. Це може зашкодити 
вашому здоров’ю.

Тарас ЗДОРОВИЛО

АЛГОРИТМ ДІЙ У РАЗІ РАДІАЦІЙНОЇ АВАРІЇ ОПРИЛЮДНИЛИ У МОЗ
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Фатальний візит до стоматолога

Понад місяць молода жінка знемагала від хронічної 
втоми. «У мене боліли суглоби, постійно хотілося спати, не 
мала сили працювати, ледве рухалася. Здавалося, що по-
мираю, сили мене покидали, – розповідає 35-річна львів’янка 
Юлія Корнієнко. – Скаржилася лікарям на погане самопо-
чуття, без кінця здавала різні аналізи, однак причину ніхто 
не міг встановити. Лікарі підозрювали гастрит, радили ре-
тельніше обстежити шлунок – болі в животі були просто 
нестерпними...»

Як виявилося, так проявляв себе інкубаційний період 
гепатиту С. Юлія дізналася про недугу вже в лікарні, куди 
потрапила після того, як стала «жовтіти на очах». Щоправ-
да, аналізи ще довго давали негативний результат, не під-
тверджуючи наявність вірусу гепатиту С. 

«Я людина, яка не ходить до манікюрних кабінетів, не 
робить тату, дуже обережна в статевому житті, не маю нія-
ких порізів, ран, – продовжує Юлія. – І коли бачила на ву-
лиці застереження – «Обережно, гепатит!», байдуже ковза-
ла по них поглядом. Мене це не стосується, – стереотипно 
думала я. – Це проблема наркозалежних, тих, хто має СНІД. 
Але виявляється, гепатит може торкнутися кожного...»

Юлія каже, що завжди лікувала зуби у «свого» лікаря у 
приватній клініці. Але цього разу стоматолог був на курсах, 
а зуб, як на лихо, розболівся. «Мама записала мене в дер-
жавну клініку. Якби я раніше бачила, які там жахливі умо-
ви, не пішла б туди нізащо, – зітхає Юлія. – Навіть якщо там 
дешеве лікування. Але зубний біль – страшна річ. Довелося 
йти. Натовп людей у коридорах – і старі, й молоді, величез-
на черга, нескінченний потік. А молодшого персоналу немає, 
лікар робить усе сам. Лікарка зробила мені анестезію, хоча 
я була проти. Вона не міняла інструментів... Щойно вийшов 
один хворий – відразу запрошує наступного. І цей похід до 
стоматолога став для мене фатальним...»

Медики підтверджують: інфікуватися гепатитом С лю-
дина ризикує під час медичних маніпуляцій (лікування у 
стоматолога, переливання крові), в салонах краси (манікюр, 
педикюр, тату, пірсинг), через статеві контакти. Недуга 
вкрай рідко проявляється зовнішніми ознаками, скажімо, 
жовтизною шкіри, як це було в Юлиному випадку.

Зазвичай гепатит С виявляють під час випадкових клі-
нічних досліджень: обстеження донорів, вагітності або 
підготовки людини до планової операції. У 80% хворих цей 
вірус виявляють уже на хронічній стадії, у 15% з них може 
розвинутися цироз, а в 7-10% – рак печінки.

Власне, через пізнє діагностування вірус гепатиту С і 
називають «ла гідним» убивцею. Тоді як гепатит В, за слова-
ми лікарів, здебільшого проявляється гострими формами 
та має яскраво виражені симптоми. У 80% випадків його 
виявляють на перших стадіях, і це дає змогу вчасно розпо-
чати лікування. 

Сумне «лідерство» України
Недавно в 26 містах України медики провели безкоштов-

ну експрес-діагностику на гепатит С. Захід був приурочений 
до Міжнародного дня боротьби з вірусними гепатитами, 
який в Україні традиційно проводить Альянс громадсько-
го здоров’я. Оприлюднені результати тестувань, до яких 
вдавалися добровольці, вражають: більшість громадян, які 
проходили дослідження, ніколи раніше не перевірялися на 
гепатит С (від 85% до 98% залежно від регіону).

В цілому в Україні експрес-діагностику на гепатит С 
пройшли 3844 особи, у 324 із них тест показав наявність 
вірусу. Тобто майже 8,5% українців інфіковані вірусом ге-
патиту С.

Такий тривожний показник, на жаль, підтверджують 

подібні дослідження рік у рік, і це свідчить не лише про 
епідемію гепатиту С у нашій країні, а й про те, що «мовчаз-
ний убивця» стає справж ньою національною загрозою... 
Адже досі експерти вважали, що з проблемою гепатиту С 
стикається не більш як 3% населення. Хоча медики, якi без-
посередньо контактують із хворими, мають інши цифри – 
реальні і тривожні.

«Хоч як прикро, але за темпами поширення гепатиту С 
ми на першому місці в Європі», – зазначає менеджер із пи-
тань політики та адвокації Міжнародного альянсу з ВІЛ/
СНІД в Україні Людмила Маєстат.

«Отримана цифра 8,5% вражає! Це не просто інформація, 
яку можна взяти до відома, це фактично заклик до держави, 
МОЗ: одумайтеся! – каже виконавчий директор Альянсу 
громадського здоров’я Андрій Клепіков. – У чому ж при-
чина, що в Україні одна з найскладніших ситуацій серед 
європейських країн щодо поширення гепатиту С? У 2016-му 
збігає термін чинної Державної цільової соціальної про-
грами профілактики, діагностики та лікування вірусних 
гепатитів.

Однією з основних нагальних проблем є недофінансу-
вання державних програм, із гепатиту С недофінансування 
становить 79%. Ситуація майже патова, адже розробка 
нових загальнодержавних програм фактично заморожена.

У цій ситуації Альянс громадського здоров’я звернувся 
до Президента і Прем’єр-міністра України з проханням 
ініціювати розробку національного плану елімінації гепа-
титу С». 

У Києві національна програма з лікування гепатиту С 
реалізовувалася на базі двох лікарень – міської лікарні № 5 
і лікарні № 15, де функціонує Гепатологічний центр міста 
Києва. Не всі хворі, у кого виявили недугу, насправді по-
требують лікування, стверджують медики.

Як розповіла Тетяна Єгорова, завідувач інфекційного 
відділення для хворих на гепатит С Київської міської лікар-
ні №5, 15 відсотків хворих одужують без специфічної тера-
пії – збудник хвороби в них зникає сам по собі.

Але в будь-якому випадку, пацієнт, у якого виявлено 
вірус гепатиту С, має звернутися до лікаря-інфекціоніста, і 
обговорити з ним специфіку лікування. «Існує перелік об-
стежень, які пацієнт має пройти, і при наявності ліків йому 
призначають лікування, – зауважує пані Тетяна. – Терапія 
може тривати від 5 до 11 місяців – залежно від генотипу 
вірусу. Щоб визначити, якого саме лікування потребує 
хворий, потрібні додаткові обстеження, які рекомендує лі-
кар».

«Люди мають ретельніше дослухатися до власного 
здоров’я»

Стверджувати, що кожен, умовно кажучи, має щороку 
здавати аналіз на гепатит, – некоректно. Однак є певна ка-
тегорія населення, яка потребує періодичного обстеження 
на вірус гепатиту В, С.

«Це мають робити люди, які, скажімо, контактують із 
кров’ю пацієнтів, – пояснює Тетяна Андріївна. – Загалом, 
люди мають ретельніше дослухатися до власного здоров’я. 
Трапляється, людину тривалий час турбує слабкість, але 
вона пояснює свій стан навантаженнями на роботі, стресо-
вими ситуаціями. І не пов’язує це із захворюванням, відтак 
– не звертається до лікаря. Однак тільки фа хівець допо-
може визначити причину нездужання, призначить адекват-
не лікування. Сьогодні існує багато приватних лабораторій, 
які пропонують цілий спектр обстежень, у тому числі на 
гепатити В і С. Але самостійно, без поради лікаря, робити 
обстеження не варто. Я своїм пацієнтам завжди пояснюю: 
які аналізи і для чого здавати в кожному конкретному ви-
падку».

...Вийшовши з лікарні, Юлія Корнієнко відразу зробила 
щеплення від гепатиту В (на жаль, вакцини проти гепатиту 
С не існує). «І дітям своїм зробила щеплення проти гепати-
ту В, – ділиться Юлія. – Коли чую закиди, що нині «не ті 
вакцини», – хочеться порадити скептикам добре вивчити 
це питання. Вакцини є різні, вибрати можна завжди.

Саме щеплення легко переноситься, і ти знаєш, що ма-
тимеш захист хоч від якоїсь зарази. За кордоном тебе й на 
роботу не візьмуть, якщо не маєш щеплення проти гепати-
ту». 

Гепатитом С у світі інфіковано від 500 мільйонів до 1 
мільярда людей (до 15% населення). Масштаби і кількість 
інфікованих гепатитом С у 4-5 разів перевищують пошире-
ність ВІЛ-інфекції. За даними ВООЗ, Європейський регіон 
був охоплений прихованою епідемією вірусних гепатитів В 
і С, щорічно близько 36 тисяч осіб помирають від гепатиту 
В і ще 86 тисяч – від гепатиту С. 

Прикро, але українці мало поінформовані щодо загроз 
здоров’ю від ураження гепатитом С. І рідко звертаються до 
лікарів. А якщо й звертаються, то в лікарнях їх майже не 
перевіряють на гепатит С. Тому часом слід самому напо-
лягти на обстеженнях. Лікар має направити на додаткові 
аналізи та дослідження, які допоможуть оцінити стан пе-
чінки. Ось мінімальний набір обстежень: загальний аналіз 
крові, АлАТ, АсАТ, ГГТ, білірубін загальний, фосфатаза. 

Ольга ГОЛУБОВСЬКА, головний позаштатний інфек-
ціоніст МОЗ України, так прокоментувала результати 
дослідження: 

– Український центр iз контролю і моніторингу захво-
рювань МОЗ України багато років також проводить тесту-
вання на гепатит С. Рівень інфікованості в різних групах 
населення варіюється від 3% до 70%. Так, пацієнти нарко-
диспансерів мають рівень інфікованості до 70%, люди, які 
часто хворіють, – близько 15%.

Нам вдалося переконати Всесвітню організацію охорони 
здоров’я, що людей із гепатитом С в Україні набагато більше, 
ніж 3%, як раніше вважала ВООЗ. Іноземні колеги-епідемі-
ологи в одному з оглядів також показали, що рівень інфіко-
ваності в Україні – майже 12%, а питома вага хворих стано-
вить близько 9%. 

