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ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ: ЩО РОБИТИ УКРАЇНІ
ПІСЛЯ ПАДІННЯ РАКЕТИ В ПОЛЬЩІ

ПРО ПАРАЛЕЛІ, МЕРИДІАНИ
Й ЛІТЕРАТУРНІ ВПОДОБАННЯ
ПАПИ ФРАНЦИСКА

США Й НАТО ПРАГНУТЬ НЕ ДОПУСТИТИ ЕСКАЛАЦІЇ КОНФЛІКТУ З РОСІЄЮ

Уперше за час російсько-української війни територія однієї з країн – членів
Альянсу виявилася безпосередньо зачепленою бойовими діями. Після того як
російська армія завдала вчора безпрецедентного масованого ракетного удару
по Україні, одна з ракет упала на зерносушарку в польському селі Пшеводув,
розташованому за п’ять-сім кілометрів від українсько-польського кордону.
Загинули двоє польських громадян. Через добу після інциденту й у Польщі, й
у НАТО кажуть: це була ракета української ППО.
Відразу ж після падіння ракети в Польщі та інших країнах перейнялися
питанням: що ж це було? Інцидент у Пшеводуві – це випадковість? Чи навмисна
дія Москви, спрямована на ескалацію конфлікту та втягування в нього країни
НАТО? Чи була ракета російською? А чи вона – українська?
Відповіді на ці запитання визначали подальшу реакцію Заходу на те, що
відбулося.
Через кілька годин після інциденту в Пшеводуві польське МЗС повідомило,
що ракета, яка впала, – російського виробництва. Але в Москві категорично
відмовлялися визнавати, що ракета має стосунок до «російських засобів ураження», стверджуючи, що «жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження завдано не було»,
й називали всі заяви «навмисною провокацією з метою ескалації обстановки».
Спочатку росіяни навіть спробували розкрутити версію, згідно з якою інцидент стався через «вибух зернового пилу в момент заїзду трактора на ваги
біля сушарки». Фото фрагментів ракети швидко спростували цю версію. Пізніше російські політики, експерти та блогери почали активно просувати меседж,
буцімто ракета, яка впала, має українське походження, адже «Росія з її надточною зброєю не могла вдарити по Польщі».
Ці коментарі росіян можна було б віднести на рахунок традиційного московського «переведення стрілок», якби агентство Associated Press сьогодні
вранці не повідомило з посиланням на декілька джерел в адміністрації США,
що ракету могли випустити українці для перехоплення російської ракети, що
наближалася, – її ціллю міг бути один із енергетичних об’єктів. (Інцидент стався
неподалік від Добротвірської ТЕС.) Для Києва першим тривожним сигналом
стала ранкова заява президента США Джо Байдена про те, що ракету запустили не з території Росії, а наступним – інформація агентства Reuters із посиланням на джерела про повідомлення американського президента для партнерів
із НАТО та G7, що вибух у Польщі є результатом роботи української ППО. Зрештою, в обід уже й президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що «з великою
ймовірністю» ракету випустила українська система ППО.
Якщо слова американського та польського лідерів підтвердяться, то для
нашої країни ця історія матиме досить неприємні наслідки. Російська пропаганда радісно вхопиться за цю трагедію, змальовуючи Україну в найчорніших
тонах і через путінферштеєрів вимагаючи припинити постачання зброї нашій
країні. Та головне – ми ніяк не можемо ризикувати відносинами з Польщею –
одним із наших головних партнерів, на території якого перебуває основна
частина необхідної фронту логістики та який прийняв більшу частину українських біженців. Цей високий рівень відносин, якого Україна та Польща досягли
за останні місяці, ми маємо будь-що зберегти. І хоча в Києві досі вважають, що
ракета, яка впала в Польщі, є російською, й навіть готові надати докази російського сліду, для запобігання можливих небажаних наслідків українська влада
вже сьогодні має розпочати активні консультації з Варшавою. І якщо підтвердиться, що ракету випустила українська ППО, – визнати провину й на дипломатичному рівні врегулювати інцидент. На жаль, триває війна, й наша країна
доступними їй засобами захищається від атак на об’єкти своєї цивільної інфраструктури, прагнучи забезпечити людям світло й тепло. Що є важливим для
Києва – такі партнери нашої країни, як Німеччина, Велика Британія, Нідерланди
та інші дотримуються позиції, що інцидент із падінням ракети в Польщі не
трапився б, якби Росія не розв’язала війни проти України.
Нині Варшава виробляє алгоритм подальших дій, проводячи консультації
із союзниками з НАТО. Рішення ухвалювали зокрема й на сьогоднішньому за-

сіданні Ради національної безпеки Польщі. Наразі польська влада заявила про підвищену боєготовність своїх військ і
підняла в повітря літаки.
Крім того, польська влада
запросила міжнародних
експертів для з’ясування
всіх обставин того, що
сталося. Зрештою, Варшава має намір за рахунок ресурсів НАТО посилити систему ППО у
східних воєводствах.
Польська влада не
кваліфікує інцидент у
Пшеводуві як напад на країну, тому не зверталася до НАТО з вимогою задіяти
статтю 5 Вашингтонського договору, яка передбачає, що збройний напад на
одну або кілька країн Альянсу розглядається як напад на всю організацію.
Велися розмови про те, що буде задіяно статтю 4, де йдеться про консультації
держав – учасників НАТО. Але в середу генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив,
що члени організації не мають наміру її задіяти. Для Києва трагедія, що сталася, – привід укотре поставити перед Заходом питання щодо закриття неба над
Україною, щоб запобігти трагічним наслідкам подальших ракетних обстрілів
міст і критичної інфраструктури як нашої країни, так і сусідніх. Адже інцидент
у Пшеводуві продемонстрував, що російські обстріли української інфраструктури загрожують безпеці сусідніх держав, на території яких розташовані зокрема й лінії електропередач, які пов’язують Україну та ЄС. Щоправда, на жаль,
малоймовірно, що НАТО, навіть після вчорашнього обстрілу України та Польщі,
вирішить закрити небо над нашою країною. Адже хоча у Вашингтоні й пригрозили Москві наслідками, якщо з’ясується, що вона винна у вибухах на території країни – члена НАТО, цілком імовірно, що Сполучені Штати, Польща та інші
союзники з Альянсу спробують зробити все, щоб не допустити подальшої ескалації. Так, у Берліні знову прямо заявили, що створення забороненої для
польотів зони над Україною може спричинити ескалацію конфлікту.
Одна з причин такої поведінки наших західних партнерів – бажання уникнути прямого військового конфлікту з Росією, яка володіє ядерною зброєю.
Цієї політики Вашингтон, Париж, Берлін та інші країни дотримуються протягом
усіх дев’яти місяців широкомасштабної війни Росії проти України.
На тлі швидкої та різкої реакції на інцидент у Пшеводуві країн Балтії та
Центральної Європи, які відразу ж звинуватили в ньому Росію, привернув
увагу від початку спокійний і стриманий тон Вашингтона: цілком очевидно, що
незалежно від того, звідки прилетіла до Польщі ракета, американці відчайдушно намагаються уникнути ескалації конфлікту. Від самого початку американське
небажання ситуації, в якій ця ракета може виявитися російською, було настільки ж великим, як і наше бажання, щоб вона виявилася саме такою. Це, по
суті, є практичною відповіддю Росії на її рефрен про те, що НАТО на чолі зі США
хоче на неї напасти.
Однак такий підхід Вашингтона не виключає як запровадження нових
санкцій проти Росії, так і збільшення постачання зброї Україні. Надати Україні
американські винищувачі F-15 і F-16, а також системи ППО закликав Захід відразу ж після трагедії в Пшеводуві глава українського зовнішньополітичного
відомства Дмитро Кулеба: «Нині захист неба України означає захист НАТО».
А інцидент у Пшеводуві красномовно продемонстрував, наскільки важливо, щоб Київ мав сучасні засоби протиповітряної оборони, здатні захистити й
українську територію, і її сусідів.
Володимир КРАВЧЕНКО

Ст. 2-3
Папа Римський Франциск не
втомлюється нагадувати нам про
мир та інші важливі речі – такі як
прощення, примирення,
жертви та страждання.

ЖАЛЮГІДНИЙ ЛАВРОВ,
ІЗГОЙ ІЗ РАКЕТАМИ ТА
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ПІДСУМКИ
САМІТУ G20 І НЕ ТІЛЬКИ

Ст. 5-7
Про низку міжнародних зустрічей,
які визначили позиції провідних
країн щодо майбутнього світової
економіки та безпеки.
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апа Римський Франциск не втомлюється нагадувати нам про мир та інші
важливі речі – такі як прощення, примирення, жертви та страждання. Дуже шляхетно
з його боку, хоча найчастіше – недоречно й
невлад. Принаймні з українського погляду.
Можна було б подумати, що «недоречність»
ця – лише через те, що пацифістський дискурс взагалі виглядає непереконливим на
тлі ракетних обстрілів.
Та ось що цікаво: Папа Франциск, попри
свій хвалений антиколоніалізм, не поспішає
критикувати політику Росії щодо України,
обмежуючись констатацією «трагедії» та
«неможливістю вирішити проблему зброєю». І це відбувається на тлі «антиколоніального» розвороту Кремля: втративши торговельні та інші відносини з колективним
Заходом, Росія сподівається зайти противнику в тил – і для цього гарячково шукає
союзників на глобальному Півдні. У цій
точці інтереси Папи Франциска й Кремля
сходяться.

НЕ ЧИТАВ, АЛЕ ПОВАЖАЮ
Розмірковування Папи про «велику російську культуру» стали його візитівкою під
час російського вторгнення в Україну. Востаннє ці розмірковування пролунали на
борту літака дорогою з Бахрейну під час
прес-конференції Папи Франциска. Тієї
самої, де «про Достоєвського» і «великий
народ». Італійський журналіст Антоніо Пелайо запитував його зовсім про інше – про
«стражденну Україну», яка не сходить із вуст
Папи; про те, на якому етапі «мирні переговори», які також не сходять із папських
вуст; про те, чи розмовляв Папа з Путіним і
чи збирається це зробити.
На це запитання Папа не відповів. Натомість він чомусь вчепився в «російський
гуманізм» і Достоєвського. А також здійснив
екскурсію меморіалами Другої світової, на
могили давно полеглих «хлопчиків», над
якими, за словами Папи, він пролив чимало
сліз. Окрім того, було згадано інші війни та
геноциди, які відбуваються на планеті, – що
ж це ми все про Україну?
Загалом склалося враження, ніби Папа
відповідав сам собі, а не журналісту. Він на-

багато більше переймався щойно опублікованим Associated Press розслідуванням бучанської різанини. З усіма моторошними
подробицями та, найголовніше, доказами
того, що розправи над мирним населенням
не були «поодинокими інцидентами», окремими ексцесами війни, – вони були масовими й, понад те, спланованими.
Як нам не розуміти Папу Франциска,
котрий намагається відмахнутися томиком
«знакового письменника», захистити свій
крихкий внутрішній світ від вторгнення
нещадної реальності?
Судячи з лінії самозахисту, яку обрав
Папа, можна дійти кількох висновків. Перший: про Достоєвського він чув, але навряд
чи читав. А якщо навіть читав, то в якійсь
адаптованій версії для студентів семінарій.
Ті, хто читав Достоєвського у всій його повноті, навряд чи здивуються різанині в Бучі
та, звісно, не поспішать нарікати Федора
Михайловича «гуманістом».
Другий висновок: важко грати роль пацифіста під час війни. Цілком гідна роль для
мирного часу – коли рани більш-менш загоїлися, а демонструвати травми стає непристойно в суспільстві, яке наполегливо вимагає «примирення» й «прощення». Але під
акомпанемент умовної Бучі чи Маріуполя
говорити про «мир загалом», «мир за будьяку ціну», демонстративно не розрізняти

жертв і агресора – це знецінювати не лише
самі жертви, героїзм та інші земні явища. Це
– зрівнювати в правах добро та зло.
Зрештою, висновок третій: Папа Франциск не полишає надій на співпрацю з Росією. Не з цим патріархом, то з наступним, не
з цим Путіним – то з якимось іншим. А втім,
навіщо відкладати на потім, якщо Кремль
уже зараз подає сигнали, що дуже подобаються «Папі з глобального Півдня»?

ТЕОЛОГІЯ З ГЕОГРАФІЄЮ
Багато чого в нинішній політиці Ватикану визначається саме цим: папський престол
займає представник «глобального Півдня».
Бути «голосом тих, кого зазвичай не чують»
– мета, заявлена Хорхе Бергольо під час
сходження на престол. Та лише згодом стало зрозуміло, що він має на увазі не всіх тих,
кого не чутно в цьому світі, а тільки й саме
глобальний Південь. Відповідно, головним
об›єктом папської критики – «головним
злом» сучасного світу – став «новий білий
колоніалізм», прихований під маскою глобального капіталу.
Конклаву не відмовиш у дещиці мудрості: самим фактом свого понтифікату Папа
Бергольо є живою відповіддю критикам, які
дедалі частіше та гучніше асоціюють католицизм – «західне християнство» – з колоніа лізмом.
Що ж, це правда: глобальний
Південь отримав християнство від «білих
чоловіків». А
те, що святий
престол традиційно займали
вихідці з європейського конт и нен т у, з авжди було зухвалим нагадуванням про це.
Для Католицької церкви, основна паства якої перебуває за
межами «Заходу»/«Півночі», дуже важливо
змістити акценти. Адже на глобальному
Півдні все, що пов›язано з білим колоніалізмом, – болюча тема.
Отже, Франциск на свій лад є Папою
свого часу та місця – епохи BLM і #MeToo.
Та ось що цікаво: антиколоніальний запал понтифіка закінчується на українському
питанні. Точно як російський лібералізм.
Збіг?..
Вузькість погляду «аргентинського Папи»
тут як на долоні: колоніалізм і боротьба
проти нього виявляються прерогативою
глобального Півдня, – це завжди в тій чи
іншій формі є боротьбою проти «білого супрематизму». Ми ж зі своєю занадто білою
шкірою та явно європейським походженням
не вписуємося в знайомий і зручний для
Папи контекст «деколонізації». Нас не можна порівняти навіть із двома африканськими
племенами, які ріжуться одне з одним уже
не першу сотню років, бо в Африці це прийнято пояснювати тим самим «колоніальним впливом» (і це часто є правдою).
Наша ж війна, хоч і з великими застереженнями, є антиколоніальною в прямому й
навіть трохи архаїчному сенсі цього слова,
оскільки це війна безпосередньо проти російського колоніалізму. Але тут «антиколоніальний» Папа чомусь зовсім не готовий

відверто підтримати українців у їхній боротьбі.
Просто з погляду Папи Франциска, роль
втіленого Зла вже зайнята й лінії фронтів
проведено – без урахування нашої війни. Протистояти умовному «Заходу» з його
сумнівними «цінностями», які завжди так
чи інакше диктуються інтересами капіталу,
– приблизно так виглядає геополітика Ватикану епохи Папи Франциска. Навіть географію ми з Папою, як бачите, сприймаємо
дуже по-різному: ми під словом «Північ»
маємо на увазі радше Соловки та Колиму, а
він – вашингтонський обком. Що ж, світ набагато складніший, ніж ми звикли думати й
казати, сидячи кожен на своєму фрагменті
суші. І навіть тіара понтифіка не рятує від
вузькості погляду.
Однак так уже склалося, що Папа шукає
союзників у своїй боротьбі серед тих, хто так
чи інакше протистоїть умовному «Заходу».
Задля цього союзництва він веде наполегливі переговори з Китаєм. Цим самим прагненням до союзництва проти «західного способу життя» пояснюється його дивна любов до
Росії. Настільки сильна, що жодна Буча не
змусить його визнати неспроможність «російського гуманізму».

