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«РЕФЕРЕНДУМИ» І ЗАГРОЗА
ЯДЕРНОГО УДАРУ: ПУТІН РОБИТЬ
ПОМИЛКУ ЗА ПОМИЛКОЮ

ЯК ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ
ПОЗНАЧИТЬСЯ НА ДІЯХ
УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПАРТНЕРІВ ІЗ
ВИЗВОЛЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ
РОСІЄЮ ТЕРИТОРІЙ

Після п’ятиденного «голосування» на окупованих територіях півдня і сходу України
Кремль отримав те, що хотів,
– ілюзію легітимності для їх
анексії. Рівень підтримки сягає
північнокорейських показників: майже 100% тих, «хто проголосував», висловилися за
входження захоплених регіонів
до складу Росії. Що ж, коли невідома кількість виборців, формальна процедура «голосування» під дулом автомата дає фантастичні
можливості для «підбиття підсумків».
У Москві готуються зробити наступний
крок – «приєднати» ці землі на підставі закону «Про порядок прийняття до РФ і утворення у її складі нового суб’єкта РФ», як це
було у випадку з Кримом. Російські ЗМІ
повідомляють, що Путін, імовірно, оголосить про визнання результатів «референдумів» уже завтра, 30 вересня, а Рада Федерації
може розглянути питання про «приєднання» 4 жовтня. Очікується, що на основі
Криму та «новоприєднаних» територій буде
створено новий федеральний округ – Кримський, який очолить колишній гендиректор
«Роскосмосу» Дмітрій Рогозін.
Російській владі зовсім не важливо, що
«референдуми» суперечать українському
законодавству і міжнародному праву, а «результатів» не визнають у світі. Зокрема й
союзники Росії з ОДКБ. Судячи з коментарів
представників Кремля та російських пропагандистів, анексія українських територій
дозволяє російському керівництву вирішити кілька військово-політичних завдань на
внутрішньо- і зовнішньополітичному треках.
По-перше, продемонструвати «глибинному народу» успішний проміжний підсу-

мок тривалої війни, консолідуючи подальшу
підтримку «спеціальної військової операції»
в російському суспільстві.
По-друге, оголосити воєнний стан у
Росії з метою захистити «територіальну цілісність».
По-третє, скористатися аргументом на
користь необхідності «часткової» мобілізації
в Росії й перевести на певний час увагу росіян із украй непопулярного в російському
суспільстві заходу на іншу значущу подію.
По-четверте, частково вирішити проблему поповнення воюючих частин російської армії за рахунок примусової мобілізації українських громадян на окупованих
територіях. (За даними ГУР МО України, для
чоловіків віком за 18 років і старших виїзд
із окупованих частин Херсонської та Запорізької областей у регіони, підконтрольні
Україні, фактично вже закрито. Очікується,
що буде мобілізовано 50–70 тисяч людей.)
По-п’яте, знищити під час бойових дій
народи, незгодні з політикою Кремля. Зокрема кримських татар, які не прийняли
анексію й підтримують Україну: за даними
організації «Крим SOS», близько 90% повісток у Криму отримали представники народу, який становить 13–15% населення
півострова.
По-шосте, оголосити Запорізьку АЕС

російською власністю.
По-сьоме, «закрити» питання приналежності окупованих
територій на майбутніх переговорах.
Нарешті, по-восьме, послати
черговий сигнал про можливе
застосування ядерної зброї для
захисту «одвічно російської
території», прагнучи таким
чином зупинити наступ української армії на сході та півдні
України і стабілізувати ситуацію на фронті. Як вважають у
Кремлі, страх перед атомною
катастрофою («доводиться нагадувати ще раз для тих туговухих, хто чує тільки себе» і «це
точно не блеф») підштовхне Захід до тиску
на українську владу і примусить Київ капітулювати.
«Безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша, ніж доля нікому не потрібної України, яка гине, хай навіть щедро
постачається різною зброєю. Поставка сучасних озброєнь – просто бізнес для західних країн, правда густо замішаний на ненависті до нас. Не більше. Гинути в ядерному
апокаліпсисі заокеанські і європейські демагоги не мають наміру. А тому – проковтнуть використання будь-якої зброї в поточному конфлікті», – пише колишній
президент Дмітрій Мєдвєдєв.
Одночасно анонімні проросійські Телеграм-канали розганяють у соцмережах інформацію про те, що зразу після «референдумів» Росія «готує демонстративні атаки
гіперзвуковими ракетами по військових
об’єктах України», а Кремль узгодив кілька
цілей для ударів ТЯЗ: «Удари тактичною
ядерною зброєю призначаються для демонстрації намірів Заходу, а частина цілей розміщена поблизу кордонів із Польщею. Збити
ракети буде неможливо, для ударів використовуватимуть гіперзвукову зброю».
(Закінчення на ст. 4)

СЕНАТ США ПІДТРИМАВ
ВИДІЛЕННЯ УКРАЇНІ
ДОДАТКОВИХ $12 МЛРД
ДОПОМОГИ
Ст . 2

29 вересня Сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування урядових програм, що включає $12,4 млрд на допомогу Україні. Голосування у Палаті представників очікується 30 вересня.

УКРАЇНЦІ ЧИКАГО ЗАКУПИЛИ
ДЛЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
Ст. 6,7
100 ПІКАПІВ

Благодійна організація Help Heroes
of Ukraine, заснована українцями з
Чикаго на початку повномасштабної
війни, закупила у США 100 пікапів
для потреб ЗСУ, 14 з яких спільно з
Львівською ОВА вже передали
захисникам України.

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ
1-888-505-4196 ВІДПОЧИНОК

У нас
дешевше!

Україна-США

ЧЕРГОВА ЗУСТРІЧ ФОРМАТУ «РАМШТАЙН»: НАЗВАНО ДАТУ
ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ У ПЕРЕДДЕНЬ ЗУСТРІЧІ МІНІСТРІВ ОБОРОНИ НАТО.

Наступна зустріч контактної групи з питань оборони
України в форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня
в Брюсселі, у переддень запланованої зустрічі міністрів
оборони НАТО, повідомляє «Голос Америки» із посиланням на посла США при НАТО Джуліан Сміт.
Посол зауважила, що США та їхні союзники перебувають у постійному, майже щоденному контакті з
українським військово-політичним керівництвом, аби
визначити, що саме потрібно українським армійцям на
місцях.
«Ми абсолютно чітко почули українські запити. Ми
докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги
через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія
нам щось і показує, так це те, що це – постійний процес,
що розвивається», – наголосила Сміт.

Вона не уточнила, що саме може отримати Україна у вигляді військової допомоги за підсумками
зустрічі, однак запевнила, що допомога від союзників надходить і надходитиме в майбутньому.
«Ми будемо складати ці списки на базі того, що
ми маємо і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об’єднати ці два аспекти», – зазначила Джуліан Сміт.
Попереднє, п’яте засідання контактної групи з
пита нь оборони Укра їни у форматі «Ра мштайн», відбулося на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 8 вересня. Тоді, йшлося, зокрема, про подальшу активізацію програм підготовки українських
військових та довгострокову підтримку нашої
країни.

США РОЗПОВІЛИ РФ ПРО КАТАСТРОФІЧНІ НАСЛІДКИ
ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

www.ukrslovo.net

США попередили кремль, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона зважиться застосувати ядерну зброю. Про це в
ефірі телеканалу CBS заявив радник президента США з питань національної безпеки
Джейкоб Салліван.
«Ми приватно на дуже високому рівні до-
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Українське Слово

ГОЛОСУВАННЯ У ПАЛАТІ ПРЕДСТАВНИКІВ
ОЧІКУЄТЬСЯ 30 ВЕРЕСНЯ.
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несли до кремля, що будь-яке застосування
ядерної зброї матиме для Росії катастрофічні
наслідки, і США та союзники рішуче відреагують”, – сказав Джейкоб Салліван.
Він наголосив: «Ми дуже чітко й детально
пояснили, які наслідки це може мати».
За словами радника президента США, Росію
спіткали в Україні серйозні труднощі, але РФ
«залишається небезпечним супротивником,
спроможним на значну жорстокість.
«Ми продовжуємо сприймати цю загрозу
серйозно», – зазначив радник президента
США.
Також він додав, що Вашингтон продовжить надавати Україні необхідні засоби та
технології для оборони. «Ми допоможемо
українцям скористатися з досягнутого ними
прогресу та продовжити спротив російським
силам, які окуповують частини України», – запевнив Джейкоб Салліван.

ЗАБОРОНА НА УДАРИ ПО РОСІЇ
ПОШИРЮЄТЬСЯ ТІЛЬКИ НА HIMARS
Домовленість України
зі США про незастосування американської зброї
для ударів по території
РФ стосується тільки реактивних артилерійських
систем HIMARS, а не всіх
типів поставленого
озброєння. Про це заявила посол України в США
Оксана Маркарова в
інтерв’ю Європейській правді. Зокрема пані посол прокоментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про
зобов’язання України не використовувати західне озброєння
для ударів по території Росії. На питання, чи поширюється це
обмеження тільки на HIMARS чи на всю американську зброю,
Маркарова зазначила: «Це стосується саме HIMARS».
Як повідомлялося, у серпні Резніков заявив, що Україна має
домовленість зі США, що вона не буде використовувати зброю
Штатів і партнерів по території РФ.

СЕНАТ США ПІДТРИМАВ ВИДІЛЕННЯ УКРАЇНІ
ДОДАТКОВИХ $12 МЛРД ДОПОМОГИ

29 вересня Сенат США схвалив законопроєкт про
тимчасове фінансування урядових програм, що включає
$12,4 млрд на допомогу Україні. Ініціативу підтримали
понад 60 парламентарів, що необхідно для її затверків проголосує проєкт закону 30
дження. Трансляцію засідання вів телеканал C-SPAN.
вересня.
Кошти спрямують як на військову допомогу, так і на
Нагадаємо, із запитом про вифінансову підтримку уряду України.
ділення
Україні нового пакету
На військові потреби планують направити $3 млрд.
екстреної військової та економічГроші підуть на закупівлю та доставку зброї, техніки та
ної допомоги у розмірі $11,7 млрд
запасів, техобслуговування, «виплату зарплат тиловому
звернулася адміністрації презизабезпеченню», а також надання розвідданих ЗСУ та
дента США. Учасники переговосилам безпеки України.
рів щодо відповідного законопроЩе $4,5 млрд пропонується направити на економічєкту попередньо погодилися
ну підтримку Києва, зокрема забезпечення роботи
включити до нього потрібну суму.
урядових органів, що дозволить забезпечити макроекоКрім того, найближчим часом
номічну стабільність та надавати базові послуги для
С
Ш
А п ла н у ють оголосити
громадян.
про виділення Україні пакету доЗаконопроєкт також дозволяє президенту Джо Байпомоги у розмірі $1,1 млрд. Новий
дену передати Україні з арсеналів США озброєння на
пакет включатиме артилерійські
суму $3,7 млрд. На поповнення США власних запасів
системи HIMARS та боєприпаси
озброєнь та виробництво нових боєприпасів закладено
до них, різні типи антидронових
$2,04 млрд.
і радіолокаційних систем.
Майже $3 млрд планується витратити на забезпеченПосилення військової допоня військ США, розгорнутих у Європі, ще $2 млн – на
Законопроєкт має бути схвалений обома палатами
моги стало відповіддю США
облік та контроль за витрачанням коштів у межах надання допомоги. На «підготовку та реагування на по- Конгресу США до 1 жовтня. А якщо ні, то з понеділка, на організовані та проведені Росією псевдореферендутенційні ядерні та радіаційні інциденти в Україні» пе- 3 жовтня, федеральні відомства будуть змушені при- ми у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській
редбачено $35 млн.
зупинити роботу. Очікується, що Палата представни- областях України.

