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ЦІНУЄМО КОЖНЕ ЖИТТЯ! ЗРОБИМО
ВСЕ, ЩОБ УРЯТУВАТИ УКРАЇНЦІВ
З РОСІЙСЬКОГО ПОЛОНУ

Звільнені з російського
полону командири «Азовсталі» під час прес-конференції
за участю керівника МВС
Дениса Монастирського та
начальника ГУР МОУ Кирила
Буданова в Анкарі, Туреччина.
215 українських героїв-захисників, зокрема десятеро
і ноземці в, як і борони ли
нашу землю від рашистської
навали, в рамках обміну повернули з російського полону
і врятували їх від смертного
вироку країни-терориста, що
нехтує всіма нормами міжнародного г уманітарного
права і правилами ведення
війни.
«Це однозначно перемога для нашої
держави, для всього нашого суспільства.
А головне – для 215 родин, які зможуть
побачити своїх близьких у безпеці», – наголосив у своєму вечірньому відеозверненні у середу, 21 вересня, Президент
України Володимир Зеленський.
Серед звільнених – 188 оборонців
«Азовсталі» та Маріуполя – прикордонники, морпіхи, нацгвардійці, працівники
СБУ, поліції, медики, 108 з них – бійці
полку «Азов» (восьмеро були поранені
під час теракту, який влаштувала РФ у
Оленівці, де утримувалися полонені),
зокрема його легендарні командири.
86 днів вони тримали оборону міста,
зосереджуючи на собі потужні сили ворога на цьому напрямку, а потім, виконавши завдання, за наказом військового
командування з гідністю воїнів непереможної волі і честі вимушені були виконати ультиматум росіян, щоб зберегти
власне та врятувати життя цивільних, які
перебували у підвалах заводу. Обличчя
цих хлопців і дівчат відомі на весь світ
завдяки світлинам «азовця» Дмитра Козацького (на псевдо «Орест»). До речі, він

теж нині вже у безпеці разом з Миколою
Кущем, Костянтином Нікітенком (їх бойовики засудили до смертної кари), парамедиком «Пташкою» (Катериною Поліщук) та капітаном-медиком Мар’яною
Мамоновою, яка днями має народити
первістка... І ця дитинка півроку чекала
на визволення матусі, аби з’явиться на
світ вільною!
У своїй промові глава держави зазначив: «Ми пам’ятаємо про всіх наших
людей і намагаємося врятувати кожного
українця. В цьому сенс України, наша
сутність, цим ми відрізняємось від ворог а ... М и ц і н ує мо кож не ж и т тя! І
обов’язково зробимо все, щоб урятувати
всіх, хто перебуває в російському полоні».
В. Зеленський розповів подробиці цієї
непересічної перемоги – звільнення наших героїв, що містила три складові. За
його словами, «одного фаната Росії»
(кума Путіна держрадника Віктора Медведчука, показання якого вже зафіксувала СБУ) обміняли на 200 наших воїнів, за
п’ятьох українських командирів – Сергія
Волинського, Святослава Паламаря, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка та Де-

ниса Шлегу – за сприяння
президента Туреччини Ердогана віддали 55 полонених
«асвабадітєлєй», а громадяни
США, Великої Британії, Марокко, Швеції, Хорватії, до
звільнення яких долучився
Борис Джонсон і американська сторона, повернуться
додому за посередництва
Саудівської Аравії.
Зі свого боку вчора представники «Азову» підтвердили, що командир Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар
(«Калина») та командир 36-ї
окремої бригади морської
піхоти Сергій Волина вже на
волі, в третій країні, куди прибули згідно
з домовленостями про обмін. Ідеться про
Туреччину, де вони перебуватимуть під
особистою протекцією президента країни «на час до кінця війни». Про це говорив Володимир Зеленський напередодні.
Він також пообіцяв забезпечити їхнім
родинам можливість побачитися зі звільненими.
Щодо обміняного «фаната Росії», то
генеральний прокурор Андрій Костін
повідомив у Фейсбуці: «В обмін на життя
та свободу наших захисників Україна
віддала Медведчука. Досудове розслідування щодо нього завершено. Свідчення
Медведчука задокументовані. Ми нікого
не випускаємо на свободу, а передаємо з
української тюрми у велику тюрму, яка
називається Росія». Він пообіцяв – жоден
воєнний злочин РФ не залишиться безкарним. А також повідомив, що Київ
разом із союзниками працює над обміном
«всіх на всіх», а успіхи ЗСУ у контрнаст у пі щодня збільш у ють «обмінний
фонд».
Ольга ВАУЛІНА
Фото: mvs.gov.ua

НОВИЙ ПАКЕТ Ст. 2
ДОПОМОГИ ВІД США
НА 600 МЛН ДОЛАРІВ:
ЩО ВХОДИТИМЕ

У США оголосили про новий пакет
військової допомоги Україні на
600 мільйонів доларів, який
включає надання додаткових
боєприпасів та обладнання.

ДО ДЕРЖБЮДЖЕТУ Ст. 2
УКРАЇНИ НАДІЙШЛО ЩЕ
$1,5 МЛРД ГРАНТУ ВІД США

До державного бюджету України
надійшов останній транш у
розмірі $1,5 млрд з гранту у 4,5
млрд дол. США з Цільового фонду
Світового банку.

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ
1-888-505-4196 ВІДПОЧИНОК

У нас
дешевше!

Україна-США

НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ ВІД США НА 600 МЛН ДОЛАРІВ: ЩО ВХОДИТИМЕ
88 1000 високоточних 155-мм артилерійських
снарядів;
88 4 протиартилерійські радари;
88 4 вантажівки та 8 причепів для перевезення важкої техніки;
88 протидронові повітряні системи;
88 устаткування для розмінування;
88 протипіхотні боєприпаси Claymore;
88 підривні боєприпаси та обладнання;
88 стрілецьку зброю та боєприпаси;
88 прилади нічного бачення та інше польове
Цей пакет включатиме:
спорядження.
88 додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних
Олексій Резніков подякував Президенту
систем HIMARS;
США Джо Байдену та Міністру оборони США
88 36 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
за допомогу Україні.
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів, який включає
надання додаткових боєприпасів та обладнання. Про
це повідомляє Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter.
«Хороші новини від США: 21-й пакет допомоги у
сфері безпеки дозволено. Це ще одна інвестиція вільного світу в його перемогу на полях битв в Росії. Українська армія стала сильнішою. Це звільнить території і
людей», – йдеться в повідомленні.

ДО ДЕРЖБЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НАДІЙШЛО ЩЕ
$1,5 МЛРД ГРАНТУ ВІД США

23 вересня 2022 № 38

Українське Слово

www.ukrslovo.net

До державного бюджету України надійшов
останній транш у розмірі $1,5 млрд з гранту у 4,5
млрд дол. США з Цільового фонду Світового банку.
Про це повідомив у Твіттер Прем’єр-міністр
України Денис Шмигаль.
«До державного бюджету України надійшов
грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5
млрд від США з Цільового фонду Світового банку.
Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні
виплати та програми соцдопомоги. Дякую Президенту Байдену та США за
підтримку України», – написав він.
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Л

ідерство Сполучених Штатів Америки в підтримці України в боротьбі з російським агресором сприятиме подальшому зміцненню
обороноздатності української армії та перемозі. Про
це заявив Президент Володимир Зеленський під час
онлайн-участі в зустрічі The Clinton Global Initiative
(CGI), окрема панель якої була присвячена Україні.
Під час спілкування із 42-м Президентом США Біллом Клінтоном Володимир Зеленський зазначив, що
Сполучені Штати Америки для всього цивілізованого
світу є індикатором демократії, на який рівняються інші
країни. Тому важливо, щоб вони залишалися лідерами
в підтримці України та в тиску на Росію.
«Коли США дають Україні артилерію, потім інші
держави нас підтримують і також надають. Коли США
визнають (країну. – Ред.) спонсором тероризму, демократії Європи також підтримуватимуть цю ініціативу.
Тому, коли ви запитуєте в мене, чим США можуть допомогти, – бути лідерами», – заявив Глава держави.
Володимир Зеленський наголосив, що світ і, зокрема,
США вже багато зробили для підтримки України та
зміцнення нашої армії, результатом чого стала деокупація низки українських територій.
«Наші військові мають внутрішню стійкість – це їхня
любов і повага до батьківщини, до України. Але на полі
бою рук та очей замало. Також дуже важлива зброя. І
тут я хочу подякувати і Президенту Байдену, і Конгресу США за двопартійну підтримку України», – сказав
він.
Глава держави також закликав США спонукати інші
демократичні країни надавати більшу допомогу Україні, зокрема передавати необхідне озброєння.
«У них є та артилерія, яка нам потрібна, відповідна
зброя. І тут політично Сполучені Штати могли б тиснути», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що це
питання неодноразово обговорювалося з конгресменами, сенаторами, а також на рівні президентів.
Він висловив переконання, що в питанні боротьби з
агресором не можна залишатися осторонь і не висловлювати позицію чітко.
«Не можна балансувати між добром і злом, світлом і
темрявою. Треба обирати сторону. Кожен суб’єкт, кожна держава відкрита, вільна. Тож вони можуть обрати

ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМИ ТА МОБІЛІЗАЦІЯ –
ЦЕ ОЗНАКИ СЛАБКОСТІ РОСІЇ
Бріджит Брінк відреагувала на виступ Путіна, під
час якого він оголосив в Росії часткову мобілізацію,
назвавши це ознаками слабкості і провалу РФ у
розв’язаній нею війні проти України. Про це заявила
Посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.
Вона запевнила, що Сполучені Штати продовжать
підтримувати Україну.
«Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками
слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на
нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – написала Бріджит Брінк.

ВАЖЛИВО, ЩОБ США ЗАЛИШАЛИСЯ ЛІДЕРАМИ В
ПІДТРИМЦІ УКРАЇНИ ТА В ТИСКУ НА РОСІЮ

сторону, але не можуть бути посередині», – сказав Президент і наголосив, що Україна бореться саме за цінності – за свободу.
Глава держави зазначив, що США та світова спільнота мають змусити Росію сісти за стіл перемовин
після того, як її війська покинуть територію України.
Володимир Зеленський наголосив на важливості
збереження єдності вільного світу в питаннях санкційного тиску на агресора. Особливо це стосується тих
країн, де є російський лобізм.
«Дуже важливо не втратити об’єднану Європу, і тоді
об’єднаний обсяг цих санкцій точно вдарить і по ВПК
Росії, і по економіці. І вони точно це відчують. Але головне, щоб відчували не лідери РФ, а відчувало їхнє суспільство. А суспільство відчуває, коли б’ють по гаманцю громадян, коли обмежують їхні права та свободи. І
тут дуже важливо запровадити візові обмеження для

російської федерації. Суспільство Росії знатиме, що воно також має нести відповідальність за цю війну. Бо вони обирали цих лідерів. І ціну цієї війни вони повинні відчувати сильно», – зазначив Президент.
На переконання Глави держави, найголовніша санкція, яку необхідно застосувати
щодо Росії, – це визнати її державою – спонсором тероризму.
Він також нагадав, що українська сторона нещодавно презентувала рекомендації
щодо гарантій безпеки для України, які
підготувала міжнародна робоча група під
керівництвом Андрія Єрмака і колишнього
Генерального секретаря НАТО Андерса
Фога Расмуссена. Ці рекомендації мають
стати основою майбутнього договору щодо
гарантій безпеки для України, який, на
переконання Президента, міг би бути прикладом безпеки для всіх держав, які не є
членами НАТО.
Володимир Зеленський висловився за те, щоб до кола
гарантів безпеки нашої держави увійшли такі партнери
як США, Велика Британія, країни ЄС.
«Я думаю, що дуже важливо, щоб США стали першою
країною, яка підпише ці гарантії безпеки з українською
стороною», – резюмував він.
The Clinton Global Initiative (CGI) заснована у 2005
році колишнім Президентом США Біллом Клінтоном
та об’єднує світових лідерів для створення й реалізації
рішень для розв’язання найгостріших проблем світу.
Цьогоріч у вересні CGI збирається одночасно з Генеральною Асамблеєю ООН. Під час цієї зустрічі понад
тисячу учасників обговорюватимуть зміни клімату,
інклюзивне економічне зростання, доступність охорони здоров’я, кризу біженців тощо.

зи възможност и така Единствената необходимост е дакционната
щети на държавата в да докажем своята вярност в “Дневник”.
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стил Лукашенко. На някой да
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позиция

на

dnevnik.bg

U-Pick!

by appointment
ONLY
Tel.309.252.0808 after 1 PM

ми

Monday - Thursday $3.00 /lb
Friday - Sunday
$3.50 /lb

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB
9 септември 2022 № 36

Thistle Creek Orchard Chestnuts/Kesteni

В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

847-808-9500
АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ
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У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Laura Golub

Attorney at Law

www.ukrslovo.net
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ОФОРМЛЯЄМО СТРАХУВАННЯ:
 Човнів
 Оренда
 Бізнесів
 Життя
 Пенсійні плани

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями

МИ З ВАМИ надовго!