Юлія КОСИНСЬКА 
Сторінку підготувала Ганна ВИННИК

8,5% УКРАЇНЦІВ 
ІНФІКОВАНІ ГЕПАТИТОМ С
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 Fleet Safety Programs
 Safety and Regulatory manuals and Programs
 Data-Q and Penalty Negotiations
 FMCSA and D.O.T. Compliance Audits and Revues
 IRP, IFTA, OR, NY, KY, Insurance Audits
 Contracts Drafting
 HOS Log Auditing and ELD implementation
 IN-HOUSE Safety Available
 Monthly Mock Audits
 NEW Entrant programs
 IRP, IFTA, Permits, UCR filings, HZ
 Driver Training

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

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

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

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

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

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ

ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

773.807.3837

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

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

We are 
HIRING:

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

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

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

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

CALL NOW 
TO APPLY 📞📞 MARIANA 

708.888.7755
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October 2021:

November 2021:

December 2021:

January:

February:

March:

$3.71

$3.74

$3.69

$3.94

$3.95

$3.75

YEARS IN
BUSINESS

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now availableNew 2022 trailers now available

BIG FUEL DISCOUNTS
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www.vltruckinginc.com

TRUCK PAYMENTS 
START AT  $649

DOWN$0
LEASE 
PURCHASE

Call us Today: 
Tel. 847.635.3003 ext 2

ВІД СТРЕСУ ОРГАНІЗМ СЛАБШАЄ, ВТРАЧАЄ СИЛИ Й 
ЗДАТНІСТЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРОБЛЕМИ. ГОСТРІ 

СТРЕСИ НАВІТЬ ЗНИЖУЮТЬ ІМУНІТЕТ І Є ПРИЧИНОЮ 
БАГАТЬОХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

Океанічна риба
В океанічної риби з холодних морів, такої, напри-

клад, як лосось і тунець, в м’ясі яких відсутня ртуть, 
містяться омега-3 жирні кислоти, що полегшують 
симптоми депресії. Останні дослідження школи ме-
дицини університету Піттсбурга показали, що учас-
ники клінічних досліджень з більш високим рівнем 
омега-3 жирних кислот у крові мали меншу кількість 
симптомів депресії та більш позитивний світогляд.

Яскраві овочі та фрукти
Морква, буряки, солодкий перець, баклажани, 

апельсини, мандарини, хурма та інші овочі й фрукти 

яскравого кольору теж здатні підняти настрій. І не 
тільки своїм веселим забарвленням. Яскраві овочі та 
фрукти містять біофлавоноїди, які поліпшують моз-
ковий кровообіг. Отож, до мозку надходить більше 
кисню, людина ліпше почувається, відповідно, має 
гарний настрій.

Курячий бульйон
Якщо вам пошарпали нерви – поїжте курячого 

бульйону. У м’ясі курки містяться білки, які підви-
щують настрій: з білками наш організм отримує амі-
нокислоту триптофан, яка своєю чергою сприяє ви-
робленню організмом «гормону щастя» – серотоніну. 
А є серотонін – є й настрій.

Гострий перець
Виявляється, що більше перцю ви їсте, то спокійні-

ше почуваєтеся. А все завдяки натуральному інгреді-
єнту капсаїцину, який надає стравам гостроти, стиму-
лює нервові закінчення в роті й зумовлює печіння. У 
відповідь на подібне подразнення мозок дбайливо 
виділяє ендорфіни, що знімають біль і підвищують 
настрій.

Сир
Будь-які види сирів здатні підняти настрій, завдяки 

вмісту в них антистресових амінокислот – тираміну, 
триктаміну та фенілетиламіну. Також у сирі величез-
на кількість білка (в різних сортах він досягає 22%), 
який активізує обмін речовин і допомагає відновлю-
вати сили.

Морська капуста
Морська капуста багата на вітаміни групи В, які 

регулюють роботу надниркових залоз, і гормону адре-
наліну – його нестача спричиняє хронічну втому й псує 
настрій. Морську капусту краще купувати не в консер-
вах (в них часто є шкідливі смакові добавки), а на вагу 
в кулінарних відділах чи на ринку. А згодом самому 
додавати в неї спеції та інші інгредієнти (моркву, гриби, 
насіння кунжуту тощо) – так буде навіть смачніше.

Банани
У них, крім серотоніну, міститься вітамін В6, який 

вкрай потрібний для підняття настрою. Більше того, 
банани мають у своєму складі алкалоїд харман, здат-
ний викликати відчуття ейфорії, активно виробляючи 
серотонін. Ще ці фрукти корисні в разі хронічної 
втоми та нудьги.

Горіхи
Усі горіхи, як і жирна риба, - джерело поліненаси-

чених жирних кислот (омега-3). Вони забезпечують 
нормальну роботу клітин мозку та допомагають усу-
нути симптоми депресії. Також горіхи містять уже 
згадуваний вітамін настрою В6 і амінокислоту трип-
тофан.

Крім того, в горіхах є селен – мінерал, потрібний 
для хорошого настрою. Слід знати, що рівень селену в 
крові знижується в міру старіння організму: на 7% 
після 60 та на 25% після 75 років. Тому горіхи корисні 
людям похилого віку. За день можна з’їдати 30 г горіхів.

Цільнозернові продукти
Вони багаті на незамінну фолієву кислоту, яка добре 

бореться з депресією.Також їжа з цільнозернових 
культур прискорює метаболізм і сприяє зниженню 
рівня цукру в крові. Тому, поснідавши банальною ві-
всянкою, можна зарядитися гарним настроєм на весь 
день.

Шоколад
Один із найвідоміших продуктів-антидепресан-

тів – це шоколад. У какао-бобах, з яких роблять 
шоколад, міститься речовина фенілетиламін. Вона 
сприяє виробленню в організмі ендорфінів – «гор-
монів щастя». Також какао-боби містять магній, 
який знімає стрес. Крім того, кажуть, що шоколад 
сприяє відчуттю закоханості. А закохані люди, як 
діти: постійно ходять щасливі. Слід пам’ятати, що 
всі перелічені вище прекрасні якості має тільки 
чорний шоколад.

СТРЕС…
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В американську транспортну компанію 

Потрібні CDL водії класу “А”

630.422.1216
BDK EXPRESS 

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

70
8-

65
5-

44
83

www.imgtrucking.com

NOW  
HIRING 
ВОДІЇ
до $1/за милю

single/team

Терміново!!!

Запрошуємо на роботу
водія CDL «А» на Flatbed
-  Оплачуємо від $3500/ на тиждень
-  Вантажівка - Freightliner 2019 р.в
-  Маршрути - Midwest і South
-  Компанія і паркінг в East Dundee, IL
-  Вимоги - 2 роки досвіду водіння 
   вантажівкою та 1 рік досвіду на 
   Flatbed і чистий рекорд

773.727.3818Розмовляємо українською і 
англійською мовами
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Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL  ●  South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)
BBB Rating: A+

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

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

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

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

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

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

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

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

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

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

17 years in business
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ДБАЙМО ПРО ТИХ, ХТО ЙДЕ ПО ЖИТТЮ З НАМИ ПОРУЧ
Проходячи вулицею, мимоволі звер-

таєш увагу на молодих і не дуже молодих 
людей. В одних – сірі, байдужі, стомлені 
обличчя й згаслі очі. В інших – емоції 
вирують через край, запалюють справ-
жністю і жагою жити. Чому така різни-
ця?.. 

Перша ознака сімейного вигоряння – 
вам не хочеться йти додому. Почуття 
знайоме багатьом. Якщо нічого не змі-
нити, вважають психологи, рано чи 
пізно це закінчиться розлученням. Або 
ще гірше – цілковитим розчаруванням 
у житті. 

Підводні камені

На думку кандидата психологічних 
наук, доцента кафедри психології Львів-
ського національного університету імені 
Івана Франка Олени Сазонової, найчасті-
ше причиною непорозумінь у сім’ї є різні 
цінності. 

Одружуватися і жити разом можуть 
лише люди, які мають подібні цінності. 
Ставлення до батьків і дітей, до зароблян-
ня й витрачання грошей, до навчання, 
порядку, дисципліни, відпочинку тощо. 
Ми можемо жити або в порядку, або в ха-
осі. Для когось хаос прийнятний, для ко-
гось – ні. Є велика ймовірність того, що 
діти, в чиїх сім’ях панував хаос, вибудову-
ватимуть своє життя так само. Проте не 
завжди. Інколи діти використовують анти-
сценарій. Вони заявляють, що житимуть 
не так, як живуть батьки. У них усе буде 
по-іншому. Тому, якщо цінності розхо-
дяться, люди можуть бути якийсь час ра-
зом, але зазвичай такі шлюби хисткі. 

Молоді чоловік і дружина виховували-
ся в сім’ях з різними сімейними традиці-
ями, цінностями, етичними правилами, 
манерою поведінки тощо. А тепер ці люди 
повинні навчитися жити разом: одягати-
ся, готувати їжу, прибирати у квартирі, 
заробляти й витрачати гроші, виховувати 
дітей. І одні сімейні правила можуть у 
чомусь не збігатися з іншими, а часом на-
віть виявитися геть протилежними. 

«Раніше партнера своїм дітям обирали 
батьки, – каже Олена Сазонова. – Батьки 
хлопця шукали йому наречену, батьки 
дівчини – нареченого. Бо систему ціннос-
тей ми починаємо розуміти у більш зріло-
му віці. Батьки, які бачили сім’ї, де люди 
сповідували приблизно такі самі цінності, 
намагалися поєднати своїх дітей. Тради-
ції, коли батьки шукали наречених, на-
певно, були дуже правильними. До речі, у 
деяких східних країнах такі традиції іс-
нують і досі – саме дорослі шукають своїм 
дітям пару. 

Друга причина сімейних непорозумінь, 
– продовжує психолог, – перешкоджання 
самореалізації один одного. 

Є люди з авторитарним характером, 
стилем спілкування, які впевнені, що 
праві лише вони, що іншої думки бути не 
може. З такими людьми дуже важко не 
тільки жити, а й спілкуватися. Вони мають 
мало друзів.

Втома одне від одного може виникнути 
і після першого року спільного життя, і 
після народження дитини, і через 10–15 
років, – каже психолог. – У сімейному 
житті є кілька криз.

Особливо складним є перший рік жит-
тя. Потрібно постійно розмовляти одне з 
одним, виробити спільну стратегію по-
ведінки. Проте нерідко замість обговорю-

вати складні питання люди починають їх 
уникати, ображатися. З роками образи 
накопичуються, втрачається почуття 
ніжності, прихильності й пристрасті одне 
до одного.

Крім того, добрі стосунки в сім’ї плека-
ють. Якщо людина мало буває вдома, мало 
спілкується зі своїми дітьми, то одного 
дня вона раптом відчуває, що втратила 
контакт з найближчими людьми. Починає 
розуміти, що їй нема про що говорити зі 
своєю дитиною. І ця ниточка порозуміння 
втрачається не за один день», – пояснює 
фахівець 

Чи є у нас сім’я?
Їм заздрили однокурсники, друзі, су-

сіди. Їх називали дуже гарною парою – 
молоді, красиві, розумні. Щойно одружи-
лися, а вже все мали: квартиру, машину, 
достаток. Він очолював невелику при-
ватну фірму, тому дружина могла не по-
спішати з роботою. Наталія приїхала 
вчитися з невеликого районного містечка 
Львівської області, Андрій – з Тернопіль-
щини. Познайомилися на останньому 
курсі, довго не думаючи, вирішили по-
братися. Батьків, як це зараз «модно», не 
питали. Просто розписалися, а через де-
який час поставили перед фактом. 