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

ГО

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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Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО

attorney@lauragolub.com
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 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків

WWW.LAURAGOLUB.COM

www.ukrslovo.net

СТРАХУВАННЯ НА Mila’s Insurance
Services
ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

1020 N. MILWAUKEE AVE.,
SUITE #312
DEERFIELD, IL 60015
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«РЕФЕРЕНДУМИ» І ЗАГРОЗА ЯДЕРНОГО УДАРУ: ПУТІН РОБИТЬ ПОМИЛКУ ЗА ПОМИЛКОЮ

(Закінчення. Початок на ст. 1)
У експертів, із якими я обговорював наслідки проведення «референдумів», великі сумніви в тому, що Путін адекватно
оцінював ситуацію, приймаючи рішення про анексію. Адже насправді кремлівський старець звужує поле для
власного маневру, роблячи жести розпачу в ситуації, коли події виходять з-під
контролю і примушують Кремль на ходу
адаптуватися до бурхливих змін обстановки.
Кілька співрозмовників ZN.UA повторили, що Путін
робить помилку за помилкою.
Звісно, «возз’єднання історичних російських земель із
Росією» дозволяє російському політичному та військовому
керівництву на певний час вирішити тактичне завдання –
швидко поповнити ослаблені й знекровлені воюючі частини
за рахунок російських і українських громадян. Можливо,
«приростання» Росії новими територіями навіть викликає
захоплення в певної частини росіян, що перебувають у чаду
Z-патріотизму, тоді як інша – занурилася в покірне алкогольне забуття після оголошення про «часткову» мобілізацію,
третя ж – стоїть у багатокілометрових чергах на кордоні з
Грузією і Казахстаном, а четверта, найменш численна, – виходить на вулиці.
Та сумнівно, що російське суспільство масово переживає
ейфорію, яку відчув «глибинний народ» після «приєднання»
Криму, а популярність Путіна злетить до рівня 2014 року: зі
збільшенням кількості похоронок та гробів з останками російських солдатів падатиме й особистий рейтинг президента.
Та й загроза застосування ядерної зброї навряд чи тішить
росіян, посилюючи тривожні очікування в суспільстві.
Але головне – анексія не вирішує стратегічного завдання:
якнайшвидше завершити війну на умовах Кремля.
Зробивши ставку на ядерний шантаж та страх Старого і
Нового світу перед апокаліпсисом, Путін зіштовхнувся з тим,
що на Заході перестали боятися його погроз і готові, своєю

чергою, підвищувати ставки. Можливо, в Москві ще не усвідомили цього факту. Але
реакція Києва та його партнерів демонструє: незважаючи на погрози
Кремля, «референдуми» не матимуть жодного значення, анексія
не позначиться на діях України з
визволення захоплених територій
і підтримці Заходом нашої країни.
Коментуючи «голосування» і можливу анексію, один зі співробітників ОПУ
в розмові заявив: «Референдуми» на окупованих територіях – фарс, який не скасовує реальності: це територія України. І ми виходимо з цього, вибудовуючи нашу
стратегію визволення. Ми вже тривалий час проводимо
консультації з нашими партнерами щодо реакції на «референдуми» та можливу анексію територій і підготували відповідний пакет санкцій».
До переліку заходів, підготовлених Києвом, входять не
тільки такі традиційні пропозиції як посилити персональні
санкції проти росіян і відключити від SWIFT усі російські
банки, а й заклик виключити Росію з Ради Безпеки ООН. «Крім
того, у разі визнання Росією результатів псевдореферендумів
повністю зачиниться «дипломатичне вікно» для переговорів.
І наші партнери це знають», – повторив неодноразово озвучену позицію українського керівництва наш співрозмовник.
У відповідь на мобілізацію та фейкові «референдуми» на
Заході кажуть: «Більше зброї, більше санкцій, більше ізоляції
Росії». Ця рішучість тішить нас, українців, які перебувають
у підсвідомому тривожному очікуванні, що Україну будуть
підштовхувати до укладання миру за рахунок територіальних
поступок і без виплати репарацій. Та ось чи готові Євросоюз
і Штати піти на найжорсткіші санкції, якщо Росія офіційно
визнає результати «референдумів» і анексує українську територію? Судіть самі. The Wall Street Journal пише, що в ЄС обговорюється впровадження нових експортно-імпортних
обмежень проти РФ (включно із забороною на імпорт части-

ни російських алмазів) і персональних санкцій. А ось США
мають намір зробити масштабніші кроки.
Хоча остаточного рішення про те, яких заходів буде вжито,
поки що не прийняли, об’єктами санкцій можуть стати Агентство зі страхування вкладів, платіжна система «Мир», Національний кліринговий центр і Національний розрахунковий
депозитарій. Адміністрація Байдена також розглядає можливість відключення від системи SWIFT ще кількох російських
банків, розширення кількості товарів, заборонених до експорту в Росію, і впровадження санкцій проти кількох російських компаній.
На жорсткі заходи Вашингтон і його євроатлантичні партнери підуть у разі застосування Москвою ядерної зброї. Принаймні останніми днями західні ЗМІ пишуть, що Білий дім
різними каналами попередив Кремль про заходи, яких вживуть американці на випадок застосування ТЯЗ. І, що б не
писав у своєму Телеграм-каналі Мєдвєдєв, у Москві уважно
дослухаються до цих попереджень, намагаючись визначити,
чи блефує Вашингтон і якою буде відповідь, якщо Росія все ж
таки використає ТЯЗ. Судячи з публічної реакції Заходу, на
сьогодні там розглядають застосування Путіним тактичної
ядерної зброї як хоч і реалістичний, але малоймовірний сценарій. У цій оцінці враховується обмежений військовий ефект
від застосування ТЯЗ, негативна реакція прихильних до Росії
«нейтралів» – Китаю та Індії, а також те, що Москва не проводить жодної підготовки до застосування ядерної зброї.
Проблема в тому, що Путін живе у своєму ірраціональному
світі, в рамках якого й приймає рішення.
Тому недивно, що в ОПУ оцінюють ризик тактичного
ядерного удару як високий. Але, як зазначив секретар РНБО
Олексій Данілов, використання Росією ядерної зброї не зупинить Україну в захисті її території. Ба більше, держсекретар
США Ентоні Блінкен чітко дав зрозуміти: Сполучені Штати
не заперечують, щоб Київ застосовував західну зброю проти
регіонів, які можуть увійти до складу РФ після «референдумів». І це дуже прикра новина для Москви.
Володимир КРАВЧЕНКО
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зволяє закупляти та експортувати товари
подвійного призначення зі США в Україну.
«За цей час допомогли землякам на 15
мільйонів доларів – придбали бронежилети й шоломи, оптичні прилади й військове спорядження, автомобілі та дрони.
Екіпірували близько 10 тисяч українських
захисників!», – написав Козицький.
Help Heroes of Ukraine подякувала за
співпрацю очільнику Львівської ОВА, а

Фото: Help Heroes Of Ukraine,
Максим Козицький / Фейсбук

також усім благодійникам зі США.
Своєю чергою Козицький висловив подяку Help Heroes Of
Ukraine за щоденну роботу та вагому допомогу українцям, а також
українській діаспорі у США, Канаді та в інших куточках світу.
Нагадаємо, в історичному районі Ukrainian Village у Чикаго з’явився новий мурал, виконаний у синьо-жовтих кольорах.

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

В РЕСТОРАНI „МЕХАНАТА“!
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лагодійна організація Help Heroes of
Ukraine, заснована українцями з Чикаго на початку
повномасштабної війни,
закупила у США 100 пікапів
для потреб ЗСУ, 14 з яких
спільно з Львівською ОВА
вже передали захисникам
України. Про це Help Heroes
Of U k ra ine пові доми ла
у Фейсбуці.
«Швидке транспортування життєво необхідне українським героям. Це надзвичайно важливий аспект ведення успішних бойових
дій. Особливістю пікапів є покращена прохідність, а
також можливість евакуації поранених з передової», –
ідеться в дописі.
Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці очільник
Львівської ОВА Максим Козицький, загальна вартість сотні закуплених автомобілів становить
1 млн дол. Їх відправлятимуть
поступово, адже автівки зі США
в Україну доправляють спершу морем, а тоді і суходолом – це триває
до чотирьох тижнів.
Ві н на га да в,
що Help Heroes of
Ukraine підписав
меморандум про
співпрацю зі ЗСУ
та МВС, тож працює через офіційні запити й має
ліцензію, яка до-

ВІДВІДАЙТЕ
БОЛГАРІЮ

www.ukrslovo.net

Україна-США

УКРАЇНЦІ
ЧИКАГО
ЗАКУПИЛИ ДЛЯ
ЗАХИСНИКІВ
УКРАЇНИ
100 ПІКАПІВ

Б

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

Заяви Росії щодо можливості застосування ядерної зброї не вплин у ть на на да нн я Спол у ченими
Штатами та їхніми союзниками
військової допомоги Україні. Про це
заявив речник Пентагону Патрік
Райдер журналістам.
– Що стосується заяв чи анонсів,
які виходять з Росії, – то вони не
впливають на продовження тісної
співпраці Пентагону з нашими міжнародними партнерами й нашими
союзниками з надання Україні підтримки, якої вона потребує в її боротьбі, – сказав він.
За його словами, США й далі вестимуть переговори з Україною про
те, що їй потрібно в середньо- та довгостроковій перспективі, а також зараз.
Щодо реакції США на ядерні погрози, то
Патрік Райдер зазначив: «З того місця, де ми
зараз сидимо, ми не бачили нічого такого, що
змусило б нас змінити нашу позицію. Звичайно, ми продовжуватимемо уважно стежити за
цим і серйозно ставитимемося до будь-якої
риторики. Але, знову ж таки, на цьому етапі
ми не бачимо нічого, що вказувало б на те, що
нам потрібно змінити наш підхід».
Коментуючи оголошення Росією часткової
мобілізації, речник Пентагону зауважив, що
«в багатьох відношеннях це може розв’язати
проблему з людськими ресурсами для Росії,
але неясно, чи може це істотно вплинути на

командування і контроль, логістику, забезпечення і, що важливо, проблеми з моральним
духом, які ми бачили в російських військах в
Україні».
За його словами, Росія вторглася в Україну,
намагаючись анексувати всю Україну, але зазнала провалу в досягненні цієї стратегічної
мети, тому скоротила масштаб своїх оперативних завдань.
– Якщо ви вже стикаєтеся зі значними проблемами й не вирішили деякі з тих системних,
стратегічних питань, які роблять боєздатною
будь-яку велику військову силу, то ніщо не
вказує на те, що стане легше, якщо додати
більше змінних до рівняння, – зауважив Патрік
Райдер.

НАСТУПНІ ПАКЕТИ АМЕРИКАНСЬКОЇ
ДОПОМОГИ УКРАЇНІ МАЮТЬ
ВКЛЮЧАТИ ТАНКИ
Голова Юридичного комітету Сенату США, сенатор-демократ Ліндсі Грем заявив у четвер, що новий пакет масштабної
допомоги Україні, який перебуває на розгляді в Конгресі,
має передбачати надання ЗСУ
сучасних танків.
Про це він сказав під час пресконференції в будівлі Конгресу, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Військова допомога стає
більш потужною. Я ціную дії
адміністрації, яка подвоїла свої
зусилля щодо забезпечення
в і й с ько в о ї с п р о м ож н о с т і
(України – ред.), і це змінює хід
війни. Я думаю, частиною у

складі цієї допомоги повинні
бути танки», - зауважив законодавець.
У цьому зв’язку сенатор висловив сподівання, що «ближчими днями ми зможемо зробити дещо, щоби забезпечити
українські сили більшою кількістю сучасних танків».
Крім того, Грем зазначив, що
додаткова допомога для України, передбачена законопроєктом із $12 мі льярда ми для
України, також містить фінансування, яке допоможе українцям «пережити решту року, не
вимикати світло та оплачувати
рахунки».
Як повідомляв Укрінформ, у
четвер Сенат
США ухвалив законопроєкт про короткострокове державне фінансування, який передбачає, в тому
числі допомогу
для України у
сферах безпеки
й економіки.