Licensed
in states

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

864.599.7176

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

ЯК ОБИРАТИ МЕД, ЧИМ ВІН КОРИСНИЙ ТА ЩО З НИМ ПРИГОТУВАТИ

Поговоримо про мед! Перший підсолоджувач людства.
Навколо цього продукту багато міфів:
хтось вважає його чи не панацеєю від усіх
хвороб, хтось замінює ним цукор, а хтось
боїться кидати в чай, бо вірить, що за високих
температур мед стає токсичним.
Розповідаємо про найпоширеніші міфи
щодо цього чудового продукту та публікуємо
рецепти, які смакуватимуть до свята, i не
тiльки.
Для цього ми поговорили з такими експертами: дієтологом Юлієаною Єргешевою,
педіатром Сергієм Макаровим, біологом
Олексієм Коваленком, алерголом Катериною
Хайдакіною.

ЧИ ДІЙСНО МЕД ТАКИЙ КОРИСНИЙ?
Мед – густа солодка маса, яку бджоли виробляють iз нектару квітів. Загалом у світі є
до 320 видів меду. Вони різняться за своїми
смаковими якостями та поживною цінністю.
В меді дійсно є такі поживні речовини як
цинк, калій i залізо. Проте, на жаль, у дуже
мізерних кількостях.
Наприклад, в одній столовій ложці меду
заліза всього 0,5% від денної норми. Проте цей
продукт має велику кількість вуглеводів i
калорій. Столова ложка меду еквівалентна 17
грамам цукру та 64 кілокалоріям.
Мед містить незначну кількість антиоксидантів та має доволі сильну бактеріальну дію.
Антиоксиданти захищають клітини нашого
організму від вільних радикалів.
Вільні радикали – це молекули, які виробляються, коли наш організм перетравлює їжу
або якщо ви були під впливом тютюну чи
радіації.

www.ukrslovo.net

ВІДВІДАЙТЕ
БОЛГАРІЮ

яснює науковець.

ЧИ БЕЗПЕЧНО ДАВАТИ МЕД ДИТИНІ?
Це залежить від багатьох факторів. Зокрема, від віку дитини. Мед категорично заборонений дітям до першого року життя, пише
Центр iз профілактики та захворювання США
(CDC).
Річ у тім, що у маленьких дітей до року мед
може викликати ботулізм.
«Із клостридіями ботулізму, які можуть
міститися в медi, легко впорається доросла
людина, але для маленької дитини це може
бути смертельно. Ботулізм у немовлят протікає дуже нетипово і його важко діагностувати», – каже педіатр Сергій Макаров.
Отже, підсолоджувати кашку або вмокати
в мед соску категорично не можна! CDC також
застерігає проти крекерів, мюслів та інших
продуктів iз вмістом меду для маленьких дітей
до року.

МЕД – ЦЕ АЛЕРГЕННИЙ ПРОДУКТ?
Люди можуть мати чутливість чи сильну
алергію на певні компоненти меду. Наприклад, на бджолиний білок.
«Алергія на мед – дійсно розповсюджене
явище. Її часто мають люди з алергією на
цвітіння трав i квітів. Також у зоні ризику й
ті, хто має алергію на бджолину отруту, бо в
меді також містяться білки бджіл, але це вкрай
рідкісні випадки», – пояснює алерголог Катерина Хайдакіна.

ЯК ОБИРАТИ МЕД
В якісному меді має бути більше фруктози,
а не глюкози, каже дієтолог Юліана Єргешева.

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

В РЕСТОРАНI „МЕХАНАТА“!
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Раціон, багатий на антиоксиданти, може
«До того ж фруктоза, що міститься в меді,
знизити ризики інфаркту. Тому – так, мед при надлишковому її вживанні «навантажує»
можна назвати продуктом трохи кориснішим печінку. Це може призвести до розвитку неза цукор.
алкогольної жирової хвороби печінки», – застерігає дієтолог.
ТО, МОЖЕ, МЕНІ КРАЩЕ ЗАМІНИТИ
Чи можна класти мед у чай чи як інгредієнт
ЗВИЧАЙНИЙ ЦУКОР МЕДОМ?
до випічки? Чи не стає він небезпечним під
Звичайно, ви можете це зробити. Це буде дією високих температур? Міф про небезпечкорисніше, ніж їсти звичайний столовий цу- ність нагрівання меду вже спростовував для
кор, якщо говорити про вміст поживних ре- кандидат біологічних наук Олексій Коваленко.
«Є теорія, що під дією високих температур
човин. Важливо розуміти, що, як і з цукром,
iз медом, який ви додаєте до чаю або страв, відбувається процес карамелізації меду, утвоголовне – це міра. Всесвітня організація охо- рюється 5-гідроксиметилфурфурол – органічрони здоров’я (ВООЗ) радить споживати не на сполука, яку отримують зневодненням
більше 6 чайних ложок цукру на день (25 деяких цукрів. 5-гідроксиметилфурфурол
грамів). Ця порада цілком підходить і для вважався потенційно канцерогенним для
меду. «Основна частина меду – це цукри. За- людини й був предметом масштабних дослілежно від сорту, якості та ступеня зрілості мед джень. Однак поки генотоксичність in vivo не
містить 21,7% – 53,9% фруктози та 0,4% – 44,4% була підтверджена. Немає підтверджень канглюкози, – пояснює дієтолог Юліана Єргешо- церогенних та генотоксичних ефектів на
ва. Також до його складу входить певна кіль- людину», – заспокоює Коваленко.
кість мінералів, ферментів, які виділяються
Також він додає, що ця речовина не є експідглотковою залозою бджоли, трохи вітамі- клюзивом для меду.
нів та вода. Столовий цукор теж складається
«Підсмажте собі тост і створите собі гріз фруктози та глюкози. Калорійність меду та ночку з 5-гідроксиметилфурфуролом. Утвоцукру – приблизно однакова – це 3,5-4 ккал рення 5-гідроксиметилфурфуролу залежить
на 1 грам продукту. В деякому розумінні мед від концентрації меду та температури. У
може бути кориснішим за звичайний цукор водному розчині, яким є чай, через розведенлише за рахунок незначної кількості вітамінів ня ця реакція буде суттєво гальмуватися. Так
i мінералів у його складі. Але! Ці ж домішки само з медовою карамеллю.
можуть зробити мед алергеном».
Якщо вживати ці страви у нормальних
Також дієтолог додає, що мед нарівні з концентраціях, то магічні та загадкові процукром при надмірному вживанні може при- дукти в меді вам не зашкодять. А якщо ваша
звести до розвитку надлишкової ваги, ожи- дієта – це лише чай iз медом i бекон, карамеріння, цукрового діабету та інших захворю- лізований медом, то й тоді 5-гідроксиметилвань. Він так само, як і цукор, може виклика- фурфурол теж не встигне вам нашкодити,
ти карієс i погіршувати перебіг шкірних за- адже незбалансований i калорійний раціон
хворювань.
зруйнує ваш організм значно швидше», – по-

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

Слідуй за
нами на

1141 Lee St, Des Plaines, IL 60016
Тел. 847.824.0100
Робочі години:
Пн, Вт, Ср, Чт, Нд: з 9 am до 1 am
пт., сб .: 9 am до 2 am
www.restaurantmehanata.com

Якісний мед iз часом кристалізується.
А кандидат біологічних наук Олексій Коваленко наголошує, що дуже важливо мати
перевіреного бджоляра.
«Правильний вибір меду і в давнину мав
велике значення. Наприклад, армія завойовника та письменника Ксенофонта, попри його
заборону, наласувалася дикого меду й масово
потруїлась – місцеві бджоли створювали мед
з отруйних квіток рододендрона жовтого», –
розповідає біолог.
Щоб не стати таким горе-дегустатором,
експерт радить пам’ятати кілька речей:
– Недбалість бджоляра може призвести до
забруднення меду хімікатами чи природними
токсинами. Низка рослинних отрут не впливають на бджіл, але дуже небезпечні для нас.
Випадки ботулінової інтоксикації в українському меді рідкість, але ця можливість, на
жаль, ніколи не дорівнює нулю. Бактеріальне
ураження та наявність токсинів неможливо
перевірити простими методами. Тому сертифіковані продавці та бджолярі з репутацією
– наше все.
– Якщо сталося диво і на вашій тарі з медом
ЩО СМАЧНОГО ПРИГОТУВАТИ З МЕДУ
є етикетка – перевірте її склад. В ідеалі там
має бути аж один складник – ви не повірите
Вікторія Мостовенко – кондитер та мама
– це мед. Загалом ароматизація медів – це чарівної Софійки. Її батьки мають власну
нормальне явище, якщо ви робите його самі пасіку, отож Вікторія любить готувати соло-

дощі на меду. А ще, окрім меду, вона радить
не нехтувати й іншими продуктами бджолярства, наприклад, квітковим пилком. Звичайно, якщо у вас немає алергії.
«Зранку я люблю прийти на кухню і випити склянку води. Це означає прокинутись
для мене. Періодично додаю у воду мед, лимон
чи квітковий пилок. Квітковий пилок – збалансований і повноцінний продукт харчування. Він на 20% складається з білка», – розповідає Вікторія. Вона пропонує спробувати
приготувати медово-бананові кекси та медовик, тісто для якого вона готує винятково на
меду.

МЕДОВО-БАНАНОВІ КЕКСИ З
ШОКОЛАДОМ
Інгредієнти: 1 банан, 2 яйця, 2 ст. л. меду,
2 ст. л. олії без запаху (наприклад, оливкової)/
вершкового масла, 4 ст. л. йогурту без наповнювача, сода/розпушувач, дрібка солі, 6 ложок
цільнозернового борошна.
Приготування: змішайте й збийте виделкою/вінчиком усі мокрі інгредієнти. Додайте
сіль, соду і борошно. Ще раз усе перемішайте.
Має вийти густе тісто, як на оладки. Силіконову форму змастіть олією без запаху. Ложкою
наповніть форми до половини. Втопіть у
кожному кексику шматочок шоколаду. Випікайте 25-30 хвилин при температурі 180°C.
Кекси можна посипати цукровою пудрою,
полити розтопленим шоколадом чи прикрасити вершковим або сирним кремом.

МЕДОВИК БЕЗ ЦУКРУ
«Мене відверто дивує рецептура медовиків, у яких 2-3 ст. л. меду і 175-200 грамів цукру.
Раніше я теж пекла медовик, але цей рецепт
найвдаліший!» – запевняє Вікторія Мостовенко.
Інгредієнти на коржі: 2 яйця, 50 г вершко-

вого масла, 200 г меду, 300 г муки, 10 г соди, 10
мл лимонного соку, дрібка солі/
Інгредієнти на крем: 300 г сметани 20%,
150 г вершків від 30%, цукрова пудра на смак
(приблизно 100 г).
Приготування: каструлю з товстим дном
поставте на вогонь. У неї покладіть мед і масло та грійте хвилин 10. Маса має стати однорідною. Зніміть iз вогню.
Зачекайте, помішуючи, щоб маса трохи
охолола. Введіть по одному яйця, перемішуючи все вінчиком. Соду погасіть лимонним
соком і додайте в основну масу.
Просійте борошно, додайте дрібку солі й
перемішайте, спочатку вінчиком, а потім
дерев’яною лопаткою. Маса має бути липка і
поки тепла – стікати з лопатки. Охолоджуйте
при кімнатній температурі хвилин 10-15 (не
довше). Починайте працювати з тістом, коли
воно ще ледь тепле. Воно має бути щільне (для
того, щоб перемішувати лопаткою) й надто
липке, щоб розкатати чи брати руками.
Присипте борошном пергамент, на якому
випікатимете корж. Лопаткою викладіть 1/4
тіста на пергамент і руками в борошні розплющіть його якомога тонше на весь лист.
Зверху посипте трішки борошном і густо
попроколюйте виделкою. Випікайте рівно 5
хвилин при температурі 180 градусів. Так випікаємо всі 4 коржі. Вони мають бути золотистого кольору, але не пересушені.
Пергамент можна знімати з теплих коржів.
Можна обрізати-підрівняти коржі ножем і з
обрізаного тіста зробити крихту для посипання боків. У крихту можна також додавати
смажені подрібнені горіхи.
Щоб приготувати крем, збиваємо сметану
20% iз цукровою пудрою й окремо збиваємо
вершки 30%. Потім з’єднуємо дві маси силіконовою лопаткою, акуратно перемішуючи.
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перед вживанням – дрібка розмарину, лаванди чи іншої спеції. Не давайте виробникам
робити це за вас, адже це зайвий ризик псування продукту, над яким так ретельно працювали бджоли.
– Фальсифікація меду, на жаль, є таким же
поширеним явищем, як і фальсифікація виборів. Часто для створення медоподібного
продукту використовують мед, цукор, лимонний сік та згущувачі. Саме останні часто дозволяють визначити мед-підробку.
Якщо капнути у пробу меду з водою краплю йоду і рідина стане синьою чи чорною, то
до ваших ласощів хтось досипав крохмалю.
Дуже рідко використовується порошок крейди – але якщо додати у склянку з водою та
медом трішки оцту і відбудеться утворення
бульбашок – то це саме вона.
«Можна перевірити мед іншими способами – крапнути продукт на шматок паперового рушника, якщо утворюються мокрі плями
чи «мед» протече, то це, на жаль, не мед, а
суміш iз цукровим сиропом. Чистий мед поступово розчиняється у теплій воді, утворюючи прозору рідину. Якщо утворюється каламуть, то й мед був створений за допомогою
«муток».
Не забудьте звернути увагу на консистенцію меду до купівлі. Улітку мед має бути
рідким, а взимку твердим. Тут не обійтися без
винятків – рапсовий мед може стати «зацукрованим» ще в серпні, а перетоплений за
низьких температур мед збереже більшість
своїх вітамінів. Проте, знову ж таки, перевірити технологію топлення меду складно і за
потреби її краще зробити самостійно», – каже
науковець.