Дрібні непорозуміння почалися вже з 
перших днів спільного життя. «Завтра 
вихідний, давай підемо до моїх друзів», 
– запропонував Андрій. «Добре, відповіла 
Наталія. – Але краще зустрінемося з мої-
ми. Я їх давно не бачила». – «Ну то й що? 
Я ж перший запропонував». – «А я вже 
домовилася». 

Того дня вони пішли до подруг Наталії. 
Андрієві з ними було нецікаво, про що він 
відверто сказав їй по дорозі додому. Того 
вечора вони вперше посварилися. 

Надалі в їхньому житті «сонячні дні» 
чергувалися з «грозовими бурями». Якщо 
Андрій про когось говорив добре, Наталія 
обов’язково заперечувала. Проте на людях 
вони були милі й увічливі. «Не варто ви-
носити сміття з хати», – любила повторю-
вати Наталія. Майже кожного дня вона 
бувала у своїх подруг, які дедалі більше 
дратували Андрія. «А чи є в нас сім’я?», – 
не стерпів якось чоловік. «А ти що – хочеш, 
аби я сиділа вдома? Не буде такого», – від-
різала сердито. 

Так вони прожили два роки. Наталія 
вирішила здобути другу освіту і вступила 
вчитися на соціолога. Про дітей не гово-
рили. Вважали, що спочатку потрібно 
пожити для себе. Спалахи пристрасті у 
них чергувалися з безпідставними свар-
ками. Але якщо раніше вони вибачалися 
одне перед одним за образи, то тепер та-
кого не було. Закінчилося тим, що подали 
на розлучення. 

Ліки від вигоряння

Члени сімей, де є проблеми, рідко звер-
таються по допомогу до психологів. Зна-
чно частіше вони розмовляють про нега-
разди з друзями, батьками, знайомими. А 
ті зазвичай категоричні: або розлучайтеся, 
або терпіть.

«Проте навіть фахівцям інколи важко 
зрозуміти причини вигоряння – коли воно 
почалося і від чого залежить, – каже Оле-
на Сазонова. – Бо некомфортний стан 
людини, у якому вона перебуває, це на-
слідок, а причина лежить глибше, і не за-
вжди її видно. І власне ці некомфортні 

наслідки й призводять до емоційно-
го вигоряння. 

Нерідко під одним дахом живе 
ціла родина, люди різного віку, які 
одні й ті самі речі сприймають по-
різному. І в таких ситуаціях треба 
мати житейську мудрість, вміти 
вислухати, зрозуміти і прийняти 
думку іншого».

Як стверджує Олена Сазонова, 
найважливіше в сімейному житті 
– спілкуватися у доброзичливій і відкри-
тій атмосфері. Це позитивно впливає на 
стосунки й поліпшує психологічний клі-
мат у сім’ї. Якщо немає відкритості і дові-
ри, найбільше страждають діти. «Тому 
завжди кажу: подумайте про своїх дітей. 
Якщо хочете, щоб ваша дитина була щас-
лива, змінюйте щось у собі на краще», – 
радить психолог. 

я не ЛюбиЛа себе сама

Повчальною є історія, яка відбулася з 
молодою львівською сім’єю. Після п’яти 
років спільного життя Максим і Світлана 
опинилися на межі розлучення. 

«Здавалося, що я живу поряд з непро-
бивною бетонною стіною, – розповідає 
Світлана. – Ніби й сваритися підстав не-
має, але й емоцій, схожих щастя, – також. 
Любов була, а щастя – ні... Дітей за п’ять 
років так і не народили. А коли пропону-
вала піти до лікаря – відповіддю була ка-
тегорична відмова... Зовсім випадково до 
рук потрапила книжка з психології сто-
сунків. А потім життя ніби почало поси-
лати підказки: то семінар порадила добра 
знайома, то корпоративний тренінг з ме-
неджменту стресових ситуацій. Я дивила-
ся на своє подружнє життя вже інакше. А 
найголовніше – розуміла, що, лише змі-
нюючись сама, можу змінити й своє по-
дружнє життя.

І воно змінилося. Не за один день і не 
за один рік. Для початку слід було розі-
братися в собі, визнати вади свого харак-
теру і навпаки – знайти те, чим варто 
пишатися. Все виявилося просто – я не 
любила себе сама, і це ніби віддзеркалював 
мій чоловік. Ще одним етапом було на-
лагодження стосунків з татом. З самого 
дитинства ми з ним не ладнали, точніше 
– я ставала на мамин бік у кожній сімейній 
сварці. Так і втягнулася у вир батьківських 
непорозумінь.

З тренінгів і книжок я довідалася, що 
стосунки з нашими «половинками» ви-
ходять зі стосунків з нашими батьками. 
Тому мені вкрай потрібно було знайти 
спільну мову з татом. Спершу було важ-
ко перебороти себе після стількох років 
відчуження. І я почала шукати в ньому 
щось позитивне. «Адже це мій тато, ін-
шого в мене немає. І за це я його люблю», 
– сказала собі. Його стосунки з мамою 
– це їхні особисті взаємини, там я нічого 
не можу змінити і вплинути. Тому я – 
окремо, вони – окремо. Зараз смішно 
згадувати, але, приїхавши додому, ходи-
ла за татом мов винувата дитина, шука-
ючи нагоди пригорнутися і сказати, що 
люблю його.

Напевно, саме з цього моменту почали-
ся найвідчутніші зміни в житті. Чоловік 
до мене пом’якшав, став помічати мою 
жіночність, частіше казав приємні слова, 
робив милі подарунки, запрошував про-
гулятися. Я почала ділитися з ним своїм 
досвідом і спостереженнями, а головне – 

більше не вимагала, а завжди пояснювала 
себе, свої емоції і бажання... Нині нашим 
стосункам 20. Вони кращі, ніж на початку 
шлюбу. Підростає син. А чоловік каже, що 
йому дуже важливо, щоб я реалізовувала-
ся як особистість.

Раніше, я вважала, що секрет сімейно-
го щастя – розчинитися одне в одному без 
останку, забезпечити ідеальний побут і не 
зчиняти гучних сварок. А тепер розумію, 
що набагато важливіше бути цікавими 
одне одному. І не обов’язково робити одну 
справу разом. Я захоплююся літературою, 
танцями, садівництвом. Чоловікові ж до 
душі велоспорт, плавання й ремонт авто-
мобіля. Напевно, єдине спільне наше за-
хоплення – це подорожі. Тут ми маємо 
вдосталь часу про все поговорити і поді-
литися враженнями від своїх захоплень. 
Але найголовніше – це спільні враження. 
Вони дуже об’єднують. Якісь цікаві мо-
менти переростають у жарти, потім їх 
згадуєш роками».

Тарас Базюк, журналіст: 
– У гори разом з сім’єю ходимо вже 

багато років. Вирушаємо в Карпати, що-
йно видається вільний час і гарна погода. 
Це зміна обстановки, нові враження, ці-
каві історії... Дві наші доньки – одинад-
цяти і дев’ятнадцяти років – «туристки» 
зі стажем. Їдемо на 7–10 днів. Для відпо-
чинку обираємо місця, де є річка, щоб 
можна було скупатися, полежати на бере-
зі. Коли приїжджаємо в малознайоме 
місце, завжди цікавимося місцевими 
пам’ятками. 

Наші діти не розпещені сервісом, вони 
охоче ходять у ліс по гриби, збирають 
ягоди. Дертися в гори подобається не за-
вжди. Тут нічого не поробиш. Втомилися 
– робимо привал, поїмо – і йдемо далі. 

У Карпатах діти навчилися розпалюва-
ти багаття, ставити намет, переходити 
річку так, щоб не посковзнутися на каме-
нях, ходити по траві і не нарватися на змій. 
Найголовніше – навчити дітей бути обач-
ними. У цьому плані карпатські полонини 
– найбезпечніші. І найкрасивіші. Дивити-
ся, як пасуться вівці, як їхні господарі 
готують сир, слухати розповіді про життя 
в горах, місцеві легенди – можна година-
ми. Коли погода погіршується, плануємо 
поїздки по музеях. Загалом, сімейний 
відпочинок у Карпатах робить сім’ю друж-
нішою, вчить знаходити взаєморозуміння 
в будь-якій критичній ситуації.

Коли хочеш мати в саду гарні квіти – ти 
їх пересаджуєш із горщика в ґрунт, по-
ливаєш, турбуєшся, щоб сонце не спалило. 
Словом, докладаєш зусиль, аби рослинка 
гарно почувалася і тішила око. Тому, коли 
хочемо цвісти і душею не зів’яти, не ви-
горіти на попелину, дослухаймося і сто-
ронніх порад, і свого серця, дбаймо про 
тих, хто йде по життю з нами поруч.

Тарас ПОДОРОЖНІЙ
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REGIONAL POSITION
AVAILABLE 
STARTING
AT $2100 
Per Week

REGIONAL POSITION
AVAILABLE 
STARTING
AT $2100 
Per Week

REGIONAL POSITION
AVAILABLE 
STARTING
AT $2100 
Per Week

REGIONAL POSITION
AVAILABLE 
STARTING
AT $2100 
Per Week

REGIONAL POSITION
AVAILABLE 
STARTING
AT $2100 
Per Week

This position
Requires

Hazmat & Tanker
Endorsements

This position
Requires

Hazmat & Tanker
Endorsements

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

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

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

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

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

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

847-341-1859
For more

info call
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E В малу транспортну компанію 

терміново 
потрібні на 
роботу:

-  Висока оплата
   На маршрути:
-  OTR
-  Local (до 150 миль) від Chicago, щодня вдома
-  Можливість швидкого авансу
-  Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!

Features of the business for sale:

-  Located in Addison, IL
-  Over $150k in equipment
-  Perfectly located with many returning clients
-  Eight experienced mechanics on staff
-  Recently renewed lease for $16,900 per month for 10 years
-  Parking for 60 TRUCKS paying $300 per month (cover the
   entire monthly lease payment)
-  10,000sf truck rapair facility
-  Netting around $400k annually
-  Owner willing to train

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

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

For sale truck repair business in Addison
Are you iterested in owning a 
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?
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Наша лізингова програма — це розумний спосіб розширити свій автопарк та мінімізувати ризики. “Super Ego Holding” 
забезпечує максимальну гнучкість, низьку вартість запуску та низькі щомісячні платежі за якісне обладнання. Ми про-
понуємо вам нові та вживані вантажівки/причепи в оренду, лізинг або купівлю та найм. Ми також допоможемо знайти 
водіїв.

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ СЬОГОДНІ ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!

Зателефонуйте нам сьогодні і отримаєте інформацію 
про оренду причепів!
У нас є великий вибір причепів в оренду - фургони, 
рефрижератори, платформи...
Ми тут, щоб допомогти вам!
 Dry Vans
 Vanguard, Great Dane, Utility,   
     Wabash 2018, 2016 & 2014 г.