Україна-США

США ПРОДОВЖАТЬ НАДАВАТИ ЗБРОЮ УКРАЇНІ,
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЯДЕРНІ ПОГРОЗИ АГРЕСОРА
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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
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Здоров‘я

К

ожну п’яту людину у світі заженуть до могили
проблеми зі здоров’ям, спричинені неправильним харчуванням. Такими є результати дослідження,
опублікованого на сайті одного з найпрестижніших
медичних журналів світу «Ланцет» (The Lancet), яке
охоплює період з 1990 до 2017 років.
Дослідники акцентують, що люди в усьому світі споживають забагато шкідливої їжі і не приділяють належної уваги здоровому харчуванню.
І Україна – у першій десятці країн із найвищим ризиком смертності від нездорового харчування, зазначає
«Німецька хвиля».
БІЛІ ВБИВЦІ – СІЛЬ І ЦУКОР, ЧЕРВОНИЙ – М’ЯСО

«Ми вважаємо, що правильне харчування – це шлях
до міцного здоров’я в усьому світі. Це дійсно важливо»,
– пояснив Бі-Бі-Сі професор Крістофер Мюррей, директор Інституту метрики та оцінки в системі охорони
здоров’я в Університеті Вашингтона.
З 11 мільйонів смертей через неправильне харчування 10 мільйонів викликали серцево-судинні захворювання, і це пояснює, чому сіль – дійсно біла смерть.
Зловживання цим продуктом підвищує кров’яний тиск,
що, в свою чергу, підвищує ризик серцевих нападів та
інсультів. А от зернові, фрукти та овочі мають протилежний ефект. Вони працюють як кардіопротектори і
знижують ризик розвитку серцевих захворювань. На
рак і діабет 2-го типу припадає решта смертельних випадків, пов’язаних із харчуванням.
КУХНЯ НАРОДІВ СВІТУ

Немає країни з ідеальною системою харчування: десь
краще харчуються, десь – гірше. Це свідчить про те,
наскільки світ далекий від оптимально корисної дієти.
Хоча харчові традиції, безперечно, впливають на показники. Наприклад, Сполучені Штати, де полюбляють
фастфуд, посідають 43-тє місце в рейтингу зі 195 країн,
а Індія, де переважає рослинна їжа, 118-те.
Країни Середземномор’я, зокрема Франція, Іспанія
та Ізраїль, мають найменший у світі показник смертності через неправильне харчування. Гірші справи у
мешканців Південно-Східної, Південної та Центральної
Азії. Вони очолюють рейтинг смертності з цієї причини.
Найнижчий показник смертності через погану дієту
зафіксували в Ізраїлі – 89 на 100 тисяч осіб на рік, і ця
країна є останньою в списку. А очолює рейтинг Узбекистан – 892 на 100 тисяч осіб на рік.
Тобто ризик померти від неправильного харчування
в Узбекистані в 10 разів вищий, ніж в Ізраїлі!

В України справи не кращі, вона теж потрапила до
першої «небезпечної» десятки завдяки надмірному споживанню цукру, солі та м’яса. Вона займає восьму позицію після Туркменістану та Азербайджану. Разом з
нами у лідерах – Афганістан, Маршаллові острови та
Папуа-Нова Гвінея.
Японія та Китай по-різному ставляться до солі. Китай споживає величезну її кількість із соєвим та іншими соусами, які є важливою складовою національної
кухні. Однак зростаюча популярність технологічно
оброблених продуктів лише збільшує кількість солі в
раціоні китайців. Відтак Піднебесна очолює рейтинг
країн із найвищим рівнем смертності від надлишку
цього продукту.
В Японії – ситуація інша. Професор Мюррей пояснює: «Японія – дуже цікава, 30-40 років тому вони
споживали стільки солі, скільки Китай сьогодні. Сіль,
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За даними дослідження, неправильна дієта викликає
більше смертей у світі, ніж будь-який інший фактор
ризику включно з палінням. Найпоширенішими причинами смертей, пов’язаними з неправильним харчуванням, є серцево-судинні захворювання. Він них помирають близько 11 мільйонів людей щороку.
А зайва вага часто або викликає ці хвороби, або погіршує їх перебіг. Втім наголошується, що вчених цікавила не проблема ожиріння, а саме неправильне харчування, яке завдає шкоди навіть людям із нормальною
вагою.
Головні висновки, які зробили під час дослідження
його автори, такі:
– у всьому світі солодкі напої споживають у 10 разів
більше, ніж рекомендовано;
– у середньому люди споживають на 86 відсотків
більше солі, ніж вважається безпечним;
– глобальне споживання червоного м’яса є на 18 відсотків вищим за рекомендовану норму;
– корисна їжа, така як цільні злаки, фрукти, горіхи
та насіння, не займають належного місця в раціоні
людей;
– економічна нерівність є вагомим фактором, адже
бідним людям важко дотримуватися рекомендованого
принципу «п’ять разів на день» у споживанні фруктів
та овочів.

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

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

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

THE TRUCKER'S ZONE
www.ukrslovo.net
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як і раніше, є проблемою номер один, однак вони значно
скоротили її споживання. Нинішній раціон японців
містить багато фруктів та овочів, які захищають від
хвороб серця».

Якщо людство хоче довше жити і не хворіти, то,
згідно з рекомендаціями 30 провідних учених-дієтологів з усього світу, які наводить журнал «Ланцет», потрібно скоротити глобальне споживання червоного
м’яса та цукру удвічі, а споживання овочів, фруктів та
горіхів – подвоїти. Це не лише допоможе зупинити
світову епідемію ожиріння, а й сприятиме у боротьбі з
кліматичними змінами. Окрім того, фахівці радять
споживати менше солі та збільшити наявність у щоденному раціоні цільного зерна і фруктів.
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ТОП-5 ПРОДУКТІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ
Під час епідемій дуже важливо дотримуватися
правильного харчування і всіляко підтримувати свою
імунну систему.
ТОП-5 продуктів, які повинні бути в кожному домі,
назвав дієтолог Борис Скачко.
Імбир. Він має імуностимулюючі та противірусні
властивості, але щоб він допоміг - його потрібно вживати регулярно, і найголовніше не переборщити.
Почніть з імбирного чаю, радить фахівець. Якщо немає печії, можна пити далі.
Часник. Його потрібно вживати в свіжому вигляді і у вигляді часникових соусів, які ви приготуєте
самі. Часник має сильні антибактеріальні та противірусні властивості. У часнику міститься понад 200
активних компонентів.
«І, до речі, на основі часнику створено деякі лікарські препарати», - говорить Скачко.
Цибуля. Теж у свіжому вигляді. Він, як і часник,
має бактерицидні властивості, але головне тут не зловживати. Лук містить багато вітаміну С і мікроелементів, таких як імуностимулятор селен.
Гострий перець. Велика кількість вітаміну С, але
важливо не переборщити.

Курятина і відварна риба. Тут головне якісний
продукт, без гормонів росту та антибіотиків. У курячому бульйоні - не тільки лізин, там дуже багато
амінокислот.
«Бульйон повинен бути не жирним, жирний бульйон - це спосіб загострити панкреатит, який є у більшої частини людей в прихованому стані», - попереджає дієтолог.

КРОСВОРД “ОЛЕКСІЙ ОЗІРНИЙ”
В ДАНОМУ КРОСВОРДІ ЧАСТИНКА
ТВОРЧОСТІ ЛАУРЕАТА ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ
ПРЕМІЇ “БЕРЕГ НАДІЇ” ІМЕНІ В.
СИМОНЕНКА ПОЕТА ОЛЕКСІЯ ОЗІРНОГО –
ЖИТЕЛЯ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ ГРОМАДИ,
ЩО НА ЧЕРКАЩИНІ.
Горизонтально: 7. “Великий …” – вірш.
8. Вірш. 11. “… розведуть, розлучать юродиві” – вірш. 12. “…, забудь мене, покинь
на роздоріжжі ранньої печалі.” – із вірша
“О, музико!”. 13. “Я шепочу: “Не йди, не
хочу! І близько, близько її … .” – із вірша
“Прошурхотіло”. 16. “Що зветься рідним
словом – Україна, із мого серця вирвать
… з серцем?” – із вірша “А ти змогла б”. 17.
“Я б і руки опустив …” – вірш. 20. “Ця сонливість обтяжує мріями змучені …” –
вірш. 21. “Ми древнющий народ і герої …
прокладають місток між вождями і масами.” – із вірша “Виповзає історія давня, як
світ”. 22. “А я за пісню вигорю до тла, щоб
рідне слово поширилось по … .” – із вірша
“Вродлива жінка може зрадить ще”. 23.
“Такий вже тут театр, і дійові особи мандрують … віки.” – із вірша “Такий вже тут
театр”. 28. “Птахи …” – вірш. 29. “Я озірний
…” – вірш. 32. Вірш. 33. “… пташками” –
вірш. 34. “… ми є” – вірш. 37. “За кого …?”
– збірка поезії. 38. “… Черкас” – пісня на
музику В.Талахи.
Вертикально: 1. “І я чекаю на Махна в
… стильних” – вірш. 2. “Освячували … за
совість, а не страх.” – із вірша “Блукаємо в
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степах і віримо – озвуться”. 3. “Я мрію
стати … Костенко, хоч сядь і плач, умри
або одріж.” – із вірша “Ким бути?”. 4. “Ми
ніби знов … неандертальці, що повелись
на крові шал.” – із вірша “Цей світ в мені

36
38

залишив лише жаль”. 5. “Десь ви ходите …”
– вірш. 6. “У головах – логарифмічний ряд
середніх …, модулів, прогресій.” – із вірша
“Числа страждань”. 9. “Мій зойк на цю
землю новою … впаде.” – із вірша “Вже

осінь гортає”. 10. “… я цієї смерті” – вірш.
14. “І що маю я тут, на землі … Богом?” – із
вірша “Вже зайшли у вереди”. 15. “Печаль
останнього Кошового … Січі Петра Калнишевського” – вірш. 18. Вірш. 19. “Білим
по чорному вишились шати. Є там Черкаси, …, Охматів.” – із вірша “Гуляйполе”. 24.
“І … прийшов – тілам зотлілим парко.” – із
вірша “Слово”. 25. “Ще хочеться … такої
– розкішної і земної” – вірш. 26. “Ніби …
морози морозили, ніби … шмагали вітри.”
– із вірша “Все в минулому, все проминуло”. 27. “… день” – вірш. 30. “Від сліз болючих, мов тінь із хати тікаю в … .” – із вірша
“Мамина осінь”. 31. “Якби собори … говорити” – вірш. 35. “В … сірий ранок” – вірш.
36. “Шляхи обмацують, мов довгі … руки.”
– із вірша “Шляхи”.

ВІДПОВІДІ:
Горизонтально: 7. “… переділ”. 8. “Україні”. 11. “Нас …”. 12. “Посторонись …”. 13. “…
очі”. 16. “… разом …”. 17. “… давно”. 20. “…
крила”. 21. “… старі …”. 22. “… світу”. 23. “…
крізь …”. 28. “… надії”. 29. “… козак”. 32. “Син”.
33. “Білокрилими …”. 34. “Хто …”. 37. “… померти”. 38. “Славень …”.
Вертикально: 1. “… пенатах …”. 2. “… меч
…”. 3. “… Ліною …”. 4. “… якісь …”. 5. “… там”.
6. “… значень …”. 9. “… зорею …”. 10. “Боюсь
…”. 14. “… подарованій …”. 15. “… Запорізької
…”. 18. “Молитва”. 19. “… Батурин …”. 24. “…
Вавилон …”. 25. “… жінки …”. 26. “… інших
…”. 27. “Настане …”. 30. “… місто”. 31. “…
вміли …”. 35. “… цей …”. 36. “… дві …”.