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

773.317.9190
DLuxe Beauty Chicago
870 E Higgins Rd #130,
Schaumburg, IL 60173

DLuxe Lashes

meest.com
1-800-361-7345

ПІДТРИМАЙТЕ
РІДНИХ ТА
ДРУЗІВ!

www.ukrslovo.net

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

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

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

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

Українське Слово

MEEST НАДСИЛАЄ:
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Men’s life

ПРО ЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ
МОЖЕ СВІДЧИТИ ПІТЛИВІСТЬ УВІ СНІ

при якому різко падає рівень
цукру в крові. Це провокує неспокійний сон, підвищену пітливість, кошмари. А також може
свідчити про захворювання на
цукровий діабет.
Нічну пітливість може викликати і печія. Коли людина перебуває в горизонтальному положенні, проблема посилюється, і
це призводить до підвищеного
потовиділення. Тож, за порадою
лікаря, перед сном варто регулювати виділення шлункового соку
з допомогою ліків.
«Хропіння може бути причиною сильного пітніння вночі, –
зауважує лікар, – а також менопауза у жінок. Гормональний фон
при менопаузі та її наближенні
нестабільний, відтак це викликає
надмірне виділення поту. Проблему можна вирішити, скоригувавши синтез гормонів, це покращить і самопочуття, і настрій
жінки».
Порушення мозкового крово-

обігу, пухлини також можуть
провокувати надмірну пітливість.
Усі ці причини – очевидні.
Але можуть бути й опосередковані. Лікарі називають кілька
можливих факторів, що впливають на виділення поту вночі.
Наприклад, вірусні інфекції,
грип, запалення легенів, туберкульоз. А також лімфома, пухлина
наднирників і банальне ожиріння. Або вживання продуктів, що
стимулюють роботу жирових
залоз. Що робити, якщо проблема докучає? Як позбутися цього
дискомфорту? Насамперед, якщо
пітливість пов’язана з конкретним захворюванням, треба зосередитися на лікуванні й усунути
джерело проблеми.
Якщо ж нічне посилене пітніння не залежить від збоїв в
організмі, то спробуйте зробити
наступне: відмовтеся від гострої
їжі, кави і алкоголю; не їжте на
ніч (останній прийом їжі – не
пізніше, ніж за три години до
сну); не зловживайте солодощами
і спеціями, обмежте сіль у раціоні, на ніч приймайте душ. А також
провітрюйте приміщення перед
сном і спіть в одязі з натуральних
тканин.
Мирослава КРУК

СТАН ЗАКОХАНОСТІ СТАБІЛІЗУЄ ПСИХІКУ Й
ОПТИМІЗУЄ ПРОЦЕС МИСЛЕННЯ

Аналізу ючи численні дослідження, психологи дійшли висновку: закохана людина значно краще
адаптується до нових умов життя і
знаходить вихід із «глухих кутів»,
аніж та, яка ухиляється від «стріл
Амура».
За словами столичного лікаряпсихотерапевта Валерії Комарницької, під час
закоханості в організмі людини виникає сприятливе
гормональне тло,
що оптимізує процес мислення, стабілізує психологічний стан, позбавляє від стресів і
фобій, підвищує
захисні сили організму. Все це підтверджено науковими дослідженнями. Науковці навіть проводили
спеціальні тести діяльності головного мозку – серед людей у період
закоханості і тих, хто вживав наркотичні речовини сильної дії. Результати досліджень виявилися
ідентичними.
Багато хто з людей каже: для
того, аби мати снагу до життя і
здатність втілювати нові плани і
наміри, варто закохатися. Для людей творчих стан закоханості є
найкращим стимулом до створення
нових творів.

Однак стан сильної закоханості,
як стверджують психологи, може
переживати далеко не кожен. У
чому причина – лікарі і дослідники
однозначно пояснити не можуть.
Однак факт залишається фактом:
чимало людей наприкінці життєвого шляху із сумом визнають, що так
і не пізнали щастя кохати. Можливо,
допускають фахівці, причина
тут психологічна.
Якщо дитину
з ранніх літ батьки не навчили
кох ати, як що
між самими
батьками не було
теплих зворушливих стосунків, якщо самому
малюку мало перепадало любові від
найрідніших людей, – такій людині
в дорослому віці важко самотужки
навчитися кохати. Крім того, треба
зважати на темперамент і характер
людини. Якщо людина – егоїст, то
прийняти іншу людину в серце їй
часом просто не під силу.
Адже любов – це і здатність до
самопожертви заради іншого. А
той, хто зосереджений лише на собі,
чекає уваги суто до себе. І «любить
себе» з допомогою інших.
Леся ХОРОЛЬСЬКА
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Печія, хропіння, діабет Улітку
в спеку майже неможливо спати,
не пітніючи. Особливо без кондиціонера. Однак, якщо така
проблема турбує і в інші пори
року (і навіть у холод!), варто
уважніше прислухатися до власного здоров’я. Пітніти уві сні, за
словами лікарів, схильні однаковою мірою як чоловіки, так і
жінки. Нічний відпочинок із такою проблемою важко назвати
приємним: мокрий одяг і постільна білизна, відчуття дискомфорту.
Однак дискомфорт – не найгірше в цій ситуації. Такий симптом може сигналізувати про
проблеми в організмі.
Причиною спітніння можуть
бути, звісно, і банальні обставини: синтетична білизна, наприклад. Але якщо ви спите в одязі з
натуральної тканини і користуєтесь постільною білизною доброї
якості, а «мокрий» дискомфорт
усе одно докучає, то варто звернутися до лікаря.
Як пояснює лікар-ендокринолог Олена Ставицька, причин
пітливості може бути багато. Наприклад, гіпертиреоз – надмірна
активність щитоподібної залози,
яка при цьому виробляє більшу
кількість необхідних гормонів.
Захворювання може супроводжувати підвищена температура
тіла і надмірна пітливість.
Так само – гіпоглікемія, стан,

10

Do you want a Career in Beauty,
Makeup, Skincare, Fashion & more?
The beauty business is BOOMING, and you can be a part of this
exciting, recession-proof industry. Here is what the John Amico
Schools are doing to help you!
Ukrainians have been stylists in Ukraine, maybe migrating, others want an Illinois State license & new career. John Amico offers
grants, scholarship or student funding. We can also help those that
have a difficultly with the English language. We have full and part
time classes, day and evening. If you are interested in attending
* For information call or TEXT NOW to Niles Campus: Text
“UA” to 708-541-8527 or our Oak Forest Campus Text “UA”
to 708-631-2521

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

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

14

Ukrainian Weekly Newspaper  USA  Canada

Since 2002

Ukrainians Love It

PAGES FOR THE TRUCKERS IN THE USA & CANADA

23 вересня 2022 р. № 38 (981)

ГАБАПЕНТИН: ХОРОШИЙ ЧИ ПОГАНИЙ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ПРЕПАРАТ?
Небезпечні побічні ефекти опіоїдів і опіатів призвели до різкого зниження їх вживання.
Габапентин - один з найбільш часто використовуваних препаратів. Та чи є це хорошою альтернативою? Все залежить від джерела болю. Він не є дуже ефективним при гострому болю, як, наприклад, біль від травми або
післяопераційний біль.
Габапентин ефективний у зменшенні нейропатичного болю, спричиненого хворобою
або пошкодженням нерва. Такий біль може
виникнути внаслідок ускладнень від цукрового діабету, через наявність деяких проблем
зі спиною, після оперізуючого лишаю, розсіяного склерозу або після інсульту. Біль від
травмованого нерва відрізняється від болю,
викликаного пошкодженням інших типів
тканин. Його часто описують як пекучий,

стріляючий або стискаючий біль, поколювання або відчуття голок і шпильок.
Серед побічних дій габапентину можна
зазначити наступні: сонливість, збільшення
ваги, тремор, набряк щиколоток та труднощі
мислення. Деякі з перелічених реакцій можуть зменшитися при тривалому використанні препарату. Також препарат може викликати звикання/залежність. Тим не менш, він має
менше побічних ефектів, ніж опіоїди та опіати, і є безпечнішим (Н. Фіннеруп, та ін. «Нейропатичний біль: від механізмів до лікування». щоквартальне видання “Physiological
Reviews”, від 3.11.2020).
Як і багато інших препаратів, що впливають на нерви, габапентин ніколи не слід припиняти вживати без поступового зменшення
дози. Таке зменшення, яке здійснюється під
пильним наглядом лікаря, може запобігти

багатьом неприємним побічним ефектам, які часто виникають при різкій
зупинці прийому препарату.
Якби хтось приймав габапентин
при лікуванні розтягнення зв’язок або
артриту, він, ймовірно, не отримав би
значного полегшення. Така людина
може зробити висновок, що це не дієвий препарат. Деякі люди не вірять в
існування Бога, тому що не бачать
Його. Проте, є багато речей, які ми не
можемо бачити, але знаємо, що вони існують,
наприклад сила тяжіння чи вітер. Ми бачимо
їхні наслідки так само, як бачимо наслідки
Божої діяльності у світі.
Це природнє пізнання Бога було дане нам
усім. Як писав Св. Павло: “Бо Його невидиме
від створення світу, власне Його вічна сила
й Божество, думанням про твори стає видиме.

КРОСВОРД “ВАСИЛЬ СОЛОВЕЙ”
Горизонтально: 6. “Отаман …” – пісня
на слова Б.Токарського, музика В.Мухара.
7. “А вже соловейко … у гаю, маестро, як маг
заворожує всіх.” – із пісні “Маестро наш
скрипалю” на слова А.Канич, музика В.
Гринчука. 9. “Про моє сьогодення … материнські засмучені очі.” – із “Пісні про
маму” на слова О.Пуся, музика В.Гринчука.
10. “Щедра, прекрасна, і ніжно-небесна, й
…, як Місяць в верхах молодий.” – із пісні
“Вальс осені” на слова Т.Василька, музика
В.Гринчука. 11. “Небеса ти для мене і море,
… ділим і радість і горе.” – із пісні “Половина душі” на слова Б.Пісного, музика В.
Гринчука. 15. “Не мечем, не …, досягали
перемог.” – із пісні “Капелани” на слова
Б.Пісного, музика В.Гринчука. 16. “Любов
моя, любов …, пречиста-чиста, як роса!” – із
пісні “Любов моя” на слова Т.Василька,
музика В.Гринчука. 17. “Нас обрала війна, і
нема на то ради, ми в окопах … там, де
рвуться снаряди.” – із пісні “Помоліться за
нас” на слова Т.Василька, музика В.Гринчука. 18. Ім’я доньки співака. 19. Пісня на
слова Л.Нестеренко-Ланько, музика В.
Гринчука. 22. “ … очка, як той терен, а зовуть її Марічка.” – із пісні “Ой, ти Марічко,
чарівнице ”. 23. Високий чоловічий голос
яким володіє В.Соловей. 24. “… небо” – пісня на слова Б.Пісного, музика В.Гринчука.
28. “Хоч важко уже за святковим … обходити мамі гостей.” – із пісні “Дорогі мої
батьки” на слова Д.Гершинзона, музика
А.Говорадла. 31. Богдан … – український
поет (1954-2022), заслужений артист України, автор багатьох пісень які є в репертуарі В.Солов’я. 32. “Гучні коломийки в гуцульськім селі, палітра … широка й багата.” – із
пісні “Маестро наш скрипалю” на слова
А.Канич, музика В.Гринчука. 33. Пісня на
слова С.Сокольника, м у зика В.Були
(Солов’я). 34. “В платтях …, мов казка чудесна, осінь танцює свій вальс золотий.” – із
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пісні “Вальс осені” на слова Т.Василька,
музика В.Гринчука.
Вертикально: 1. “Все …, і жовкне, і гине,
вітром розноситься, ніби сміття...” – із пісні
“Родина” на слова В.Крищенка, музика О.
Злотника. 2. “Ой, там у Львові, на Старім
Замку, там … голуб пролітав ” – із української народної пісні “Ой, там у Львові”. 3.
“Біла калина у білій фаті … дарує тобі і мені!”
– із пісні “Мила моя” на слова Т.Василька,

Підготувала Лінда ФІЛЛІПС
Склав Анатолiй Лозовий
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Так що нема їм виправдання” (Римлян 1:20).
Не поспішайте з висновками, що Бога ніби
немає або що Йому байдуже до вас. Читайте
Біблію і дізнавайтесь, що Бог зробив для вас
через Ісуса. Багато людей, які саме так вчинили, знайшли спокій і реальну допомогу.