ПРО «ПРИГНОБЛЕНІ НАРОДИ» ТА
«ВИЗВОЛИТЕЛІВ»
Гарна новина для Папи: в Кремлі теж
говорять уголос про «новий колоніалізм»
(звісно, американський) і хочуть не просто
взяти участь, а, якщо буде можливо, очолити «антиколоніальний рух» глобального
Півдня.
Цю не нову, але дедалі важливішу для
Кремля геополітичну лінію чітко позначив
очільник російського МЗС Сергій Лавров.
Він іще в серпні опублікував у газетах Єгипту, Конго, Уганди та Ефіопії програмний
текст про те, що «наша країна, яка не заплямувала себе кривавими злочинами колоніалізму, завжди щиро підтримувала африканців у їхній боротьбі за звільнення від колоніального пригноблення». Логічним продовженням цього здається той факт, що три
дні тому Путін особисто дав відмашку неназваним «вітчизняним історикам» підготувати матеріали про жахи колоніалізму до саміту Росія–Африка 2023 року.
Погана новина для Папи: йдеться зовсім
не про захист інтересів пригноблених народів. Для Росії це теж just business, – тільки
про освоєння Африки «кухарем Путіна»
Пригожиним написано кілометри журналістських розслідувань. Просто Росія – на
відміну від Китаю, який теж активно освоює
ресурси «глобального Півдня», – звикла загортати свої суто економічні міркування в
строкаті фантики «прогресивної ідеології».
Так із just business народжується «необхідність протистояти новому колоніалізму»
(головним рушієм якого є, звісно ж, вашингтонський обком).
Нічого нового: російська влада любить
приписувати іншим те, що має намір зробити (або вже робить) сама. Приклад цього –
нинішня війна, яка має настільки відверто
колоніальний характер, що на Заході її називають «жахливим анахронізмом». І справді, ну хто ж у наш освічений час веде кровопролитні колоніальні війни? Хіба немає інших методів? І навіть намагання Росії подати свою українську кампанію як «сміливу
спробу протистояти колонізації України
Заходом» не витримує критики. Сама лише
Буча може розповісти все про жахи російського колоніалізму. А Буча ж, на жаль, не

Як і кожної середи, Папа Франциск завершив загальну аудієнцію закликом не переставати молитися за Україну, зробивши також окремий заклик, присвячений масованим ракетним обстрілам, що сталися напередодні.
«З почуттям болю та тривоги я сприйняв новину про нову, ще потужнішу ракетну атаку
на Україну, що завдала величезну шкоду багатьом цивільним інфраструктурним об’єктам.
Молімося, щоби Господь навернув серця тих, хто досі робить ставку на війну, й аби щодо
багатостраждальної України переважило прагнення миру, щоби запобігти будь-якій ескалації та відкрити дорогу до припинення вогню і до діалогу», – сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції в середу, 16 листопада 2022 року. Про це інформує українська
редакція «VaticanNews».
Привітавши різні групи італійських прочан, Святіший Отець додав: «Підношу мою
молитву за невинні жертви теракту, що цими днями трапився у Стамбулі. Наша неустанна
молитва також підноситься за багатостраждальну Україну: нехай же Господь подасть українцям утіху, стійкість у цих випробуваннях і надію миру», – сказав Папа, додавши: «Можемо молитися за Україну, кажучи: Поспіши, Господи!»
А вітаючи польських паломників, Святіший Отець скерував окремі слова до представників польської фундації сім’ї Ульма SOAR та виконавців з Польщі, України, Ізраїлю та інших країн, що беруть участь у «Фестивалі Псалмів Давидових» і прибули до Риму на концерт
«Псалми миру та милосердя». Серед них – український гурт «KALUSH», переможець конкурсу «Євробачення». «Бажаю, аби ця мистецька та духовна подія сприяла постановам
і проектам братерства та згоди», – сказав Папа.
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шатися «містком», перекинутим в обхід
«залізної завіси», екстреним і, можливо,
останнім відкритим каналом зв›язку з диктаторським режимом. Хоча й це, безумовно,
теж. І тут треба віддати належне Папі Франциску: його участь, наприклад, в обміні
українських полонених важко переоцінити.
Точніше, її навіть оцінити важко, оскільки
свої дипломатичні можливості та канали
Ватикан звик зберігати під покровом таємниці. Тому, дорікаючи Папі в бажанні залишатися на зв›язку з Кремлем, не варто
захоплюватися й забувати про те, що цей
зв›язок комусь може коштувати волі чи навіть життя.
Та це не скасовує загроз, пов›язаних зі
спробами Папи не просто залишатися «понад конфліктом» і «тримати канали відкритими», а задля цього відверто нівелювати
фундаментальні орієнтири – такі як добро
та зло – задля шляхетних, але недоречних і
неможливих на цей момент цілей. Понад те,
говорити про мир, знехтувавши інстанцією
зла та необхідністю захистити від нього й
світ, і власну людську гідність, – це знецінювати й подвиг, і страждання, й гідність, і
смерть, і життя. І навіть сам подвиг Христа,
який, напевно, теж міг обрати життя, але
все-таки чомусь обрав хрест.
Папа Франциск – це, звісно, лише ще один
Папа на ватиканському престолі. Скажімо,
Дональд Трамп зміг стати президентом, – але
запасу міцності політичної системи США
вистачило (хоча, може, і впритул), аби це
пережити. Католицька церква старша за
США й можна припустити, що її запасу
міцності теж вистачить, аби пережити Папу
Франциска.
Та є нюанс. Постать президента США
ніколи не була й не вважалася сакральною.
Постать Папи є сакральною. Принаймні,
вважалася такою до останнього часу. Бажання Папи залишатися «голосом тих, кого
зазвичай не чують», є дуже похвальним. Але
водночас відмова Папи говорити з позиції
істини (хоча саме її голос останнім часом
теж рідко почуєш), як і його відмова говорити від імені та в ім›я всієї своєї пастви,
усіх католиків світу – незалежно від їхніх
географічних та ідеологічних координат – це
ГОЛОС ПАПИ
дуже погана новина й для церкви, й для
Ватиканська остполітік значно еволюці- світу.
онувала й ускладнилася з часів Папи Павла
VI. Тепер понтифік не просто прагне залиКатерина Щоткіна

В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ
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одна. От тільки розповісти – мало. Треба,
щоб хтось захотів почути.
Папа Франциск – приклад того, наскільки глобальний Південь не готовий чути про
будь-який інший (анти)колоніалізм, окрім
власного. Намагаючись простежити логіку
Папи Франциска, який постійно, щойно
мова заходить про Україну, починає говорити про Росію (це справді так – і це жахливо
несправедливо й просто дратує), нам слід
розуміти: позиція Папи – це не лише позиція
однієї людини, нехай навіть вона сидить на
Святому Престолі. Точно так само, як позиція патріарха Кіріла – це не просто «приватна точка зору» чи «наративи Кремля».
Позиція глав церков є цілком співзвучною
позиції їхньої пастви. Папа Бергольо, як і
обіцяв, озвучує думки та сподівання величезної частини світу, яку ми зазвичай «не
чуємо». Зокрема і з суто географічної причини: ми орієнтуємося по осі Схід–Захід, а
тому величезна частина, названа глобальним
Півднем, просто випадає з нашого поля зору.
Однак у Ватикані – як і в Росії – розуміють, що глобальний Південь є величезним
ресурсом – зокрема й ідеологічним. Ресурсом, який можна використовувати як на
добро, так і на зло. Глобальний Південь не
співчуває нашій боротьбі проти російського
колоніалізму. Не те щоб він із нами не солідарний – він нас ігнорує, як і ми його. Усе,
що там бачать у нашому «кейсі», – конфлікт
двох геополітичних «важковаговиків» – Росії та США. І симпатії їхні, звісно ж, не на
боці «англосаксів». До речі, ви помітили, що
Путін тепер постійно вживає це слово? Чого
б це?
З огляду на це готовність Папи Франциска відмахуватися від жахів Бучі (й усіх інших) томиком «великого гуманіста» Достоєвського є дуже тривожним сигналом для
нас. Готовність захищати «великий народ»,
нехай навіть він улаштував геноцид своїм
сусідам, лише тому, що вони «проти Америки», – це вибір не однієї людини на ім’я
Хорхе Бергольо. Це загальний глас величезної частини світу. Глас, який ми просто погано чуємо через особливості світової
акустики.

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB

Благовіст

ПАПА ЗАСУДИВ МАСОВАНІ РАКЕТНІ ОБСТРІЛИ:
ГОСПОДИ, ПОДАЙ УКРАЇНЦЯМ СТІЙКІСТЬ

3

Україна-США

ЩЕ 210 ТЕРМІНАЛІВ STARLINK
ПРЯМУЮТЬ В УКРАЇНСЬКИЙ ХЕРСОН
Перша парті я
Старлінків вже там.
На їх базі запустили 5
публічних Wi-Fi точок. Люди там виходять на зв’язок з рідними, щоб нарешті
розповісти, як вони.
Дізнаються, які ще
міста ЗСУ звільнили
від окупантів. І заряджають девайси від генераторів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Місцеві годинами проводять там час і не можуть
наговоритися. Адже довго були без зв’язку і доступу до
новин. Протягом двох тижнів організуємо 60 таких
Wi-Fi точок з інтернетом по всій області.
Частину терміналів також передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам. Зв’язок
допоможе їм якнайшвидше відновити область.
Дякуємо місцевим телеком-компаніям за оперативну
роботу.

ЧАС «ПАТРІОТІВ» НАСТАВ
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Росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та
його наслідки на
території Україн и, Пол ьщ і т а
Мол д о в и . Пр о
це повідомив мі-

ністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Сьогодні вранці прямо під час чергового масованого ракетного обстрілу України мав телефонну розмову
з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном», – повідомив Дмитро Кулеба.
Він подякував США за надважливу оборонну допомогу та наголосив, що необхідно пришвидшити поставки в Україну систем протиповітряної оборони.
«NASAMS вже довели свою ефективність. Я переконаний, що час «Патріотів» настав», – резюмував міністр закордонних справ України.

ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКОГО НЕБА
ТЕМА №1 «РАМШТАЙНУ 7»

«Захист українського неба є нашим пріоритетом №1
і темою №1 на “Рамштайні 7”.
Разом із нашими партнерами працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Готуємося до
зими на полі бою.
Дякуємо Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла», – заявив Міністр оборони
України.
Міністр оборони України підбив підсумки сьомої
зустрічі у форматі «Рамштайн»:
«Вільний світ з нами, доки ми не переможемо. Сила

Best American Windows
Професійно
і швидко
інсталюємо

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

України зараз: підвищений економічний потенціал, краще тренування для
української армії,
сучасна логістика.
Дякуємо нашим
партнерам за підтримку та нові ініціативи.
Очікуємо значних результатів до

наступної зустрічі в Німеччині»
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд
Остін після сьомого зібрання контактної групи з питань
оборони України заявив, що місія групи залишається
чіткою – підтримувати Україну в її протидії незаконній
та неспровокованій російській агресії та продовжувати
надавати Києву засоби, необхідні для захисту свого
суверенітету. Про це повідомила пресслужба Міноборони США.
«Українські командири продемонстрували надзвичайне лідерство та наполегливість. Вони повідомили
контактній групі про поточну динаміку на полі бою та
про найнагальніші потреби самооборони України», –
сказав Ллойд Остін.
Українські війська продовжують консолідувати свої
досягнення на полі бою із наближенням зими, а контактна група продовжує наполегливо посилювати протиповітряну оборону України в умовах безперервних
обстрілів росією.
Ллойд Остін також повідомив про високу ефективність вже поставленого Україні озброєння:
«Мені приємно повідомити, що системи протиповітряної оборони NASAMS, які ми надіслали в Україну,
зараз працюють, і їхня продуктивність дуже вражаюча.
Системи NASAMS мали 100-відсотковий показник
успіху в перехопленні російських ракет», – зазначив
американський міністр оборони.

 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

4 Компанія Best American Windows - зробимо професійно для кожного з вас!

ЖАЛЮГІДНИЙ ЛАВРОВ, ІЗГОЙ ІЗ РАКЕТАМИ ТА
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ПІДСУМКИ САМІТУ G20 І НЕ ТІЛЬКИ
ПРО НИЗКУ МІЖНАРОДНИХ ЗУСТРІЧЕЙ, ЯКІ ВИЗНАЧИЛИ ПОЗИЦІЇ ПРОВІДНИХ
КРАЇН ЩОДО МАЙБУТНЬОГО СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ

Лавров, який представляв Росію, виглядав досить жалюгідно, не сказав нічого нового, фактично заблокував
ухвалення спільної декларації саміту Східної Азії через
розбіжності з цивілізованим світом щодо України, а
потім залишив саміт «двадцятки» посеред засідання.
На саміт APEC замість прем’єра Міхаїла Мішустіна
приїде нікому не цікавий його заступник Андрєй Бєлоусов.
А ось онлайн-виступ президента України на G20 викликав великий інтерес. Він не просто відбувся вперше.
Важливо, що Україна скористалася нагодою висловити
свою позицію щодо бандитського світового порядку,
який нав›язує світові Росія, і запропонувати власний

Україна і світ

Д

о середини листопада центр світової політики
змістився з Європи до Південно-Східної Азії.
Упродовж одного тижня, з 11 до 19 листопада,
тут відбулася серія самітів у багатосторонньому та двосторонньому форматах, які багато в чому визначили
позиції провідних промислових країн світу стосовно
майбутнього світової економіки та безпеки.
Саміт десяти країн ASEAN у Камбоджі, у якому
вперше взяв участь міністр закордонних справ України
Кулеба, плавно перейшов у саміт країн Східної Азії. Ця
не надто відома в нас ініціатива поєднує 18 країн – 10
членів ASEAN плюс Австралія, Китай, Індія, Японія,
Нова Зеландія, Республіка Корея, США й РФ.
Із Камбоджі частина лідерів держав-учасниць перемістилася до Індонезії, на «острів богів» Балі, де відбувся саміт G20.
Наступною зупинкою для багатьох учасників «двадцятки» стане Таїланд, де 16–19 листопада відбудеться
саміт APEC держав Азії та Тихоокеанського регіону. Цей
формат поєднує 24 учасники, серед яких варто зазначити Гонконг, Тайвань, Камбоджу, Францію та Саудівську Аравію. Але про цю подію – трохи згодом.
Інтрига зустрічей, які відбувалися на вищому рівні,
була незвичайно гострою ще задовго до їх початку. До
останнього моменту не було відповіді на питання, чи
приїде на Балі Путін; чи відбудеться довгоочікувана
особиста зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна; перша
зустріч прем’єр-міністра Японії та новообраного президента Південної Кореї, а також перший за три роки
саміт лідерів Японії й Китаю; чи вдасться лідерам держав бодай в одному з форматів ухвалити спільну декларацію, враховуючи глибокі суперечності щодо війни в
Україні, з питань Тайваню, Південно-Китайського моря,
пандемії, енергетичної та продовольчої криз, які досить
відчутно проявляються в Азії.
Як уже відомо, Путін не лише не приїхав, а навіть
відмовився виступити зі зверненням онлайн, що цілком
зрозуміло з огляду на його теперішній статус ізгоя для
демократичних держав і нищівну поразку в Україні.