THE TRUCKER’S ZONE

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

Українське Слово

www.ukrslovo.net

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS













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

We are
HIRING:

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

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

CALL US TODAY:

CELLEX CONSULTING GROUP:

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

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

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

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

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

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

CALL NOW
TO APPLY 📞📞 MARIANA

708.888.7755

THE TRUCKER’S ZONE

October 2021:

$3.71

November 2021:
December 2021:

$3.74

January:
February:

$3.94

March:

$3.75

THE TRUCKER’S ZONE

YEARS IN
BUSINESS

$3.69
$3.95

www.ukrslovo.net

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now available
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BIG FUEL DISCOUNTS
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Люди i речі

З

аступник командира з бойової та спеціальної підготовки полку «Азов» (формування Національної гвардії України) – старший лейтенант Віталій Грицаєнко (посмертно
отримав військове звання капітана) – загинув
19 березня під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну, захищаючи багатостраждальне місто Маріуполь, що на Донеччині.
Відважний воїн мав позивний «Гоголь»,
адже, вважай, виріс у стінах Полтавського
музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя, де й нині працюють його батьки.
За особисту мужність і героїзм, вірність
військовій присязі Указом президента України
від 2 квітня Віталію Грицаєнку присвоєно високе звання Героя України (посмертно).
А не так давно у Києві під час форуму «Захисники. Перекличка» державну нагороду –
орден «Золота Зірка» – глава держави Володимир Зеленський вручив дружині полеглого
«азовця» Вікторії Грицаєнко.
Побратими, друзі «Гоголя» переконані:
якби він не загинув, то неодмінно здобув би
цю нагороду й за життя.
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Майже дев’ять років щастя
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29-річна Вікторія розповідає, що їздила на
згаданий захід до столиці разом із трирічним
сином Святославом, який дуже схожий на
батька.
«Ми з Віталієм куди б не їхали, завжди
брали з собою синочка, – пригадує вона. – І
мій чоловік, і я дуже любили подорожувати
– встигли побувати в 10 країнах. У Віталія навіть була мрія придбати мобільний вагон-будиночок на колесах, який можна було б причепити до автомобіля і в такий спосіб мандрувати, ні від кого не залежачи. Святослав у
своєму віці вже побував у двох країнах.
До того ж досить часто ми втрьох на нашому автомобілі долали один і той самий
маршрут: із Маріуполя, де проживали останнім часом, вирушали до Віталієвих батьків до
Полтави, потім до Кіровоградської області до
моїх батьків, а звідти через Харків поверталися додому. Попри те, що синові лише три роки,
він добре знає, хто винен у тому, що в нього не
стало татка».
Матуся щодня нагадує Святославу про те,
що його батько загинув як герой, відбиваючи
напад російської навали й захищаючи всіх нас.
У її пам’яті закарбувалися останні Віталієві слова: «Виховай сина справжнім патріотом,
справжнім козаком».
«Сьогодні виповнюється рівно дев’ять років, як ми з Віталієм познайомилися, – продовжує розповідь Вікторія Грицаєнко. – Ми мали
майже дев’ять років щастя… Я саме вступила
до магістратури Харківського національного
університету внутрішніх справ, і в нас була
зустріч одногрупників, на яку один із них привів Віталія, котрий на ту пору вже закінчив
наш виш.
Коли вперше його побачила, одразу зрозуміла, що це моя доля. То було кохання з першого погляду. А Віталій потім зізнався, що виділив мене з гурту через моє природне кучеряве
волосся. Воно йому завжди подобалося, і він
хотів, аби в нас народилася ще й донечка з
такими самими кучерями».
Спершу молоді люди стали друзями, потім
почали зустрічатися, а тоді розійшлися, бо
після закінчення магістратури Вікторія поїхала працювати до своєї області. Але почуття не
згасли.
Згодом дівчина влаштувалася на роботу у
своєму університеті, а Віталій 2014 року пішов
добровольцем на фронт, влившись до лав
окремого загону спеціального призначення
«Азов» Національної гвардії України.

ЯНГОЛ МІСТА МАРІЇ: ІСТОРІЯ «АЗОВЦЯ»
ВІТАЛІЯ ГРИЦАЄНКА, ЯКИЙ ЗАГИНУВ,
ЗАХИЩАЮЧИ МАРІУПОЛЬ

– Іще за три дні до широкомасштабного
вторгнення Росії чоловіка забрали до казарм.
І коли 24 лютого о 4-й годині ранку ми прокинулися від потужних вибухів, він одразу ж
порадив по телефону: «Виїжджай – розпочалася повномасштабна війна». Проте я не погодилася з ним – сказала, що більше його самого не залишу. Однак материнське передчуття
підказувало мені, що потрібно вивезти подалі
від небезпеки Святослава.
Тож я викликала (причому досить вчасно)
старшого Віталієвого брата Євгена, і той забрав
нашу дитину до Полтави. Моє серце розривалося, адже до тієї миті не розлучалася із сином

«А якось неочікувано з’явився у військовій
формі з величезним букетом квітів, – ворушить іще один спогад моя співрозмовниця. –
На прощання ж сказав: «Краще мене не чекай.
Бо може так статися, що мене не стане. Не хочу,
щоб ти страждала».
Та я відповіла, що чекатиму його завжди.
Якраз напередодні нового 2016 року Віталій
зробив пропозицію руки й серця – то було в
селі Юр’ївка Маріупольського району, яке
нині, на жаль, окуповане російськими загарбниками. Того ж року ми зіграли триденне весілля, на яке з’їхалися всі наші родичі, друзі,
– і то були, напевне, найщасливіші миті нашого життя.
Хоч загалом для мене все життя з Віталієм
було суцільним щастям. Раніше ніколи не
думала, що такий цікавий мужній чоловік
мене настільки сильно покохає. Я любила його
фотографувати, бо він був дуже гарний, фотогенічний.
Кажуть, ідеальних людей не існує. Але Віталій був справді ідеальним. Наші почуття
були чистими й світлими. Усе в житті вдавалося. Ми придбали спільне житло в Харкові
– дуже довго віддавали за нього борги. Потім
народився наш синочок.
Іноді кажуть, що, коли на світ з’являються
діти, у родинних стосунках закінчується романтика. Насправді ж Святослав вніс у наші
взаємини якусь новизну, і ми зрозуміли, що
діти не є перепоною для подорожей чи здійснення мрій».
Звичайно, бути дружиною військового нелегко. Служба займала значну частину Віталієвого життя.
Оскільки чоловік служив у Маріуполі, Вікторія перебралася з Харкова до нього.
Але вона також не з тих, хто може довго
сидіти без діла. Тож, коли сину виповнилося
два з половиною роки, молода жінка повернулася на роботу до альма-матер.
Та змогла пропрацювати там лише чотири
місяці – без коханого чоловіка її душа була
неспокійною.
Тож у підсумку звільнилася і, пройшовши
конкурс, знову, як вона говорить, наділа погони – з початку січня нинішнього року почала працювати в ГУ НП України в Донецькій
області.
«Усе було добре: ми винайняли гарне житло, Святослава влаштували до дитсадка. Щоправда, до місця несення служби Віталію доводилося долати 30 кілометрів, але то не було
проблемою – він був дуже щасливий, що я
поруч, – сумно усміхається Вікторія Грицаєнко.

надовго. Лишившись у Маріуполі, намагалася
бути корисною своєму чоловікові. У перші
два-три дні, коли ще працювали магазини,
змогла накупити певний запас продуктів і
відвезти хлопцям, бо їм було не до цього, –
перед ними стояло завдання обороняти місто».
Потім почалися масовані бомбардування
житлових кварталів. Перебувати на квартирі,
яку винаймало подружжя, стало небезпечно,
бо дружин, родичів «азовців» могли «здати»
свої ж.
Тому Вікторія змінила місце проживання
– перебралася до своєї знайомої й мешкала
разом із нею та її дитиною й матір’ю, з метою
безпеки зняла поліцейську форму і, хоч як це
було прикро, у спілкуванні перейшла на російську мову.

«Коханий дивився в мої очі – і я
розуміла, що він зі мною прощається»
«Що дуже прикро? Багато містян одразу ж
наділи білі пов’язки і, не криючись, чекали на
«освободітєлєй». Із Віталієм ми не зв’язувалися,
бо це також уже було небезпечно, всю необхідну інформацію він передавав мені через мою
маму. У такий спосіб, зокрема, повідомляв,
куди й коли під’їде. А при зустрічі то благав
мене, то кричав, щоб я звідси виїжджала.
У відповідь я його обіймала, підгодовувала,
чим могла, – і вперто стояла на своєму. Та, на
жаль, мій чоловік був правий, – зітхає молода
вдова. – Згодом, коли москалі дедалі більше
оточували місто, у нас не стало ані світла, ані
газу, ані води, ані зв’язку. Лютий був холодним,
температура повітря у квартирі опустилася до
7 градусів. Їжу ми готували на вогнищі у дворі біля будинку».
Вікторія Грицаєнко пригадує, що найсмач-

нішою тоді була кава із запахом диму. За її
словами, варили й борщ, і супи, і навіть млинці пекли на зіпсованому кефірі – жодних продуктів не викидали.
Їли навіть цвілий хліб, бо всі магазини були
розграбовані асоціальними елементами суспільства.
«Віталій приїхав до мене 12 березня, і я нагодувала його своїм борщем, який, знову ж
таки, приготувала на вогні, напоїла гарячим
чаєм. То був останній день, коли я його бачила,
– Вікторія не може стримати сліз. – Коханий
дивився в мої очі – і я розуміла, що він зі мною
прощається.
«Не знаю, чому так розпорядилася доля, що
наш син може лишитися сиротою, – говорив
із гіркотою в голосі. – Я звідси стовідсотково
не виберуся, боротимуся до останнього, ніколи не здам зброї».
Чоловік мене міцно обнімав, палко цілував,
і, хоч він дуже сильний духом, сльози котилися з його очей.
«Ми в повній облозі, допомоги чекати нема
звідки, зброї, техніки катма. Щодня зазнаємо
великих втрат – тільки сьогодні полягли вісім
побратимів, – і поіменно назвав усіх, хто загинув. – Більше ми з тобою не побачимося».
Я йому поспішно заперечила: «Що ти говориш? Не може такого бути! Ти обов’язково
лишишся живим. І я тобі ще подарую донечку
Віталінку з кучерявим волоссям, як ти й хотів».
На прощання ми ще раз обнялися й поцілувалися, я його перехрестила, і він поїхав
назустріч своїй долі. Пізніше довідалася від
мами, що тоді, коли Віталій повертався від
мене, сталося пряме влучання ворожого снаряда в його автомобіль, який одразу ж спалахнув, та чоловік встиг вистрибнути із салону
– Господь його тоді вберіг.
І, знаєте, коли він сказав оті страшні слова
про те, що наш син може лишитися сиротою,
до мене зрештою дійшло, що маю вибиратися
з цього пекла, бо на ту пору нас уже закидали
бомбами, ракетами, снарядами із суші, моря й
неба, і кожного дня я дякувала Богу за те, що
жива.
Щоразу ходила під обстрілами, аби зателефонувати мамі й дізнатися, чи є якась інформація про евакуацію маріупольців. Ненька у
відповідь кричала: «Немає ніякої евакуації –
виїжджай!»
Урешті серце підказало Вікторії, що треба
якось вибиратися самій. За її словами, було
дуже страшно. Не маючи великої практики
водіння, молода жінка змусила себе сісти за
кермо їхньої з чоловіком автівки.
«15 березня великою колоною автомашин
ми добралися до селища Ялта, що за 28 кілометрів від Маріуполя. На цьому відрізку
шляху не було ані російських, ані українських
блокпостів, усе було розбомблене, обабіч дороги стояли згорілі авто, люди у своїх дворах
копали могили, щоб поховати загиблих рідних.
Аби не зосереджувати уваги на всіх отих жахіттях, намагалася дивитися винятково на
проїжджу частину шляху. Але погляд мимоволі фіксував обгорілі тіла, які просто валялися то тут, то там, – їх ніхто навіть не збирав,
– неприємні емоції, викликані важкими спогадами, переповнюють Вікторію.
– Добиралися до згаданого селища аж чотири години. Нас прихистили на ніч приятелі
моєї знайомої, тож ми змогли перепочити,
з’їсти шматок хліба, випити води. Російські
окупанти пройшли через це селище, але воєнних дій у ньому не було. Родина, яка їхала зі
мною, вирішила там лишитися. А я зрозуміла,
що не зможу прийняти таке рішення, бо в
цьому населеному пункті майорів російський
«триколор».
(Закінчення на ст. 18)

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

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

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

THE TRUCKER’S ZONE

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

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

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego” тут, щоб допомогти вам!