кою в …, у моєму серці на багато літ.” – із
пісні “Слід горянки” на слова Б.Пісного,
музика В.Гринчука. 13. Анатолій … – український композитор, співак, народний артист України, автор музики до однієї із пісень з репертуару В.Солов’я. 14. “… моя” –
пісня на слова Б.Пісного, музика В.Гринчука. 20. “Тільки родина, як зірка єдина, твій
… – надійний причал.” – із пісні “Родина”
на слова В.Крищенка, музика О.Злотника.
21. “Любов осіння зорепад, … яблуневий сад,
і жайвір наче навесні, співає радісні пісні.”
– із пісні “То знову осінь” на слова Т.Василька, музика В.Гринчука. 25. Особа, творчою
працею якої створено твір. 26. “Там … пісня”
– пісня на слова А.Канич, музика В.Гринчука. 27. “До серця мені … луг – оберіг, хоч
осінь приносить тривоги.” – із пісні “Запах
землі” на слова А.Вихруща, музика В.Гринчука. 29. “А часи надійдуть крізь розчинені
двері, шляхом тим поведе нас апостол … .”
– із пісні “Волонтери”. 30. Олександр … –
український композитор народний артист
України, Герой України. Автор музики до
однієї із пісень з репертуару В.Солов’я.
ВІДПОВІДІ:
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музика В.Гринчука. 4. “У душі …, сонячна
весна, радість і печаль. Ти така одна.” – із
пісні “Все в твоїх очах” на слова Б.Пісного,
музика В.Гринчука. 5. “Золоті Карпати знають, що у вас весілля … йде.” – із пісні
“Карпатське весілля”. 8. “Чом твої очі сяють
тим …, що то запалює серце пожаром?.” – із
пісні “Ой, ти дівчино, з горіха зерня” на
с л о в а І .Ф р а н к а , м у з и к а А . К о с Анатольського. 12. “Дівчина-горянка, згад-

Горизонтально: 6. “… відважний”. 7. “…
затьохкав …”. 9. “… питають …”. 10. “…
світла …”. 11. “… завжди …”. 15. “… автоматом …”. 16. “… палка …”. 17. “… щодня …”.
18. Марта. 19. “Ранок”. 22. “Чорні …”. 23.
Тенор. 24. “Заплакало …”. 28. “… столом …”.
31. … Пісний. 32. “… мелодій …”. 33. “Волонтери”. 34. “… барвистих …”.
Вертикально: 1. “... відцвітає …”. 2. “…
сизий …”. 3. “… щастя …”. 4. “… розмай …”.
5. “… чародійне …”. 8. “… чаром …”. 12. “…
світанках …”. 13. … Говорадло. 14. “Україно
…”. 20. “… порятунок …”. 21. “… достиглий
…”. 25. Автор. 26. “… полине …”. 27. “…
рідний …”. 29. “… Петро”. 30. … Білаш.
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ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ
ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

Українське Слово

www.ukrslovo.net

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS













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

We are
HIRING:

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

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

CALL US TODAY:

CELLEX CONSULTING GROUP:

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

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

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

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

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

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

CALL NOW
TO APPLY 📞📞 MARIANA

708.888.7755

THE TRUCKER’S ZONE

October 2021:

$3.71

November 2021:
December 2021:

$3.74

January:
February:

$3.94

March:

$3.75

THE TRUCKER’S ZONE

YEARS IN
BUSINESS

$3.69
$3.95

www.ukrslovo.net

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now available
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Українське Слово

BIG FUEL DISCOUNTS
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Люстерко
www.ukrslovo.net

Українське Слово
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ВЧЕНІ РАДЯТЬ
ЖІНКАМ
ВИСИПАТИСЯ

Якщо жінка мріє успішно зачати, виносити й народити здорового і міцного малюка, вона повинна насамперед висипатися!
Таку пораду дають лікарі, спираючись на ґрунтовні наукові
дослідження співробітників Техаського університету в СанАнтоніо.
Пояснюють вони це просто: під час сну в організмі виробляється дуже важливий гормон мелатонін. А він – справжнє
«золото» для здоров’я.
Донедавна вважали, що основна функція мелатоніну – регулювання добових ритмів, яким підкоряється робота всіх внутрішніх органів і систем. Але останні дослідження показали,
що можливості гормону сну набагато ширші і різноманітніші.
Мелатонін не тільки полегшує засинання, уповільнює процес
старіння і захищає організм від раку та інших серйозних захворювань. Він також відіграє важливу роль у терапії жіночого безпліддя, запобігає розвитку різних ускладнень під час
вагітності та пологів. Що цікаво, добовим і сезонним коливанням рівня гормону в крові підпорядковується жіноча сексуальна активність і фертильність, тобто здатність до зачаття і народження дитини.
Раніше медики стверджували, що синтез мелатоніну відбувається в епіфізі, розташованому в головному мозку. Однак
наразі точно відомо, що цей гормон може вироблятися в сітківці очей, шкірі, щитоподібній залозі і навіть у шлунково-кишковому тракті. Концентрація мелатоніну в крові нестабільна і
змінюється залежно від часу доби і сезону. Лікарі стверджують:
рівень гормону досягає піку о другій годині ночі, а до ранку
його вміст у крові падає до мінімальних значень. Понад те, вміст
мелатоніну збільшується до кінця осені й узимку, коли ночі
стають довшими.
Отож жінкам, які намагаються зачати дитину, необхідно
проводити в темряві не менше 8 годин на добу. Вчені з’ясували,
що мелатонін оберігає яєчники від окисного процесу, особливо
це важливо в період овуляції. Але щоразу, коли ви вночі вмикаєте світло, рівень мелатоніну падає.
Вчені рекомендують подбати про те, аби у нічний час ви
перебували без джерел світла хоча б 8 годин поспіль. Потрібно
повністю вимкнути світло від моніторів, гаджетів, із вулиці. В
крайньому разі, світло може бути червоним, але не білим або
блакитним. Для цього існують спеціальні лампи (в тому числі
й соляні), які не порушують цикл світло-темрява.
Тієї ж умови вчені рекомендують дотримуватися і вагітним
жінкам, оскільки мелатонін також регулює біологічний годинник майбутньої дитини. А нічні вмикання світла можуть призвести до гіперактивності у малюка або синдрому дефіциту
уваги.
До речі, ефект гормону мелатоніну залежить від індивідуальних особливостей метаболізму людини. Наприклад, у так
званих «жайворонків» виробництво мелатоніну починається
раніше і триває менше, ніж у «сов». Люди, що сплять довше
зранку і пізно лягають увечері, мають тенденцію виробляти
гормон протягом тривалішого періоду. На ці процеси можуть
впливати також вік людини, наявність патологічних станів,
фізіологічні показники шлунково-кишкового тракту, печінки,
нирок.
Леся ХОРОЛЬСЬКА

ЩОБ ГУСТЕ ТА КРАСИВЕ: ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ СТАН
ВОЛОССЯ І ЯК ЗРОБИТИ ЙОГО ЗДОРОВИ

Часті фарбування і гаряче
повітря – підступні вороги

Волосся – один з атрибутів краси. Як жіночої, так
і та чоловічої. Проте воно може сіктися, рідшати,
втрачати блиск та красу. Велике занепокоєння викликає випадіння волосся.
Якщо після розчісування на гребінці залишається дедалі більше волосин, слід з’ясувати, в чому причина. Лікарі часто пов’язують втрату волосся зі
стресами та браком вітамінів. Однак це лише частина правди.
Причинами облисіння можуть стати гормональна перебудова організму, порушення функції щитоподібної залози, зниження імунітету, дефіцит заліза,
результат вживання ліків.
А також захворювання шлунково-кишкового
тракту й навіть забруднена атмосфера. Великою
мірою стан волосся залежить від щоденного догляду
за ним. Густину волосся визначає кількість волосяних фолікулів, а це залежить від генетики.
Багато фахівців переконані: зробити
волосся густішим не допоможе
жодне лікування.
Окрім таких радикальних
методів, як його пересадка. В
середньом у волосяний покрив
голови складається з 100–150
тисяч фолікулів, у яких волосся розвивається і росте.
За нормальних умов ми втрачаємо за день до 100 волосків. Проте безліч причин уповільнюють ріст,
стоншують волосся і зумовлюють його
випадіння. Найбільш небезпечні «агресори» – часті
фарбування і термообробка.
«Наше волосся на 97% складається з кератину –
білкової речовини, що містить сірку. Якщо у вашому
раціоні мало білка, волосся стає рідким і тьмяним.
Вирішальне значення має якість білка, – наголошує
столичний лікар-терапевт Ірина Кравченко.
– Пісне м’ясо і рибу слід доповнювати продуктами
з цільного зерна, овочами і фруктами. Яскравість
кольору волосся забезпечує цинк. Блиск волосся
залежить від кількості сірки в нашому організмі. Аби
поповнити організм сіркою, слід з’їдати щотижня
3–4 яйця. Тож перейдіть на збалансоване харчування. Для росту волосся корисні також морська риба,
телятина, шпинат, гранат, оливкова олія».

Щоб волосся не ламалось – їжте сир
Лікарі-трихологи – фахівці зі здорового волосся
– звертають увагу на масаж шкіри голови. Це – найкращий засіб проти випадіння волосся. Він також
добре діє як профілактика облисіння.
Звісно, вдатися до послуг масажиста може не кожен, однак можна навчитися самомасажу голови.
Його бажано проводити після кожного миття волосся, а також у вільний час.
Якість волосся залежить від кровообігу шкіри
голови, тобто від живлення. Енергійно вдавлюйте
шкіру зігнутими пальцями – це позитивно вплине
на кровопостачання. Систематичний самомасаж дає
чудові результати. Миття голови має не тільки гігієнічні, а й косметичні цілі. Правило тут одне – волосся треба мити стільки, скільки воно того потребує. Тим, хто часто використовує для укладання
волосся гелі, лаки, муси, потрібно мити голову
кожного дня, адже ці засоби обтяжують волосся,
руйнують його.
Фахівці не рекомендують мити голову дуже гарячою або дуже холодною водою: оптимальна темпе-
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ратура – 35–45 градусів. Користуватися феном надто часто не варто, від нього псується волосся. Бажано робити це в режимі холодного сушіння, тримаючи фен на відстані 40 см від голови.
«Важливо правильно користуватися засобами для
миття та косметикою. Вибираючи шампунь, уважно
читайте написане на етикетці. Вибирайте той, який
підходить для вашого типу волосся. Не купуйте
шампунь «для всіх типів волосся», – радить косметолог-перукар Алла Тараненко. – Після використання аналізуйте результати. Думка, що час від часу
шампунь потрібно змінювати, хибна. Засіб для
миття, який вас повністю влаштовує, змінювати
варто лише у разі, коли стан волосся погіршується».
Якщо ви хочете зміцнити волосся, вживаючи
штучні вітаміни, обов’язково подивіться на список
компонентів, наголошує терапевт Ірина Кравченко.
Росту волосся сприяють фолієва кислота, селен,
цинк, залізо, кремній. Один із найважливіших – вітамін А, який поліпшує стан волосся, запобігає
ламкості. Вітамін А є в абрикосах, моркві,
вершковому маслі, сирі та багатьох інших продуктах.

Головне – не скільки випадає,
а скільки відросло
При розчісуванні волосся
зникають бруд, лупа, пил, вентилюється шкіра голови, вичісується відмерле волосся. Робити його
бажано двічі на день – вранці й
увечері по 3–5 хвилин.
Краще користуватися гребенем, особливо якщо волосся густе. При кожному розчісуванні проводьте щіткою по волоссю 100 разів.
Для ефективності додайте кілька рухів: розчісуйте
круговими рухами від скронь до верхівки, потім – від
скронь до чола і потилиці.
Робіть зигзагоподібні рухи. Усе це поліпшить
циркуляцію крові, прискорить засвоєння корисних
мікроелементів корінням волосся.
Для боротьби з випадінням волосся використовують різні маски. Найпростіша з них – суміш ріпчастої цибулі з медом. Натерту цибулю змішують із
медом у співвідношенні 4:1. Суміш втирають у коріння вимитого волосся.
Не переймайтесь надміру тим, що волосся випадає. Головне, кажуть лікарі, не те, скільки волосся
випало, а скільки відросло. Розділіть волосся на
проділ і подивіться, скільки нових волосків
з’явилося.
Якщо мало, ідіть до лікаря-трихолога. Лікування
залежить від діагнозу: дифузне (по всій голові) чи
локальне облисіння. У будь-якому разі лікар призначить лікувальні або косметологічні процедури.
Серед найпоширеніших такі:
– причісування лазерним гребінцем, який поліпшує обмін речовин у коренях волосся;
– мезотерапія – ін’єкції у шкіру голови на основі
вітамінів групи В, біотину, амінокислот і антиоксидантів;
– озонотерапія – вплив імпульсним струмом і
електростатичним полем.
Звісно, ці процедури доступні не скрізь, але лікар
може порадити інші ліки. Лікувальні спреї і лосьйони – не панацея. Багато з них справді ефективні, але
доти, доки їх використовують. Нормальне волосся
не потребує особливого догляду, однак слід підтримувати його в належному стані. І воно віддячить вам
красою.
Мирослава КРУК

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

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

Набір водіїв:
Великі обсяги та висока плинність транспортної галузі
ускладнюють пошук водіїв вантажівок.
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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 пропонуємо вам нові та вживані вантажівки/причепи в оренду, лізинг або купівлю та найм. Ми також допоможемо знайти
водіїв.