За додатковою інформацією телефонуйте до 
Мілоша - 773.999.2727 
або Стефана - 708.738.4579

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

За додатковою інформацією звертайтеся до 
Душана - 630.948.5022 або dusan@superegoholding.net

Перегляньте наші вантажівки на продаж за цим 
посиланням: https://trucksforsalesuperego.com/
За додатковою інформацією телефонуйте до  
Мілоша - 773.999.2727 
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego” вантажівки на продаж:

Великі обсяги та висока плинність транспортної галузі 
ускладнюють пошук водіїв вантажівок.
“Super Ego” тут, щоб допомогти вам!

Ми пропонуємо Вам водіїв:
 водії компанії
 водії в лізинг
 водії в лізинг з можливістю викупу
 водії з власними вантажними автомобілями

За додатковою інформацією звертайтеся до 
Тамари 312.690.4818 або 
tamaratr@floydlogistics.com 

Набір водіїв:

“Super Ego” прокат трейлера:

“Super Ego” Physical Damage Insurance:
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і ЛІЗА СИДІЛА НАВПРОТИ ВІКНА. ВОНА ЛЮБИЛА 

СИДІТИ САМЕ ТАК. ПРОТЕ ЦЬОГО РАЗУ ВОНА 
НЕ ДИВИЛАСЯ В НІКУДИ Й НЕ ЧИТАЛА КНИЖКУ, 

НЕ ПИСАЛА НІЧОГО У ЗАПИСНИКУ… ВОНА 
РОЗГЛЯДАЛА СВОЮ ОБРУЧКУ З ТОНКОЮ 
ВИПУКЛОЮ СМУЖКОЮ З БІЛОГО ЗОЛОТА 

ПОСЕРЕДИНІ. ЛІЗА ПРИГАДАЛА, ЯК ВКАЗАЛА 
ПАЛЬЦЕМ САМЕ НА ЦІ ОБРУЧКИ.

– Чому саме ці? – здивувався тоді Мирослав.
– Вони як життя – смужка світліша, смужка темні-

ша… – через силу всміхнувшись, відповіла тоді вона. 
Мирослав не сперечався.

Вони працювали разом. Він був на кілька років стар-
шим від неї, але частенько робив величезні, як для 
свого віку, дурниці. З Лізою підтримували дружні 
стосунки. 

– Тебе треба познайомити з Вадимом, – часто повто-
рював Мирослав. – Ви з ним, два чоботи пара. Підходи-
те одне одному ідеально. 

А  якось Мирослав таки познайомив їх. Ліза довго 
порівнювала Вадима з Мирославом. Вадим програвав, 
принаймні зовні. Він був звичайним, тоді як у Мирос-
лавові поєднувались не лише гарна постава, добре роз-
винені м’язи, а й вродливе обличчя. Він був вродливим 
і… не користувався цим. Натомість Вадим мав шарм. 
Мова, рухи, потік думки – насправді могли заворожити. 
І він вдало це використовував. Тут уже програвав Ми-
рослав. Хлопці були такими схожими й такими різними 
водночас. Іноді Лізі так хотілося “поміняти” деякі час-
тини в них, тоді б на світі з’явився чи не перший ідеаль-
ний чоловік.

– Мирцю, тобі б трохи Вадимової серйозності, здо-
рового глузду – і не було б тобі ціни, а то літаєш десь 
у хмарах… Зрозумій, саме на голову нічого не падає…

– Лізо, я не хочу ставати іншим, я не створений для 
того, щоб заробляти гроші, я  прийшов на  цей світ їх 
витрачати…

Ліза не продовжувала подібних розмов, адже добре 
розуміла, що безнадійно закоханого то в одну, то в іншу 
дівчину Мирослава неможливо переконати. А потім і 
перестала переконувати – їх шляхи розійшлися. Бачи-
лися й розмовляли вони тепер вкрай рідко, адже Ми-
рослав поїхав у те місто, де жив весь цей час Вадим. 
Сам Вадим практично зник з її життя. Лише нечасті 
листи на електронну пошту – ось і все, що від них за-
лишилось.

З подруги – у дружини
Раптовий дзвінок Мирослава здивував Лізу. Він про-

сив зустрічі, дуже просив. А після обіймів та розпиту-
вань про Лізине особисте життя заговорив так, як вона 
ніколи не чекала – спокійно, серйозно й стримано. До 
розмови він, напевно, готувався старанно.

– Лізо, виходь за мене заміж…
– Мирцю, ти серйозно? – здивувалася вона.
– Як ніколи.
– Чого це ти раптом надумав на мені оженитися? Тут 

щось не так, розповідай… – Мирослав важко зітхнув. 
Слова давалися йому не легко, але він все ж поволі на-
бирав швидкості у розмові:

– Лізо, я так розумію, що ти досі не знайшла людину, 
з якою хотіла би провести все своє життя, народити й 
виховувати дитину. Тому маю для тебе ділову пропо-
зицію. Справа в тому, що одна фірма, де я працюю, на-
лагоджує контакти з аналогічною фірмою у Канаді. Є 
величезна можливість поїхати туди на роботу…

– Це ж чудово! Звісно, їдь, але до чого тут я?
– Справа в тому, що їм потрібен одружений чоловік. 

Це одна з головних умов відбору. 
– То одружися на якійсь зі своїх панянок…
– Ні, я не можу, та й не хочу. До того ж я не прошу 

тебе зі мною жити чи спати, тим паче мова не йде про 
дитину. Це ж лише маленький штамп у паспорті, щоб 
я міг отримати роботу… А за п’ять років ми зможемо 
розлучитися, якщо ти того захочеш…

– Та ти здурів! – вибухнула Ліза. – Я тобі не річ, яку 
можна купити на час, а потім викинути!

– Лізочко, я тебе прошу, дуже прошу, будь ласка, 
подумай. Та й врешті, я не буду до тебе чіплятися, 
навіть житимемо окремо, якщо захочеш… Робити-
меш і житимеш, як тобі заманеться… Благаю, Лізоч-
ко, рятуй…

Ліза нічого не  відповіла. Вона пішла геть. 
А за кілька днів зателефонувала Мирославу.

– Добре, я піду за тебе. Але ніхто з моїх рідних 
не  повинен запідозрити афери. Весілля гучного 
не будемо робити. Все скромно. Жити доведеться 
разом… На жаль… Коли отримаєш роботу, подума-
ємо, що робитимемо далі. І ще… Зрозумій, на що 
я зараз наважуюсь, пообіцяй, що відпустиш мене, 
щойно я про це попрошу…

– Добре. Дякую тобі. Я завтра приїду, обговоримо 
деталі…

– Домовились… Зіграй свою роль добре…
Ані її батьки, ані його не  запідозрили підміни. 

Вони тільки тихенько всміхалися, шепочучи “до-
дружилися”… 

П’ять років до щастя
За два тижні до весілля Ліза бігла на зустріч до 

Мирослава у невелике кафе.
– Слухай, а хто та дівчина, з якою ти одружуєшся? 

Я її знаю? – Вадим сидів спиною до входу.
– Зараз побачиш, ти все зрозумієш, – спокійно 

відповів Мирослав. До них всміхаючись підходила 
Ліза. – Вадиме, дозволь тобі відрекомендувати мою 
майбутню дружину.

Вадим підвів очі. Вони були сповнені жаху, хоч 
він і старанно це приховував. По Лізиному тілу про-
біг холод. Вона не читала в тих очах погляд друга, 
вона читала інше відчуття…

– Сволота… – прошипів Вадим. – Яка ж ти сволота, 
Мирославе…

– Вадиме, ти ж знаєш причину весілля, – виправдо-
вувався той.

– А ти знаєш трохи більше… – Вадим підвівся.
Та зустріч не йшла з Лізиної голови вже кілька тиж-

нів. Врешті вона не  витримала й написала: “Вадиме, 
завтра буду в тебе. Автобус прибуває о 10.25. Зустрічай”.

Того ж вечора взяла квиток й зібрала у рюкзак речі 
на два дні. Батькам сказала, що мусить заспокоїтися й 
відволіктися перед весіллям, а тому їде на вихідні до 
колишньої одногрупниці у сусідню область. Вранці сіла 
в автобус і рушила у гості до Вадима. 

Що ближче був пункт призначення, то страшніше 
ставало Лізі. З кожним кілометром вона все більше була 
переконана в тому, що Вадима на вокзалі не буде, що їй 
не буде де подітися, що доведеться повернутися додо-
му… Але він її чекав. Чекав не як друг, вона це зрозумі-
ла одразу, щойно побачила його. А  ще зрозуміла, що 
їхала сюди не просто так, що весь цей час, ці три роки 
їх знайомства, спілкування й листування, вона втрати-
ла… 

Два дні… У  них було лише два дні… Сорок вісім 
годин ніжності, пристрасті, кохання… За дві доби вони 
наче намагалися наздогнати три втрачені незрозуміло 
чому роки… Вона сідала в автобус зі сльозами на очах, 
а він просив її не їхати… 

Ліза таки поїхала. Вона просила у Вадима приїхати 
на весілля й почекати трошки, поки Мирослав влашту-
ється, а далі… Далі розлучення й все у них буде добре… 
Вадим мовчав, а врешті пообіцяв приїхати, пробачити, 
почекати й не тиснути… Він пообіцяв…

Обручка у  Лізи на  пальці викликала здивування, 
а коли колеги побачили, хто ж саме став її чоловіком, 
здивування було ще більшим… 

Вадим переїхав в  інше місто, подалі від них, щоб 
не бачити, щоб не так боліло. Спершу дзвонив, писав, 

а потім і зовсім зник. Ліза намагалася його розшукати, 
але з часом й сама писала вже менше листів, а незабаром 
обмежувалася вітальними листівками на свята. Поїха-
ти у Канаду Мирославу не судилося. Та робота дістала-
ся іншому, а  він продовжував потроху просуватися 
кар’єрною драбиною тут… Їх з Лізою подружнє життя 
за два роки стало справжнім. Думка про те, як саме й 
чого вони одружилися, тепер з’являлася вкрай рідко, 
а коли Ліза сказала про вагітність, про ту домовленість 
й зовсім забули. Мирослав був щасливим, як ніколи. 
А разом з ним була щаслива й Ліза. 

Останні тижні вагітності Ліза займалася тим, що 
спаковувала речі – за  майже три роки подружнього 
життя Мирослав примудрився підшукати їм власну 
квартиру, та ще й виплатити практично весь кредит. 