план дій стосовно припинення війни. Можливість
звернутися з важливими ініціативами щодо вирішення
глобальних проблем відразу до 19 глав найрозвиненіших держав є підтвердженням зростання авторитету
України у світі. Не слід забувати, що населення G19
перевищує 5 мільярдів людей, сумарний ВВП становить
80% світового, і нам після перемоги дуже принадно було
б залучити їх до модернізації нашої інфраструктури.
Стільки масштабних заходів у одному регіоні поспіль, один за одним, та ще в різних країнах, не означає,
що лідери провідних країн світу скучили за постковідним туризмом. Важливими є деталі, що супроводжували кожен із заходів.
Для держав-членів ASEAN, яка є цілком усталеною
повноцінною міжурядовою організацією, дуже актуальною є проблема відновлення економічного зростання після двох років пандемії, що спричинила труднощі
з торгівлею й туризмом; ситуація у М’янмі, де при
владі – військова хунта; свобода мореплавання в Південно-Китайському морі. Тут є й симпатики України,
й держави, які нізащо не хочуть сваритися з РФ. Водночас ніхто не прагне конфронтації з КНР. На двох попередніх зустрічах, що відбувалися під час пандемії
онлайн, лунали заклики до США та КНР перейти від
конфронтації до діалогу, оскільки для всіх країн
об›єднання Китай є найбільшим торговельним партнером, а США – для багатьох – формальним чи неформальним провайдером безпеки.
(Закінчення на ст. 6)

Elegant & Modern
at Chez Hotel

www.ukrslovo.net

Make Your Wedding
Memorable,
(Previously Known as European Crystal Banquets)

Contact Us TODAY to inquire!
519 W Algonquin Rd, Arlington Heights, IL 60005

847.437.5590
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тайському та Східно-Китайському морях, категорично
засудив ракетну програму Північної Кореї та наголосив
на тому, що необхідно вирішувати всі спірні питання в
регіоні (а їх чимало) через діалог. У проєкті спільної
заяви було висловлено «занепокоєння» щодо спроб
територіальних претензій, які «розмивають довіру,
призводять до зростання напруги й можуть підірвати
мир, безпеку та стабільність у регіоні». Аналітики зазначають, що такі формулювання, нехай і дуже розмиті, стосувалися насамперед Китаю, однак Китаю у заяві названо не було.
Головна цінність особистої зустрічі Джо Байдена та
Сі Цзіньпіна, що тривала близько трьох годин, полягає
в тому, що вона відбулася. Лідери двох найбільших
економік світу обговорили безліч питань, засудили
ядерний шантаж і можливість використання ядерної
зброї в контексті війни Росії проти України, домовилися продовжити діалог і вкотре не дійшли згоди щодо
Тайваню. Не зовсім зрозуміло, чи вдалося обговорити

проблему Північної Кореї в потрібному
США контексті. Лідери США та КНР
добре знайомі й неодноразово зустрічалися раніше. Вкрай важливо, щоб конструктивний діалог наддержав тривав.
На саміті «двадцятки», який відкрився наступного дня, Сі Цзіньпін, як повідомляли очевидці, посміхався та виглядав дуже задоволеним. Варто припустити, що лідери США та КНР змогли
принаймні уникнути конфронтації, і це
вже є прогресом після кількох років
жорсткої взаємної критики. В цьому
контексті дуже цікаво (й навряд чи це є
цілковитим збігом), що водночас в Анкарі відбулася інша зустріч – директора
ЦРУ Ніка Бернса та його російських
колег. Рівень нижчий, але тема була та
сама – загроза використання ядерної зброї Росією та
збереження стратегічної стабільності. Як повідомили в
Раді національної безпеки США, це були не переговори,
а просте доведення до відома росіян позиції США щодо
ядерних ризиків. Це було узгоджено з Україною, й після
Анкари Бернс відвідав Київ. Ми не можемо знати цього
напевно, але цілком доцільно було б припустити, що
США серйозно зайнялися питанням зменшення можливих ризиків, пов’язаних із успіхами ЗСУ у звільненні
окупованих територій, з одного боку, та непередбаченими діями загнаного в глухий кут Путіна – з іншого.
І Росія, й Китай мають бути в курсі позиції Вашингтона.
Як з›ясувалося після першого дня саміту «двадцятки», Путін не почув закликів до припинення війни та
відповів на них безпрецедентною кількістю ракет, випущених по Україні. Дві ракети приземлилися на території Польщі та спричинили загибель двох людей.
Президент Байден терміново ініціював зустріч при-

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

В РЕСТОРАНI „МЕХАНАТА“!
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БОЛГАРІЮ

www.ukrslovo.net

Україна і світ

(Закінчення. Початок на ст. 5)
На жаль, Україна дотепер не приділяла достатньої
уваги співробітництву з ASEAN. Дмитро Кулеба прибув
до Пномпеня у межах першого в історії візиту міністра
закордонних справ України до Камбоджі та вперше взяв
участь у саміті ASEAN. Україна стала першою країною
Центральної Європи, яка приєдналася до Договору про
дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. І
це дуже важливий результат.
Саміт держав Східної Азії – одна з ініціатив ASEAN,
сконструйована так, аби залучити до діалогу з нею всіх
ключових торговельних партнерів, політичних гравців
регіонального та глобального масштабу. Поява США,
Росії й Китаю за одним столом із лідерами ASEAN негайно ускладнила діалог, і насамперед щодо «українського питання». Заключну заяву 18 країн, яка мала
стати підсумком одразу двох зустрічей на вищому рівні,
узгодити не вдалося.
Лавров відмовився називати війну війною й навіть
звинуватив США та чомусь НАТО в мілітаризації регіону Південно-Східної Азії. Його заява пролунала тим
більш безглуздо, що саме Росія впродовж багатьох років
була головним постачальником зброї до регіону. Нині
ситуація змінилася, однак, за даними SIPRI, з 2010 до
2017 року Москва продала країнам регіону озброєння
на 6,6 млрд доларів – стільки ж, скільки поставили в
регіон США та Китай разом узяті. Ситуація почала
змінюватися після 2014 року. З 2017 до 2021 року Південна Корея обігнала РФ і забезпечувала 18% імпорту
озброєнь у регіоні, водночас на жодного іншого експортера не припадало більш як 14%. Зокрема клієнтами
Південної Кореї стали Філіппіни, Таїланд, Індонезія та
інші. НАТО не мало до цього жодного стосунку.
Зустріч у Пномпені цілком передбачувано затьмарювала інтрига очікуваного саміту США–КНР, який відбувся наступного дня вже на Балі, де Індонезія приймала саміт «Великої двадцятки». Ніби готуючись до
зустрічі з лідером КНР, на саміті країн Східної Азії Джо
Байден виступив за свободу навігації в Південно-Ки-

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

сутніх на Балі глав держав G7, ЄС і НАТО, щоб обговорити можливу реакцію. Він висловив сумнів у тому, що
ракета прилетіла з території Росії, хоча є впевненість у
тому, що вона російська. Глави держав домовилися
координувати подальші кроки, щойно обставини того,
що сталося, буде достеменно встановлено. Всі розуміють: ідеться про те, щоб визнати чи не визнавати влучення російських ракет на територію Польщі атакою на
країну НАТО, яка може привести до активації статті 5
і вступу НАТО у війну. Схоже, цього разу такої реакції
не буде. Підсумкову Декларацію, узгоджену з компромісними формулюваннями, все-таки ухвалили, а почути думку Лаврова стосовно ракетної атаки учасникам
зустрічі не вдалося – він залишив Балі задовго до закінчення саміту.
Нова демонстративна атака на цивільну інфраструктуру України після виступу президента Зеленського й
просто під час зустрічі лідерів G19 може здатися сюрпризом лише невтаємниченим. Адже скільки разів кремлівські ідеологи повторювали: світ, де Росію не визнають
великою державою, не має існувати. Путіну байдуже,
що про нього скажуть на саміті, на якому він не присутній. Так, думка Китаю важлива, але лідер КНР казав
лише про неприйняття ядерної атаки, ну то вона й не
була ядерною.
Що ж до попереджень США, то Путін досі вважає за
можливе підвищувати ставки. Так буде доти, допоки
наші союзники нарешті не закриють небо над Україною
або Москва не зважиться прямо атакувати країну
НАТО. Третій варіант – терпляче реалізовувати наші
плани стосовно визволення окупованих територій, відновлювати зруйновану інфраструктуру та берегти
людей.
У своєму виступі на саміті глава уряду Японії (як і
інші учасники, хоча й не всі) засудив агресію Росії проти України, оцінив погрози РФ використати ядерну

зброю як «абсолютно неприйнятні» й закликав учасників саміту до єдиної позиції проти ядерного шантажу.
Для Японії ця тема важлива не лише в контексті України, а й із погляду постійної загрози з боку Північної
Кореї, яка цього року здійснила безпрецедентну кількість пусків балістичних ракет і, як свідчать дані розвідки, готується до ядерного випробування.
Звісно, саме ці теми були в центрі саміту США–Японія–Південна Корея та двосторонньої зустрічі лідерів
РК і Японії, які, схоже, відкрили можливість поновлення між сусідами дружнього діалогу, досить напруженого останніми роками з огляду на невирішені
проблеми, що сягають корінням у часи Другої світової
війни та окупації Кореї Японією. Безумовно, нормалізація зв›язків між двома стратегічними союзниками
США в регіоні й потужними економіками є вкрай
важливим чинником регіональної стабільності та реалізації Індо-Тихоокеанських стратегій США, Японії
й ASEAN.
Як зазначають японські експерти, загалом зустріч
«двадцятки» відбулася під знаком України, попри зусилля організаторів спрямувати обговорення на важливі для регіону й світу питання глобальної інфраструктури охорони здоров›я, відновлюваної енергетики та
цифрової економіки.
Можливо, мети індонезійської сторони й було б досягнуто, якби не ракетна атака. Як зазначили агентства
Nikkei та NHK, які вели докладні репортажі з Балі, замість обговорення запланованого порядку денного в
центрі уваги делегацій опинився ракетний удар по
Україні та Польщі. Зазначається, що атаку різко засудив
прем›єр-міністр Японії Кішіда, безліч заходів довелося
відкласти, а зустріч Джо Байдена й нового прем’єра
Великої Британії Ріші Сунака взагалі скасували. Важливо також, що під час саміту до відновлення миру в
Україні та припинення війни закликав прем›єр-міністр

Україна і світ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ПІДСУМКИ САМІТУ G20 І НЕ ТІЛЬКИ

Індії Моді.
Чи потрібно казати, що чи не вперше до програми саміту не було включено групове фото.
Причина є очевидною – намір уникнути ще однієї конфронтації, пов›язаної з присутністю Росії на
саміті й небажанням значної кількості глав делегацій
бути з представником РФ на одному фото.
Саміт APEC у Таїланді стане завершенням довгого й
важкого тижня. Він збере разом країни по обидві боки
Тихого океану. Серед учасників – держави, які підписали договір про вільну торгівлю CPTPP (колишнє
Транс-Тихоокеанське партнерство після виходу з нього
США 2017 року), а також потенційні учасники, зокрема
й Китай. Усі очікували прибуття президента США Байдена, оскільки залишається надія на повернення США
в Транс-Тихоокеанську родину, проте замість нього
прибула віцепрезидентка Камала Гарріс. Байден вирішив повернутися до Вашингтона на весілля своєї онуки.
Цікаво, що серед учасників опинилися далекі від
Тихого океану Франція, Саудівська Аравія й Камбоджа
(спеціальні гості тайських організаторів), а також Гонконг (під назвою Гонконг, Китай) і Тайвань (під назвою
Китайський Тайпей). Немає сумнівів, що тут теж говоритимуть про Україну, але все-таки основну увагу буде
приділено економіці. Очікується дуже важливий саміт
Японія–Китай, і з обох сторін уже було озвучено позитивні очікування щодо його підсумків.
Під час саміту «двадцятки» відбулася ще одна подія,
яку наразі особливо не обговорюють, але тримають в
умі: про висування на пост президента США заявив
Дональд Трамп. На думку обізнаних людей, своєю заявою він розраховував затьмарити інформацію про
зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Однак зробити це йому
не вдалося. Ба більше, Путін із ракетною атакою на
Україну його явно перевершив. Що ж, сподіваємося, що
фальстарт призведе до фальш-фінішу.
Сергій КОРСУНСЬКИЙ
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ПРИЧИНОЮ ГОЛОВНОГО БОЛЮ
Є НЕПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
Останнім часом широкого
розголосу набула
д у мка, що причиною головного
болю є неп равильне харчування.
Думки вчених
збігаються лише в
одному: біль провокується серотоніном - речовиною, котра бере участь у проведенні
нервового імпульсу. Помічено також, що мігрень може
бути спричинена такими продуктами харчування, як
сир, шоколад, сосиски, горіхи, помідори, печінка, нирки, серце. Значення має й кількість спожитих продуктів.
Дотримуючись рекомендацій фахівців, уважно ставтеся насамперед до того, що ви їсте. Бажано навіть
вести відповідний щоденник, він допоможе виявити
причину мігрені. А їсти рекомендується побільше свіжих, сирих салатів і багато пити, оскільки зневоднювання організму - один із провокуючих хворобу факторів. Обмежте споживання чаю, кави, алкогольних
напоїв, особливо червоного вина. І щодня приймайте
вітаміни групи В.
Багатьом людям, котрі страждають від нападів мігрені, можуть допомогти такі засоби:
¤¤ розбити і вилити в склянку свіже яйце, розбовтати,
залити доверху гарячим молоком, розмішати і випити. Якщо вживати таку бовтанку кілька днів поспіль, мігрень відступить;
¤¤ профілактикою нападів мігрені є також фізичні
вправи, що знімають напруження шиї і плечей, а
також їх масаж.

ЯКЩО НАСТАЮТЬ ХМАРНІ
ДНІ, ТО КІЛЬКІСТЬ
ВІТАМІНУ D ЗНИЖУЄТЬСЯ

Шотландські вчені дійшли висновку, що
погані погодні умови можуть спричинити
появу надмірної ваги.
В організмі людини є гормон, котрий сигналізує про насичуваність під час прийняття їжі.
Його нестача може призвести до того, що людина вчасно не спиниться і продовжуватиме поглинати їжу. Цей гормон має назву лептин, і
нормальне його вироблення залежить від вітаміну D, який, у свою чергу, виробляється
людським організмом під дією сонячних ультрафіолетових променів. Якщо ж настають
хмарні дні, то кількість вітаміну D відповідно
знижується. Відтак зменшується вироблення
лептину, і в результаті у людини знижується
відчуття насиченості. Крім того, підшкірний
шар жиру сам по
собі заважає
утворенню вітамі н у D, поза як
«ковт ає » і «г асить» сонячне
п р ом і н н я, т ож
глибше воно просто не дістається.
Нестачу вітаміну D можна відшкодувати і за
рахунок деяких харчових продуктів. Наприклад, найбільше його містять риб’яча ікра та
риб’ячий жир, а також безпосередньо жирна
червона риба. Достатньо його і в курячих яйцях.
Також цей вітамін є в таких молочних продуктах, як сметана та вершки.

ДИХАЙТЕ НА ЗДОРОВ’Я!