Тамари 312.690.4818 або
tamaratr@floydlogistics.com

Душана - 630.948.5022 або dusan@superegoholding.net

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

30 вересня 2022 № 39

“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

30 вересня 2022 № 39

Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446
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Долі людські
www.ukrslovo.net

Українське Слово
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(Закінчення. Початок на ст. 14)
Наступного ранку знову довелося збирати
колону автомобілів, власники яких хотіли
повернутися на територію, підконтрольну
Україні. У підсумку, зібрали 10 автівок.
«Серед нас був один досвідчений водій,
який добре знав дорогу, – він очолив колону. І
отак на великій швидкості ми рушили вперед.
Дорога була дуже важкою, – констатує моя
співрозмовниця, – у всіх було обмаль пального, до того ж здавали нерви. Того дня, коли ми
виїжджали із селища Ялта, москалі облаштували там блокпост. І якби виїхали бодай на три
години пізніше, нас перевіряли б на ньому за
базою даних. А так нам пощастило – ми пройшли перевірку за паспортом.
Невдовзі наша колона приєдналася до
вервечки автомобілів (їх було близько 2 тисяч),
тому їхали дуже довго – через поля, гористу
місцевість, страшні села з розгрузлими, мало
придатними для їзди дорогами. У декого з моїх
товаришів по нещастю загоралися старі авто,
ті чимдуж вискакували з них і просилися до
інших. Той шлях був настільки складним, що
я взагалі не вірила в те, що колись таки доберуся до безпечного місця.
Здавалося нереальним проїхати через 15
російських блокпостів, усміхаючись «оркам»,
розмовляючи з ними російською мовою (вони,
до речі, ставили багато запитань), але я змогла.
І 17 березня нарешті добралася до Полтави.
Насамперед повідомила про це мамі, а та – Віталію. Він був такий радий – одразу ж написав
коротке SMS-повідомлення: «Мама об’єдналася
із сином. Наша дитина не буде сиротою». То
було його останнє повідомлення».
Зустрівшись зі Святославом після 22-денної
розлуки, Вікторія пролила багато сліз. Після
всього пережитого не могла повірити в те, що
це відбувається насправді.

Під час запеклого бою зазнав
смертельного поранення
А тим часом 31-річний старший лейтенант
Віталій Грицаєнко вкотре отримав завдання
блокувати пересування сил ворога. За даними
розвідки, цього разу вони були не такі значні
– приблизно взвод вояків.
Проте невдовзі нацгвардійці нарахували 12
одиниць бронетехніки різних зразків, включно з трьома самохідними артилерійськими
установками, двома реактивними системами
залпового вогню «Град».
А чисельність ворожих бійців насправді
становила близько двох рот. Попри значну
перевагу противника в живій силі, наші військовослужбовці вступили в бій. Заставши
окупантів зненацька, упродовж перших 10
хвилин вони знищили 3 БТРи, 4 бронемашини
«Тигр», бронемашину «Рись» та 3 десятки
російських солдатів.
Упродовж двох годин, до прибуття підмоги,
нацгвардійці утримували свої позиції, а після
відмінної роботи артилерії перейшли в контрнаступ, змусивши противника відступити. У
тому бою старший лейтенант Віталій Грицаєнко особисто знищив 2 ББМ «Тигр», близько
відділення живої сили противника, а після
контрнаступу ще й узяв у полон російського
офіцера.
У ніч із 18-го на 19 березня група бійців
полку «Азов», до складу якої входив і старший
лейтенант Віталій Грицаєнко, здійснила успішний рейд у тил противника. Тоді було виявлено та знищено ворожий командний пункт,
підірвано тиловий склад, а також склад із боєприпасами. Іще наші воїни знищили танк, 2
БТРи та близько взводу ворожих військ, зокрема й офіцерів. Те запекле бойове зіткнення
для полтавця Віталія Грицаєнка стало останнім – унаслідок дій ворога він зазнав смертель-

ЯНГОЛ МІСТА МАРІЇ: ІСТОРІЯ «АЗОВЦЯ»
ВІТАЛІЯ ГРИЦАЄНКА, ЯКИЙ ЗАГИНУВ,
ЗАХИЩАЮЧИ МАРІУПОЛЬ
ного поранення.
«Перед тим, як я дивом вибралася з Маріуполя, Віталій мені неодноразово говорив:
«Поки ти тут, я за тебе так хвилююся, що це
навіть заважає мені в бою». Думаю, в тому
останньому бою його душа була спокійною,
– зауважує Вікторія Грицаєнко.
– Хлопці зазначали, що Віталій – справжній
герой. Будучи заступником
командира з бойової та
спеціальної підготовки
полку «Азов», він міг
би вести штабну роботу, перебуваючи в
бункері, перед ним
не стояло завдання
брати безпосередню участь у бойових
зіткненнях. Та він
рвався в бій, хотів
помститися за загиблих побратимів. І я завжди наголошую: під час
оборони Маріуполя втратила не
лише найкращого у світі чоловіка, а й багатьох
наших вірних друзів».
Попри надзвичайно важкі спогади, які досі
не відпускають молоду пані, вона не опускає
рук. Лишившись жити і працювати в місті, де
народився й виріс її чоловік, Вікторія Грицаєнко вважає своїм святим обов’язком зробити
все, аби гідно вшанувати його пам’ять.
Саме вона першою порушила питання про
те, щоб одну з найбільших вулиць Полтави
нарекли іменем Героя України Віталія Грицаєнка. І справа рухається – нині вже приймають
таке рішення.
А на фасаді приміщення Полтавської загальноосвітньої школи №20, яку відвідував
Віталій, незабаром встановлять на його честь
меморіальну дошку.
«І не просту, а найкращу, – уточнює Вікторія. –Згідно з урядовим рішенням, членам сім’ї
Героя України за здійснення ним геройського
вчинку передбачена грошова винагорода. Так
от, усю оту суму спрямую на увічнення пам’яті
Віталія, бо це його кошти, зароблені ціною
власного життя. А на день народження мого
чоловіка – 3 cерпня – ми вже відкрили
інформаційно-пам’ятну дошку в класній кімнаті, де він навчався, і плануємо на парті, за
якою він сидів, зробити напис про те, що тут
сидів майбутній Герой України.
На жаль, наша держава не може допомогти
нам знайти тіло мого чоловіка. Ми самі його
шукаємо, робимо все, що в наших силах, але
поки безуспішно. Моє велике бажання – поховати Віталія на Алеї Героїв у Полтаві з усіма
військовими почестями, як він заслуговує.
Свідки загибелі мого чоловіка розповіли, що
під час його останнього бою він їхав на танку.
Поряд розірвалася міна, і осколок від неї влучив Віталію прямо в обличчя. Смерть настала
миттєво.
Бійці перевезли його тіло з поля бою на
територію металургійного комбінату «Азовсталь» та помістили до рефрижератора. І поки
перебували там, не полишали надії вивезти
звідти тіла загиблих побратимів. Але Росія не
надала такої можливості. Якось сам командир
полку «Азов» Денис Прокопенко, котрий також входив до кола наших друзів, надіслав мені

втішне повідомлення про те, що
всі тіла полеглих будуть передані на підконтрольну Україні
територію. І після цього – повна
тиша. Тож де тіло Віталія, поки,
на жаль, не знаю».

«Мене все пережите змінило
повністю»
«Не дам забути про кожного полеглого
«азовця», – заявляє Вікторія. – Бо зараз і в
Україні, і в світі не до кінця розуміють, якою
ціною наші вояки обороняли Маріуполь понад 80 днів – довше, ніж це було можливо за
тих умов, стримуючи всю оту численну російську навалу, весь отой наплив ворожої техніки, які могли б ринути вглиб країни. Вони
стояли до останнього. Тому, безперечно,
хлопці – справжні герої, які творили історію.
Усі бажання, мрії чоловіка я неодмінно здійсню. Насамперед маю виховати сина справжнім козаком, як і заповідав Віталій. І зробити так, щоб батько-герой був незримо присутнім під час усіх важливих у житті Святослава подій».
Вікторія Грицаєнко підтримує зв’язок чи
не з усіма родинами «азовців». В Асоціації
родин захисників «Азовсталі» її призначили
керівником напрямку увічнення пам’яті загиблих оборонців міста Марії.
Також вона допомагає родичам полеглих
«азовців» з оформленням документів на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, інших передбачених законодавством
державних виплат. Бо сама вже пройшла через
усе це. Тож тепер за необхідності охоче ділиться сумним досвідом.
«На жаль, із цим пов’язані великі складнощі, – стверджує Вікторія. – Оскільки відсутні
тіла загиблих, немає лікарських свідоцтв про
смерть, усе треба доводити через суд. Дехто не
хоче вірити, що син чи чоловік загинув. Звичайно, я б усе віддала за те, аби повернути
Віталія. Але, на жаль, його смерть підтвердили командир полку «Азов» Денис Прокопенко,
одразу ж повідомивши мені по телефону, що
мій чоловік загинув як герой – зі зброєю в
руках, й інші наші друзі – Віталієві побратими.
Попри все, знаю, що життя продовжується
і мені є заради чого жити. Це доступно пояснювали мені троє психологів, які працювали
зі мною. Тому продовжую жити, виховувати
сина, допомагати родинам «азовців». Прекрасно розумію останніх, бо в нас однаковий
біль. Щодня приймаю по 10-15 телефонних
дзвінків, відповідаю на повідомлення. Мені
так легше жити, коли можу чимось допомогти

іншим. І коли у відповідь люди дякують від
усього серця, мене це надихає».
За словами молодої вдови, допомога психологів була незайвою. Бо після 22 днів, проведених в оточеному російськими загарбниками
Маріуполі, і загибелі чоловіка вона багато
плакала, не могла спати та їсти, схудла так, що
навіть рідні батьки її не впізнали. Зараз почувається краще, хоч досі не обходиться без
снодійних ліків.
«Ой, забула вам сказати, що в оточеному
Маріуполі я вела щоденник – кожного дня
описувала, як ми його прожили. Відверто
кажучи, думала, що нізащо звідти не виберуся,
тож у такий спосіб прощалася з усіма. Уявляла
собі, що мій щоденник колись знайдуть і він
дістанеться моєму синові, який завдяки йому
довідається, як я прожила останні дні, – ділиться сокровенним Вікторія.
– Писала, як під обстрілами бігала повз
будинки, що палали, мов смолоскипи, до вцілілої церкви, купувала там свічки по 80 гривень, ставила їх і молилася за чоловіка, його
побратимів, за те, щоб закінчилася ця жорстока війна. Вела щоденник до тих пір, поки не
почала втрачати наших друзів, потім – як
відрізало. І хоч як не просили мене психологи,
так і не змогла більше взятися за перо. Прочитала ці спогади хрещеній матері Святослава,
своїй неньці – обидві плакали».
Під час розмови Вікторія Грицаєнко зізнається: їй дуже образливо, що одні хлопці воюють, а інші – живуть так, як начебто й немає
цієї страшної війни. Тому, зокрема, ініціювала
й фотовиставку «Янголи міста Марії», присвячену полеглим «азовцям», щоб люди бачили, які гарні хлопці гинуть. Коли редагувала
історії бійців, то начебто сама проживала їх.
«І, знаєте, навіть не думала, що ця фотовиставка викличе цікавість у такої великої
кількості людей. Того дня нам вдалося зібрати
68 тис. 180 гривень – ці кошти вже перерахували комісією до Благодійного фонду патронатної служби «Янголи Азову» на підтримку
хлопців, які повертаються з полону з підірваним здоров’ям, а отже, потребують лікування
та подальшої реабілітації», – зазначає молода
жінка.
Іще у Вікторії є мрія видати книгу про
«азовців», адже ніщо не може замінити друкованого слова. Лишилося тільки знайти хорошого редактора, а також видавця. Вона збирає
й усі газетні матеріали, фотознімки, відео,
присвячені Віталію, щоб створити сімейний
архів для сина.
«Мене все пережите змінило повністю, –
відверто говорить насамкінець Вікторія Грицаєнко. – Змінилася моя система цінностей.
Обійми малого синочка, запашна кава вранці,
спокійний сон – такі, здавалося б, буденні речі
стали надзвичайно важливими, а те, що раніше здавалося важливим, поблякло, стало менш
значним. Розумію, що тепер мені самій треба
поставити на ноги сина, тож маю бути надзвичайно сильною духом.
Але раз або двічі на місяць усе ж здаюся –
плачу й навіть дорікаю Віталію, навіщо він
лишив мене саму, чому маю постійно жити з
оцим невимовним болем. А буває, запитую в
нього, як краще мені вчинити в тій чи іншій
ситуації, – і відчуваю його підтримку. Вірю,
що мій чоловік захищає нас і на небесах і що
він би дуже порадів за мене, побачивши, що не
сиджу в чорній хустці, оплакуючи його, а все
роблю для того, щоб пам’ять про нього жила
вічно, працюю, займаюся вихованням нашого
сина. Переконана, Віталій був би просто щасливий».
Ганна ЯРОШЕНКО