Між минулим і сучасним
Софії скоро виповниться три рочки… Зараз малень-

ке щастя спало на дивані, вкрите картатим пледом, а Ліза 
розглядала обручку. Вчора у місто повернувся Вадим. 
Шість років його не  змінили, все той  же погляд, той 
самий голос… І так само шалено забилося у Лізи серце, 
щойно вона його побачила. Вона пригадала, як просила 
почекати п’ять років, як обіцяла розлучитися й бути 
разом з ним, а  Мирослав обіцяв її відпустити. Тепер 
Вадим приїхав за своїм – за нею. А вона звикла викону-
вати обіцянки…

– Хочеш – іди, – Мирослав присів у крісло й опустив 
очі. – Я ще тоді обіцяв відпустити тебе, коли ти попро-
сиш…

Ліза подивилася на свою обручку, на крихітку з бі-
лявими кучериками, яка міцно спала, на сумне облич-
чя Мирослава. Всміхнулася сама собі й стрімко піді-
йшла до нього, присіла на підлогу й заглянула в опуще-
ні очі:

– А хіба я прошу мене відпускати? – й поклала голо-
ву йому на коліна…

Ярина ГОР

ТИ ПОПРОСИШ…
ОБІЦЯВ ВІДПУСТИТИ ТЕБЕ, КОЛИ 
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 Пробивати головою стіни, битися 
до останньої краплі крові, лише для 
того щоб довести собі: „Я не гірший 
за інших.” Працюючи на будівництві, 
серйозно травмував ліву ногу. 
Довелося з цим жити. Він за своє 
життя навчився виживати будь-де, 
знаходити спільну мову з будь якими 
людьми. 

Людей потрібно любити. Вони чуйні, 
турботливі, красиві, розумні… – Homo 
sapiens. Злість, підлість, ницість, під-
ступність, кровожерливість, дурість… 
– кому притаманні ці риси? Також, Люди-
ні розумній. Вона – сплав хорошого й по-
ганого, який балансує на грані добра і зла, 
життя і смерті. Їх, людей, потрібно 
любити такими як вони є. Любити, до-
помагати, підтримувати, захищати і 
чекати… Чекати, поки вони порозумні-
шають, виправляться і не будуть робити 
дурниць. Хто здатен? Тільки Бог знає. 

З життям у  Олександра не  склалося. 
Вони не  любити одне одного ще з його 
народження. А звідки ж взятися любові? 
Життя било Сашка, наче зла мачуха. 

Середній син у бідній сім`ї народився 
не в тому час і не втому місці. Хоча бать-
ки з ранку до пізнього вечора працювали 
на заводі, проте забезпечити трьох дітей 
не могли. Це була не кричуща убогість. 
Швидше скромна безперспективна бід-
ність. Голодна й обідрана… Від усвідом-
лення всього цього у хлопця стикалося 
серце, на очі наверталися сльози. Малому 
було себе шкода. Він забившись у куток 
маленької хатини, тихо плакав і говорив. 
Так, здавалось, ставало легше. Батьки та 
старший брат ще повернулися з роботи, 
молодша сестра вже спала. Тиша і темря-
ва. Підколодними зміюками вони випо-
взали з-під печі, лави, ліжка… підбира-
лись до малого все ближче, обплутували 
його невидимими ланцюгами, прагнули 
проникнути в самісіньке серце. 

– Чому саме я так живу? – слова з схли-
пом злітали з дитячих вус у тишу. - На-
вколо стільки дітей, які можуть радіти 
кожному прожитому дню. В  них є все, 
у мене – нічого. Я? Бидло, яке не живе – 
існує! Тихо тягнеш своє ярмо, покине 
здохнеш. Навіщо так? Чому я? Скажіть 
мені! Хоч хтось дайте відповідь! Господи, 
хоч ти не мовчи!

Тиша. Відповіді немає.
– Мовчиш? Може мені не варто жити? 

І так вдосталь надихався повітрям. Вдо-
сталь використав його дарма. Пора по-
розмовляти з тобою, Господи, напряму. 
Може тоді мене почуєш. Чи відправиш 
спілкуватися з чортами? Е ні! Не здамся 
я  так просто, не  зроблю усім таку при-
ємність. Люди –вони злі. Ненавиджу. Ми 
ще з вами позмагаємось. Якщо помирати, 
то з музикою.

Все не так. Все в житті Олександр ро-
бив не  так як усім. Пробивати головою 
стіни, битися до останньої краплі крові, 
лише для того щоб довести собі: „Я не гір-
ший за  інших.” Він не  мав можливості 
вчитися та будувати веселкові плани 
на майбутнє. Лише у 25 років він почав 
здобувати вищу освіту. Лише тоді коли 
міцно стояв на ногах. На трьох ногах.

„Третя нога” – милиця, з’явилась після 
того, як Сашко, працюючи на  будівни-
цтві, серйозно травмував ліву ногу. До-

велося з цим жити. Він за  своє життя 
навчився виживати будь-де, знаходити 
спільну мову з будь якими людьми. Хло-
пець без роду і племені. Коли говорив – 
його уважно слухали. Інколи не погоджу-
валися, але поважали. Сашко умів пере-
конувати, що оточуючи потрібно теж 
саме, що і йому. Після безуспішних поне-
вірянь та десятка робіт він якимось дивом 
зміг організувати маленьку рекламну 
агенцію. А далі… „Сашка” творіння по-
чало розвиватися шаленими темпами. 
Конкуренти в „секундному” шоці й не по-
мітили як чимало солідних клієнтів, 
стали працювати тільки з Олександром 
Івановичем. 

– Олександре Івановичу, на вас в кабі-
неті клієнт чекає. Директор хліб заводу. 
Каже, що буде розмовляти тільки з вами, 
– попередила молода секретарка.

Олександр жартома називав дівчину 
Юлією Цезар. Вона встигала одночасно 
читати, писати, пити каву і розмовляти. 
Причому на теми, які анітрохи не стосу-
валися роботи. 

– Знаєте, мені тут собаку хочуть „втю-
хати”. А я не знаю чи підійде мені ця по-
рода чи ні. Олександре Івановичу, а  ви 
в собаках не розбираєтесь?

– Ні, я тільки в людях, – сказав, захо-
дячи до кабінету, Сашко. Подивився 
на  дівчину поверх окулярів і додав: – 
Юлю, краще кота собі купіть. Рудого.

„Так, цікавий суб’єкт, – подумав, від-
скакувавши поглядом відвідувача. – Не-
високий, пристаркуватий, лисий. Більшу 
частину життя прожив при союзі. Одяг. 
Мабуть дружина у дев’яностих купляла. 
Звик директор до дисципліни, але не до 
смаку і стилю. Про внутрішні душевні та 
фізичні хвороби говорити не  будемо. 
Більше двох років він все одно не  про-
тягне. Проте нам вистачить. Його страх. 
Страх перед усілякими новими штучка-
ми. Так що „понтами” закидати його 
не будемо. Сіпається праве око, – нервує, 
адже зроду не  любив рекламу. Проте 
життя примусило прийти. На різкі рухи 

обов’язково відповість агресією. На  по-
трібно. Адже ми знаємо, що вам пане, 
товстосуме, треба. Так. Так. Ви вже самі 
впевнені, що тільки я зможу вам це дати.”

Підійшовши до хлібопекаря Олек-
сандр посміхнувся і привітався:

Дуже приємно. Ви впевнені, що хочете 
працювати саме з нами? 

Як не дивно, відвідувач не розгубився. 
Він був старого гарту і любив партнерів, 
які говорять конкретно. Молодий чоловік 
починав йому подобатися. 

– Так. Знаєте, чомусь впевнений що 
саме ви запропонуєте те що потрібно.

„Молодець, правильно. Ти заспокоїв-
ся. Зробиш усе так, як я  скажу. Гроші 
не мають значення.” 

Сашко, повільно підійшов до одного з 
куточків свого кабінету, який оформили 
у національному стилі. Узяв до рук ма-
ленький сніпок жита і раптово сказав: 

– Вам поталанило. У мене тільки, що 
з’явилась чудова ідея. Нове гасло вашого 
хлібзаводу: „Традиції, витримані часом”. 
Випускатимете не звичайні буханці, а хлі-
бопродукти під національний козацький 
фасон, для любителів „совка” – стандарт-
ні буханці-цеглини, звичайно ж, з від-
мінними смаковими якостями. Ну, ви 
самі знаєте, які вони повинні бути. Пара-
лельно потужний агітаційна кампанія. 
(слово „промоушн” він в останню мить 
передбачливо викинув). По очах бачу, що 
згодні. 

– Звичайно. Те, що треба, – невидимі 
психологічні нитки зімкнулися і міцно 
вхопили свідомість пекаря. – Тепер мої 
справи підуть угору.

Директор подякував, попрощався і 
похапцем вийшов, мало не збивши ста-
тую, що стояла біля дверей. 

„Тю ,̀ дурний, навіть кепку свою забув, 
– подумав Сашко. – Він ще й слабохарак-
терний. Хоча чому тут дивуватися. 

Чому ж люди такі передбачувані. Ду-
мають однаково. Навіть емоції однакові, 
коли ставиш їх в нестандартні ситуації. 
Тупі, як дошка. Варто лише зачепити 
свідомість за одну із ниточок, вони роз-
мотуються, наче клубок. Повністю від-
кривають свою сутність. Залишається 
лише смикати за ниточки. І вертіти перед 
носом „пряником” – користю, прибутка-
ми, вигодами. Провокуєш у них зажерли-
вість і вони перестають контролювати 
себе взагалі. Вівці. 

Який сенс такого існування? Скажи, 
Господи?”

Тиша. 
„Мовчиш. Колись ти таки будеш зму-

шений заговорити. А  може сатана пер-
ший скаже слово?” 

День як завжди не  вдався. Тут ще й 
машина зламалась. Олександр йшов крізь 
натовп. Люди штовхалися, не розуміли, 
чого цей кульгавий з милицею поперся 
„проти течії”. Він вперто йшов далі і „пив” 
їхні емоції. Злість – чудово, ненависть – 
ще краще! Йому хотілось упитись так до 
безпам я̀тсва. Лише забути ту ганьбу. Як 
він міг проявити таку слабкість та 
м’якотілість.

…З ним такого ніколи не траплялось. 
Сьогодні до нього в офіс прийшла жінка. 

Бідна й нещасна. Розповіла, що її син за-
раз у лікарні. Нещасний випадок. Сильно 
пошкодив ноги. Ускладнення. Невідомо 
чи взагалі буде жити. Потрібна дорога 
операція за кордоном. Вона не просила і 
не благала. Просто плакала, бо розуміла, 
що втрачає сина. Чому він мав їй допо-
магати, адже коли він був у такій ситуації, 
йому ніхто не допоміг. Люди черстві, їм 
байдуже до чужого болю. Людині – лю-
дині вовк. Розплачується тією ж монетою. 
Людина… 

Несподівано для себе він погодився 
не тільки оплатити лікування, довготри-
валий курс реабілітації хлопця. Виписав 
чек, сів у машину і поїхав гать. Йому хо-
тілось втекти від такого сорому, втекти 
від самого себе… 

Він продовжував „вампірити”. Дівчи-
на йде та посміхається, здала на відмінно 
першу сесію. Радіє. „Нічого. Встигнеш ще 
двійок та хвостів нахапати. Ще попла-
чеш,” – сказав їй подумки. Дівчина по-
дивилась на Олександра і переслала по-
сміхатися. Він пішов далі.