Для запобігання старінню рекомендують ванни з липовим цвітом і м’ятою (по одній жмені висушених квіток липи
і листя м’яти на 3 л теплої води) та хвойні ванни (2-3 жмені
хвої, відділеної від гілок, заливають гарячою водою і настоюють протягом 20 хв.). Настій проціджують і додають у
ванну.
Для уповільнення процесів старіння рекомендується
регулярно пити відвар кори горобини звичайної (200 г кори
кип’ятити 2 години в 0,5 л води і пити по 20-80 мл тричі на
день перед їдою)
і відвар молодих
бруньок вересу
(20 г бруньок залити 200 мл
в о д и ,
прокип’ятити і
пити як чай). У
раціоні харчування мають
бути баклажани,
кедрові і волоські горіхи, абрикоси, баранина, а під час їди
обов’язково з’їдати по 1 ст. ложці квіткового пилку.
На початку XX століття проблемам старіння велику
увагу приділяв швейцарський професор Сезар Ру - один з
найвідоміших хірургів свого часу. Намагаючись знайти
причину довголіття горців, він пояснював цей феномен
сприятливим впливом на організм повітря, насиченого
ароматом альпійських квітів і трав. Учений вважав, що
леткі речовини рослин, проникаючи крізь легені і шкіру в
організм людини, бальзамують його сполучну тканину і
таким чином перешкоджають старінню організму. Вдома
ви також можете подихати «альпійським повітрям». Купіть
аромаолії з запахом гірських трав (вони продаються в аптеках та інших місцях). Капніть кілька крапель у баночку з
водою і поставте на батарею. Через деякий час аромат гір
заполонить вашу кімнату - дихайте на здоров’я!

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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ТОКСИЧНІ ДРУЖИНИ
Можливо, ви незнайомі з такими жінками особисто, але
ви напевне про них читали. Останнім часом вони дедалі
частіше виходять переможцями із шлюборозлучних судових процесів. Вони – це ті, кому дістається будинок (не в
кредит), машини (зазвичай більше ніж одна), прислуга (зазвичай в кількості понад десять осіб) і досить часто половина статків чоловіка, незалежно від того, який був її внесок
в їх надбання.
Я кажу не про тих жінок, які поклали свою кар’єру на вівтар
сімейного життя, як виявляється тільки для того, щоб залишитися за бортом, коли їхній ресурс корисності вичерпався.
Я кажу про тих, хто свідомо залишає чоловіків на мілині, заявляючи, що на дрібнички їм потрібно 20 млн. фунтів. Кому
взагалі може знадобитися 20 млн. фунтів на витрати? «Токсичній дружині» – от кому.
«Токсичні дружини» – аж ніяк не домогосподарки і матері,
котрі сидять удома з дітьми, як деякі з вас помилково подумали, прочитавши мою першу статтю. Я цілковито захоплююся
жінками, котрі взяли на себе самовідданий труд виховувати
нове покоління. Ні, токсичні дружини (ТД) – це абсолютно
інший вид.
Це жінки, які кидають роботу негайно після заміжжя нібито для того, щоб створити стабільну домашню атмосферу
для майбутніх дітей, але котрі потім наймають величезний
штат прислуги, який виконує всю ту домашню роботу, що вона
обіцяла взяти на себе. А їй не залишається нічого, окрім займатися шопінгом, ходити по ресторанах і розкошувати. Повірте мені, представниць цієї породи не бракує, і я можу
розповісти чимало страшних історій про них.
Наприклад, одна ТД «надбала» 30 млн. фунтів усього за
чотири роки шлюбу. Чоловік не міг більше терпіти її брутальності в поводженні із прислугою, агресії у ставленні до нього
й екстравагантних витрат на саму себе.
Іще є колишня дружина мого приятеля Белінда, котра
отримала кілька мільйонів фунтів після розірвання трирічного шлюбу, в якому не було дітей. Не дивно, що її колишній
чоловік, фінансист із Сіті, у розпачі. «Те, що мені довелося
віддати 5 млн. фунтів за те, що вона абсолютно нічого не робила, крім того, що ходила по магазинах і ресторанах, змушує
мене засумніватися в розумності нашої юридичної системи».
Зрозуміло, важко точно визначити, що являє собою людина, поки не поживеш із нею, і моєму приятелеві довелося про
це довідатися. «Вона приставила пістолет до моєї голови, і я
прийняв кулю, – визнає він. – Гадаю, вона керувалася якимось
навчальним посібником на тему: «Як загнати чоловіка в пастку». Вона відмовлялася жити зі мною, поки ми не одружилися.
Я вчинив безглузду помилку і тепер розплачуюся за це».
Незабаром після весілля Белінда кинула роботу, щоб доглядати будинок. «Спочатку я не міг зрозуміти навіщо. У нас
були хатня робітниця, яка стежила за порядком, садівник,
який доглядав сад, їжа домашнього приготування з M&S.
Раптом усе змінилося.
Друзі чомусь більше не могли приходити просто так, як
раніше, а мали попереджати про візит за тиждень. Взуття
треба було знімати біля входу. Вона постійно бурчала, чіплялася і давила, перетворивши моє життя на пекло. Мені нестерпно думати, що ця здорова працездатна 40-річна жінка
отримає непогане забезпечення до кінця свого життя – до того
ж за мій рахунок. Не покидає відчуття, що мене піддано санкціонованому пограбуванню».
Повірте, ці жінки – зовсім інший вид. Вони, можливо,
схожі на людей, майстерно наслідують їх, але в них немає ані
найменшого інтересу до будь-чого, що не стосується дрібних

вигод їхнього існування і прагнення вчепитися в альфа-самця. За словами Сьюзі Амброз, голови фірми, що відстежує
«золотошукачок», дедалі більше жінок, яким притаманні потворні прояви «матеріалізму», навчилися «мистецтва імітувати кохання». Вони виходять заміж не заради емоційної підтримки, близькості чи дружби, ними керує виключно прагнення наживи. І, дорогий читачу, вони поруч із нами.
Тож як зрозуміти, що перед вами – «токсична дружина»?
Вважаю своїм обов’язком озброїти вас контрольним списком застережень, люб’язно наданих Сьюзі Амброз.
Для всіх потенційних чоловіків це має стати найголовнішим читанням. Будьте уважні – це професійні поради від
експерта, і вони можуть допомогти вам заощадити мільйони,
не кажучи вже про глузд. Жінки теж повинні прочитати це,
щоб не дозволити шлюбу з кохання піти в минуле.
ЯК ВИЯВИТИ «ТОКСИЧНУ ДРУЖИНУ»

1. Жінки, які впевнені в собі і розвинуті емоційно, не потребують афішування. Переконайтеся, що вона не схиблена
на «дизайнерських» аксесуарах. Уважно дослухайтеся, про що
вона говорить, чи часто кидається гучними іменами.
2. При першій зустрічі вона спробує з’ясувати, наскільки
ви багаті. Якщо в перші 10 хвилин знайомства ви спіймаєте
себе на тому, що розповідаєте про свої банківські активи, її
програма має бути вам зрозуміла. Якщо не маєте грошей, вона
не витрачатиме на вас час.
3. Вона не стане фліртувати з вами, не з’ясувавши спочатку,
чи одружені ви і чи є у вас постійна партнерка. Вона не зупиниться перед тим, щоб відбити чужого чоловіка.
4. Навіть якщо в неї є гарна робота, її основний актив – належність до жіночої статі. Вона використовує провокаційні
методи, має яскравий макіяж і носить відвертий одяг. Потенційні ТД дуже розумні. Не прирівнюйте розум до емоційності і моральних чеснот.
5. Вона часто використовує тактику «Пожалій мене». Це
дасться взнаки на другому або третьому побаченні. Вона хоче
пересвідчитися, наскільки ви можете бути щедрим, і розповість вам, яка вона «наївна» і як її «обдурили» погані люди,
котрим вона винна гроші. Як справжній лицар ви відразу
потягнетеся по чекову книжку.
6. Ви повинні з’ясувати її мотиви. Запитайте, які її цілі, мрії,
чого вона хоче від майбутнього.
7. Токсичні золотошукачки часто вибирають жертвами
старших за віком чоловіків. Ступінь вашої фізичної принадності не має значення. Тож чи справді ви її збуджуєте, чи вас
вводять в оману?
8. У ресторанному меню вона вибирає найдорожчу страву
і найдорожчий напій.
9. Чоловіки, які нещодавно розлучилися або овдовіли, –
найцінніша жертва. Ви тепер найбільш уразливі.
10. Перед тим, як одружитися, поїдьте вдвох у відпустку чи
поживіть хоч якийсь час разом. Пам’ятайте, якщо ви зробите
помилку – будете розплачуватися за неї все життя.
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ЧИМ БІЛЬШЕ В ЛЮДИНІ
ТВОРЧОГО, ТИМ
КРУПНІША КВІТКА

На весь світ відома галантність французів.
У Європі їх знають ще й як скупердяїв – нібито це їхня друга національна риса характеру.
Французькі соціологи, врахувавши обидві
обставини, створили найпростіший тест,
який дає змогу з першого погляду визначити
тип характеру тієї або тієї людини.
Ощадливий француз не купує зайвих речей,
тому й краваток у нього, як правило, одна-дві.
Добирає він їх сам, відповідно до власного
уявлення про гармонію. Отже, краватка для
француза – це його заповнений тест, маючи
ключ до якого,
можна багато
чого дізнатися
про людину.
Краваткам
у крапочки або
горошок звичайно віддають перевагу
чоловіки підвищеної цілеспрямованості, котрі обира ють одн у
«улюблен у»
роботу на все життя. Характер «горошколюбів»,
як правило, – відкритий, веселий, товариський.
Солідні, врівноважені, холоднокровні люди
частіше вибирають краватки зі скромним орнаментом, маленькими фігурками, ромбиками.
Чоловіки, котрі тяжіють до поперечних,
поздовжніх, а також діагональних смужок на
краватці, широких або вузьких, тобто до переважно геометричних, класичних малюнків
і орнаменту, найчастіше турботливі, коректні
та постійні. Схоже, суворі, стримані лінії та
малюнки на краватках сприяють концентрації їхньої уваги на ділових та фахових проблемах.
Романтики, серцеїди, представники творчої
богеми – їх легко можна визначити й без краватки – за перснями, запонками, шармом... Але
скажемо й про те, яким краваткам вони віддають перевагу. Переважно таким, де є квітковий мотив. Чим більше в людині творчого, тим
крупніша квітка.
Прихильники однотонних краваток, особливо чорних і темно-сірих, як вважають фахівці, належать до типу «канцелярських пацюків» – чиновників, котрі нічого у світі не помічають, крім правильно або неправильно заповненого формуляра.
Важко сказати, чи висновки французьких
соціологів – загальнонаціональні, але те, що
вони підкреслюють глибоко символічний смисл
особисто вибраного одягу, поза сумнівом.

Men’s life

ІДЕАЛЬНА
СОРОЧКА

З

а великим рахунком, для визначення
якості сорочки, достатньо глянути
на шви. Що частіший в них стібок, то довговічніша річ. У сорочках високої якості
на 1 см припадає приблизно 8 стібків. А

петлі обметуються винятково вручну. При
ручній обробці дефекти на кшталт нерівностей або стирання ниток виключені.
У добротних сорочках ґудзики виготовляються винятково з перламутру. У натуральності матеріалу можна переконатися,
глянувши на тильний, необроблений бік
ґудзика.
Крім цього, дорогі готові сорочки часто
мають певні особливості, властиві для замовних. Так, у картатих сорочках візерунок
безперервний у швах. Також вони можуть
складатися з двох частин, тобто мати зшивну кокетку (смужку тканини у верхній частині спини). Така деталь дозволяє коригувати розташування сорочки на плечах.
Звісно, якість сорочки залежить і від
матеріалу, з якого вона пошита. Бавовна
вважається тим кращою, чим довше бавовняне волокно. Тому гарна бавовна серед
професіоналів іменується «довгою».
В ідеалі сорочка має рівномірно і в міру
щільно облягати торс. Відвисання сорочки
над поясом у заправленому стані помилково
вважається припустимим. Насправді це
ознака того, що сорочка занадто широка. А
от розбіжні до плечей складки – свідчення
того, що вона затісна. У діловій сорочці з
добре продуманою конструкцією під кокеткою є защипи, які забезпечують вільність
рухів. Ту саму функцію виконують два защипи у місці з’єднання манжети та рукава.
Нижня петля на сорочці зазвичай є горизонтальною. Це утримує поли сорочки на одному рівні.

На всіх пристойних сорочках передбачено таку зміцнювальну деталь, як ластка,
трикутний клин знизу з обох боків у місці
з’єднання передньої та задньої частини сорочки. У комірі мають бути знімні пластикові пластини, які необхідно виймати на час
прання. Вони слугують для збереження
форми коміра.
У сорочки, призначеної для носіння з
костюмом, нижній край коротший з боків і
довший спереду та ззаду. Таку сорочку простіше заправити у штани. Довжина гарної
сорочки така, що передня та задня частина
вільно сходяться в промежині. При цьому
нижній ґудзик сорочки обов’язково має бути
нижче від рівня ременя.

Еволюція видів
Офіціоз. Найофіційніший і найошатніший представник виду – вечірня сорочка,
яку носять під смокінг. А найконсервативніший варіант має комір-стійку, що передбачає метелика. Останнім часом допускається звичайний комір. Але в кожному разі це
має бути біла або кремового відтінку сорочка з бавовни найвищої якості з французькими манжетами.
Офіс. З костюмом найдоречнішими є сорочки класичного крою та неяскравих кольорів. Найбільш офіційно виглядають однотонні моделі. Менш суворі сорочки з ледь
помітною смужкою або клітинкою. Інші візерунки в офісі недоречні.
Smart casual. Сорочки з виразною клітинкою або смужкою погано сполучаються з

діловим костюмом, натомість ідеально доповнюють спортивний піджак, будучи
невід’ємним атрибутом стилю smart casual.
Casual. Ще менш офіційними є сорочки
з яскравими візерунками, з ворсистих тканин, а також сорочки поло.
Fashion. Сорочки, які сполучать класичну нарядність і новаторство форм, оздоблення та кольорів, утворюють особливу нішу
трендових сорочок. Доповнення до них має
бути відповідним: якщо костюм – то некласичний, з нововведеннями, якщо джинси –
то дизайнерські.

Міські коміри
Зрізаний. Найсуворішим вважається
зрізаний комір, що широко розходиться в
сторони. Він передбачає обов’язкову наявність костюма та краватки.
Гострий. Звичайний гострий комір гарний і з краваткою, і без, як з костюмом, так і
з джинсами.
Білі комірці. Особливий підвид повсякденних сорочок складають кольорові сорочки з білим коміром. Хоча зараз багато
дизайнерів радять носити таку сорочку з
костюмом, органічніше вона виглядає із
джинсами.
Button-down. Перехідна модель від офісної до повсякденної сорочки – button-down,
сорочка з кутами коміра, що пристібаються.
Хоча ґудзики на комірі були вигадані для
того, щоб утримувати краватку в належному
положенні, зараз такі сорочки частіше носять без краватки.