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

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego” тут, щоб допомогти вам!

Тамари 312.690.4818 або
tamaratr@floydlogistics.com

Душана - 630.948.5022 або dusan@superegoholding.net

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ СЬОГОДНІ ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!
THE TRUCKER’S ZONE
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“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

Українське Слово

“Super Ego” Physical Damage Insurance:

www.ukrslovo.net

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

Українське Слово
www.ukrslovo.net

THE TRUCKER’S ZONE

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

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

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

THE TRUCKER’S ZONE

17 years in business

TRUCKS FOR RENT

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

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos
2020 Freightliners
2020 Trailers

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

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus
Clean Inspection Bonus

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

Українське Слово

W2
Insurance
Paid Vacation
401K

www.ukrslovo.net

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

CONTACT US TODAY!
Email: safety@amerifreightsystems.com

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL

●

South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)

BBB Rating: A+

THE TRUCKER’S ZONE
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Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446
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Долі людські

НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЙОГО ЧЕКАЛА ВСЯ РОДИНА,
АЛЕ ВІН ПІШОВ У ВІЧНИЙ ПОЛІТ…

МОСКОВСЬКИЙ ПІП ОДНОГО ЗАГИБЛОГО БРАТА
ВІДСПІВАВ, А ДРУГОМУ ЦЕРКВУ НЕ ВІДКРИВ

Про страшне горе жительки невеликого села Голики Славутської громади на Хмельниччині Світлани Погорільчук ми дізналися з листа нашої
читачки Тамари Кононюк. За три місяці вона похоронила двох своїх
синів-героїв Віталія і Сашу. Обох люди зустрічали на колінах, пекли короваї. Тільки одного відспівував московський батюшка у церкві, а другого – українські на подвір’ї. І дзвони по ньому не дзвонили.
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Українське Слово

www.ukrslovo.net

ЗА ТРИ МІСЯЦІ МАТИ ПОХОВАЛА ДВОХ СИНІВ
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Брати Погорільчуки були нерозлучні з дитинства. Між ними три роки
різниці. Один за одного завжди горою стояли. А коли чотири роки тому
помер їхній тато, стали підтримкою і опорою мамі. Старший, Саша, підписав у 2019-му контракт з 80-ю Львівською десантною бригадою. Він
закінчив медучилище, тож і у війську працював за профілем – медиком.
У своїй професії став найкращим. Олександр Погорільчук – срібний
призер у конкурсі на кращого фахівця з тактичної медицини Збройних
сил України-2021. Молодший, Віталій, пішов вчитися на механіка з ремонту двигунів та автомобілів. Та уже у 20 літ слідом за братом підписав
контракт з десантною бригадою. Вони служили в одній роті. Правда,
Віталій був снайпером, а Саша – медиком. Разом виконували бойові завдання на Донбасі, зустріли війну на Херсонщині.
Віталій загинув у перші ж дні: у ніч з 25 на 26 лютого вивозив поранених побратимів з поля бою неподалік Шилової Балки. Проте снаряд з
ворожого літака поцілив у їхнє БТР, і хлопець отримав смертельні поранення. Він так і залишився лежати на полі бою, бо місцевість була
окупована. Можна тільки уявити, що відчував Саша і які слова говорив
мамі, коли повідомляв про смерть брата! Тоді він пообіцяв привезти його
додому. І дотримав слова. 16 квітня труна з тілом Віталія ночувала у рідній сільській хатині.
Після похорону Саша знову пішов на війну. Хоч мама молила не робити цього, бо вже втратила одного сина! Саша ж відповів, що він там
потрібен – має рятувати хлопців і відомстити за брата. Обняв маму і
наречену, обіцяв повернутися. І зробив це через три місяці після похорону брата. Тільки вернувся у труні, накритій блакитно-жовтим знаменом
на плечах у побратимів. На чорну від горя маму не можна було дивитися.
Росія забрала у неї все, чим вона жила. Її мрії тепер поховані у двох могилах на кладовищі у Голиках.
ПІСЛЯ ПОХОРОНУ ГРОМАДА ПЕРЕЙШЛА В УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ

За декілька днів після похорону Олександра Погорільчука жителі
Голиків зібрали збори. Про це написала нам вчителька-пенсіонерка Тамара Кононюк: «Якщо Віталія ховав отець Іван, представник московського патріархату, то Сашу відспівати мама запросила українських священників. Церква не була відкрита, дзвони не провели в останній путь Героя.
Це супроводжувалося і брехнею, і прокльонами від сім’ї отця Івана в бік
нещасної матері. І село зірвалося. Скликали збори, на яких одноголосно
проголосували за перехід голицької церкви до ПЦУ».
Староста села Василь Конченко у телефонній розмові сказав нам, що
наразі церква опечатана, там ніхто не править службу. Скільки це триватиме – невідомо, адже поки юридично оформляють документи.
«Я хочу запитати «глибоковіруючих» українців: якому Богу ви молитесь? Чи українська церква поміняла Ісуса Христа на Магомета? Чи відреклася від святої Діви Марії? Єдине, що ми, прихильники української
церкви, хочемо – поміняти російську і старослов’янську мову на нашу
рідну українську. То в чому тут крамола? А крамола – у грошах. Як сказав
один мій учень, кожна копійка, віддана московському патріархату, кулею
летить у спини нашим хлопцям. Якого ще аргументу треба, щоб перейти
в українську церкву?» – написала вчителька, два учні-брати якої загинули на війні з Росією.
Наталка СЛЮСАР

Вадим і Катя вже дорослі, але тоді, ввечері 6 вересня, як у дитинстві, обговорювали «секретний план»
дій. Вирішили влаштувати подвійний сюрприз батькам і вперше за місяці війни зібратись усією родиною
на невеличкому хуторі Чернігівщини. Сестра прилетить із далеких Нідерландів, а Вадим спробує на
кілька днів вирватися з бойових буднів льотчикаштурмовика… Шанси є! Адже 14 вересня йому виповнюється 27 років, та й у матері скоро день народження. Командир обіцяв відпустити на кілька днів…
– Хочеться, аби все було, як колись, хоч ненадовго… Без розмов про війну, із жартами, дитячим спогадами, шашликами, – поділився Вадим. – Я вже й
набір для пікніка придбав…
– Ну а сам що в подарунок хочеш?
– Ти ж знаєш, мої мрії ніколи не були матеріальними… Чомусь саме зараз, здавалося б, у зовсім невдалий для цього час, шалено захотілось сім’ї, діток,
будинок… І щоб не «холостяцький барліг», а «сімейне вогнище»… А ще взяти наплічники і подорожувати Херсонщиною, Одещиною, Карпатами… Одразу
після перемоги і цим займусь!
– Вадимко, як же ти подорослішав… Аби тільки
нічого не зірвалось і вдалось побачитись…
Зранку 7 вересня Катя написала брату, як сильно
його любить, побажала, аби Бог його беріг… Коли о
12-й він відповів коротким «Навзаєм», видихнула:
«Значить, все добре» і спокійно зайнялась справами…
За кілька годин майор Вадим Благовісний загинув
у небі над Миколаївщиною.
Це був 95-й бойовий виліт пілота-штурмовика на
літаку Су-25… За майже сотню бойових вильотів завдав ворогу численних втрат – знищував скупчення
броньованої техніки, живої сили противника, складів
пально-мастильних матеріалів та ракетно-артилерійського озброєння.
Родина таки зібралась на невеличкому хуторі
Чернігівщини. Але не з нагоди його дня народження… Йому так і не виповнилось 27…
– Мабуть, було трішки самонадіяно вірити, що все
буде добре, але я вірила, – каже Катерина. – Чудово
розуміла, що це війна, що вона не обирає, кого забирати, а кого ні, але так хотілося, аби із братом все
було добре. Україна втрачала льотчиків із перших
днів війни. Вадим іноді ділився, хоч і не охоче, що
втратив багатьох побратимів. Розповідав про похресницю, батько якої Герой України загинув в польоті,
а тепер дівчинка залишилась і без хрещеного…
Пам’ятаю, запитала, як можливо прийняти факт того,
що таких неймовірних хлопців вже немає, а Вадим
відповів, що іноді просто намагається думати, що
вони у відпустці…
Родом професійний штурмовик – зі звичайної
сільської родини, невеличкого хутора, навіть до школи доводилось ходити до сусіднього села. Тож його
юнацька амбітна мрія стати льотчиком здивувала всіх
односельчан.
– Батько – ветеринар, мати – домогосподарка. Та
коли Вадим вперше заявив, що хоче спробувати
вступити в льотний вуз, ми й не думали з нього насміхатись чи пропонувати простіші варіанти. Одразу підтримали, усі разом поїхали з ним на вступні
іспити і всі були переконані, що все вийде. На той
момент здавалось, що професія льотчика – це так
романтично… Вадим успішно закінчив військовий
ліцей і без проблем вступив до ХНУПСу. Вже під час
першої відпустки впевнено сказав: «Ось вона, професія мрії!» Та й про одногрупників одразу сказав,
що це його люди на сто відсотків, справедливі та
відчайдушні, які завжди прийдуть на допомогу. Я
навіть трішки по-доброму ревнувала до них. Після
24 лютого, коли Вадим ділився якимись маленькими
фронтовими деталями, я зрозуміла, це й справді неймовірні люди! Вони всі за ці місяці подорослішали

на десятиліття, показали себе справжніми Героями!
На жаль, багатьох із них уже немає…
Вадим випустився із ХНУПСу лише у 2018-му, на
його рахунку – не одна ротація в район ООС. Катерина каже, що він жив польотами, це було справою
його життя. Йому не потрібні були звання чи посади,
лише літак і пальне.
– Востаннє ми бачились 16 лютого. Провели день
у столиці, сходили в кіно, кожен із нас намагався не
ставити запитань про війну, хоча в повітрі відчувалась напруга. Я не витримала: «А ми вистоїмо, якщо
почнеться повномасштабне вторгнення?». Вадим
відповів однозначно: «А хіба є вибір? Мова ж іде далеко не лише про території… вони ідуть нас вбивати!».
Хто ж знав, що це наша остання зустріч?
Вадим із перших днів війни був переповнений

сміливістю та рішучістю, ніколи не відмовлявся від
бойової роботи. Та все ж знаходив час заспокоїти
рідних.
– Не розповідав, де саме літав. Єдине казав: «Ми
скрізь, де є проблеми». Сьогодні – Миколаїв, завтра
– Чернігів, післязавтра – Херсон, Луганщина, Донеччина, Харківщина… Очевидно, що і поблизу рідного
населеного пункту Вадиму доводилось літати. Ми
чули роботу авіації доволі багато разів, чули вибухи
в місцях скупчення техніки окупантів, тож очевидно,
що наші хлопці робили свою роботу добре. Наш хутір
не був в окупації, але прострілювався, навколо ворог
розмістив величезну кількість техніки. Батьки одразу заявили, що нікуди не поїдуть. На моє обережне:
«А, можливо, все ж варто…» одразу відрізали: «Вадим
нас захистить!». Залишатись було страшно, у маленькому хуторі на 50 хатинок особливо не заховаєшся…
Я розуміла, що батькам потрібна підтримка і була з
ними, лише у квітні виїхала за кордон.
Вадим Благовісний за видатні досягнення був нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІІ та
ІІ ступенів, останню нагороду Президент присвоїв у
серпні цього року, за кілька тижнів до загибелі.
– Вадим дуже багато зробив для України, і очевидно, що він, як ніхто, заслуговує найвищих нагород.
Пишаюсь ним і завжди ставитиму всім у приклад. Та
очевидно й те, що жодні нагороди не повернуть мені
найріднішої людини… Моторошно було прийти у
квартиру, в якій він проживав у Миколаєві. Виявилось, що життя там зупинилось ще 24 лютого. Квартира, в якій ще відносно недавно лунали безтурботні
жарти, святкувались іменини, збирались молоді
хлопці та дівчата, потонула у смутку… Літо в неї так
і не приходило, як і в багато українських домівок…
На бойовому рахунку повітряного воїна більше
100 одиниць знищеної броньованої техніки ворога,
понад 80 автотранспортних засобів, близько 40 автоцистерн пально-мастильних матеріалів та 800 осіб
живої сили противника.
Подано клопотання на присвоєння Вадиму Благовісному звання Героя України, посмертно…
Анастасія ОЛЕХНОВИЧ

This position
Requires
Hazmat & Tanker
Endorsements

THE TRUCKER’S ZONE

REGIONAL POSITION
AVAILABLE
STARTING
AT $2100
Per Week
The job is Monday thru Friday.
You will need to live in IL , WI or MI.
You will be sleeping at home at least twice
a week during those 5 days. 1099 or W2 available.

2 years of tractor trailer driving experience is required.