Звернув нарешті в провулок тут людей 
уже не було. 

„Що зі мною коїться. Чому я пожалів 
цю жінку? Мене ж ніхто ніколи не жа-
лів. Люди злі й черстві. Чому така 
не справедливість? Скажи, Господи!” 

Тиша…
Позаду обізвався дитячий голосок:
- Я тут. 
Олександр обернувся. За спиною сто-

яв маленький хлопчик. Якийсь знайомий 
хлопчик. Де ж він його бачив? На старих 
фото. Та це ж він у дитинстві.! Чоловік 
лише спромігся здивовано запитати:

- А чому в такому вигляді. Я думав 
ти… 

– Старий дідусь, – малий дзвінко за-
сміявся. – Знаєш мені за стільки років 
обрид це образ. Хочеться чогось нового. 
А ти, бачу, заплутався остаточно у влас-
них же сітях.

– За  що їх жаліти, за  що любити? 
Вони – вівці. Тупі й не зажерливі. Вони 
готові заради власних інтересів вбива-
ти одне одного. Їх можна лише вико-
ристовувати як матеріал. 

– Знаєш, кожної вівці пастух. Твоя 
здатність, твій дар. Він не дістався тобі 
задарма. Правда ж? Довелося вистраж-
дати, вимучити. Чим важче щось діс-
таєш – тим дорожче цінуєш. Ти силь-
ний, розумний, не по літах досвідчений. 
Такі якості переростають в одну – Му-
дрість. Людей потрібно любити. Вони 
чуйні, турботливі, красиві, розумні… 
в той же час злість, підлість, ницість, 
підступність, кровожерливість, ду-
рість… – кому притаманні ці риси? 
Також людям. Вони – сплав хорошого 
й поганого, який балансує на грані до-
бра і зла, життя і смерті. людей, потріб-
но любити такими як вони є. Любити, 
допомагати, підтримувати, захищати і 
чекати… Чекати, поки вони порозум-
нішають, виправляться і не  будуть 
робити дурниць. Чекати вічно… І 
не втручатися. Така доля мудрих.

Юрій ДЮГ 

ВСЕ В ЖИТТІ ОЛЕКСАНДР РОБИВ НЕ ТАК ЯК УСІМ
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– Сину, синочку, вислухай моє про-
хання, – тихим голосом промовляє 
батько, притуляючи до своїх грудей 
підлітка. – Ти ще малий, але не настіль-
ки, щоб не розуміти, що я мушу зали-
шати вас всіх. Бачиш, зла хвороба 
не хоче мене відпускати. Лікарі робили 
все, що могли, але, видно, така воля 
Божа: догоряє моя свічка.

Син знав, що тато помирає. Схлипую-
чи, він просив:

– Тату, тату, не покидай нас.
– Я, сину, тебе залишаю в  цій хаті 

за старшого, – продовжував батько. – Ти 
не плач, бо змінити вже нічого не можна. 
Прошу, допомагай мамі, слухайся ї ї, 
не ображай сестричку, заступайся за неї. 
Знаю, ти сильний…

Розмова переривалася, позаяк хворо-
му було говорити важко, та ще про таке 
малолітньому сину. Яку це силу волі 
треба мати, щоб отак, дивлячись у  вічі 
смерті, давати настанови підлітку, при-
чому, не зронивши й сльози.

– Іще, синку, прошу, щоб ти вчився і 
здобув спеціальність, про яку і я колись 
мріяв. Ну, ти знаєш яку, – син кивнув 
головою.

“Прийміть того чужого дядька 
за свого”

– І, ось ще таке, – продовжував батько, 
тримаючи руки сина в своїх худих і вже 
холоднуватих долонях. – Ти знаєш і ро-
зумієш, що наша мама ще молода, їй 
тільки трохи більше тридцяти. Коли мене 
не стане, вона може зустріти іншого чо-
ловіка, який допомагатиме вам, то ти, 
сину, не заперечуй мамі. Прийміть із се-
стричкою того чужого дядька за свого. Бо 

наша мама найкраща, і вона ще має пра-
во бути щасливою.

Батько щиро обняв сина. Його широко 
розкриті очі запитували, чи зрозумів 
малий усе, що сказав батько.

– Тату, я зроблю все. Я лю-
битиму і маму, і сестричку, 
не  дам нікому їх образити. 
А  ще вивчуся, обіцяю. І те, 
останнє, теж виконаю, – про-
мовив твердим голосом хло-
пець.

…Уже два тижні дружина 
сиділа біля чоловіка. Вони 
розмовляли, згадували як 
зустрілися,

як одружувались, згодом 
ставали на  ноги, будували 
свою хату-гніздечко, як на-
роджувались дітки… Він 
цілував її і тихо казав:

– Як мені з тобою розпро-
щатись, як  же ти будеш 
без мене?

Вона цілувала його, свої-
ми сльозами обмивала його 
лице, як могла підтримувала, 
вселяла надію, “а може”, хоч 
бачила, що страшна хвороба 
“їла” його тіло, випивала 
останні краплі крові. Та 
все ж надія жевріла…

Нелегко було вдові з ді-
тьми

Через два дні похоронили 
діти батька, а дружина – чо-

ловіка. Були сльози, відчай, сум, розпач.
– Як жити, як виховувати дітей… – 

сидячи за столом, бідкалась вдова.
Та син вмовляв:

– Мамо, не плач, я ще трохи підросту, 
вивчуся і буду працювати. А ти, матусю, 
знайдеш собі дядька, як казав тато, і нам 
буде з ним добре.

Мама крадькома посміхнулася: який 
ще ти, сину, малий.

Рік за рік – і підростали діти. Син уже 
вчився. Нелегко, ой як нелегко було вдо-
ві з дітьми. З роботою в полі допомагали 
родичі і з її сторони, і з чоловікової. А от 
з грішми постійно сутужно. Щоразу сину 
на дорогу треба дати, одягнути, в сумку 
щось покласти. А  заробітки в  колгоспі 
були мізерними. Трудилася, крутилася 
вдова і на  роботу бігла, і господарство 
тримала. Якусь худобину продасть – уже 
курточки-чоботи на зиму придбала. Ста-
ралася, щоб діти не гірше виглядали ін-
ших, щоб були не  голодні, не  холодні. 
А  син, приїжджаючи з училища на  ви-
хідні, часто запитував, чи не знайшла ще 
дядька. Мати, усміхаючись, відповідала:

– Сину, ти вже дорослішаєш і повинен 
зрозуміти, що вони на дорозі не валяють-
ся, що всі добрі мають свої сім’ї, а п’яниці 
не місце в нашій хаті. Нам не треба гір-
шого за тата.

Після такої розмови син на деякий час 
замовкав.

З роками в сім’ї вдови налагоджувався 
побут, збільшилась зарплата, часто бра-
лась за додаткову роботу. Та і син почав 
працювати. Вона ще й досі любить 
пов’язати хустку, яку син подарував з 
першої зарплати.

ЩАСТЯ ПОТРІБНЕ ДЛЯ ВСІХ 

We focus on producing
pure natural probiotics.

At Hamptons Brine we
cut and prepare the

kraut by hand in order
to ensure producing

only the best all natural
and organic foods.

Manage production
Monitor product quality
Making decisions about equipment use,
maintenance, modification and procurement
Oversight of warehouse inventory assuring
smooth production process
Implement and control the production schedule

Responsibilities:
 

Ability to communicate and interact effectively
management, clients and customers
Ability to think independently and problem-solve
to achieve optimal results.
Excellent ability to identify and resolve
production issues quickly
Highly organized initiative-taker who can self-
direct and self-prioritize work with the ability to
pivot as needed

Required skills:
 

Bachelor's degree in business administration,
food science, engineering or industrial
technology or commensurate work experience
considered
Knowledge and experience in production and
manufacturing processes and techniques is a
plus
Knowledge of raw materials or testing standards
within lad-based environment

Education and Experience:
 

Great work atmosphere
Based in Chicago, IL
$52K pay (or higher based on
experience)
Skill development courses

Our offer:
 Contact us at 

847-378-7260
or send your resume to

ask@hamptonsbrine.com

Production Manager WANTED
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 З досвідом 
 Об»єкти Geneva, IL
 Стабільна робота 
 Висока оплата
 Зарплатня щотижня
 Вимоги – власне авто

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
СПЕЦІАЛІСТІВ І 

ПОМІЧНИКІВ - МУРУВАННЯ

Розмовляємо 
- литовською, 
російською, 
польською і  
англійською 
мовами

708.878.6006
Roland

708.878.6006
Roland

Оплачуємо - $1500+ /тиждень! Оплачуємо - $1500+ /тиждень! 
В кабельну компанію Lantech Communications

запрошуємо на роботу:
ТЕХНІКІВ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ: 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ІНТЕРНЕТУ І ТЕЛЕФОННОГО СЕРВІСУ.
З досвідом і без
Даємо безкоштовно авто компанії 

на перший місяць роботи. 
Bonus досвідченим технікам 
Оплачуємо навчання новим 

технікам
ВИМОГИ: Drivers Licence, SSN, 
англійська середнього рівня

872.777.8002
Розмовляємо українською мовою та англійською мовою 

ПОТРІБНІ ТЕХНІКИ НА РОБОТУ В ДВОХ ШТАТАХ - 
Chicago and Suburbs, IL  та Seattle, WA

Компанія - Lantech Communications – 
стань частиною команди професіоналів!  

Терміново в будівельну компанію!
Потрібні на роботу спеціалісти - фугайзери

773.968.9222
Розмовляємо українською мовою

-  З досвідом роботи на фугування,
   мурування (ремоделінг будинків)
-  Стабільна робота цілий рік
-  Висока оплата
-  Роботи в Чикаго

Не  зогледілась, як виросли діти. Як 
плакала мати-вдовиця, коли виряджала 
сина, а згодом і доньку до вінця:

– З ким буду житом обсипати, з ким 
буду частувати?

Поодружувалися. Звили свої гніздеч-
ка. А вона так і залишилась сама. То про 
дітей дбала, тепер – про внуків. На себе 
часу завжди не вистачало.

Вдячна сину за розуміння
На день народження до внука поїхала 

зі своєю подругою, з якою ще зі шкільної 
парти дружать. Вона заміжня, щира, до-
бра жінка, її чоловік часто допомагає по 
господарству.

Внук-іменинник дуже зрадів появі 
бабусі. Зразу ж – до столу, на якому чого 
тільки не було.

Наливаючи вино, син запитав у мами:
– А чого це, мамо, ви приїхали без сво-

го друга? Я хотів би бачити вас разом. Він 
не захотів, чи ви не запросили?

Ма ма я ко с ь зн і я кові ла ,  на віт ь 
рум’янець запалав на щоках. Товаришка, 
яка знала всі секрети і цей теж, шепнула:

– А що, він знає? Та в ролі кого ти при-
везла б його до сина, невістки, внуків?

Син добре розчув не такий уже і ше-
піт.