Українське Слово

www.ukrslovo.net

В ОТОЧЕННІ КОЖНОГО З НАС Є ЛЮДИ, ДО ЯКИХ МИ ВІДЧУВАЄМО ВОРОЖІСТЬ

Добре, якщо ми розуміємо її причину: ми не
злюбили людину за щось конкретне, й вона про це
знає. А буває так, що людина начебто непогана й
до вас ставиться цілком адекватно, й ділити вам
із нею нічого, і вона вам нічого поганого не зробила... А от не подобається, і край! І нехай би просто розійтися в часі та просторі й більше не зустрічатися. А якщо це ваш начальник? Чи колега по
службі, котрий сидить навпроти вас? Що робити?
У безпричинній на перший погляд ворожості
винна наша підсвідомість – «комора» неусвідомлених, але дуже потужних установок, мотивів і спонукань, здатна впливати на наше життя, а особливо
на емоції. А ворожість – одна з найменш контрольованих і найсильніших емоцій. Коли психологам
доводиться працювати з проблемами стосунків,
серед яких ворожість стоїть на одному з перших
місць, то основна їхня мета – поставити на контроль емоції, котрі охоче видає нам наша підсвідомість. Навчився
контролювати – значить навчився справлятися з ними. А
головна умова контролю над будь-чим – знати «ворога» в
обличчя, тобто зрозуміти, звідки береться те чи інше неприємне для нас почуття, у даному разі – ворожість.
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Є в психології таке поняття, як «перенесення». Наприклад, був у вашому житті епізод, украй неприємний для
вас. І ви постаралися його забути. І, можливо, навіть вам
це вдалося. Але раптом зустрічається людина, чимось
схожа на того, з ким були пов’язані тяжкі спогади. Може,
в нього такий же голос чи манера вдягатися, а може, краватка такого ж кольору або зачіска схожа – досить лише
відносної подібності, й наша підсвідомість «упізнає» його.
І все «спливає» з новою силою: всі ті негативні почуття,
вся ворожість переноситься на нову людину, котра лише
тим і завинила, що чимось нагадала вам про минуле. Вона,
як-то кажуть, ні сном ні духом нічого не знає, а вас дратує
сама її присутність.
Ще один різновид «перенесення»: хтось мав нещастя
бути свідком вашої невдачі або якогось конфузу. Емоції з

краще від усяких тестів видає таємну спорідненість душ...

НЕ ПОПАДАЙТЕСЯ В ТЕНЕТА БОРГУ!

приводу пригоди, вже, здавалося б, відбушували у вашій
душі, проте, очевидно, не до кінця. Варто вам випадково
зустріти цього мимовільного свідка, як неприємні спогади
набігають на вас, і ви переносите весь негатив від ситуації
на конкретну людину.

ДИВЛЮСЯ В ТЕБЕ, МОВ У ДЗЕРКАЛО...
А ще ми не любимо «дзеркал», тобто відбиття в комусь
іншому наших старанно приховуваних негативних рис.
Особливо це стосується вад, з якими вкрай важко боротися, котрі в нас, як-то кажуть, у крові. Аж раптом у вашому оточенні з’являється людина, в якій ви, мов у дзеркалі,
бачите себе в усій «красі». А вона й не думає приховувати
цю свою ваду, а може, і не вважає це вадою! Тут і спалахує
з нестримною силою ваша ворожість до цієї «нахаби».
Причому риса, яку ви в собі не любите й старанно приховуєте, може бути будь-яка: непунктуальність (як він сміє
спізнюватися, адже я прийшов вчасно!), неакуратність
(адже я не такий!), нестримне кокетство з усіма (яка нахабниця, так і вішається всім на шию!) тощо. Ну що вдієш,
не любимо ми таких «дзеркал»... Ще один відомий факт:
якщо з огляду на певні обставини життя зіштовхує в одному просторі двох природжених лідерів, то вони навряд чи
спалахнуть любов’ю одне до одного. Така ворожість іноді

Ще одна причина, з якої ми можемо відчувати
ідіосинкразію до ближнього, – це, хоч як дивно,
відчуття боргу. Наприклад, ви спілкувалися з
людиною без усякої напруги, вважали її милим і
приємним у всіх відношеннях співрозмовником, а
може, навіть своїм приятелем чи приятелькою. Але
в один прекрасний момент життя склалося так, що
ця людина вам дуже допомогла, причому не
обов’язково матеріально. Здавалося б, ви до скону
маєте бути їй вдячні... Та щось не виходить. Тепер
ви вже не маєте права ставиться до неї так, як хочеться, а тільки так, як мусите. І цей «борг», що
висить на шиї, не просто вбиває старі невимушені
стосунки, а й наповнює їх негативом із вашого боку. Звісно,
так буває далеко не завжди, але все ж досить часто. Недарма
існує прислів’я: «Хочеш втратити друга – дай йому в борг».

НЕНАВИСНИЙ «ПЛІД ЗАБОРОНЕНИЙ»...
Не можу не навести ще одну причину нашої ворожості.
Щоправда, трапляється вона не так часто, зате якнайкраще ілюструє всі ті «жарти», які іноді нам підкидає наша
підсвідомість. Іноді наша негативна емоція до когось є
лише наслідком придушування ще сильнішого почуття
– сексуального бажання. Відбувається це тоді, коли задовольнити це бажання не можна жодним чином. Наприклад,
у вас винятково ділові стосунки або предмет пристрасті
не вільний, або ж вас зв’язують родинні стосунки. Так
придушене сексуальне бажання переростає в інше, нітрохи не слабкіше – ворожість або навіть ненависть.
Зрозуміло, це далеко не всі причини, котрі можуть викликати у нас ворожість хоч би до кого. Якщо вам вдасться зазирнути якомога глибше в себе й знайти причину, то
з цією проблемою ви впораєтеся значно легше. Адже в
остаточному підсумку це почуття псує життя насамперед
саме вам.
Ольга МИХАЙЛИЦЬКА

October 2021:

$3.71

November 2021:
December 2021:

$3.74

January:
February:

$3.94

March:

$3.75

THE TRUCKER’S ZONE

YEARS IN
BUSINESS

$3.69
$3.95

www.ukrslovo.net

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now available
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Українське Слово

BIG FUEL DISCOUNTS
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Українське Слово
www.ukrslovo.net

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

Українське Слово

“Super Ego” Physical Damage Insurance:

www.ukrslovo.net

Ми пропонуємо Вам водіїв:
 водії компанії
 водії в лізинг
 водії в лізинг з можливістю викупу
 водії з власними вантажними автомобілями
За додатковою інформацією звертайтеся до
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Українське Слово
www.ukrslovo.net

THE TRUCKER’S ZONE

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

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

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

THE TRUCKER’S ZONE

17 years in business

TRUCKS FOR RENT

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

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos
2020 Freightliners
2020 Trailers

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

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus
Clean Inspection Bonus

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

Українське Слово

W2
Insurance
Paid Vacation
401K

www.ukrslovo.net

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

CONTACT US TODAY!
Email: safety@amerifreightsystems.com

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL

●

South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)

BBB Rating: A+

THE TRUCKER’S ZONE
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Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446
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ОТЖЕ, У ВАС СТРЕС. ЯК БОРОТИСЯ З НИМ?
До того...

О

днак усе це добре, коли ми навчені психогігієні з
дитинства. Ті, хто читає газету, мабуть, уже дорослі. Та й для них ми запропонуємо декілька методик. Кожен
може вибрати для себе ту, яка йому подобається чи підходить для конкретної ситуації. Ми намагатимемося пояснювати все нормальною, «людською», мовою, без наукової термінології. Тому декому може видатися, що все занадто легко. Але коли ви почнете використовувати поради,
то відчуєте, що не все так просто. Це як у розповіді про
каратиста, якого запитали: «Як вам вдається розбити долонею цеглину?» На що він відповів: «Дуже просто. Я переліченими пунктами, це не нещастя. Але є привід для
уявляю собі, що вона зроблена з паперу».
стресу. Ми все одно засмучені. Що далі? А далі треба натиснути великим чи вказівним пальцем точку під носом
Після того...
на верхній губі або на середині знизу підборіддя - 3 с. Ви
Отже, у вас стрес. Як боротися з ним?
1-й спосіб - світоглядний: змінити ставлення до події, заспокоїтесь наполовину. А тепер подумати: чи можу я
віднайти у негативному позитивні моменти. Зазвичай так що-небудь змінити? Чи треба змінювати? І якщо «ТАК», то
роблять релігійні люди. Вони керуються постулатами, що як скласти план і діяти. Але діяти, а не стогнати, що немає
на все воля Всевишнього і Бог дає кожному найкращі часу, умов. Якщо «НІ», то подумати, як пристосуватися без
шкоди для здоров’я всіх учасників подій і навіть як викошанси.
2-й спосіб - порівняльний. Приміром, порівняти свої ристати ситуацію з користю. Коли мій знайомий хірург
події зі світовою війною. Кажуть, що Карл Маркс у важкі уперше в житті приїхав до Криму на відпочинок, наступхвилини примовляв: порівняно зі світовою революцією - це ного ж дня поламав ногу. Нога вже поламана, нічого не
змінити. І він сказав собі: «Зате я зможу перечитати всі
ніщо.
Взагалі, з точки зору медиків, є лише п’ять ситуацій, які книги, на які в мене не вистачало часу».
Ми часто занадто багато значення надаємо несуттєвим
спричинюють стрес. Це хвороба або смерть близької людини (чи це загрожує особисто мені), розлучення, зміна речам, через це сваримося з друзями, колегами. У мене була
роботи (звільнення), переїзд в інше місто, пожежа, ураган хвора, яка в конфлікті з продавцем з приводу пачки масла
чи інша рівна їм за силою трагедія. Усе решта - житейські отримала перемогу і напад стенокардії. Чи є таке масло,
неприємності. Тож якщо ваша ситуація не збігається з яке варте стенокардії?

708-655-4483

Люстерко
www.ukrslovo.net

Українське Слово
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ДО ТОГО, ЯК ЛЮДИНА ПОТРАПИТЬ У КРИЗОВУ СИТУАЦІЮ ЧИ
РАПТОМ ЗАХВОРІЄ, ВОНА ЗАЗДАЛЕГІДЬ МОЖЕ ПІДВИЩИТИ
СВОЮ СТІЙКІСТЬ ПЕРЕД СТРЕСАМИ. У ЦЬОМУ
ДОПОМОЖУТЬ ЗАНЯТТЯ ТРЕНІНГОМ, ПРОФІЛАКТИЧНЕ
ЛІКУВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ІНФОРМАЦІЙНО-ХВИЛЬОВОЇ
ТЕРАПІЇ, ДЕЯКІ ВИДИ АМАТОРСЬКОГО СПОРТУ,
МОРЖУВАННЯ, НАВІТЬ ЧАСТКОВЕ.

NOW
HIRING
ВОДІЇ
до $1/за милю
single/team

Якщо ви знаєте, що не уникнете неприємних емоцій,
стресу (розмова з начальством, ревізії, річний звіт), не очікуйте, коли вам стане погано. Перед тим, як відчинити
двері, за якими може виникнути неприємна ситуація, натисніть одну з антистресових точок. Ця дія триває - 30 хв.
За цей час ви спокійно поспілкуєтесь, а ваш спокій покаже
співрозмовникові, що ви не боїтеся, бо вам нічого боятися.
І навіть розмова з вами піде в іншому руслі. Повірте, я і мої
пацієнти з успіхом застосовуємо цю методику вже понад
15 років. А описана вона ще 3000 років тому. Приміром,
одна з моїх пацієнток натискала антистресову точку перед
тим, як відчинити двері своєї квартири. Бо раніше, коли
вона бачила, що там накоїли її діти, вона кричала на них, а
потім їй було соромно за себе. Тепер, коли жінка заходила
додому після «натискання на кнопку», то спокійно казала:
«Приберіть те, вимкніть те». І виявилося, що в неї чудові
діти і немає причин для сварок.
Треба попередити, що перші три-чотири спроби привести себе в стан спокою за описаним вище методом можуть
бути невдалими. Бо чи забудете натиснути, чи не там натиснете, чи не так сильно, як треба. Але з кожною спробою
ефект буде помітнішим. А після п’ятої - він буде завжди. А
з часом ви взагалі станете спокійнішими і зникне необхідність у частому застосуванні цієї методики. Тому що ви
відновите свою психічну енергію. Яким чином? Річ у тім,
що, переживаючи потужні неприємні емоції, ми маємо
потрійну витрату енергії - на емоції, на пригнічення їх, на
боротьбу з наслідками цих емоцій. І якщо ви змогли загальмувати чи зменшити вираженість негативних емоцій
з моменту їх виникнення, то економите психічну і фізичну
енергію (у вигляді АТФ, глюкози, ферментів - цілком матеріальних субстратів, без усілякої містики і космічних сил).

В малу транспортну компанію
терміново
потрібні на
роботу:
- Висока оплата
На маршрути:
- OTR
- Local (до 150 миль) від Chicago, щодня вдома
- Можливість швидкого авансу
- Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!

www.imgtrucking.com

THE TRUCKER’S ZONE

Ніколи не пізно перестати мучитися

Для того щоб позбутися цієї шкідливої звички: переживати, депресувати, сумувати - потрібно регулярно займатися психогігієною. Психогігієна - це комплекс дій,
спрямованих на збереження здорових психічних рис,
отриманих нами під час народження. Трішки історії. Згідно з міфом, у бога лікування Асклепія (Ескулапа) було дві
змійки, які приносили йому цілющі трави і допомагали у
лікуванні. Їх звали Психея і Гігея. Ось звідки емблема
медиків - чаша зі змією. Відразу домовмося - жодних заперечень, що вже пізно. Ви ж не знаєте, скільки ще проживете. А раптом до 100 років. Що, так і будемо ще 30-50
років мучитися? Моїй наймолодшій учениці було 4 роки,
а найстаршій - 76. Просто після 50-ти тренуватися доводиться на кілька днів довше.
Психогігієнічна гімнастика займає 1-2 секунди зранку
й увечері та 2-4 - вдень. Секунди! Не години! І безплатно.
Це я для лінивих кажу. Ось її методика. Перед сном подумки скажіть собі: «Завтра я прокинуся сильним, спокійним і здоровим». (Відбувається самонавіювання, акцент
на слові прокинусь). Зранку, до того, як ви розплющите очі,
промовте: «Я здоровий, спокійний, сильний». (У підсвідомості відбудеться перехід від наказу до виконання). Так
робіть щоранку і щовечора. Звичайно, у перші дні ви прокидатиметеся таким, як завжди. Але підсвідомо відчуватимете, що доведеться стати здоровим, хоч яким би ви
прокинулися (господар каже, що здоровий). Доведеться
проконтролювати всі системи органів. І на п’ятий день
формули почнуть відповідати істині. Чому на п’ятий? Тому,
що так влаштоване все живе. Потрібно п’ять повторів і
людям, і тваринам. А протягом дня, коли є 1 секунда, подумки похваліть себе. Можна наведеною вище фразою, а
можна такою: «Ти, Петю/Маню, - молодець!»
Лише 5 секунд на день!
Алла КОРНІЄНКО, лікар-психотерапевт