847-341-1859

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









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

Have your own Truck? We hire owner ops too. Call for availability
THE TRUCKER’S ZONE
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Call for more info. “Cheaper options available as well”
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Ярослав Мельник – командир зенітної
ракетної батареї «Бук М1». На його рахунку 28 цілей ворога: одинадцять бойових літаків різних типів, два гвинтокрили, дві крилаті ракети та тринадцять
безпілотників.
Батарея офіцера більше ніж пів року
на Харківщині протистояла льотчикам
російської імперії зла. Тут Ярослава називали нестримним, знали і поважали за
хоробрість у всіх сухопутних підрозділах
у районі ведення бойових дій. Бойова робота батареї змусила росіян відмовитись
від польотів і бомбардувань позицій військових та осель мирних мешканців. Охороняти його «Буки» просилися діти з
іграшковими автоматами.
Ярослав не боявся один зі своїм розрахунком кидати виклик великим групам
літаків росіян. Його самохідна вогнева
установка була вражена ракетою окупантів, але він зміг евакуювати бойову машину та знову поставити у стрій.
Ярослав Мельник – Герой України. Орден «Золота Зірка» йому вручив Президент України на церемонії з нагоди Дня
Повітряних Сил ЗС України.
Командир батареї вперше розповідає про
свою війну з російським окупантами. Про
те, що змушувало його ризикувати і перемагати. Про удачу, коли вдавалося зробити
неможливе. Про страх і злість, які неодмінно є на війні. Про «Золоту Зірку» Героя
України та коротку розмову з Головноко-

області. Напевно, тому що рашистські льотчики там були дуже активними. У перший
же день наш бойовий розрахунок збив тут
бойовий гвинтокрил росокупантів. Бійці
Нацгвардії України знайшли рештки машини та екіпажу.

Про те, як один «Бук» може
протистояти десятьом літакам

мандувачем ЗСУ та Командувачем Повітряних Сил. Далі – лише пряма мова мисливця за російським літаками.

Про перші протиповітряні бої
– У лютому наша батарея несла бойове
чергування в Херсонській області. 24 числа
о 4:25 почули гуркіт артилерії та спалахи
від вибухів на горизонті.
Ми отримали наказ спочатку переміститися до Нової Каховки, а згодом до Запоріжжя. Тут 26 лютого зранку ми збили
першу рашистську ціль. Група російських
гвинтокрилів на малій висоті летіла атакувати наші підрозділи. Двома ракетами ми
збили один з них – Мі-17. Поблизу Запоріжжя ми виконували бойову роботу до
середини березня. Далі отримали наказ
висунутися в район міста Ізюм Харківської

– Одночасно в небі над Харківщиною
могли перебувати великі групи ворожих
літаків, інколи їх кількість перевищувала
десяток. Росіяни здійснювали авіанальоти
на місто Ізюм та околиці і полювали за засобами ППО, тобто за нами. Наша батарея
протистояла їм одна. Це означає, що як
тільки ми увімкнемо свою апаратуру для
виявлення і захоплення цілі, то відразу
станемо зручною і добре помітною мішенню для десяти рашистських льотчиків. Як
тільки вони нас виявлять, то без вагань
відмінять свої польотні завдання з бомбардування військ чи об’єктів і миттєво зосередяться на знищенні нашого ЗРК. Десять
літаків можуть випустити десять протирадіолокаційних ракет. Можуть і більше.
Тобто співвідношення сил було, м’яко кажучи, не на нашу користь. Та ми все одно
вступали в протиповітряні бої. Російські
стерв’ятники полювали за нами, а ми – за
ними.
У нас були секунди. Увімкнути апаратуру, виявити і захопити об’єкт. Вмикаємо
радар підсвічення – у кабіні рашиста пи-

щать і світяться індикатори, сигналізують
йому, що він вже наша ціль. Всі його поплічники в небі вже це також знають. Ми
виконуємо бойовий пуск і стрімко залишаємо свою позицію, аби врятуватися від
протирадіолокаційних ракет. Під час протиповітряного бою ми «ведемо» одну ціль.
Що в цей момент роблять інші літаки – ми
не бачимо. Але усвідомлюємо. Як правило,
у цей час вони вже випускають по нас свої
ракети.
Бажання збивати окупантів було дуже
сильне. Одного разу ми отримали інформацію про два ворожі літаки в нашому районі.
Вийшли на позицію, виявили і захопили
ціль. Знищили окупанта. Після цього мали
б швидко переміститися, але злість та запал
бою переважили. Ми почали полювати за
другим літаком. Виявили його. Він же побачив, що сталося з його напарником. Міг
спробувати атакувати нас, але виявився
слабкодухим. Почав виконувати розворот,
щоб втекти. Ми знищили ще й його.

Про піхоту, яка була рада бачити
зенітників на своїх позиціях
– Зона ураження нашого комплексу –
декілька десятків кілометрів. І ми могли б
шукати для себе позиції подалі від лінії
бойового зіткнення, у безпечних місцях. Це
все одно б дозволяло нам виявляти і знищувати цілі. Та наша батарея, навпаки,
підходила якомога ближче до переднього
краю. Чому ми так робили? Бо шкодували
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ВОДІЇВ CDL «А»

708.945.5421
708.228.6479
Розмовляємо
польською і
англійською
мовами

<|> Маршрути – OTR
<|> На вибір – Dry Van або Reefer
<|> Оплачуємо – 75 C/M або 30% від вантажу
<|> Компанія знаходиться - Hillside, IL
<|> Вантажівки – Kenworth or Peterbilt

THE TRUCKER’S ZONE

single/team

Features of the business for sale:

-

Located in Addison, IL
Over $150k in equipment
Perfectly located with many returning clients
Eight experienced mechanics on staff
Recently renewed lease for $16,900 per month for 10 years
Parking for 60 TRUCKS paying $300 per month (cover the
entire monthly lease payment)
- 10,000sf truck rapair facility
- Netting around $400k annually
- Owner willing to train
Please note that ONLY bisiness is for sale,
not real estate.

For more info please call 224.422.9430

site. www.actiontruck.us

email: ofﬁce@actiontruck.us

В малу транспортну компанію
терміново
потрібні на
роботу:

www.imgtrucking.com

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

Українське Слово

NOW
HIRING
ВОДІЇ
до $1/за милю

Are you iterested in owning a
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?

www.ukrslovo.net

708-655-4483

розрахунків зенітних гармат. Приємно було дізнаватися, як піхотинці робили те, що вже було не під
нашу піхоту на передовій. Потрапити під силу нам – знищували надзвичайно невиавіаційний удар – це, напевно, ще гірше, сотні цілі.
ніж перебувати під вогнем артилерії. Ми
Про влучання протирадіолокаційної
прагнули вберегти нашу піхоту від авіаракети
бомб і йшли якомога ближче до підрозділів
на передовій. Так ми мали більше можли– Одного разу російська ракета вразила
востей завадити ворогу завдати авіаудару. нашу самохідну вогневу установку. Ми
Але водночас це і робило нас надзвичайно робили все правильно. «Відпрацювали» по
вразливими. Та ми йшли на це. Усвідомлю- цілі, змінили позицію. Однак це нам не
вали, що піхота, танкісти, артилерія по- допомогло. Вибух, шок. Перевіряю себе –
требують нашого прикриття від ударів з цілий. Руки, ноги – на місці. Дивлюсь на
повітря. Сам факт, що поруч стоїть «Бук», всіх, хто поруч. Всі живі і неушкоджені. Ми
неабияк підбадьорював бійців сухопутних залишаємо нашу підбиту бойову машину
підрозділів. Нас за це дуже поважали. Нам і біжимо в найближчу лісосмугу. Звідти
за це дякували. Це бойове братерство, яке спостерігаємо, як у полі самотньо стоїть
й словами не опишеш.
наш «Бук». За деякий час я вирішую поНаша присутність у районі бойових дій вернутися до установки, перевірити її і
змушувала гвинтокрили росокупантів спробувати евакуювати. З одного боку – це
«притискатися» якомога ближче до землі. просто «залізо», заради якого не варто
І тут вони ставали гарною ціллю для опе- ризикувати життям.
раторів ПЗРК, кулеметників та бойових
(Закінчення на ст. 22)

For sale truck repair business in Addison

Долі людські

На фото: Головнокомандувач
ЗС України генерал Валерій
Залужний, Командувач
Повітряних Сил ЗС України
генерал-лейтенант Микола
Олещук та командир зенітної
ракетної батареї, Герой України
майор Ярослав Мельник під
час урочистої церемонії з
нагоди Дня Повітряних Сил ЗС
України
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(Закінчення. Початок на ст. 21)
З іншого боку – це «залізо» має шанс
знищити ще чимало ворожих літаків і врятувати багато життів. І це наша єдина
можливість тут і зараз бити ворога. Біжу
полем до самохідної вогневої установки,
пробую запустити, все виходить. Своїм
ходом добираюся до укриття. Чи мені було
страшно? Було. Та я сам обрав цю професію.
Зараз іде війна, і це мій час виконати добре
свою бойову роботу. Відкидаю страх і захищаю неньку Україну.

Про полювання і його результати

Про дім в танку, охоронців з
іграшковими автоматами та
підтримку людей
– Воювати доводилося в дуже складних
умовах. На початку березня на Харківщину
повернулася люта зима. Морози до мінус
двадцяти градусів. Все замерзало. Ми не
знімали із себе ватяних штанів і курток
упродовж декількох діб. Не бачили тепла і
гарячої води. Не могли навіть розпалити
вогнища поблизу, бо це нас демаскувало.
Далеко від позиції, у чагарниках ми могли
ненадовго розвести багаття. Розморожували воду, щоб напитися, розігрівали консерви. Грілися. Декілька тижнів нашим будинком була наша самохідна установка. Ми
жили, їли, пили, спали і воювали в танку.
Згодом ми перемістилися ближче до населених пунктів. Місцева родина запросила
нас у свій будинок. Люди дбали про нас, як
про рідних. Топили піч, готували їжу, приносили різноманітні продукти і страви.
Цивільні люди дивилися на нашу бойову роботу і поважали нас, адже бачили, як

збиваємо літаки, які до нашого прибуття
сюди безкарно кидали бомби на містечка і
села. Будь-яка поломка техніки – люди вже
тут. Привозять запчастини. «Кажи, що
треба. Все знайдемо», – казали.
Якось ми помітили на лінії зіткнення
підбитий російський ЗРК «Тор». Нам він
підходив як донор запчастин для ходової
частини. Треба було його відбуксирувати із
небезпечної зони трактором. І серед місцевих людей швидко знайшовся фермер, який
надав трактор, і доброволець, який згодився сісти за кермо. У бронежилеті і шоломі
він разом з нами вирушив трактором у
небезпечну зону, і ми таки притягнули
російський «Тор».
До мене приходили місцеві діти з іграш-

ковими автоматами і пропонували свою
охорону: «Там на постах стоять твої солдати, охороняють позицію. Давай ми замінимо їх або будемо охороняти разом». Треба
було підібрати спеціальні слова, аби відмовитись від такої допомоги. Ось така підтримка людей була.

Про бойовий розрахунок
– Усіх людей з мого бойового розрахунку, з якими я воював, я назву поіменно. Це
Андрій, Роман, Олексій. Частину військовослужбовців підрозділу мені довелося
відправити в тил з несправною технікою, а
вони зосталися зі мною бити окупантів.
Одного разу я також отримав наказ від вищого командування вибути в тиловий район. Та пояснив командирам, що не
маю тепер морального права залишити свій бойовий розрахунок. Добре,
що мене почули і зрозуміли. Цієї ж
доби ми знову вийшли на полювання
і знищили відразу три цілі. На установці лишилися одна ракета. Ми повернулися на базу. Поспали сорок
хвилин, поки самохідну вогневу
установку знову зарядили боєкомплектом. Потім знову вийшли на позицію і «приземлили» ще два літаки.
Після цього майже три доби росіяни
взагалі не літали. Оговтувались, напевно. Пробували зрозуміти, що сталося.
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– На початку весни ми могли виходити
на «полювання» щодня у будь-який час
доби. І ми не вагаючись виходили. Нами
керувало бажання помститися за всі злочини, що коїли російські льотчики, за всі
біди, які вони несли і мирним мешканцям,
і нашим військовим. За бомбардування, за
знищені родини і оселі, за забрані життя.
Це все відбувалося на наших очах. Тож ми
вперто їхали на позиції, попри небезпеку,
попри перевагу окупантів у небі. Ми лагодили свою техніку, яка не витримувала
таких навантажень, щоби знову і знову
вийти на своє полювання. Рашистькі літаки тоді, на початку весни, практично постійно перебували в небі над контрольованою нашими військами територією. Наприкінці весни вони вже не з’являлися в
районі нашої роботи. Бажання літати,

шукати і знищувати ми у них відбили. Ми
виконали більше ніж сорок бойових пусків
та знищили 28 цілей ворога. Дві крилаті
ракети, два гвинтокрила, 11 бойових літаків різних типів та 13 БПЛА. Ми ще не
довели справу до кінця. Зупинимося, коли
звільнимо всю Україну та вполюємо всіх
російських стерв’ятників.
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CHICAGO PREMIER
ONE WEEKEND ONLY! | SEPT 24 + 25

TICKETS START AT $40

AuditoriumTheatre.org
312.341.2300
Vladyslav Dobshynskyi, photo courtesy of Kyiv City Ballet.