– Ви не праві, – звернувся син до тітки 
Віри. – Я все знаю, бо був свідком, коли 
через десяток років цей чоловік, овдові-
вши, відшукав нашу маму, колишню його 
знайому. Я тоді якраз був у мами і бачив 
цю зустріч. Знаєте, я дуже щасливий, що 
нарешті мама зустріла чоловіка, з яким 
може поговорити, розказати свої про-
блеми (бо як же без них!). А він вислухає 
її, щось порадить, підкаже. А ви ж знаєте, 

що моя мама залишилась сама з дітьми 
такою молодою, як їй було важко вихову-
вати нас, одягати-взувати, згодом вчити, 
справляти весілля без надійного чолові-
чого плеча. Слава Богу, що хоч родичі 
не відцуралися, допомагали чим могли. 
Вам, прошу вибачення, цього не зрозумі-
ти, бо живете в  парі, в  достатку і дітей 
одружували разом. І не  має значення, 
в якій ролі він буде тут присутній. Він – 
мамин друг, то значить, і наш. От його 
роль!

Молодий чоловік на  мить замовк і 
згодом, продовжив:

– Я всі роки, від смерті батька, тільки 
і думав, щоб моя мама зустріла чоловіка 
до душі. Бо всі батькові прохання я ви-
конав, а от те, останнє, думав, що й не збу-
деться. Не судилося у молодих роках, то 
нехай хоч на схилі літ вона посміхнеться 
щиро, від душі. Як каже мама, в них немає 
майбутнього, бо вже літа на зиму повер-
нули, але є сьогодення, є зустрічі. І вони 
ними живуть. І я  від цього щасливий. 
Впевнений, що душа нашого батька, що 
дивиться з небес, теж радіє, бо він цього 
бажав.

Тітка Віра ніяково опустила очі:
– Та я теж щаслива за неї. Пробачте, 

не хотіла вас образити, бо не знала, що є 
такі діти, щоб так розуміли своїх батьків, 
так підтримували і були щасливі за них. 

Син, підливаючи в келихи вина, про-
голосив:

– Вип’ємо за щастя, бо воно треба для 
всіх, незважаючи, кому яка в житті ви-
падає роль.

Олена ЯРОЩУК
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 ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ… 

ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ! 
МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!

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

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.

Comprehensive Rehabilitation Clinic
АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.
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Гороскоп

Овен  (2 1 .03 –20.0 4) 
Тиждень пройде на тлi ва-
ш о ї  е м о ц і й н о ї 
нестабiльностi. Постарайте-
ся забезпечити себе джере-
лом натхнення. З’явиться 
б а г а т о  ф i н а н с о в и х 
зобов’язань, зокрема перед 

близькими. Тиждень  дає непоганий шанс 
зазирнути  в майбутнє і хоч трішки набли-
зитися  до здійснення заповітного бажан-
ня. У четвер ваші мудрі поради знадоблять-
ся друзям. Стосунки  з партнерами по 
бізнесу і покровителями  погіршуються. 
Кохані не завжди будуть з вами щирими і 
відвертими. Нові знайомства вимагати-
муть від вас  багато часу та зусиль. У середу 
уникайте марнослів’я і не вдавайтеся до 
необдуманих вчинків. Якщо  дозволить 
здоров’я і не будуть заважати таємні недо-
брозичливці, то можна  легко впоратися з 
великим  обсягом невідкладної роботи. 
Нові знайомства і свіжі враження поліп-
шать  настрій у другій половині тижня. У 
вихідні ви захочете купити речі, які вам не 
по кишені. Багато рухайтеся. Обмежте при-
йом фармпрепаратів. Не переїдайте.

Телець (21 .04–21 .0 5) 
Тиждень принесе чимало 
хвилювань і розчарувань. 
Бережіть свою репутацію - 
при недостатньо  серйозно-
му ставленні до цього пи-
тання  ймовірні неприємні 

несподіванки. На сімейному небосхилі в 
середу з’являються грозові хмари. Вам буде 
нелегко знайти спiльну мову з колегами, але 
обставини вимагатимуть від вас порозу-
міння і прощення. У стосунках iз родичами 
домiнуватимуть образи i сварки. Уникайте 
необдуманих грошових витрат. Зосередьте  
увагу на грошових справах і тримайте під 
контролем витрати партнера в шлюбі й 
бізнесі, інакше можна  легко вилетіти в 
трубу. Ділові зв’язки можуть бути неміцни-
ми. Вівторок принесе хвилювання, пов’язані 
з близькою людиною. У вихідні остерігай-
теся шахраїв. Нагадає про себе варикозне 
розширення вен. Попереджайте появу на-
бряків. Відпочивайте, піднявши ноги на 
стілець. Фізичне перевантаження може 
викликати носову кровотечу.

Близнюки (2 2 .0 5 –2 1 .06) 
Працюють  з подвоєною на-
полегливістю, щоб  встигати 
за подіями. У понеділок  і 
вівторок ви можете легко 
розсваритися з тими, хто 
багато вам допомагав  у 
минулому. Чим би ви не за-

ймалися, необхідно пам’ятати, що ви не 
завжди і не в усьому маєте рацію. З головою  
занурені в роботу. Успіх у вівторок надасть 
нового імпульсу, творчим  людям - на-
тхнення. Сексуальне життя  пішло на спад. 
У п’ятницю і суботу ви насолоджуєтесь 
життям, у неділю - згадуєте про невиріше-
ні проблеми. Неочiкуваний поворот подiй 
може рiзко змiнити всi вашi плани. Близь-
ка людина зробить вам сюрприз, і не 
обов’язково приємний. Зростає ймовір-
ність травм та загострення хронічних за-
хворювань.Відмовтеся від смаженого, 
масного, копченого. Не використовуйте 
гострих приправ. Можливі збої в роботі 
гормональної системи. Частіше робіть пе-
рерви.

Рак (22 .06 –23.07 ) 
Порада  компетентного друга допоможе 
уникнути прорахунків у діловій сфері. 
Головний козир тижня - добра інформова-

ність. Використайте його, і в 
п’ятницю успіх у ваших ру-
ках. Жінки в неділю дуже 
примхливі, можуть надмір-
ною екзальтованістю від-

штовхнути від себе будь-кого. Переглядає  
деякі життєві засади. Дехто змінить  по-
гляди на проблему подружньої вірності. 
Захочете розставити усі  крапки над «і», але 
не поспішайте - до 20-го войовничий на-
стрій минеться. Шкода, що ваших вчинків 
майже ніхто не розуміє, мало того, їх навіть 
засуджують. Дні підвищеного травматизму. 
Рухайтеся обережно. Почастішають побу-
тові опіки. Непокоїтиме головний біль. 
Майте під рукою аптечку.

Лев (24 .07–23.08) 
У вівторок може з’явитися 
надмірна нервозність  і зайва 
ініціатива. Будьте обережні 
у розмовах, зміст яких мо-
жуть використати  проти вас. 
Скрутні часи перечекайте у 

теплому родинному колі. Розплутати  фі-
нансові проблеми допоможуть організатор-
ські  здібності і кмітливість. Надмірні ам-
біції створять додаткові труднощі в спілку-
ванні з діловими партнерами. У п’ятницю 
у романтичних стосунках все повертається 
„на круги своя”. З’являється нагода скорис-
татися своїми найкращими дiловими якос-
тями та дипломатичним талантом. Енергію 
недругiв можна повернути проти них са-
мих. Фінансові проблеми близькі до 
розв’язання. Знайдіть час для ретельного 
догляду за шкірою рук та обличчя. Прове-
діть глибоке очищення. Робіть масаж і під-
живлюючі маски. Сходіть до сауни чи лазні. 
Видалення мозолів відкладіть на кілька 
днів.

Діва (24 .08–23.09) 
Як натурi вільнолюбній, вам 
нелегко витримувати обме-
ження й визискування. Але 
зараз вам доведеться вико-
нувати чужi умови. Неспри-
ятливий час для великих 

покупок та поїздок. Поводьтеся  обачно. 
Необдуманий вчинок може легко  зруйну-
вати кар’єру. У вівторок можливі  непри-
ємності, пов’язані з втратою документів. У 
фінансовому плані період непоганий, хоча 
гроші з неба не сипляться.  На роботі мож-
ливі великі зміни, причому  пов’язані з 
критичною ситуацією. Як людині, яка по-
важає родинні  зв’язки, вам доведеться 
надати матеріальну допомогу комусь із 
близьких. Це створить додаткові труднощі 
в п’ятницю. Найскладніші дні місяця. Різко 
зросте кількість хворих на харчові отруєн-
ня і тепловий удар. Контролюйте показни-
ки артеріального тиску.

Терези (24 .0 9–23 . 10) 
На початку тижня ви можете стати свiдком 
або учасником неприємної події. Ваше 
вмiння збирати волю в кулак стане у 
пригодi. Придiлiть увагу здоров’ю i його 

загальнiй профiлактицi. До 
кінця  тижня будете жити, 
як на вулкані, - несподівані  
події постійно руйнувати-
муть ваші плани. Декого че-
кає удар «нижче пояса» від 

того, від кого ви цього ніколи не сподіва-
лися. Позитивні емоції можна черпати із 
спілкування з дітьми. Можуть  забути про 
важливу справу або  наплутати з докумен-
тами. До п’ятниці часто запізнюватиметеся 
на важливі  зустрічі. В неділю чужі заздро-
щі стають причиною багатьох ваших не-
приємностей. Не сідайте за кермо у пере-
збудженому стані. Особливої уваги потре-
буватимуть дiти чи інші близькі родичі, 
їхнi проблеми та iдеї будуть ключовими 
для вас. Це допоможе подивитися на свiт 
iншими очима. Подбайте про своє здоров’я. 
Запишіться на прийом до стоматолога. 
Вдалий час для протезування та лікування 
зубів. Позбавтеся зайвої ваги. Обмежуйте 
себе в їжі. Поєднуйте продуманий режим 
дня з фізичними навантаженнями.

Скорпіон (24 . 10 –22 . 1 1) 
Не ускладнюйте собi життя, 
уникайте бравади, особливо 
за кермом. У стосунках iз ко-
легами та близькими все за-
лежатиме вiд вашого вмiння 
поступатися. Несприятливий 

час для далеких поїздок. На початку  тижня 
ви зіткнетеся із сильною протидією  з боку 
партнерів чи начальства і  ваші грандіозні 
проекти почнуть пробуксовувати. Тільки 
інтуїція зможе вивести на нове грошове 
джерело. Велика покупка принесе радість. 
Якщо  на початку тижня ви не вплутаєтесь  
у чергову авантюру, то тиждень  мине по-
рівняно спокійно. Спілкування  з друзями 
стане джерелом позитивної енергії. У неді-
лю є ризик захворіти  на алергію або отри-
мати побутову травму. Нагадають про себе 
захворювання шлунково-кишкового трак-
ту. Не змінюйте звичного режиму харчу-
вання. Екзотичні страви можуть виклика-
ти небажані реакції. Підвищенню загально-
го тонусу організму сприятиме масаж стоп. 
Походіть босоніж.