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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LEASE PURCHASE :

www.ukrslovo.net
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вересня пізно ввечері наших
співвітчизників, розчарованих
невдачею футбольної збірної, зігріла радісна новина: з російського полону визволено 215 захисників України! Їх завдяки посередництву турецького президента Реджепа Ердогана обміняли на
кума Путіна Віктора Медведчука і ще 55
окупантів. Серед тих, кого вдалося вирвати із ворожих катівень, були і 108
бійців полку «Азов», які захищали Маріуполь. А серед них – 21-річна парамедичка Катерина Поліщук, яку більше знають
за фронтовим псевдо «Пташка». Ця дівчина, уродженка Тернопільщини, не
тільки надавала медичну допомогу пораненим, а й своїм співом, позитивним
настроєм піднімала дух воїнів і мирних
жителів, які переховувалися у підземеллях зруйнованої «Азовсталі»…
Як тільки стало відомо про те, що
«Пташка» та її побратими уже на волі,
кореспондент зв’язався з її мамою, в якої
брали інтерв’ю на початку червня і спілкувалися у минулий понеділок. Попри
пізній час, ця жінка не спала. І довго,
мабуть, вчорашньої ночі не могла заснути…
– Одна ніч – то нічого порівняно з тим,
скільки не спала за останні чотири з
лишком місяців, – каже пані Світлана.
– Це щаслива ніч. Мабуть, найщасливіша
за всі роки, які живу…
– А коли вам повідомили радісну новину?
– Донечка зателефонувала до мене десь

«ДЛЯ МЕНЕ НАЙГОЛОВНІШЕ, ЩО
ПІСЛЯ ЧОТИРЬОХ МІСЯЦІВ ПЕРЕБУВАННЯ У ПОЛОНІ РАЗОМ ІЗ ПОБРАТИМАМИ ІЗ ПОЛКУ «АЗОВ» ДОДОМУ
ПОВЕРНУЛАСЯ ЛЕГЕНДАРНА ВОЛОНТЕРКА, ПАРАМЕДИЧКА КАТЕРИНА ПОЛІЩУК («ПТАШКА»)

о пів на дев’яту вечора. Сталося це відразу після того, як її обміняли. Сказала,
що вже в Україні.
– Після почутого ви, напевно, як стояли, так і сіли…
– Я відразу не повірила. Кожного вечора чекала дзвінка від своєї Катрусі. А
того разу не сподівалася на нього. До мене
перед тим дзвонили багато журналістів:
розпитували про резонансне інтерв’юдопит доньки, відео якого напередодні
оприлюднили росіяни, коли вона була ще
у полоні. Як тільки пролунав дзвінок,
подумала, що це знову турбує хтось із
преси. Здивувалася, що телефонують так
пізно. Та ще й з невідомого номера. Під-

няла трубку – і почула голос донечки…
– Це був номер телефону російський?
– Ні, наш… Балакали ми довго –
про своє…
– Як самопочуття, здоров’я
Катрусі?
– Щось трохи тяжко їй… Це ж
чотири місяці полону! Але для мене
найголовніше, що
Катруся – жива. Все
решта поправимо…
– Коли чекаєте доньку
у себе вдома?
– Нічого про це ще не
знаю. Богу дякувати, що
Катруся вже в Україні, на
волі!
– Обіцяні вареники із
сиром для неї приготуєте?
– Звичайно! Я вже навіть не знаю, скільки їх
зліпити…
– Д якуємо вам за
ТАКУ доню! І за ваше
терпіння, витримку!

– Ви знаєте, поки я з Катрусею розмовляла телефоном, почула в телефоні
голоси чоловіків (мабуть, побратимів),
які зверталися до неї: «А пам’ятаєте, як
ви мене перев’язували?..» Я не хвалюся
своєю донькою, але вона дуже сильна,
думає, першою чергою, про когось. Ось
така вона у мене. Дякую, Богові, що я її
дочекалася і що з Божою допомогою її
повернули.
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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

НЕОБХІДНА ПІСЛЯМОВА

поїхала б у Маріуполь…
Мама відчайдушної українки прокоментувала нам це відео так:
«Вона ще й нескорена. Сама не здається і всіх підтримує… Я тримаюся. Не маю
морального права здаватися. Адже їм там
набагато важче, ніж нам тут. І вони тримаються».

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

Коли ми дякували пані Світлані за її
витримку, то казали це не задля годиться.
Ця жінка, як і її донька, виявила неабияку мужність. Можна лишень уявити, що
робилося в душі мами, коли бачила кадри
окупованого Маріуполя, коли чула про
бомбардування, хімічні атаки на «Азовсталь», де перебувала
її Катруся. І коли 19
травня дізналася, що
«азовці», а разом з
ними донька потрапили у полон… Та
пані Світлана не замкнулася у материнських переживаннях. Продовжувала
ходити на свою дуже
відповідальну державну роботу. А потім робила всі хатні
справи, обробляла
городи. І вечорами, у
вихідні, свята, наскільки могла, допомагала фронту…
Ми побажали пані Світлані дочекатиМинулого понеділка, 19 вересня, ми за- с я добри х віс тей. Вона ві д пові ла :
телефонували пані Світлані і розповіли «Обов’язково дочекаємося!» І через два
про відео допиту її доньки, яке з’явилося дні почула голос своєї «Пташки»…
в Інтернеті. «Пташка» прямо в очі казала
ворогам, що якби довелося, вона знову
Іван ФАРІОН

For sale truck repair business in Addison

Долі людські

КАТРУСЯ – ЖИВА…»
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Долі людські

РІДНУ ЗЕМЛЮ
ВАСИЛЬ ПЕЛИШ
ЗАХИЩАВ ОДНІЄЮ
РУКОЮ

ДРУГУ ВОРОГИ
ВІДРУБАЛИ – ЧЕРЕЗ
НАПИСАНЕ НА НІЙ
ГАСЛО «СЛАВА УКРАЇНІ!»
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ьвівщина віддає останні почесті 27-річному захиснику України зі Старого Самбора Василю
Пелишу. Від отриманого біля села Костянтинівки на
Донеччині важкого поранення у голову відважний воїн
помер днями у лікарні Дніпра. Аграрій за фахом, цей
хлопець ще 2014 року, з початком російської агресії, узяв
до рук зброю. Через вісім зим, коли війна розгорілася
ще дужче, знову без вагань став до оборони України.
Хоча на той час автомата в руках тримати вже не міг…

ЩОБ НЕ ПОТРАПИТИ У ПОЛОН,
ХОТІВ СЕБЕ ПІДІРВАТИ ГРАНАТОЮ
Історія життя цього юнака приголомшує карколомними вивертами. Студент, майбутній землевпорядник,
він помчав з друзями на Майдан, був на ньом у у найважчі моменти. А згодом, коли Росія окупувала Крим і
стала зазіхати на наші східні терени, влився до
добровольчого батальйону «Айдар», воював на Луганщині. Там і відбулося те, що радикально змінило його
життя.
Ось що писав про це автор цих рядків вісім років
тому.
«Біда з Василем сталася 26 серпня. У боях під
Новосвітл івкою важко поранили товариша. Хлопці
взялися везти його до найближчої лікарні у Хря
щуватому. По дорозі потрапили у засідку «колорадів».
Машину обстріляли з підствольних гранатометів, потім
у неї вцілив танк. Отямився, поранений, коли довкола
все горіло. З живих, що їхали у салоні, залишився сам.
Стікаючи кров’ю, відповз від підбитої машини, в якій
вибухали боєприпаси. Думав і себе підірвати гранатою,
щоб не потрапити у руки ворог а. А потім вирішив
пробиратися до своїх. Пошкутильгав до найближчої
позиції, думав, що там – українські бійці. Побачивши
людей з автоматами, крикн ув: «Я – свій, з «Айдару»!».
А йому у відповідь: «Да какой ты, на х.., свой?». «Свої»
виявилися бойовиками.
Подумки приготувався до розстрілу. А його, хоч
волів краще померти, узяли в полон. Били прикладами
по всьому тілу – так, що відчував кожну кісточк у. Здерли одяг і аж заскреготіли зубами, коли на правій руці
Василя побачили ненависне їм татуювання «Слава

Україні!». Його галичанин зробив місяць перед тим у
художників з Майдану (на лівій руці намалювали тризуб). Мама була категоричн о проти цих наколок,
переживала, що ними Василь на фронті може видати
себе. Ніби відчувала, що станеться лихо…
Уздрівши гасло на руці полоненого «айдарівця», один
із терористів (за деякою інформацією – найманець із
Сербії) витягнув із танка сокиру, шарпн ув Василя за
руку і рубонув по ній майже при плечі.
Скривавленого хлопця бойовики кинули на танк і
відвезли у своє розташування, місяць знущ алися з
нього. Цивільні медики у Луганську, які зашивали об
рубану руку, ледь не мліли від побаченого. І дивувалися стійкості українського солдата. Згодом терористи
обміняли Василя на одного з родичів свого ватажка».

ІЗ ВОЇНІВ – У ВОЛОНТЕРИ
На малій батьківщині Василя зустрічали як героя –
короваєм, квітами. Найперше ступив не до
рідної хати – до церкви. Вкритий державним
прапором, тривал ою молитвою дякував
Всевишньому за щасливе повернення.
Довго поправляв здоров’я у госпіталі - турбувало ще й поранене коліно. І терпляче чекав
на біонічний протез, що, як запевн яли іноземні фахівці, майже замінить втрачену руку.
Час показав, що без протеза почувався краще,
природніше…
Із перших своїх післяфронтових днів Василь
Пелиш занурився у волонтерство. Добре знав,
що саме потрібно воїнам на передовій. Щойно
зажили рани, почав возити побратимам теплий одяг, маскувальні халати, інші потрібні
речі. Брав участь у багатьох акціях на підтримку воїнства. А ще вважав своїм обов’язком
віддати останню шану загиблим краянам. Ми
не раз бачили Василя на похоронах захисників
України – їздив вклонитися їм у різні куточки країни. З
початком повномасштабного вторгнення росіян в Украї
ну знову подався туди, де вирішувалася доля держави.
Як це було, ми дізналися від його побратимів, від найріднішої людини.

нічого не розповідаючи, разом з моєю мамою взяв і поїхав
туди, доправив дітей у безпечне місце на Львівщині. Хоча
йому, людині без руки, це було зробити нелегко. Зворушувало і те, що коли я лежав у госпіталях (лікуюся там
і досі), він привозив мене додому…
Познайомився я з Василем під час Революції Гідності.
Йому ще не було 18-ти, як потрапив на фронт. Обманув
військкоматівців – казав їм, що він повнолітній.
Це була людина високих принципів. Людина з великої
літери, яка відповідала за свої слова і вчинки. Хоча був
молодшим від нас, багато в чому перевершував досвідченіших. Коли після Майдану виникла потреба захищати Україну на сході, ні хвилини не вагався. Ні про яку
зарплату, пільги не було й мови…
Після війни він закінчив Аграрний університет, займався садівництвом, вирощував дерева-квіти. Я зі
своїм шваґром замовляли у нього туї, інші декоративні
рослини. Попри це своє заняття, постійно цікавився
життям свого батальйону, справами побратимів, допомагав їм. Василь мав кілька бойових нагород, але не
чіпляв їх на форму, не хизувався ними. Він і протеза не
хотів носити. Не просив ні від кого жодної помочі. Злився, коли йому пропонували допомогу. Не хотів, щоб його
сприймали як інваліда. Єдине, що просив мене, –
зав’язати шнурки на кросівках.
Це була людина життя! Усе любив, від усього «балдів».
Брався за будь-яку роботу. Допомагав усім. Навіть бетон
мішав. Останній раз подзвонив: мені потрібна сітка,
щоб пересіяти пісок на будові…

ВІН ТАК ВІРИВ У НАШУ ПЕРЕМОГУ…
Тетяна ВІЧИСТА-ПЕЛИШ, мати
З початком великої війни мій Василько вступив у
Самооборону Києва, а потім потрапив у найгарячіші
точки. Інвалід, але знову пішов на фронт! Моя дитина
домоглася, щоб її знову взяли туди…
Василько дуже хотів допомагати побратимам. Він все
лівою рукою робив: писав, кермував, завантажував,

НЕ ПЕРЕНОСИВ ПОКАЗУХИ
Ростислав ПАВЛИЧАК, учасник
російсько-української війни, волонтер

Ми з Василем у складі 31-ї Сотні були на Майдані,
потім разом воювали у добровольчому батальйоні «Айдар». Комунікабельний. З ним було легко спілкуватися.
Водночас у серйозних ситуаціях, як ми казали – «двіжах»,
поводився відчайдушно. Він один з тих, хто не дав роз
ростися харківському антимайдану. Завжди опинявся
там, де було тяжко, не уникав складнощів.
Знав його щирим, справедливим і водночас скромним.
Не переносив показухи. Сильно образився на одного зі
своїх колишніх товаришів: той вирішив іти у депутати
і на рекламному плакаті розмістив спільну фотографію
з Василем – не питаючи згоди у нього. Ці білборди по
розвішував по всьому району. Виглядало, що використав
Василеве поранення зі своєю метою…
Мій побратим повсякчас жив Україною. Його очі
світилися гордістю, коли на виготовленому для нього
протезі побачив герб-тризуб.