Donate to
the Ukraine
War Relief
Effort!

2022–23 SEASON SPONSORS

2022–23 SERIES SPONSOR

Florian
Fund
Official Hotel
Partner

Global and Chicago Dance

KYIV CITY BALLET SPONSORS

The Polsky
Foundation
Presenting Sponsors

Special thanks to Chicago Loop Alliance for their additional support

Про «Зою», «Надюшу» та NASAMS
– Батарея – дві самохідні вогневі установки (СВУ) та одна пуско-заряджальна
установка. Одну СВУ ми назвали «Надюша», іншу – «Зоя». Ми дякували їм постійно
за їхню відданість і покірність. Вони їхали
з нами в пекло боїв і не ламалися в найважчі моменти.
Я приходив до «Зої» зранку і казав: «При-

віт, дівчинко! Як ти? Добре в тебе все працює?». Заводили, перевіряли, виїжджали.
Під час протиповітряних боїв я часто казав:
«Ну що, Зою, ще одну ракету випустимо і
їдемо відпочивати?». Ми розмовляли з нею,
як з бойовою подругою.
Бувало, що «Зоя» не хотіла працювати.
Щось виходило з ладу. «Зою, ну що ж таке?»
– запитував я її. І ми їхали ремонтуватися.
Тоді я думав, що «Зоя», напевно, щось знає
і не хоче виходити в цей час на позицію. Це
ми, люди, готові завжди до роботи. А техніка може й вередувати. «Зоя» – наш талісман. Ми берегли її, а вона нас. «Зоя» вберегла наше життя під час влучання ракети,
вона вберегла життя сотень українських
військових і цивільних людей, по яких не
були завдані авіаудари.
Бувало, що «Зоя» і «Надюша» виходили
на полювання одночасно. І це була неймовірна колективна робота. Наприклад, мій
бойовий розрахунок міг лише привертати
до себе увагу ворога, а в цей час бойовий
розрахунок «Надюші» із засідки неочікувано для окупантів завдавав їм нищівного
удару. Воювати «Буками» – це справжнє
бойове мистецтво, де можна щоразу розробляти нові прийоми. Навіть одна вогнева
установка – це самодостатня грізна бойова
одиниця. А дві – це вже серйозна сила, що
може повністю змінити ситуацію в небі.
Звісно, за умови, якщо ви любите свою
техніку, вмієте її застосовувати, маєте волю
нищити ворога і перемагати. Я переконаний, що «Бук» – найкращий ЗРК для бойової роботи близько від лінії зіткнення.

Наразі все частіше говорять про передачу нам зенітних ракетних комплексів
NASAMS. І мене запитують, чи зміг би я зі
своєю батареєю швидко навчитись застосовувати їх. Я відповідаю: «Дайте нам
трохи часу, ми навчимося працювати на них
і будемо нищити ворога так, як цього ніколи і ніхто не робив».
Про коротку розмову з Головнокомандувачем ЗСУ та Командувачем Повітряних
Сил
– Звичайно, інформація про бойову роботу нашої батареї фіксувалася і проходила
через всі командні пункти за підпорядкуванням. Напевно, в якийсь момент мої командири вирішили, що ці результати достойні відзнаки. На урочистій церемонії з
нагоди Дня Повітряних Сил ЗС України
Президент України вручив мені орден «Золота Зірка» Героя України. Після нагородження до мене підійшов Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук. Потиснув руку,
сказав: «Дякую за твою бойову роботу. Її
поважають всі українці». Далі він підвів
мене до генерала Валерія Залужного. Представив: «Це командир батареї, який робить
на полі бою те, чого ще ніхто ніколи не
робив». Головнокомандувач відповів: «Добре, що такі хлопці є в нашій армії». Я ж
тільки зауважив, що таких хлопців у нас
багато. Тож ми завершимо війну нашою
Перемогою.

Долі людські

Моя нагорода – це велика заслуга всього
бойового розрахунку. Зенітний ракетний
комплекс «Бук-М1» – зброя колективна. Від
швидких правильних дій кожного залежить
успіх бою. До того ж, якби хтось боявся, був
невпевнений, я б, напевно, не пішов би
збивати літаки з такими людьми. Ми всі
були єдиним цілим, слухали і чули один
одного.
Про сорокалітню ракету і результати, що
перевершили очікування
– Одна з наших ракет була виготовлена
у 1983 році. Я дивився на неї і сумнівався,
чи полетить вона до цілі. Ми зарядили її і
згодом виконали бойовий пуск. Майже сорокалітня ракета знищила ціль. Російський
літак падав на землю після її влучання,
немов осінній листок. Відео падіння було
знято різними людьми з різних місць і

опубліковано в інтернеті.
Це не єдина ситуація, коли
результат перевершував наші
очікування. Одного разу ми
отримали завдання виявити і
знищити дві випущені ворогом крилаті ракети. Наша самохідна вогнева установка
може працювати одночасно
лише по одній цілі. Тож ми
усвідомлювали, що знищення
навіть однієї крилатої ракети
буде великою удачею. Ціль ми
виявили, виконали бойовий
пуск. Наша зенітна ракета
розірвалася так, що уламками
пошкодила дві крилаті ракети
рашистів.
Також ми збили літак, не випустивши
жодної ракети. Виявили ціль. Увімкнули
радар підсвічення. У кабіні рашиста в цей
час зазвучали звукові повідомлення про
опромінення радаром. Він зрозумів, що з
мисливця перетворився на ціль. Напевно,
це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. Літак розбився.

Владислав НАЗАРКЕВИЧ
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Best American Windows
Професійно
і швидко
інсталюємо

<|> Вікна – стандартні і custom
<|> Вхідні двері
<|> Балконні двері
<|> Patio doors

 Помірні ціни – від виробника,
співпрацюємо з компаніями Advance Window, Climate Guard,
Marvin Windows та іншими
 Можливий швидкий термін
виконання замовлення – 2+ тижні
 Телефонуйте за безкоштовними
вимірами і ціною вже сьогодні!

Новим клієнтам
знижка до 20 % з
посиланням на рекламу
Розмовляємо українською мовою

773.986.9404
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Компанія Best American Windows - зробимо професійно для кожного з вас!
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Production Manager WANTED

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.

Responsibilities:
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

Required skills:
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 selfdirect and self-prioritize work with the ability to
pivot as needed

Education and Experience:
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

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

Contact us at
847-378-7260
or send your resume to
ask@hamptonsbrine.com

All American

Exterior Solutions

Запрошуємо на роботу:

All American

Exterior Solutions

Запрошуємо на роботу:

СПЕЦІАЛІСТІВ І ПОМІЧНИКІВ АСИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА
НА SIDING У WAREHOUSE
 Працювати для
Carpenters Union
 Оплачуємо – до $44/год
 З досвідом і без
 Об»єкти –
North-West Suburbs
 Даємо бенефіти

847.754.6929

Розмовляємо
польською
і англійською мовами

www.aaexs.com

В кабельну компанію Lantech Communications
запрошуємо на роботу:

Наша адреса:
150 Oakwood Road
Lake Zurich, IL 60047
www.aaexs.com

847.754.6929
Розмовляємо польською
і англійською мовами

Heating and cooling
installers needed!
<> Steady work, new construction –
we will teach
<> Pay – $20-$35/H
<> Must speak English, have a car
<> Also - Subcontractor needed!

Українське Слово

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

 40+ год за
тиждень,
можливість
overtime

www.ukrslovo.net

Оплачуємо - $1500+ /тиждень!

 Висока оплата

ВИМОГИ: Drivers Licence, SSN,
англійська середнього рівня

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!

23 вересня 2022 № 38
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!
МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!
Comprehensive Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.

ГОЛОВНА БІЛЬ, ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

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

СТЕНОЗ?

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

Защемлення нервів і сосудів знімає ДЕКОМПРЕСІЯ! - звільнення нервових волокон, защемлених випнутим диском,
або спазмованими м’язами. Це універсальний спосіб зняти спазм, набряк, запалення і усунути першопричину болі.
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985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com
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Овен

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 26 ВЕРЕСНЯ
ПО 2 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ

Козеріг

( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1)
Ви переважно будете зайнятi
домашнiми клопотами. Рідні
потребуватимуть вашої підтримки і пожертви.
Очiкуються серйознi витрати. У справах і кар’єрі чистота ваших помислів вирішуватиме все. В
четвер будьте стриманими у висловлюваннях, особливо щодо керівництва. Не найкращий час для поїздок і відряджень, знайдіть собі заняття вдома. Налаштований
егоїстично, через що багато суперечок з
оточенням. У п’ятницю будьте вищими за
інтриги та плітки, спокійно виконуйте
свою роботу. Неділя - день легкого розчарування і поганого самопочуття. Почастішають випадки зараження на грибкову
інфекцію. Потурбуйтеся про власну безпеку. Не відмовляйте собі в повноцінному
харчуванні. Хворим на анемію слід пройти
черговий курс лікування. Швидше втомлюватимуться від роботи очі. Зробіть ввечері компрес на повіки.

загальнiй профiлактицi. До кінця тижня
будете жити, як на вулкані, - несподівані
події постійно руйнуватимуть ваші плани.
Декого чекає удар «нижче пояса» від того,
від кого ви цього ніколи не сподівалися.
Позитивні емоції можна черпати із спілкування з дітьми. Можуть забути про важливу справу або наплутати з документами. До
п’ятниці часто запізнюватиметеся на важливі зустрічі. В неділю чужі заздрощі стають причиною багатьох ваших неприємностей. Не сідайте за кермо у перезбудженому стані. Особливої уваги потребуватимуть 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 Водолій
їжі. Поєднуйте продуманий режим дня з
фізичними навантаженнями.
Скорпіон

( 2 4 .10 – 2 2 .11)
Не ускладнюйте собi життя,
уникайте бравади, особливо
за кермом. У стосунках iз колегами та близькими все залежатиме 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 порівняно спокійно. Спілкування з друзями
стане джерелом позитивної енергії. У неділю є ризик захворіти на алергію або отримати побутову травму. Нагадають про себе
захворювання шлунково-кишкового тракту. Не змінюйте звичного режиму харчування. Екзотичні страви можуть викликати небажані реакції. Підвищенню загального тонусу організму сприятиме масаж стоп. Риби
Походіть босоніж.
Стрілець
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( 2 .11 – 2 1.12 )
Уже з понеділка вам відкриють очі на певні загадки, мотиви i дiї оточуючих
стануть зрозумiлiшими.
Ймовірні додаткові фінансові надходження. Це саме
той час, коли можна стверджувати: хто не ризикує, той не п’є шампанського. Доведеться платити за старими
рахунками в прямому і в переносному
значенні. У понеділок і вівторок краще не
підходьте до телефону - отримана інформація навряд чи додасть життєвого оптимізму. Треба бути готовим до різких змін у
стосунках з близькими, але не слід надто
драматизувати ситуацію. Не лякайтеся
фінансових труднощів і ви можете розраховувати на підтримку друзів і родичів. У
другій половині тижня будьте тактовними

( 2 0 . 0 2 – 2 0 . 0 3)
У першій половині тижня
уникайте конфлiктiв iз близькими i контролюйте перепади
свого настрою. Фiнансове
становище трохи поліпшиться, але це не означає, що треба сидiти i чекати 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 стабільне, але дещо монотонне. Приємна зустріч із давніми друзями скрасить сірі
будні. На четвер заплануйте найсерйозніші
справи - цей день несе удачу. В неділю доведеться робити вибір, до якого ви ще не
дозріли. Не піднімайте важкого. Незграбний рух може призвести до защемлення
нервових закінчень. У переддень свята
багато турбот і хвилювань. Нервова система перевантажена. Знаходьте час для позитивних емоцій.