Стрілець  (23. 11–21 . 1 2) 
Уже з понеділка вам відкри-
ють очі на певні загадки, 
мотиви i дiї оточуючих ста-
нуть зрозумiлiшими. Ймо-
вірні додаткові фінансові 
надходження. Це саме той 
час, коли можна стверджува-

ти: хто не ризикує, той не п’є шампанського. 
Доведеться  платити за старими рахунками  
в прямому і в переносному  значенні. У по-
неділок і вівторок краще не підходьте до 
телефону - отримана інформація навряд чи 
додасть життєвого оптимізму. Треба бути 
готовим до різких змін у стосунках з близь-
кими, але не слід надто драматизувати ситу-
ацію. Не лякайтеся  фінансових труднощів 
і ви можете розраховувати на підтримку 

друзів і родичів. У другій половині тижня  
будьте тактовними із діловими партнерами, 
бо ваша непоступливість тільки зашкодить. 
Неділя - день невиважених вчинків, за яки-
ми ви довго жалкуватимете. Операції з ви-
далення мигдалин і поліпів вдалі. Бережіть 
нирки. Відмовтеся від алкоголю. Корисною 
буде безсольова дієта. Частіше пийте чисту 
воду між прийомами їжі.

Козеріг (22.12–20.01) 
Ви переважно будете зайнятi 
домашнiми клопотами. Рідні 
потребуватимуть вашої під-
т р и м к и  і  п о ж е р т в и . 
Очiкуються серйознi витрати. 
У справах  і кар’єрі чистота 

ваших помислів вирішуватиме все. В четвер 
будьте стриманими у висловлюваннях, осо-
бливо щодо керівництва. Не найкращий час 
для поїздок і відряджень, знайдіть собі за-
няття вдома. Налаштований  егоїстично, 
через що багато суперечок  з оточенням. У 
п’ятницю будьте вищими за інтриги та пліт-
ки, спокійно виконуйте  свою роботу. Неділя 
- день легкого розчарування і поганого само-
почуття. Почастішають випадки зараження 
на грибкову інфекцію. Потурбуйтеся про 
власну безпеку. Не відмовляйте собі в повно-
цінному харчуванні. Хворим на анемію слід 
пройти черговий курс лікування. Швидше 
втомлюватимуться від роботи очі. Зробіть 
ввечері компрес на повіки.

Водолій (21 .01–19.02) 
Зараз краще утриматися вiд 
ризикованих кроків. Тиж-
день фiнансово несприятли-
вий, наберiться терпiння і 
перечекайте ці проблемні 
часи. Однак і сидіти склавши 

руки не варто. Обмірковуйте проекти на 
майбутнє. Переживає багато гострих від-
чуттів. У середині тижня усе те, що ви 
вважали стабільним, незмінним, може 
миттєво розвалитися, як картковий буди-
ночок. Не засмучуйтесь і не лякайтеся - 
просто деякі ваші уподобання повинні 
кардинально змінитися, хочете ви того, чи 
ні. Розчаровується  в деяких своїх перспек-
тивних  планах. У середу гороскоп не ра-
дить розлучатися з коханою людиною. У 
фінансовій сфері будьте ощадливими і 
прагматичними. У неділю не розбазарюйте 
свою енергію та несуттєві, дріб’язкові спра-
ви. Уваги потребуватиме опорно-рухова 
система. Не допускайте розвитку сколіозу. 
Укріплюйте м’язи спини. Слідкуйте за по-
ставою. Не пийте тонізуючих напоїв. Ведіть 
активний спосіб життя.

Риби  (20.02–20.03) 
У першій половині тижня 
уникайте конфлiктiв iз близь-
кими i контролюйте перепади 
свого настрою. Фiнансове 
становище трохи поліпшить-

ся, але це не означає, що треба сидiти i че-
кати манни небесної. Охоплені  настроєм, 
близьким до панічного, що, по-перше, 
бракує часу, а по-друге - грошей. У вівторок 
згадайте, що у вас є родина і друзі, і вони 
вас у біді не залишать. Життя доволі ста-
більне, але дещо монотонне. Приємна зу-
стріч із давніми друзями  скрасить сірі 
будні. На четвер заплануйте найсерйозніші 
справи - цей день несе удачу. В неділю до-
ведеться робити вибір, до якого ви ще не 
дозріли. Не піднімайте важкого. Незграб-
ний рух може призвести до защемлення 
нервових закінчень. У переддень свята 
багато турбот і хвилювань. Нервова систе-
ма перевантажена. Знаходьте час для по-
зитивних емоцій.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 15 ПО 21 
СЕРПНЯ  2022 РОКУ 
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

224.828.1773  &  630.991.7566224.828.1773  &  630.991.7566

for regional runs 
from Mon-Fri 

$28/hr 
min 2 years experience and 

clean DMV record a must 

Please call: 847.409.7704

Small transportation company in 
BROADVIEW 

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

В компанію з виробництва 
кухонних меблів, 

New Style Cabinets
Запрошуємо на роботу 

особу в офіс 
зі знанням програми AutoCAD

312.593.0079
1840 N. Major Ave., Chicago, IL 60639

Розмовляємо польською і англійською мовами

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

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

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

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

224.828.1773 or 630.991.7566224.828.1773 or 630.991.7566

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Insurance agency 
is looking for 

to provide coverage 
for Business and 
personal clients.

Insurance agency 

to provide coverage 

312.723.9963 312.723.9963 #14

INSURANCE AGENTINSURANCE AGENT

EMPLOYMENT  AGENCY

POLONIA 

773.282.1044

39 Years 

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

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

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

CALL US FOR A GOOD JOB!

Tire Repair & Sales 
New & Used Tires/All Sizes

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

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

 

#3
2773.235.2504   773.235.1300

You Deserve To Be 

With The Best!You Deserve To Be 

With The Best! Contact Us Today 
For Advertising:

Contact Us Today 
For Advertising:

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035

president.umg@gmail.compresident.umg@gmail.com

NEWSPAPER

    Local – IL-WI-IL
   Щодня вдома
  Добра оплата 
 Вимоги - з досвідом

Розмовляємо англійською 
і польською мовами

В транспортну  компанію
терміново потрібен
на роботу

 Bодії СDL «А»

847.830.2180

Запрошуємо на роботу спеціалістів 
і помічників для внутрішніх робіт 

773.505.5048 sms

<> З досвідом і без
<> Об»єкти – North-West Suburbs, IL

Розмовляємо - польською 
і  англійською мовами

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035



29

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
12 серпня 2022 №

 32
 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

 Потрібні монтажники та 
обробники з досвідом 
або для навчання.

 Позиції відкрито.
 Досвід корисний.
 Магазин на північ

від Чикаго. 773.849.4615773.849.4615773.849.4615

HARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORING

#18

773.697.1924 

Робота в місті
Чикаго

Робота в місті
Чикаго

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

#9/2021
Повна або
часткова
зайнятість

Повна або
часткова
зайнятість

773.715.1436773.715.1436

#21
Потрібен

працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!

Запрошуємо на роботу спеціаліста для 
інталяції систем огрівання і охолодження

Запрошуємо на роботу спеціаліста для 
інталяції систем огрівання і охолодження

 Об’єкти - Suburbs Chicago
 Вимоги – 6 місяців досвіду 
 Стабільна робота цілий рік

 Об’єкти - Suburbs Chicago 
 Вимоги – 6 місяців досвіду 
 Стабільна робота цілий рік

Розмовляємо - 
литовською, 
російською, 
польською і  
англійською 

мовами

Heating and Cooling System

773. 750. 8180773. 750. 8180

Запрошуються
на роботу

ФУГАЗЕРИ З УМІННЯМ 
МУРУВАННЯ. 
З досвідом 

роботи або без.

773-895-2544 
(Вєслав)

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

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

У будівельну компанію потрібні на роботу субконтрактори:
Спеціалісти для укладання плитки, маляри і столяри

312.593.0079
1840 N. Major Ave., Chicago, IL 60639

Розмовляємо польською і англійською мовами

-  Стабільна робота цілий рік

Запрошуємо на роботу 
водія для доставки

кухонних меблів в компанію, 
New Style Cabinets

New Style Cabinets
Запрошуємо на роботу досвідчених: 

столярів, малярів, і спеціалістів з інсталювання
у компанію з виробництва кухонних меблів

-  Пропонуємо високу оплату

312.593.0079
Розмовляємо польською і англійською мовами

1840 N. Major Ave., Chicago, IL 60639



All real estate advertising in this newspaper is subjected to the Federal Housing Act, according to 
which it is illegal to advertise any preference, limitation or discrimination based on race, color, religion, 

sex, handicap, family status or national origin, or an intention to make any such preference or 
discrimination in the sale, rental of financing of housing. In addition the Illinois Human Rights Act 

prohibits discrimination based on age, ancestry or marital status. “Ukrainske Slovo” newspaper will not 
knowingly accept any advertising for real estate, which violates the law. All real estate properties 

advertised are available on an equal opportunity basis. To report acts of discrimination, contact directly 
the U.S. Department of Housing and Urban Development.
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$5 off 25$

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 

 ЗДАЮ В РЕНТ

1BDR Apt - Des Plaines 
1BDR апартамент  
под наем в центъра 

на Des Plaines.  Цената 
включва  нови уреди  

(включително  пералня 
и сушилна), газ, топла 
и студена вода, обза-
веждане, отопление, 
отопляем вътрешен 

гараж за 1 кола и  
улично паркиране за 

повече. 

РЕНТ. Квартира в бей-
сменті: три окремі 
кімнати, які закрива-

ються на замок, спільна 
кухня, ванна кімната і 

вітальня. 
Околиця Belmont- 

Harlem близько авто-
бусної зупинки. 

В ціну входить обігрі-
вання і вода. 
773-622-8554

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

Family in Chicago  
is looking  for a 

personal nanny. ulgarian 
speaking is a plus.  Please 

contact wenaw87299@
mldsh.com

На роботу потрібні 
жінки для прибирання 
будинків. Робота в гру-
пах. ороша зарплата. 

 Забираємо з дому.  
847-312-6508. 

Потрібен водій CDL 
3000-3500$ за тиж-

день. Тел (773)600-5114 

 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

Playroom Cafe in Mount 
Prospect and 

Naperville, шукає куха-
ря. Необхідні мінімальні 

кулінарні навички, 
англійська м ова не 

обов’язкова, гнучкий 
графік, оплачувана 

відпустка на повний ро-
бочий день, по бажанню 
страхівка, конкурентна 

оплата, без роботи у 
свята, бажана наявність 
у вихідні дні, працювати 

до  7 pm. 
Доступні вакансії на 
неповний та повний 

робочий день.  
847.777.9048 #32

www.ukrslovo.net
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773.317.8035

7725 W. Wilson Ave. 
Norridge, IL 60706 

RUNWAY REALTY, INC 

Багаторічний досвід 
Знання ринку нерухомості
Висока професійна  кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ 

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker
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