ОБМАНУВ ВІЙСЬККОМАТІВЦІВ –
СКАЗАВ, ЩО ПОВНОЛІТНІЙ
Олег ОБЛОЧИНСЬКИЙ, учасник
російсько-української війни
Я поважав Василя за його на
дійність. Міг звернутися до нього
з будь-якого приводу. Та й навіть
без такого звернення він завжди
допомагав. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, я
і мої побратими, зайняті відбиттям ворожого наступу, не мали
змоги подбати про своїх дітей під
Києвом, який у той час атакували орки. А Василь, нікому з нас

розвантажував. Дружина пішла разом з ним служити,
щоб йому допомагати.
А до того разом зі мною вирощував квіти: тюльпани,
нарциси, хризантеми. На моїй аватарці у соцмережах
фотографія цих квітів. Коли почалася війна, Василько
сказав: «Я повинен і далі допомагати нашому війську».
Просив про допомогу у волонтерів, у тому числі - з
Канади. Писав їм, що потрібно для їхньої військової
частини – і незабаром усе це вони отримували.
Як тільки почалася друга війна, Василь помчав машиною до Києва і привіз звідти малюків свого побратима. Казав мені: «Мамо, треба їхати по дітей – там
стріляють…»
На фронті Василь був зі своєю машиною. Розвозив
воїнам усе, що було потрібно. Його «Пежо-308» десь з
місяць тому потрапило під обстріл «іскандерів», було
розбите вщент. Але він про це не шкодував. Казав: «Не
біда, то все метал. Головне – допоміг хлопцям, багато
чого їм підвіз…»
Через проблеми з рукою Василько їздив машиною з
автоматичною коробкою передач. Дуже добре водив
авто, дотрим увався всіх правил. Був кращим водієм від
тих, у кого є обидві руки.
Ніколи не повірю, що мого Василька більше нема. Він
так багато мені хотів допомогти. У нього стільки планів
було. Він так вірив у нашу Перемогу…
Іван ФАРІОН

Війна перевернула життя абсолютно кожного українця.
Усе розділилося на «до» та «після». Ця катастрофа ніколи не
забудеться нами, адже вона принесла багато страждань та
болю у наші долі, велику кількість змін та кардинальне переосмислення цінностей.
Безумовно, українці – неймовірно вольовий народ, який
став іще сильнішим після всіх цих жахливих подій.
І що б трапилося, ми завжди намагаємося підтримати
одне одного, допомогти, навіть коли самим важко.
Уся сила характеру наших людей проявляється у патріотизмі, цілеспрямованості та незламності духу, в тому, наскільки мужньо ми справляємося з усіма складнощами, які
виникли внаслідок трагічних для нашої країни подій.
І це дійсно заслуговує на повагу.
ЖИТТЯ З НУЛЯ

Одним із постраждалих від російських злочинів став мій
хороший знайомий Богдан. У його будинок в Ірпені Київської
області влучила ракета, житло повністю згоріло.
Зараз він із мамою та молодшим братом вимушено живе
у Данії. Від себе можу сказати, що це неймовірно світла та
сильна людина, у якої й до війни була дуже непроста доля.
Рік тому мій друг втратив батька, проте він ніколи не
опускав рук, жив з отптимізмом та вірою в найкраще, мав
великі плани на майбутнє і якраз навесні мав закінчити
одинадцятий клас та вступити до університету.
На жаль, непередбачувані події внесли свої корективи в
його життя, і саме зараз йому доводиться самостійно будувати все з чистого аркуша, допомагаючи мамі та 4-річному
братові.

Долі людські

ІЗ ЩАСТЯ ТА ГОРЯ БОГДАНОВА ДОЛЯ: ЯК ВІЙНА ЗРОБИЛА
З ІРПІНСЬКОГО ВИПУСКНИКА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГЛАВУ СІМ’Ї
З НАДІЄЮ НА ПОРЯТУНОК

«Коли це все почалося, я відразу записався в охорону
бомбосховища, в якому сиділи майже всі жителі нашої вулиці. Хоча самому було страшно, я не міг сидіти з ними без
діла та просто чекати незрозуміло чого. Чергував в основному вночі, з хлопцями періодично мінялись, щоб був час
хоча б поспати, поїсти та вирішити ще якісь справи.
Десь 4-5 березня москалі почали заходити в Ірпінь, знищуючи все на своєму шляху. Повітряні тривоги не припинялися, було чутно, як летять ракети та лунають вибухи в
Гостомелі. За декілька днів, коли русня вже хазяйнувала у
місті, стало небезбечно перебувати на вулиці. Часом комендантська година тривала по декілька днів. У магазинах
майже неможливо було знайти щось поїсти, усе розкупили.
Пам’ятаю лише гігантські черги. Було страшно за місто,
власне життя та за родину. В мене зовсім маленький брат,
батька немає, я мав діяти рішучо, по-чоловічому, але не знав,
як допомогти рідним. Єдине, що я тоді розумів, це те, що
треба виїжджати з міста, поки нас не вбили. Авто у нас немає,
але пощастило, що в Ірпені було організовано евакуацію
електричкою, лише жінок та маленьких дітей.
Я посадив на неї маму з братом 9 березня, вони поїхали
до Ужгорода (в нас там знайомі). Я залишився сам, деякий
час був із хлопцями у бомбосховищі, чергували постійно,
проте було морально дуже важко.
Одного з моїх друзів убили окупанти, люди розповідали
жахливі речі, як ґвалтували жінок, мародери заходили в
домівки та виносили все, від харчів до жіночої білизни. Потім я знайшов перевізника, і нам вдалося виїхати з міста 11
березня з тими хлопцями, з якими охороняли сховище», –

розповідає Богдан.
У той період, навесні, виїжджати з міста було небезпечно,
всюди стріляли, на блокпостах були кілометрові черги,
окупанти прицільно били по автомобілях. Проте залишатися було ще небезпечніше.
Це щастя, що велика кількість людей змогла виїхати з
Ірпеня вчасно.
РАКЕТА ПРИЛЕТІЛА І ПОЗБАВИЛА ЖИТЛА

«Я встиг зібрати найважливіші речі. Дорога була довгою
та небезпечною і тривала кілька діб. Водій постійно змінював
маршрут, тому що росіяни заходили з різних боків. Була ніч,
13 березня, ми зупинилися на кілька годин десь уже в західній частині України, коли стало більш-менш безпечно,
щоб перевізник зміг поспати хоч трохи. Я взяв телефон,
побачив багато пропущених викликів від мами і фотографії
розбомбленого будинку з усіх можливих ракурсів, які вона
відправила декілька годин тому. Їй прислали це сусіди, що
залишилися в місті», – додає Богдан.
Вікторія КОЗЛОВСЬКА
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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!

30 вересня 2022 № 39
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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.

30 вересня 2022 № 39
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985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com
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Овен

Телець

Близнюки

(22.06 –23.07)
Приготуйтеся до життєвих змін.
Вам захочеться урізноманітнити
свої інтереси, брати активну
участь у різних заходах. Четвер
– дуже напружений день, тому не
зривайтеся на близьких. Загостряться фінансові ситуації. Спокійним тиждень

( 2 4 . 0 7– 2 3 . 0 8)
Якщо люди або обставини вибивають вас із колії, кращим
рішенням буде відстоювання
власних позицій. Не дозволяйте
оточуючим експлуатувати себе.
Можлива необ’єктивна оцінка
ситуації, зокрема це стосується
фінансів. Краще утриматися від поспішних висновків. Незважаючи на радісний настрій, ви
відчуваєте фінансові труднощі. Зараз краще не
влізати в борги, а пошукати нові джерела прибутків. Будьте уважні до коханої людини, краще
зайняти погоджувальну позицію. Для досягнення
цілей ви використовуєте приховані резерви або
старі зв’язки. У справах, де вимагається точність,
підвищена ймовірність помилок. П’ятниця нагадує про старі борги. Несподіваний дзвінок примушує багатьох терміново пакувати валізи. У
вихідні загострюються серцево-судинні захворювання. Шлаки повільно виводитимуться з організму. Віддайте перевагу легкій дієті. Відмініть
похід до солярію. Замість засмаги можете отримати алергію. Найкращий час для проведення
профілактики шлунково-кишкових розладів та
підбирання оптимальної дієти. Візит до стоматолога відкладіть. Знижується гострота зору. Подбайте про освітлення на роботі, краще не читати
перед сном. Полікуйте очі. Операції перенесіть.
Діва

( 2 4 . 0 8 – 2 3 . 0 9)
Час для змін у житті. Подумайте,
що саме ви хотіли б виправити, а
від чого варто й відмовитися. Не
давайте обіцянок, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. На
цьому тижні висока вірогідність
прийняття помилкових рішень.
Зв’язки, які ви встановили минулого тижня, почнуть приносити користь. Можливо, не варто
чекати чогось монументального, але подивіться
на своє життя під іншим кутом зору. Друга половина тижня буде бурхливою, можливі сварки
з колегами. Практичний житейський досвід підказує багато правильних рішень у справах бізнесу. П’ятниця - невдалий день для з’ясування
стосунків, бо може сприяти тільки інтригам. У
молодих з’являється інтерес до якої-небудь сфери
знань або прихований талант до мистецтва. Жінки схильні швидко набирати зайву вагу. Період
загострення мігрені. Може виникнути защемлення нервових закінчень між дисками хребта.
Травматично небезпечний період. Менше часу
проводьте на ногах. Погіршується відтік крові з

Терези

Козеріг

( 2 2 .12 – 2 0 . 01)
Ваші справи просуваються більш
ніж успішно, не варто зупинятися на досягнутому. Головне –
встановити дружні стосунки з
колегами та партнерами. Прислуховуйтеся до інтуїції, довіряйте більше серцю, ніж товщині гаманця.
Тиждень заохочує до серйозної роботи і здійснення нових задумів. Середа - день налагодження
нових вигідних зв’язків. Це може бути допомога
колишніх співробітників чи давно забутих друзів. Для п’ятниці характерні матеріальні втрати.
У вихідні ви серйозно замислюєтеся про майбутнє. У молодих Козерогів розпочинається новий
роман. Утворюватимуться пісок і камені в нирках. Пийте більше води. Можливе загострення
циститу. Бережіться травм поперечного відділу
хребта, не піднімайте важкого. Відкладіть операції, можливі ускладнення. Важко переноситимете наркоз. Уникайте випадкових статевих
зв’язків. Побільшає хворих на венеричні недуги.
Є ризик харчових отруєнь.