Українське Слово

( 2 1. 0 1–19 . 0 2 )
Зараз краще утриматися вiд
ризикованих кроків. Тиждень
фiнансово несприятливий,
наберiться терпiння і перечекайте ці проблемні часи.
Однак і сидіти склавши руки
не варто. Обмірковуйте проекти на майбутнє. Переживає багато гострих відчуттів. У
середині тижня усе те, що ви вважали
стабільним, незмінним, може миттєво розвалитися, як картковий будиночок. Не засмучуйтесь і не лякайтеся - просто деякі
ваші уподобання повинні кардинально
змінитися, хочете ви того, чи ні. Розчаровується в деяких своїх перспективних
планах. У середу гороскоп не радить розлучатися з коханою людиною. У фінансовій
сфері будьте ощадливими і прагматичними. У неділю не розбазарюйте свою енергію
та несуттєві, дріб’язкові справи. Уваги потребуватиме опорно-рухова система. Не
допускайте розвитку сколіозу. Укріплюйте
м’язи спини. Слідкуйте за поставою. Не
пийте тонізуючих напоїв. Ведіть активний
спосіб життя.

www.ukrslovo.net

те його, і в п’ятницю успіх у ваших руках.
Жінки в неділю дуже примхливі, можуть
надмірною екзальтованістю відштовхнути
від себе будь-кого. Переглядає деякі життєві засади. Дехто змінить погляди на проблему подружньої вірності. Захочете розставити усі крапки над «і», але не поспішайте - до 20-го войовничий настрій минеться. Шкода, що ваших вчинків майже
ніхто не розуміє, мало того, їх навіть засуджують. Дні підвищеного травматизму.
Рухайтеся обережно. Почастішають побуТелець
( 2 1. 0 4 – 2 1. 0 5 ) тові опіки. Непокоїтиме головний біль.
Тиждень принесе чимало Майте під рукою аптечку.
хвилювань і розчарувань. Лев
(2 4 .07–2 3.0 8)
Бережіть свою репутацію У вівторок може з’явитися
при недостатньо серйознонадмірна нервозність і заму ставленні до цього пийва ініціатива. Будьте обетання ймовірні неприємні
режні у розмовах, зміст яких
несподіванки. На сімейному небосхилі в
можуть використати проти
середу з’являються грозові хмари. Вам буде
вас. Скрутні часи перечекайнелегко знайти спiльну мову з колегами, але
те у теплому родинному
обставини вимагатимуть від вас порозу- колі. Розплутати фінансові проблеми доміння і прощення. У стосунках iз родичами поможуть організаторські здібності і кмітдомiнуватимуть образи i сварки. Уникайте ливість. Надмірні амбіції створять додатнеобдуманих грошових витрат. Зосередьте кові труднощі в спілкуванні з діловими
увагу на грошових справах і тримайте під партнерами. У п’ятницю у романтичних
контролем витрати партнера в шлюбі й стосунках все повертається „на круги своя”.
бізнесі, інакше можна легко вилетіти в З’являється нагода скористатися своїми
трубу. Ділові зв’язки можуть бути неміцни- найкращими дiловими якостями та дипломи. Вівторок принесе хвилювання, пов’язані матичним талантом. Енергію недругiв
з близькою людиною. У вихідні остерігай- можна повернути проти них самих. Фінантеся шахраїв. Нагадає про себе варикозне сові проблеми близькі до розв’язання. Знарозширення вен. Попереджайте появу на- йдіть час для ретельного догляду за шкірою
бряків. Відпочивайте, піднявши ноги на рук та обличчя. Проведіть глибоке очищенстілець. Фізичне перевантаження може ня. Робіть масаж і підживлюючі маски.
викликати носову кровотечу.
Сходіть до сауни чи лазні. Видалення мозоБлизнюки
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) лів відкладіть на кілька днів.
Працюють з подвоєною на- Діва
(2 4 .0 8 – 2 3.0 9)
полегливістю, щоб встигати
Як натурi вільнолюбній, вам
за подіями. У понеділок і
нелегко витримувати обмевівторок ви можете легко
ження й визискування. Але
розсваритися з тими, хто
зараз вам доведеться виконубагато вам допомагав у мивати чужi умови. Несприятнулому. Чим би ви не займаливий час для великих полися, необхідно пам’ятати, що ви не завжди купок та поїздок. Поводьтеся обачно. Неоі не в усьому маєте рацію. З головою за- бдуманий вчинок може легко зруйнувати
нурені в роботу. Успіх у вівторок надасть кар’єру. У вівторок можливі неприємності,
нового імпульсу, творчим людям - натхнен- пов’язані з втратою документів. У фінансоня. Сексуальне життя пішло на спад. У вому плані період непоганий, хоча гроші з
п’ятницю і суботу ви насолоджуєтесь жит- неба не сипляться. На роботі можливі ветям, у неділю - згадуєте про невирішені ликі зміни, причому пов’язані з критичною
проблеми. Неочiкуваний поворот подiй ситуацією. Як людині, яка поважає родинможе рiзко змiнити всi вашi плани. Близька ні зв’язки, вам доведеться надати матеріл юд и на з р о би т ь в а м с юрп ри з , і не альну допомогу комусь із близьких. Це
обов’язково приємний. Зростає ймовірність створить додаткові труднощі в п’ятницю.
травм та загострення хронічних захворю- Найскладніші дні місяця. Різко зросте
вань.Відмовтеся від смаженого, масного, кількість хворих на харчові отруєння і текопченого. Не використовуйте гострих пловий удар. Контролюйте показники арприправ. Можливі збої в роботі гормональ- теріального тиску.
ної системи. Частіше робіть перерви.
Терези
( 2 4 . 0 9 – 2 3 .10 )
Рак
(22.06 –23.07)
На початку тижня ви можете
Порада компетентного друга
стати свiдком або учасником
н е п ри є м н о ї п од і ї . В а ш е
допоможе уникнути проравмiння збирати волю в кулак
хунків у діловій сфері. Голостане у пригодi. Придiлiть
вний козир тижня - добра
у в а г у з д о р о в’ю i й о г о
інформованість. Використай-

із діловими партнерами, бо ваша непоступливість тільки зашкодить. Неділя - день
невиважених вчинків, за якими ви довго
жалкуватимете. Операції з видалення мигдалин і поліпів вдалі. Бережіть нирки. Відмовтеся від алкоголю. Корисною буде безсольова дієта. Частіше пийте чисту воду
між прийомами їжі.

Гороскоп

( 2 1. 0 3 – 2 0 . 0 4 )
Тиждень пройде на тлi вашої
емоційної нестабiльностi.
Постарайтеся забезпечити
себе джерелом натхнення.
З’явиться багато фiнансових
зобов’язань, зокрема перед
близькими. Тиждень дає
непоганий шанс зазирнути в майбутнє і хоч
трішки наблизитися до здійснення заповітного бажання. У четвер ваші мудрі поради
знадобляться друзям. Стосунки з партнерами по бізнесу і покровителями погіршуються. Кохані не завжди будуть з вами
щирими і відвертими. Нові знайомства
вимагатимуть 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 недоброзичливці, то можна легко впоратися з великим обсягом невідкладної
роботи. Нові знайомства і свіжі враження
поліпшать настрій у другій половині тижня. У вихідні ви захочете купити речі, які
вам не по кишені. Багато рухайтеся. Обмежте прийом фармпрепаратів. Не переїдайте.
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
Small transportation company in
BROADVIEW

LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER

for regional runs
from Mon-Fri

$28/hr

min 2 years experience and
clean DMV record a must

Please call: 847.409.7704
Transportation
company looking for
after hours
Dispatch from
4 pm - midnight.
Must speak
Ukrainian, English.

224.828.1773 or 630.991.7566
 Вантажі - Fedex Ground
 Маршрут - Champaign, IL Houston, TX - Champaign, IL
 Робота 5 днів на тиждень
 Оплачуємо – 75 С/M,
або $2000/тиждень
 100% - Hook and Drop
 New Volvo Truck 2022 automatic

312.623.1067
773.988.3035

POLONIA

39 Yearsss
in Busine

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

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

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

773.282.1044

Запрошуємо на роботу
власників Sprinters
Маршрути –
48 штатів

Required - min 1 year
experience, double and triple
endorsement, сlean MVR

Розмовляємо
польською і
англійською
мовою

847.858.1073

Tire Repair & Sales
New & Used Tires/All Sizes

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

773.235.2504 773.235.1300
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МАЛЯРА
В AUTO REPAIR BODY SHOP

Insurance agency
is looking for

Для малювання і шпаклювання
легкових автомобілів  Вимоги – досвід роботи

INSURANCE AGENT

 Майстерня знаходиться
за адресою:
1301 Armitage Ave.,
Melrose Park, IL 60160
Розмовляємо польською і
англійською мовами

to provide coverage
for Business and
personal clients.

312.723.9963

Bring your lashes to luxurious Iength!

773.317.9190

23 вересня 2022 № 38

312.995.2029

28

EMPLOYMENT AGENCY

#32

www.ukrslovo.net

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

ЗАПРОШУЄМО ВОДІЯ CDL «А» ДЛЯ ЇЗДИ
НА РОБОТУ В TEAM, АБО TEAM-ВОДІЇВ

224.828.1773 & 630.991.7566

Українське Слово

Transportation company need
LOCAL DRIVER

065 7.8035
0
.
7
0
1
847.7
773.3

#14

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
#21

773.715.1436

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

Запрошуємо на роботу
Помічника і спеціаліста з інсталяціїї
cайдингу і металевих панелей
<|> Висока оплата
<|> Вимоги – автомобіль і Drivers License
Потрібні також на роботу - subcontractors

312.536.9135

Розмовляємо польською і
англійською мовами

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
PROJECT MANAGER
В КОМПАНІЮ З ІНСТАЛЯЦІЇ ДАХІВ

 Потрібні монтажники та
обробники з досвідом
або для навчання.
 Позиції відкрито.
 Досвід корисний.
 Магазин на північ
від Чикаго.

Повна або
часткова
зайнятість

#18

Розмовляємо польською і
англійською мовою

773. 750. 8180

773.849.4615

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

#9/2021

773.697.1924

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

(Вєслав)

СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНСТАЛЯЦІЇ
СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ І ОБІГРІВАННЯ

Розмовляємо
польською і
англійською
мовами

847.274.4710

Залиште
повідомлення (Єва)

#36

847.312.5421
Запрошуємо на роботу досвідчених ЕЛЕКТРИКІВ
 Повна ставка
 Стабільна робота
цілий рік
 Добра оплата
 Об»єкти - North
Suburbs
Вимоги: автомобіль, інструменти

224.436.2067 224.595.5836

Розмовляємо російською,
литовською, польською і
англійською мовами

23 вересня 2022 № 38

Бізнес/ресторан
на продаж.

Об»єкти - North
Chicago and North
Suburbs
Вимоги: власне авто

Українське Слово

уємо
Запрошботу
на ро



Розмовляємо
англійською мовою

773-895-2544



Вимоги – досвід
роботи і мати свій
автомобіль

Розмовляємо
польською і
англійською
мовами

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

 Оплачуємо – $26-$30/год
 Об»єкти – North Suburbs
 Вимоги – власне авто

Запрошуємо на роботу
спеціалістів з інсталяції
систем огрівання і охолодження

 Стабільна робота цілий
рік
 Оплата - $30/год +

Розмовляємо литовською,
російською,
польською і
англійською
мовами

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

Запрошуємо на роботу
помічника для
мурування
нових буди`нків
і для перемуровувань
(цегла, камінь)

Терміново потрібні на роботу
СПЕЦІАЛІСТИ З МУРУВАННЯ З
ВМІННЯМ ФУГУВАННЯ

773.980.4422

Heating and Cooling System

Робота в місті
Чикаго
Потрібні жінки на
прибирання
будинків

708.769.6448

847.630.4050

Запрошуємо на роботу спеціаліста для
інталяції систем огрівання і охолодження

www.ukrslovo.net

 Зарплатня –
60K/year
 Must speak
English

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

НЕРУХОМІСТЬ

КУПЛЮ

ЗДАЮ В РЕНТ

ШУКАЮ

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

ШУКАЮ В РЕНТ
КУПЛЮ

Family in Chicago
is looking for a
personal nanny. ulgarian
speaking is a plus. Please
contact wenaw87299@
mldsh.com
Потрібен водій CDL
3000-3500$ за тиждень. 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

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО

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

Трак сервіс запрошує
на роботу досвідчених дизельщиків та
електриків.
#38
630-350-9989

Realtor / Broker

630-673-6593

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

РІЗНЕ
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ПРОДАЮ

ПРОПОНУЮ

На роботу потрібні
жінки для прибирання
будинків. Робота в групах. ороша зарплата.
Забираємо з дому.
847-312-6508.
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Carry Out and
Delivery ONLY

$5 off

25$

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

vpayuk@yahoo.com
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www.ukrslovo.net

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

SUPER EGO HOLDING LLC
IMG TRUCKING
S & T TRUCKING
MEEST
BONDAR INSURANCE GROUP
TRIPPLE D EXPRESS

•
•
•
•

AMERIFREIGHT SYSTEMS LLC
STATE EXPRESS
ALEXANDRA’S PIEROGI
SHOP & SAVE GROCERY
STORES
• POLAMER

•
•
•
•
•
•

MILA’S INSURANCE SERVICES
LAW OFFICE OF LAURA GOLUB
MEI FREIGHT INC
GABRIEL TRAVEL
ALYNEVICH INC.
NEW TRANS LOGISTICS INC.

and all other businesses, which you can see on the newspaper pages.

We greatly appreciate those of you, who are doing business with the advertisers, who support us!

www.ukrslovo.net

During these tumultuous times, “Ukrianske SLOVO” newspaper is working 24/7 to give its contribution in
the information war and to coordinate the efforts of the Ukrainian & other communities, who are willing
to help those who fight in Ukraine against the Russian occupiers.
You can access info 24/7 in our facebook groups/pages and at www.ukrslovo.net
These are some of our FB groups/pages (Join/Like them in order to access all the info):
Ukrainians in Chicago | Українці Чикаго:
https://www.facebook.com/groups/UkrainiansInChicagoUnited

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

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

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

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

Eastern Europeans in Chicago:
https://www.facebook.com/groups/885796501934436
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YOU CAN CONTACT “UKRAINSKE SLOVO” NEWSPAPER 24/7:
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773.317.8035 or 773.317.0904
E-mail: president.umg@gmail.com
www.ukrslovo.net
Thank you!

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