НАЙЛІПШЕ НОСИТИ БІРЮЗУ
В СРІБНІЙ ОПРАВІ

З давніх-давен люди вважають бірюзу щасливим
каменем. Це через її потужну позитивну енергетику,
яка приносить насамперед щастя в коханні, даруючи
мир і злагоду, благотворно впливає на свого власника,
зменшуючи його роздратування, запобігаючи злим
думкам, наділяючи упевненістю і позитивними емоціями. Але це стосується тільки добрих людей, лиходіям
вона приносить лише нещастя.
У країнах Близького Сходу бірюзу використовували
для всіляких прикрас, з неї виготовляли амулети й обереги. Прадавні єгиптяни вважали, що бірюза перебуває в
містичному зв’язку з богинею Ізідою, тому амулети із бірюзи археологи часто знаходять в гробницях. Для греків
- це камінь богині кохання Афродіти, для римлян, відповідно, - Венери. Ацтеки називали бірюзу «сльозами богині неба». А перси вважали, що кістки людей, котрі загинули через кохання, перетворюються на бірюзу.
Бірюза буває різного кольору, що залежить від її віку:
ніжно-голубою вона є ще в зовсім юному віці, а яскравоголубою, зеленувато-голубою та зеленою - в зрілому.
Основна властивість бірюзи - примирювати і відводити
гнів. Вона здатна дарувати достаток і процвітання, спри-

яти всім справам свого господаря, приносити перемогу,
пробуджувати творчі сили, інтуїцію. Як амулет бірюза
робить свого власника невразливим, наділяє хоробрістю,
оберігає від усіх негараздів, наврочень, негативної енергії.
Під час небезпеки, особливо екологічної, бірюза «старіє»,
тобто її колір змінюється від голубого до синього та зеленого. Бірюзу називають індикатором здоров’я. Це через
те, що камінь має здатність відчувати найменші зміни
температури і вологості тіла свого власника, що свідчать
про початок захворювання, при цьому бірюза темніє,
начебто сама починає хворіти. «Вилікувати» її можна,
загорнувши на деякий час у шматок сирого жирного м’яса
або дати поносити здоровій людині. А власнику, звичайно, потрібно обстежитися у лікаря.
Та це не єдина здатність бірюзи. Бірюза - це справжній
цілитель від багатьох недуг. Найбільшу лікувальну силу
має яскраво-голубий камінь, у якого потужна позитивна
біоенергетика. Камінь лікує захворювання серця, легень,
печінки, щитоподібної залози, ангіну, грип, артроз, ревматизм, цукровий діабет, запалення шкіри, нервово-психічні хвороби, а також безсоння. Крім цього, бірюза
особливо помічна для очей: якщо дивитися на камінь
кожного ранку по 10 хвилин, зір значно поліпшиться.
Бірюзу корисно носити молодим дівчатам, вона здатна
поліпшувати колір обличчя, сприяти росту волосся та
нігтів, а також полегшувати душевні страждання. Це
камінь закоханих. За його станом можна визначити, як
віддано кохає вас ваша люба половинка. Для цього потрібно лише обмінятися прикрасами з бірюзи. Якщо камінь втратив свій колір, потьмянів - то це означає, що вам
потрібно більше приділяти уваги вашій половинці,
інакше ви можете його (її) втратити. Якщо ви хочете придбати прикрасу із бірюзи, то зверніть особливу увагу на
якість каменя. Нині існує безліч синтетичних і підфарбованих підробок. Цілющі властивості має лише природна бірюза. Найліпше носити бірюзу в срібній оправі.

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS
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

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

THE TRUCKER’S ZONE
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•
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...

Українське Слово














www.ukrslovo.net

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

Люстерко

І цю зекономлену енергію ми можемо витратити на те, щоб
перемогти.
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Люстерко

НАСПРАВДІ
КРАСИВОЮ
БУТИ ПРОСТО
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www.ukrslovo.net

Перший мій візит до косметолога ледь не
завершився трагедією. Не для мене – для
косметолога, у якого ледь серце не розірвалося
після того, як я розповіла, що доглядаю за обличчям,
умиваючись милом і ретельно намазуючись після
цього дитячим кремом.
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– Боже! Ну ви ж не дитина, щоб користуватися дитячим кремом, і ваше обличчя – не зіпрілі сіднички немовляти. Ви молоденька жінка, і засоби для догляду за
шкірою, будьте ласкаві, підбирайте відповідно! – у повному розумінні слова відчитав мене лікар.
Гм... Деякі люди (наприклад, одна з поп-дів ще Радянського Союзу) і в 60 користуються, і виглядають при
цьому вельми непогано, подумала я. Тільки обличчя
справді л у щилося не на жарт, та і висип почав
з’являтися. Тому, незважаючи на всі свої глибокі переконання, клініку я залишила із серією засобів для догляду за шкірою і половиною зарплати в гаманці.
До речі, ще я дізналася, що таке чищення обличчя –
відчуття, хочу вам сказати, незабутні. Стоматолог після
цього здався мені просто ангелом. Але на що тільки не
підеш заради краси і самоствердження... До того ж результат перевершив очікування. Шкіра перестала лущитися і після умивання більше не натягалася до
«тріску». Після цього я зробила висновок: щоб бути
красивою, досить визначити свій тип шкіри і правильно підібрати засоби для догляду. Що ж, почнемо...

ВИЗНАЧАЄМО ТИП ШКІРИ
Зробити це не так вже складно. Краще, звичайно, у
кабінеті в косметолога, але можна і в домашніх умовах.
Для цього достатньо гарненько до себе придивитися.
Почнемо з виду, який зустрічається найчастіше, –
змішаного, або, як його ще називають, комбінованого.
Шкіра змішаного типу (наприклад, суха і одночасно
чутлива або суха і в той самий час жирна) зустрічається приблизно у кожної п’ятої жінки. Такий тип шкіри
легко визначається за блиском у так званій Т-подібній
зоні (ніс, лоб і підборіддя). Ці зони, як правило, швидко
жирніють або ж навпаки лущаться, у той час коли інші
залишаються нормальними.
Суха шкіра – зазвичай тонка, прозора, злегка стягнута і часто лущиться або червоніє. На такій шкірі
легко утворюються зморшки. Тут можна провести невеликий легкий тест. Натисніть із зусиллям на шкіру
пальцем, трохи потримайте і відпустіть. Якщо пляма

довго не зникає – у вас суха шкіра.
Жирна шкіра примітна тим, що часто лисніє і зазвичай має розширені пори. Візьміть чисте дзеркало і
прикладіть його до носа, лоба, щік. Якщо на дзеркалі
залишилися сліди – у вас жирна шкіра.
Якщо у вас гладка, еластична і бархатиста на дотик шкіра – вам пощастило, у вас нормальний тип
шкіри, який найрідше зустрічається на сьогоднішній
день.
Але це зовсім не означає, що тепер потрібно забути
про догляд і скласти руки. Адже найідеальніша шкіра
в певних умовах може перетворитися на проблемну.
Крім того, буває ще й чутлива шкіра. Вона може
поєднуватися з будь-яким вищезазначеним
типажем. Така шкіра зазвичай часто червоніє,
лущиться, легко піддається роздратуванням
і несприятливій зовнішній дії.
шкіри відноситься саме ваша, можна сміливо приступати до наступного, головного
кроку – безпосередньо догляду. Допомогти в
цьому ми попросили дерматокосметолога,
керівника лікувально-діагностичного дермато-гінекологічного центру Інгу ВолошинуАндрашко.
За словами фахівця, у кожному віці потрібно по-різному доглядати за обличчям. До
того ж з роками один тип шкіри може переходити в іншій – жирна перетворитися на
суху тощо. Тому косметологи і дерматологи
умовно розділили догляд за шкірою особи на
періоди: до 25 років, від 25 до 35, від 35 до 45
років і після 45 років.

ПОРАДИ ДЛЯ «ДЖУЛЬЄТТИ»
До першого періоду відносяться підлітки і молоді
люди до 25 років. У юному віці процеси ділення клітин
базального шару епідермісу переважають над процесами ороговіння, тому молода шкіра виглядає ніжною,
бархатистою, з тонким роговим шаром і майже непомітними порами, вона легко відновлюється і пристосовується до певного зовнішнього середовища.
Але не завжди все так радісно. Адже дуже часто підлітковий вік затьмарює вугровий висип, пов’язаний з
гормональною перебудовою організму. Тоді нормальна
шкіра стає вже проблемною, при цьому суха може перейти в жирну або в комбіновану. Підліткові у цей час
здається, що наступив кінець світу, залишається знайти
зброю і застрелитися. Але косметологи бачать альтернативний вихід із ситуації.
Оксані - 14. І ось вже декілька місяців вона старанно
намагається подолати проблему вугрецевого висипу,
але поки безрезультатно. Уже і засобів для догляду накупила: і гель для вмивання, і тонік «термоядерний», і
скраб, а вони все сидять. Навіть вичавлювати пробувала, але все тільки гірше. Що ж не так?
– Уся річ у тому, що для боротьби з вугровим висипом
Оксана використовує спиртовмісний тонік, а цього
категорично робити не можна, – говорить Інга Волошина-Андрашко – Усі рецептури зі спиртними препаратами для використання вугрової хвороби вже давно відійшли в минуле, вони пересушують шкіру і можуть
викликати серйозні подразнення. Тонік повинен бути
м’яким, з ефектом глибокого очищення і зволоження,
але в жодному випадку не на спиртній основі.
Друга помилка – це скраб. За словами лікаря, користуючись їм, можна порушити цілісність шкірного покриву на місці висипань і занести туди інфекцію, а це
може бути дуже серйозно. На згадку про подібні процедури на обличчі частенько залишаються рубці, що
теж не вельми приємно і вимагає безлічі зусиль з їх
усунення в майбутньому. Те саме з приводу самостійного чищення обличчя – іншими словами, вичавлювання прищиків.
– Якщо у вас проблеми, краще проконсультуйтеся з
фахівцем. Йому видніше, яка схема лікування вам потрібна. Якщо знадобиться, лікар додатково призначить
антибіотики або гормональні препарати за типом контрацептивних, або ж інші препарати, які допоможуть
впоратися з проблемою.

ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД

– Якщо шкіра у підлітка жирна, тут потрібно грамотно підібрати препарати для умивання, – розповідає
фахівець. – Це засоби з невеликим вмістом поверхневих
речовин, щоб не пересушувати шкіру і в той самий час
видаляти надмірний жир. Обов’язково потрібно користуватися тоніком, але, як ми вже говорили, без спирту.
Косметикою слід користуватися, розробленою спеціально для молодої шкіри. Її зараз дуже багато, практично кожна компанія випускає «молоду» косметичну лінію. З 13-14 років можна починати сміливо нею користуватися.
Ще один важливий момент: підліткам рекомендується купувати лише ту косметику, на якій чітко написано
«не комедогенно»: камедони (т.зв. чорні крапки, або
поверхневі жировички білого кольору, простіше кажучи, пори, забиті шкірним салом) та інші проблеми
шкіри в цьому віці нам ні до чого. Зазвичай на упаковці також указується «для проблемної жирної шкіри»
або «для проблемної комбінованої».

УЛЮБЛЕНКИ БАЛЬЗАКА
На 25-35 років припадає час піку жіночої краси, коли
підліткові проблеми вже позаду, шкіра, здається, вирішила заспокоїтися і відпочити. Деякі жінки вважають,
що і доглядати за нею в цей час не обов’язково. «А навіщо? Адже і так все добре. Милом вмивалася, кремчик
нанесла, і все чудненько», – говорить продавець-консультант Ольга Єреміна. Але це величезна помилка
більшості жінок, вважають косметологи. Адже саме в
цьому віці в організмі жінки запускається природний
процес старіння. Вікові зміни відбуваються в усіх шарах
шкіри.
В епідермісі сповільнюється швидкість ділення базальних клітин, він стоншується, а роговий шар, навпаки, товщає, особливо тонким стає шар живих клітин
епідермісу, що призводить до зайвої сухості шкіри. На
рівні дерми відбувається деградація колагенових і еластинових волокон, вони товщають, їх розташування стає
більш хаотичним, а процес оновлення сповільнюється.
Шкіра потроху втрачає пружність і еластичність. «Від
адекватного догляду за шкірою обличчя в цьому віці
залежить її стан у майбутньому», – підкреслює Інга
Волошина-Андрашко.
ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД

Часто в цьому віці досить просто регулярно і ретельно виконувати елементарні прийоми догляду за обличчям: очищення, тонізація, живлення, зволоження і захист, приділяючи особливу увагу делікатним зонам
навколо очей і губ. Вони, як відомо, старіють найшвидше.
Якщо говорити про наочніший професійний догляд,
то тут дерматокосметолог радить застосовувати хімічний пілінг (контрольоване видалення поверхневих
клітин за допомогою хімічних препаратів) фруктовими
кислотами: молочною, яблучною, оцтовою, сюди ж
входить і альфагідроксильна кислота (AHA). Він є більш
щадним, до того ж має різні рівні концентрації. Для
більш проблемної шкіри використовують саліцилову
кислоту.
–Також з проблемними зонами можна боротися за
допомогою ін’єкцій ботоксу або диспорту – аналогічного препарату, який, на відміну від першого, зареєстрований в Україні. Ботокс – досить швидка (близько 10
хвилин) і безпечна процедура. При цьому пацієнт повинен адекватно оцінювати проблему і можливий результат. Ефект від першої ін’єкції триває в середньому
3-6 місяців, потім потрібно робити повторну.
І жодного жорсткого прив’язування до того, що
після однієї ін’єкції уколювати ботокс потрібно регулярно! Це легенда. Препарат досить добре розсмоктується, коли ефект йде – нервово-м’язовий кровотік
повністю відновлюється. Результат після введення ботоксу розвивається від 2 до 10 днів, тоді як від пілінгу
– вмить. Але пілінг знімає лише поверхневі шари шкіри
і покращує її стан в цілому. Якщо ж мова йде про «гусячі лапки» навколо очей або носо-губні складки – тут
доцільніше застосовувати ботокс.

ЗРІЛІ І КРАСИВІ

Після 35 вікові зміни, як правило, помітно відображаються на жіночій шкірі. Але те, наскільки явними
вони будуть, залежить саме від того, як добре ви доглядали за шкірою у молодому віці. Дивно, але, опитавши певну кількість жінок віком від 35 до 45 років, я
з’ясувала, що більшість з них практично не доглядають
за шкірою.
Четверо з десяти вмивалися спеціальним гелем, підібраним за типом шкіри (інші милом), п’ятеро – регулярно користувалися кремом – вранці і ввечері (інші як
доведеться) і лише одна жінка (сухий тип шкіри) використовувала серію засобів для догляду за зрілою
шкірою, яка включає гель для умивання, живильне
зволожувальне молочко, спеціальний крем-ліфтинг,
крем для шкіри навколо очей і ампули з фруктовими
маслами.
«В 45 БАБА ЯГОДКА ОПЯТЬ»
– У даному випадку можна сказати, що лише одна
жінка з десяти доглядала за своїм обличчям, – підкресНе хочу нікого засмучувати, але якщо не приділяти
лює Волошина-Андрашко.
своїй шкірі достатньо уваги, то на ягідку можна і не
перетворитися. А доглядати за шкірою після 45 слід так
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само, як і до цього, стверджує косметолог. Єдине, що
Після 35 до щоденного догляду слід включити актив- можна додати сюди з професійного догляду, так це ТСА
нішу косметику з вираженою регенеруючою, глибокою – пілінг на основі трихлороцетової кислоти, – відзначає
зволожуючою і підтягуючою дією, радять косметологи. Інга Волошина-Андрашко. – Він глибший, тому здатний
Косметичні засоби, необхідні в цей період, як правило, прибирати віковий керастаз і пігментацію. У підлітків
багатофункціональні і впливають на шкіру відразу в він використовується для корекції рубців, які залишидекількох напрямах.
лися внаслідок вугрової хвороби.
До складу таких препаратів вводяться пластифікуТут знову-таки важливо адекватно підібрати космеючі компоненти. Вони утворюють на поверхні шкіри тичні засоби. Це не означає, що в 45 шкіра стає сухою у
повітропроникну плівку, яка підтягає, укріплює і одно- всіх без винятку, буває проблемна жирна шкіра і в 50
часно зволожує шкіру. Як такий плівкотвірний засіб – природно, інтенсивне живлення у такому разі буде
найчастіше використовують колаген і його гідролізат. зайвим.
Добре зарекомендували себе і протеїни пшениці, так
Моїй бабусі 60, і її шкіру важко назвати жирною. А
званий «рослинний колаген». Гідністю рослинних біл- весь догляд бабусі полягає в тому, щоб двічі на день

Щ

Візьміть дві столові ложки домашнього сиру, столову ложку жирної сметани
і дві чайні ложки бджолиного меду. Усе
це ретельно розітріть ложкою до отримання однорідної маси і нанесіть на
шкіру обличчя, шиї та декольте. Через
15 хвилин змийте теплою водою, а воло-

Are you iterested in owning a
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?