( 2 4 . 0 9 – 2 3 .10)
Зірки подарують вам активність
та енергійність. Сам Бог велів
вам підкорювати кар’єрні висоти
і користуватися успіхом у протилежної статі. У середині тижня
прислухайтеся до інтуїції, вона
вас не підведе. Сприятливий час для переговорів
із зарубіжними партнерами. Тиждень складний,
вимагатиме самопожертв на користь роботи. Найвідповідальніший день – середа. Спробуйте
більше покладатися на партнерів, довіряйте їхній
самостійності. Взагалі навчіться правильно організовувати свій бізнес. Не бійтеся несподіванок.
У професійній діяльності іде процес перебудови,
переорієнтації справи, що в недалекому майбутньому дасть позитивний результат. Ділові люди
можуть переїхати в новий офіс, службовці - змінити місце праці. Можна давати шлюбні оголошення - зірки допоможуть знайти гарну пару.
Організм потребуватиме активних дій. Сходіть Водолій
до тренажерної зали, танцюйте, вирушайте у похід. Запобігайте стрибкам тиску. Турбуватиме
головний біль. Загострюються захворювання
щитоподібної залози. Діабетикам треба стежити
за самопочуттям.
Скорпіон

( 21. 01–19 . 0 2 )
Не варто брати близько до серця
проблеми, пов’язані з рідними і
близькими. Постійні переживання можуть загнати вас у кут, що
спричинить депресію. Зміцнюйте
співробітництво і підтверджуйте
свій авторитет. Ви зараз у чудовій формі й можете самостійно почати нову справу. Декому з вас
достатньо реформувати старі заняття. Прибутковий бізнес принесе нові вливання в сімейний
бюджет. Багато планів доведеться переглянути,
а від деяких зовсім відмовитись. До четверга ви
виявляєте зайву нерішучість тоді, коли потрібно
приймати рішення миттєво. Венера дарує маленькі життєві і любовні радощі. Жінки-Водолії
у вихідні особливо чарівні. Наприкінці тижня
зверніть увагу на власне здоров’я. Більше бувайте на свіжому повітрі. Займіться аеробікою. Пограйте у теніс, бадмінтон. Добрий ефект дасть
аромотерапія. Вдалими будуть операції на органах дихання. Кістки потребують мінеральної
підтримки. Почніть лікування остеопорозу. Не
їжте поперемінно гарячого та холодного. Це
спровокує руйнування зубної емалі. Відвідування стоматолога відкладіть.

( 2 4 .10 – 2 2 .11)
Тиждень буде багатим на поїздки,
емоції, бурхливі прояви почуттів.
Саме зараз вам вдасться завершити чимало справ, особливо це
стосується самоосвіти. У другій
половині тижня відбудуться цікаві знайомства, ваше життя дещо зміниться.
Сторонні люди намагаються взяти ваше життя
під контроль, що ставить під удар усі ваші плани.
Крім того, деякі проблеми на роботі примусять
ненадовго забути про інші справи. Незабаром
ситуація зміниться на краще, вам захочеться
почати щось нове. Варто оглянутися назад і виправити свої помилки. Багато часу іде на непотрібні розмови й непродуктивні контакти. У
п’ятницю і суботу не варто довіряти випадковим
знайомим, бо є ймовірність натрапити на сучасного О.Бендера. У вихідні у багатьох з’являється
почуття внутрішньої нестабільності, що заважає
насолоджуватись життям. Знижується імунітет.
( 2 0 . 0 2 – 2 0 . 0 3)
Організм слабко опиратиметься інфекціям. Уни- Риби
Тиждень
буде
нестабільний,
важкайте контакту з хворими. Вдалий час для відко прогнозувати будь-які події.
новлення рухливості суглобів після травм. ПоЗверніть увагу на документацію,
повніть мікрофлору кишківника. Подбайте про
будьте готові до перевірок. Триздорове харчування. Голодувати цими днями
майте язик за зубами, а плани в
ризиковано. Відвідайте стоматолога. Лікування
таємниці. Ви сповнені творчих
і протезування зубів будуть удалі.
планів і нових ідей. Партнери у захваті від вас, а
Стрілець
( 2 3 .11– 2 1.12 ) начальство планує підвищити вас на посаді. За
Ви зараз у чудовій формі, ваша роботою не варто забувати про сім’ю. Якщо вдапунктуальність і розсудливість ється поєднувати ці речі, то ви – щаслива людипросто вражають оточуючих. на. Позитивні тенденції, пов’язані із розширенВи збираєтеся зібрати навколо ням сфер впливу, тривають. До середи космічна
себе чудову команду з близьких ситуація сприяє більше відпочинку і розвагам,
по духу людей, стаючи посту- ніж серйозній роботі. Четвер - найрезультативпово їхнім лідером. Вам захо- ніший день тижня. У суботу ваша точка зору не
четься зайнятися благоустроєм житла. Інформа- збігається з поглядами навколишніх. Розпочніть
ція, яку ви отримаєте на початку тижня, виявить- боротьбу зі шкідливими звичками. Уникайте
ся дуже корисною. Якщо правильно розставити пасивного куріння. Від роботи з їдкими речовипріоритети, можна зробити великі ставки на нами може розболітися голова. Сплануйте помайбутнє. Заплановані справи потребують чи- мірно навантажений день. Не переїдайте. Добре
мало зусиль і фінансів, тому треба все зважити і провітрюйте робоче приміщення.
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Рак

Лев

вен. Майбутнім мамам варто стежити за вчасним
виведенням рідини з організму.

Українське Слово

( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 )
Ду же вда лий тиждень для
кар’єрного зростання та інших
важливих справ. Але ваша зайва
емоційність може стати значною
перепоною у здійсненні задумів.
Відкиньте всі сумніви і покажіть, на що здатні. Ділове життя
напружене і різноманітне. Той, хто хоче зробити
кар’єру або просто знайти роботу, може розраховувати на підтримку зірок. П’ятниця - фатальний
день для кохання. Ви можете потрапити в емоційну залежність від предмета свого обожнювання. Творчі Близнюки переживають період натхнення. У суботу ідеї набирають конкретної
форми. Знизиться гострота зору. Давайте очам
можливість частіше відпочивати. Не займайтеся
самолікуванням. Нові препарати можуть викликати алергію. Дбайливіше доглядайте за ногами.
Робіть масаж стоп. Одягайте зручне взуття. Бережіть шкіру від опіків. Відкладіть похід до солярію. Остерігайтеся перегріватися у ванній.
Судини можуть не витримати перепадів тиску.
Загостриться мігрень.

ніяк не назвеш. Близькі, як ніколи, потребують
вашої підтримки. У бізнесі варто прислухатися
до думки партнерів, навіть якщо вона стане для
вас цілковитою несподіванкою. Чекайте несподіванок і приємних сюрпризів. Спокійно обмірковує способи поліпшення свого матеріального
становища. Ділові Раки до п’ятниці налаштовані
справедливо розподілити обов’язки і прибутки.
Субота - найкритичніший день тижня, будьте
обережні за кермом і в поводженні з електроприладами. Не залишайте автомобіль без нагляду у вихідні. Знижується продуктивність інтелектуальної праці. Може з’явитися тремтіння у
руках як результат перевтоми. Остерігайтеся
ураження електричним струмом. Є небезпека
харчових отруєнь. Можуть з’являтися збої у роботі гормональної системи. Важко минатимуть
критичні дні у жінок.

www.ukrslovo.net

( 2 1. 0 4 – 2 1. 0 5 )
Попереду складний період. У вас
не виникатиме особливого бажання спілкуватися, навпаки,
самотність стане вашим найкращим другом. У вас може
з’явитися схильність до містики
і окультних наук. Понеділок – не кращий день для
перемін, а от із вівторка ви відчуєте щедру руку
фортуни. Середина тижня буде яскравою і незабутньою. Постарайтеся всі важливі справи вирішити саме в ці дні. Відчуває невеликий енергетичний спад, а відтак і зниження активності у
всіх сферах життя. Наприкінці тижня можна
сподіватися на грошові надходження. Уран штовхає на експерименти в особистому житті. Але
форма, в якій ідеї з’являються у п’ятницю чи суботу, не є об’єктивною. Вразлива система травлення. Нерозбірливість у харчуванні може призвести до збільшення ваги. Обирайте низькокалорійні страви. Може погіршитися самопочуття
гіпертоніків. Уникайте стресів, не перевтомлюйтеся. Прискорюється відкладання солей у суглобах. Ведіть рухливий спосіб життя. Уповільнюється перистальтика кишечника. Запобігайте
розвитку запорів.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З
3 ПО 9 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ

«не рубати з плеча». Слід уважно поставитись до
нової інформації, якщо вона відразу і не стане в
нагоді, то в недалекому майбутньому може зіграти вирішальну роль. У четвер гостро постає
питання ображеного самолюбства. Не варто засмучуватись, краще прийняти ситуацію такою,
якою вона є. Почуття відіграють головну роль у
особистих стосунках. Найуразливішою стане
серцево-судинна система. Уникайте стресів.
Зменшіть фізичне навантаження. Кардіологічним хворим слід мати при собі ліки. Турбуватимуть судоми. Проведіть глибоку чистку обличчя.
Змініть косметичну лінію. Видаляйте мозолі й
бородавки. Не носіть тісного взуття.

Гороскоп

( 2 1. 0 3 – 2 0 . 0 4)
На вас очікує багато поїздок, ділових зустрічей, тільки встигай
слідкувати за подіями. Не варто
довіряти будь-якій неперевіреній інформації. Головне – не
форсувати події. Шукайте вигідних партнерів, можливо,
вдасться укласти вдалу оборудку. Ви опинилися
на мілині, початок тижня варто присвятити залатуванню дірок у бюджеті. Для цього найкраще
підійде позаурочний час. У коханні поки без змін,
насолоджуйтеся стосунками з коханою людиною.
Постарайтеся не перевантажуватися, не зайвим
буде періодичний відпочинок. Вам цілком під
силу зайняти більш вигідні позиції на роботі. У
вівторок сміливо заявляйте про себе, якщо бачите, що ваші знання і досвід допоможуть вирішити
нові завдання. У власних родинах дістанете підтримку і розуміння. На особливий успіх у представників протилежної статі можна розраховувати у п’ятницю і суботу. Зростає тривожність.
Складно буде утримувати емоційну рівновагу.
Людей похилого віку непокоїтиме безсоння. Можливе загострення хронічних хвороб. Відмовтеся
від важких і жирних страв. Перевіряйте сумісність лікарських препаратів. Уникайте передозування. Зростає ризик побічних ефектів.

27

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
Transportation company need
LOCAL DRIVER

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.

 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

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
Insurance agency
is looking for

INSURANCE AGENT

to provide coverage
for Business and
personal clients.

#14

Bring your lashes to luxurious Iength!

773.317.9190
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312.723.9963
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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

#32

www.ukrslovo.net

224.828.1773 or 630.991.7566
ЗАПРОШУЄМО ВОДІЯ CDL «А» ДЛЯ ЇЗДИ
НА РОБОТУ В TEAM, АБО TEAM-ВОДІЇВ

224.828.1773 & 630.991.7566

Українське Слово

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

EMPLOYMENT AGENCY

847.707.0065
773.317.8035

www.ukrslovo.net

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

HARDWOOD FLOORING

Запрошуємо на роботу спеціаліста для
інталяції систем огрівання і охолодження

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

Heating and Cooling System

#18

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

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

Залиште
повідомлення (Єва)

773-895-2544

224.436.2067

Вимоги: автомобіль, інструменти

224.595.5836

СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНСТАЛЯЦІЇ
СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ І ОБІГРІВАННЯ

Розмовляємо
польською і
англійською
мовами

Розмовляємо російською,
литовською, польською і
англійською мовами

NEWSPAPER

847.707.0065

Contact Us Today
For Advertising:

president.umg@gmail.com

773.317.8035

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

847.312.5421
30 вересня 2022 № 39

You Deserve To Be With The Best!



773.980.4422

Розмовляємо
польською і
англійською
мовами

 Повна ставка
 Стабільна робота
цілий рік
 Добра оплата
 Об»єкти - North
Suburbs

уємо
Запрошботу
на ро



 Стабільна робота цілий
рік
 Оплата - $30/год +

Запрошуємо на роботу досвідчених ЕЛЕКТРИКІВ

Українське Слово

Терміново потрібні на роботу
СПЕЦІАЛІСТИ З МУРУВАННЯ З
ВМІННЯМ ФУГУВАННЯ

(Вєслав)

www.ukrslovo.net

Бізнес/ресторан
на продаж.
#36

Розмовляємо литовською,
російською,
польською і
англійською
мовами

773. 750. 8180

773.849.4615

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

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

Потрібний CDL водії
на DryVan.
Вихідні вдома.
Оплата 70-80 ц/милю.
708-512-1110 - Павло #46

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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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!