Features of the business for sale:
гу шкіру промокніть паперовою серветкою. Наносити крем після такої процедури не треба, адже усі живильні речовини вона отримала.

Нігтик до нігтика...

Кажуть, що за білими цяточками на
нігтях можна дізнатися, скільки чоловіків у вас закохані. Насправді ж це повітряні пустоти, які утворилися через
нестачу вітамінів. Аби зміцнити нігтьові пластини, робіть для них щотижня
ванночки з морської солі чи підігрітої
оливкової олії. До того ж, це пришвидшить їх ріст.
Як повідомила косметолог, на стан
шкіри, волосся та нігтів передусім впливає настрій людини та загальний стан її
організму. Тому, щоб виглядати красиво,
передусім потрібно слідкувати за своїм
здоров’ям та вживати більше фруктів та
овочів. Тоді й сама Афродіта не зможе з
вами зрівнятися.

-

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

THE TRUCKER’S ZONE

email: ofﬁce@actiontruck.us
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Маска з медом

For sale truck repair business in Addison

Українське Слово

об із настанням холодів шкіра
мала такий же здоровий і свіжий вигляд, необхідно доглядати за
нею особливо ретельно. Проте зовсім
не потрібно купувати надзвичайно
дорогі креми та маски французького
виробництва. У пригоді стануть звичайні продукти, які завжди знайдуться у вашому холодильнику.
Із приходом осені та похолодання
шкіра обличчя та рук часто обвітрюється. Вона місцями червоніє, починає
свербіти, пекти і лущитися. Жінки ж,
намагаючись позбутися цієї проблеми,
купують дорогі креми, але вони не завжди допомагають, бо діють лише як
косметичний засіб, а не лікарський. Натомість є чимало народних методів, щоб
вилікувати неприємність і покращити
загальний стан шкіри обличчя. Ще наші
бабусі використовували настої із ромашки, м’яти, липового цвіту, пелюстків
троянди і шипшини, а також маски з
меду, яєчного жовтка чи дріжджів. Пропонуємо вам одну з них.

ПОРАДИ ДЛЯ ДОМУ
– Що стосується практичних порад в домашніх умовах – то це, перш за все, правильне умивання, бажано
гелем, підібраним за типом шкіри, – відзначає косметолог. – Добре щодня протирати обличчя кубиками льоду
на трав’яних настоях: це відмінна гімнастика для судин
і прекрасний тонізуючий ефект.
У зрілішому віці можна використовувати скраби. Для
сухої шкіри – 1 раз на тиждень, для жирної – 2 рази. Але
в цьому випадку шкіра не повинна бути проблемною.
Не обійтися тут без крему і ліфтингової підтягувальної
сироватки, яка підвищує пружність шкіри. І не забувайте, що вночі шкіра потребує такого самого догляду,
як і вдень.
Насправді, красивою бути просто – слід тільки захотіти.
Сторінку підготувала
Соломія МАМАН

www.ukrslovo.net

АФРОДІТА НЕ ЗМОЖЕ З ВАМИ ЗРІВНЯТИСЯ

умити обличчя милом, та так, щоб воно «тріщало» від
чистоти, як сама вона висловлюється.
– Звичайно, це неправильно, – говорить Інга Волошина-Андрашко. – У цьому віці найчастіше необхідне
зволоження і живлення. А милом умиватися взагалі
протипоказано, особливо людям зрілим. Воно знищує
захисне середовище шкіри, зневоднює і пересушує її.
Пацієнтам, які запустили стан своєї шкіри і спохопилися тільки в цьому віці, косметикою допомогти вже
важко. Їм ми робимо вже глибокі пілінги, лазерну шліфовку або пластичні операції.
Що ж до дитячого крему, то жінці і в 60 років можна
сміливо їм користуватися, але лише в тому випадку,
якщо у неї суха шкіра, а крем містить достатню кількість
зволожувальних компонентів, відзначають косметологи. Якщо шкіра жирна – це лише прискорить процес
закупорювання пір.

Люстерко

кових препаратів є і те, що, володіючи прекрасним
ліфтинг-ефектом, вони не викликають алергічних реакцій.
– Похвально також використання однієї з жінок
ефірних масел, – відзначає Інга Волошина-Андрашко.
- Оскільки компоненти, які містяться в них, специфічно активізують шкірні рецептори, покращуючи тим
самим кровообіг, лімфодренаж і тканинний обмін.
Також вони є провідниками інших біологічно активних
компонентів у глибші шари шкіри.
А взагалі, за словами лікаря, після 35 років жінці
необхідно двічі на рік проходити інтенсивні курси, які
включають хімічний пілінг з курсом 6-8 процедур і
мезотерапію – 6-8 процедур. Процедура проводиться
раз на тиждень. При необхідності локальних втручань
проводяться процедури з ботоксом або диспортом чи
гіалурованою кислотою.
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Долі людські

С

ело Радівка Калинівської громади, що на Вінниччині, й досі вражене тим, що сталося. Спочатку
всіх огорнуло неймовірне горе: з фронту повідомили,
що загинув їхній земляк Іван Болюбаш – перший із сорока мобілізованих. Стали до похорону готуватися –
гроші збирали, труну вибрали, мали траурний кортеж
зустрічати. Але на третій день у село прилетіла радісна
звістка: Іван… живий!

«Воскрес» на третій день після «смерті»

www.ukrslovo.net

Батьки воїна декілька днів не могли оговтатися від
стресу. Дружина й мама уже пов’язали чорні хустини,
оплакували, молилися за упокій душі. Зовсім недавно
Іван приїжджав у відпустку, ходив по подвір’ю, копав
криницю. А вже немає! Першим татові і мамі про його
смерть повідомив молодший син Максим. Вони служать
в одному підрозділі. Він з командиром відділення бачили, як місце, де був Іван, щільно обстрілювала ворожа арта. Здавалося, там ніхто не міг вижити. Тому у
частині і підтвердили загибель воїна Болюбаша. Мовляв, героїчно загинув на Харківщині. І у той момент,
коли батьки їхали на кладовище вибирати місце вічного спочинку для сина, пролунав дзвінок: командир
повідомив, що помилка вийшла – Іван… живий. Рідні
воїна плакали від щастя.
– Я чекав на них на цвинтарі, коли мені подзвонив
наш депутат, який саме віз дружину Івана з міста. Ми
спілкувались про своє, і раптом я почув жіночий крик,
– розповів староста Радівської громади Валерій Пачевський. – Зразу подумав, що жінці стало зле. Але Анатолійович ошелешив: «Цезарович, Ваня живий». Після
цього поклав трубку. Я зразу, якщо чесно, розгубився.
Став дзвонити батькам, не знав, як і запитати. А вони
кажуть, їм подзвонили і сказали, що син живий. Мій
телефон не замовкав цілий вечір: люди телефонували і
перепитували, чи правда це. Тоді, напевно, усе село пило
чарку за здоров’я Івана, який «воскрес» на третій день
після «смерті». Дива таки трапляються! Я просто не
можу передати наш стан. У село ніби повернулось жит-

Українське Слово

ВИБИРАЛИ МІСЦЕ ДЛЯ МОГИЛИ СИНОВІБІЙЦЮ, А ВІН ЖИВИЙ ПОДЗВОНИВ ДОДОМУ

тя, а то всі чорні ходили.
Наступного дня рідним зателефонував і сам Іван. Він
усіх заспокоїв, пообіцяв, що приїде. Але батько, колишній сільський фельдшер, весь час повторює: «Я чув його
голос, вірю, що живий. Та поки не обійму свою дитину,
страх, що втратив сина, не мине».

Повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю
Болюбаші гарно виховали своїх синів. Хлопці росли
роботящими, люди їх дуже поважали. Івана характеризують одним словом: добряк. У 2014 році молодий чоловік служив у військовій частині Нацгвардії. Як розповів Валерій Пачевський, був серед тих, хто звільняв
приміщення Харківської ОДА. У результаті область не
перетворилася на ХНР. У 2016 році на службу слідом за
братом пішов і Максим. Після завершення контрактів
брати стали звикати до цивільного життя. Іван вдруге
одружився, три роки тому у них з жінкою народилася

донечка. Чоловік пилинки здмухував зі
своєї принцеси. Він узагалі дуже любить
дітей. Спілкувався і опікувався 10-річним
сином від першого шлюбу. Сини Болюбашів
разом жили у батьківській хаті. Аби заробити на свою, їздили на заробітки. Один подався у Литву, інший – у Польщу. До початку вторгнення Максим якраз приїхав додому. Після 24 лютого пішов у військкомат.
Іван теж поспішив з-за кордону боронити
рідну землю. Дістався на четвертий день
війни й одразу ж вирушив до брата у частину, яка у ті дні захищала Київщину.
Вони тримали оборону і звільняли міста
та села поруч зі столицею. Потім їх перевели
знову на гарячу лінію війни. Не завжди мали змогу подзвонити батькам, а Іван – ще й молодій дружині. Та
рідні молилися і вірили, що брати виживуть. Адже вони
один за одного горою. І раптом цей страшний дзвінок
від Максима: «Іван загинув».
– Був обстріл. Побратими знайшли лише нагрудний
знак Івана. Його ніде не було ні живого, ні мертвого.
Але через важкі бої і втрати усі подумали про найгірше.
Тож і дали знати рідним. Іван же спершу був непритомний. Потім прибився до іншої частини. Поки
з’ясовували, що і як, минуло два дні, – каже Валерій
Цезарович.
Радівка уже більше десяти днів щиро радіє. Тут люди
усім українцям зичать, аби побільше так «помилялися»
з новинами з фронту. І щоб ми швидше перемогли, а
воїни повернулися до рідних живими і здоровими.
Наталка СЛЮСАР

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!
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СТЕНОЗ?
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• 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.

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

ОБЕРІГ ДЛЯ ВНУКІВ
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не запитую у льотчика
про позивний Редькіна.
– Чесно? Ми усі на нього казали просто Тарасик.
Жоден суворий позивний
так і не прижився. Здавалося б – заступник командиру ескадрильї, авторитетний та відповідальний! Але
в житті він був такою доброю та світлою людиною, суцільний позитив, що і позивний
«причепився» відповідний, – ділиться побратим Редькіна. – Та позитивний характер зовсім
не заважав йому бути безстрашним бойовим
льотчиком, який завжди ставив своє життя
нижче, ніж життя українців. До прикладу,
якщо є ціль знищити крилату ракету і з першого разу перехопити її не вдається, тоді кожен
із нас робить якомога більше можливих заходів
на ціль, навіть якщо ми ризикуємо залишитись
без мінімального безпечного запасу палива для
того, аби повернутись назад. Адже, якщо у нас
не вийде, ракета може забрати чимало життів… Про своє життя в такі моменти думаєш
в останню чергу…
Катя пригадує, що до війни вони
не раз обговорювали із Тарасом усі можливі сценарії, розмовляли про катапультування… В ніч із 23 на 24 лютого молодий льотчик-винищувач заступив на чергування.
– Ніколи не забуду ту ніч. Я залишилась вдома, довго не могла заснути…
Пам’ятаю, як Тарас подзвонив: «Що робиш?» Кажу: «Підлогу мию, аби ти прийшов і було чисто в квартирі». «Тобі ж рано
вставати, о 5-й польоти заплановані!»

Прокинутись довелось раніше… Вже після 3-ї
подзвонили колеги: «Збирайся! Тривога! Бойова!» В ту ніч Тарас разом із іншими льотчиками вивели техніку з-під удару, передислокувались. З того часу побути разом хоч кілька
годин стало справжньою розкішшю. Забігаючи наперед, скажу, що приїхати додому в квартиру, де я так старанно прибирали в ніч із 23 на
24 лютого, ми змогли лиш місяців через чотири та й те ненадовго… Він завжди стримано
без особливих подробиць розповідав про бойову роботу. Лиш з часом ділився, що його
не раз брали на приціл, що аеродроми потрапляли під ракетні удари… Вже мовчу про те,
які складні завдання доводилось виконувати…
Чи я хвилювалась? Шалено! Особливо, коли
втрачали друзів… Один пішов, другий, третій…
14 травня Тарас зробив Каті пропозицію.
Вони запланували, що рівно за рік, в травні
2023-го, обвінчаються, запросять батьків
та друзів. Зараз же зовсім не до банкетів…
– Уже 18 травня ми придбали обручки,
та розписатись все не виходило через проблеми із документами, паспорт залишився на аеродромі у машині, на жаль, вже покійного
товариша, – пояснює Катя. – Тож розпис
трішки відтермінувався. Та прикро не те,
а що на розписі був лише тато Тараса, оскільки
мама із братом – за кордоном, а мої батьки –
із Миколаївщини… Ви навіть не уявляєте,
як ми чекали ротації, що ось-ось мала бути.
Приготували подарунки, мама Тараса відправила йому посилку… Так хотілось хоча б невеличкого свята…
Подарунок Редькіну планували зробити
і колеги. KARAYA розповідає, що хотіли придбати і укомплектувати перспективному пілоту сучасну розгрузку.
– Мали таку «ідею фікс» та,
на жаль, так і не встигли її реа л і зу ват и, – ка же п і лот.
– Не вкладається в голові,
що ще 10 вересня ми разом
із Тарасом сиділи у мене вдома,
11-го востаннє бачились на оперативному аеродромі, звідки розлетілись за різними напрямками. Після
ротації планували разом повертатись додому.
На жаль, повернулись без Тараса…
І Катя, і колеги Тараса розповідають, як він
мріяв пересісти зі стареньких винищувачів
на сучасніші F-16, поглиблено вивчав англійську, яку і до того знав добре.
– Мені передали його блокноти, усі крайні
сторінки списані специфічними англійськими
термінами… Ми буквально до дірок задивились обидва фільми «Топ Ган». Тарас дуже
змінився за ці кілька місяців війни, неймовірно виріс у плані досвіду, відповідальності,
подорослішав на десятки років… Те, чого люди
навчаються поступово, він опанував «з коліс»…
Катя ділиться, що попри те, що робота
льотчика-винищувача – одна із найнебезпечніших, Тарас неймовірно від неї кайфував.
– Я прекрасно усвідомлювала, що виходжу
заміж за бойового льотчика, що в разу потреби він віддасть своє життя, аби врятувати
людей… Але так хотілось вірити в краще…
Зараз сподіваюсь лиш на одне – аби люди, яких
ціною свого життя врятував Тарас, це цінували… Та й усі українці, коли чують «відбій
повітряної тривоги» чи читають про перемоги
на фронті, розуміли, якою ціною часом вони
здобуваються…
Анастасія ОЛЕХНОВИЧ
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Катерина БАРКОВА,
Львівська область

ступного дня йому б виповнилось 26 років…
– Він був ніжним та добрим, – розповість крізь
сльози молода вдова.- Розумію, що Тарас не міг вчинити інакше. Просто його шалено бракує. І, якщо чесно,
я зовсім не знаю, що далі…
Ми познайомились, коли Тарас прийшов служити у частину. Він літав, а я дешифрувала його польоти, суто робочі стосунки…
Мабуть, я б мала сказати, як мене вразив його
професіоналізм. Та, бути відвертою, мені не давали спокою ті очі кольору неба. А ще я до цього ніколи не знала таких вихованих та справедливих людей…
Здається, що Катерина і KARAYA розповідають про двох зовсім різних людей. Аж поки

www.ukrslovo.net

Я народилася в шахтарському селищі, й усе моє життя минуло в ньому. Ще замолоду побудували з чоловіком дім. Мали сад, город. Жили
добре. На жаль, чоловік помер рано:
не оминула його шахтарська хвороба
– силікоз. Дочка після закінчення
педагогічного інституту працювала
в одній зі шкіл обласного центру. Це
недалеко, тож бачилися часто. Мої
онуки Настя та Сашко любили приїздити до мене – годували кролів,
ласували малиною, рвали яблука...
І раптом ця триклята війна. На
Донбасі вона триває вже давно. Та,
переживши жахіття у перші місяці,
ми звикли, що недалеко якісь зайди
заводять нові порядки. А втім, те, що
почалося нинішньої зими, й уві сні
уявити не могли!
Я довго не хотіла полишати рідної
оселі. Але коли на нашій затишній
вулиці почали рватися снаряди, погодилася на евакуацію. Зізнаюся,
лячно було їхати у Західну Україну
– зовсім не відомий мені край. Та й
про тамтешніх жителів у нас розповсюджувалися всілякі чутки: дехто
втокмачував людям у голови, що
«східняків» там ненавидять. Отож
їхали, а з голови не виходили думки:
«Що нас чекає? Хіба нам будуть раді?».
Мене з дочкою та онуками взяла
до себе в хату чуйна і доброзичлива
Дарина Михайлівна. У неї в хаті, як у
музеї: вишиті рушники, подушки,
покривала. Все це робота господині.
Вона допомогла обжитися, розділила
з нами нашу біду. Потроху освоївшись, ми взяли на себе певні обов’язки
по господарству, допомагаємо на городі. Два сини Дарини Михайлівни,
як і мій зять, у ЗСУ. Всім серцем бажаємо їм перемоги. Наша господиня
не тільки молиться за них усіх, а й
через волонтерів допомагає військовим харчами. А ще вишиває сорочки
синам та їхнім побратимам. Візерунки на них старовинні, їх передала пані
Дарині бабуся. Саме вони роблять
вишиванку оберегом. Ми з дочкою
теж долучилися до цієї справи: під
керівництвом пані Дарини вигаптували сорочку для зятя Андрія. Вклали у свою роботу любов та енергію,
які оберігатимуть нашого воїна. Свої
вишиті сорочечки мають тепер і мої
внучата.
Війна зріднила мене з людьми, які
не тільки прихистили у лиху годину,
а й дечому навчили. Я не хочу сидіти
склавши руки. Як умію, допомагатиму...

24.09.2022… Субота… 20:21
Дзвінок. Коханий… Усмішка на обличчі.
– Знаєш, що я хочу тобі сказати? Я так люблю тебе…
– Я тебе сильніше…
– Уже скоро побачимось!
– У тебе такий втомлений голос…
Будь ласка, бережись, бо той страшний
сон не дає спокою…
Вони одружились два місяці тому… Тарас –
льотчик-винищувач, Катерина – дешифрувальник польотів… І він, і вона – постійно
у відрядженнях, здебільшого – у різних містах…
«За три дні нарешті обоє повертаємось
із ротацій, за тиждень – день народження коханого», – втішала Катерина себе того вечора…
Тарас не раз повторював, що зараз зовсім
не до святкувань, та, чи не вперше, вирішила
ослухатись – торт, кульки, подарунок. Усе
давно замовлене… Так хочеться просто побути в обіймах одне одного… Ще трішки…
Якихось три дні…»
25.09.2022… Неділя… 07:40
Дзвінок. Командир… Важко дихати.
– Нічого не кажіть! – дівчина кидає слухавку.
– Не хочу нічого чути!… Катя відчувала
причину дзвінку…
– Що ви таке кажете? Це неправда! Цього
не може бути!
Нерозуміння… Намагання додзвонитись
чоловіку знову і знову. «Поза зоною»… Дзвінок
на FaceTime… Не відповідає… Що робити?
Невже? Ні!
Дзвінки. «Катапультувався?» «Шукаєте?»
Хтось чесно казав, що не знає, що сказати…
Багато хто просто не брав слухавку…
Пізніше Катерині скажуть, що її Тарас вчинив, як справжній Герой, що він успішно виконав надскладне завдання, що встиг сказати
в ефірі: «По мені працюють!», що відвів літак
від населеного пункту…
– Він був дійсно талановитим льотчиком,
одним із найкращих, – розповів його товариш
та колега льотчик-винищувач на позивний
KARAYA, який днями катапультувався на Вінниччині… – 2019-го року випуску, а давав
фору значно досвідченішим пілотам! Того дня
Тарас виконував завдання зі знищення ворожих засобів ППО за допомогою нових протирадіолокаційних ракет AGM-88 недалеко від
лінії бойового зіткнення. Він, як і зазвичай,
результативно відпрацював по наземних цілях, вже розвертався… «Бачу пуски по мені», –
встиг сказати в ефірі. Це було близько 4-ї
ра нк у. Бі л ьше на зв’язок не ви ход и в.
Ми до останнього сподівались, що Тарас встиг
катапультуватись, чекали, що вийде на зв’язок.
На орієнтовне місце падіння літака одразу
виїхала пошуково-рятувальна команда.
На жаль… Колосальна втрата…
1 жовтня Тараса Редькіна поховали. На-
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В РЯТУВАВ ЖИТТЯ ПОБРАТИМА, АЛЕ САМ ЗАЗНАВ СМЕРТЕЛЬНИХ ОСКОЛКОВИХ ПОРАНЕНЬ…
С

ергію Жержевському
б у ло 2 6 р ок і в ,
коли Росія
розв’язала підлу
«гібридну» війну
на сході України.
Він не зміг залишитися осторонь
подій і в червні
2014-го вступив у
добровольчий батальйон «Донбас».
Підрозділ, який і нині існує у складі 15-го
Слов’янського полку Національної гвардії
України, у той час закінчував бойове злагодження на полігоні НГУ.
Сергій Жержевський став одним із учнів
«Скіфа» – воїна з величезним бойовим досвідом, навіть не підозрюючи, що колись і
йому доведеться навчати свідомих, але абсолютно «зелених» добровольців та водити їх у
бій. Згодом вони разом брали участь у визволенні від «русского мира» населених пунктів
Донбасу, зокрема Попасної, Лисичанська,
Курахова.
19 серпня 2014-го в бою за Іловайськ «Скіф»
загинув від кулі снайпера. А ще за десять днів
сталася трагедія «зеленого коридору», яким
крізь вогонь регулярних підрозділів Росії
довелося прориватися українським захисникам, і багато із них полягли на тому шляху…
Серед тих, кому пощастило вижити, був
Сергій Жержевський, але він потрапив у полон, у якому провів понад 100 днів, переживши знущання і поневіряння.
Його разом з іще 145 полоненими вдалося

звільнити лише 26 грудня 2014-го. Після лікування та реабілітації він повернувся до рідного батальйону. Указом Президента України №
176/2015 від 25 березня 2015 року старший
солдат Жержевський був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Після закінчення строку служби за мобілізацією Сергій вирішив звільнитися в запас
та повернувся до цивільного життя. Добре
заробляв за кордоном, подорожував, продовжував вести здоровий спосіб життя, активно
спілкувався з друзями. А ще неодноразово
разом із побратимами приїжджав до Старої
Синяви та відвідував могилу свого командира «Скіфа».
Коли вранці 24 лютого 2022 року на території Київщини та у столиці почали вибухати
ракети та бомби рашистських окупантів,
Сергій не вагався, що йому робити. Зібравши
інформацію від побратимів та прилаштувавши до друзів улюбленого собаку, Жержевський того ж дня вступив до добровольчого
формування територіальної громади столиці
«Легіон Свободи», у лавах якого невдовзі брав
активну участь в обороні Київщини.
«Свободівці» виявляли неабиякий ентузіазм, проте серед них не вистачало людей із
бойовим досвідом, тож такі, як Сергій, були
на вагу золота. «Уміючи швидко та вчасно
приймати зважені рішення у критичних ситуаціях», Сергій Жержевський зумів об’єднати
навколо себе однодумців і створити дієздатний підрозділ, який, не гаючи часу, вирушив
на підступи до столиці. Під час жорстоких
боїв за міста Буча, Ірпінь, Гостомель група
«Жоржа» знищила декілька танків, бронемашин, вантажних автомобілів і близько роти

піхоти, захопила ворожі боєкомплекти та
особисті документи окупантів, що в подальшому сприяло розслідуванню звірств, скоєних рашистами проти мирних жителів Київщини.
У квітні 2022-го «свободівців» було прийнято на військову службу за призовом під час
мобілізації до 4-ї бригади
оперативного призначення Національної гвардії
України імені Героя України сержанта Сергія Михальчука. Оцінивши завзяття добровольців, їхню
згуртованість та набуті
ними бойові навички,
командування НГУ вирішило мобі лізу вати ї х
«усім підрозділом», і незабаром, після нетривалого
бойового злагодження,
вони у складі батальйонної тактичної групи 4-ї
бригади уже воювали на
Луганщині, обороняючи
Рубіжне, Сєвєродонецьк
та Лисичанськ. Вдруге
оп и н и вш ис ь у л а в а х
Нацгвардії, старший солдат Жержевський
офіційно обіймав посаду старшого механікаводія БТР, проте фактично продовжував виконувати командирські обов’язки. Протягом
квітня-травня 2022 року його підрозділ знищив два ворожі танки, чотири бронемашини,
три вантажівки та близько трьох взводів піхоти.

Зокрема, 10 травня «Жорж» відзначився,
командуючи екіпажем бронетранспортера,
який зірвав спробу прориву колони ворожих
бронемашин та вантажівок. Оцінивши ситуацію, Сергій пішов на ризик, вирушивши
назустріч переважаючим силам противника.
На машині вдалося непомітно зайняти вдалу позицію та завдати колоні
вогневого враження. Зайнявши місце навідникаоператора, Жержевський
влучним вогнем знищив
два ворожі БТР-80 та
близько взводу піхоти, а
головне – завдяки мужності та самовідданості
екіпажу українські захисники зуміли перегрупуватися та відійти на запасні
позиції, що в подальшому
допомогло завдати ще
більш значних втрат противнику, який втратив
наступальний потенціал і
змушений був тікати.
Побратими згадують,
що під час вуличних боїв
за Сєвєродонецьк саме
«Жорж» очолював передовий підрозділ і
фактично саме він «вилаштував» лінію оборони, яку потім утримувала його рота. У
безперервних боях Сергій кілька діб майже
не спав, проте демонстрував товаришам приклад стійкості і витривалості та постійно
влаштовував ворогу неприємні «сюрпризи».
Вранці 6 червня рашисти підготувалися до
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ПРАЦІВНИКІВ з досвідом роботи
на ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ з ЧПУ

Долі людські

атаки, але «свободівці» вчасно «запросили»
на допомогу два танки, які швидко та влучно «відпрацювали» по ворогу. Противник
був ошелешений, проте невдовзі перегрупувався і поновив спробу прорвати оборону гвардійців під прикриттям бронетехніки та артилерійського вогню. «Жорж»
зумів розгадати задум окупантів, що намагалися відрізати частину роти, негайно
висунувся на заздалегідь обрану позицію
та прикрив вогнем відхід побратимів. Сам
потрапивши під щільний ворожий обстріл,
Сергій пострілом із РПГ-18 «Муха» знищив
бойову машину піхоти, вогнем з автомата
– ще близько двох десятків нападників, а
потім прорвався до позицій свого підрозділу,
на які вже насувався «вогневий вал» масованого артобстрілу.
Останнє, що він зробив у своєму житті, – це
скомандував «В укриття!», дав кілька черг з
автомата, і побачивши, що один із підлеглих
не встиг сховатися, штовхнув його подалі від
небезпеки та накрив собою. Він врятував
життя побратима, але сам зазнав смертельних
осколкових поранень…
10 червня Сергія поховали на Лісовому
кладовищі столиці. Тепер йому назавжди 34…
За особисту мужність і героїзм, виявлені у
захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу Указом Президента України № 656/2022 від 16 вересня 2022
року старшому солдату Жержевському Сергію
Олександровичу присвоєно звання Герой
України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»
(посмертно).
Про воїна із позивним «Жорж» бойові побратими нині розповідають із особливим
щирим захопленням, у якому змішані сум і

 відмінні умови праці
гордість: «Дуже лютий вояка, розвідник, який
бився ще під Іловайськом… Мені здавалося,
коли я бачив його, що такою людиною неможливо бути, ну, тобто, він такою людиною
впевненою був, просто війна – це було його…»;
«Дуже світла людина. Гарний, чесний хлопець,
можна сказати – зразковий, мав відмінну фізичну підготовку. В Іловайську в полон потрапив. Дуже гідно себе поводив, потім повернувся до війська…»; «Він не любив публічність, вважав це піаром. Скромний і добрий.
Прямий, чесний, безкомпромісний… З першого складу батальйону «Донбас», Іловайськ,
полон, після полону знову «Донбас». З перших
днів широкомасштабного вторгнення взяв
знову зброю до рук. Спортивний, не курив і
не пив. Безмежно любив Україну і ненавидів
її ворогів, водночас дуже гуманно поводився
з полоненими, тому що сам знав, що таке полон. Завжди відстоював свої переконання і
принципи. Так важко про нього писати з
приставкою «БУВ»…».
Вічна слава полеглим Героям!
Сергій КОВАЛЕНКО
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О

лена та Євгеній Ковалевські (прізвище змінено)
жили в Ізюмі Харківської області, виховували
двох синів, мали роботу, облаштовували свій будинок
та були щасливі...
24 лютого Олена, як завжди, прокинулася раніше за
всіх, готувала сніданок. Зателефонував 16-річний син
Святослав, який перебував у бабусі в іншій частині
міста: «Мамо, почалася війна! Мені зателефонував товариш, його тато у Харкові, там вибухи...»
Олена ввімкнула телевізор – у новинах повідомили,
що розпочалася «військова спецоперація». Шок, страх,
паніка... Розбудила чоловіка, зателефонувала на роботу.
Там сказали залишатися вдома.

ІСТОРІЯ ЖАХУ ЛИШЕ ОДНІЄЇ РОДИНИ
війська вбивають населення. Люди добре розуміють,
що це були постановочні
сюжети для російської пропаганди, бо обстріли відбувалися з окупованих територій, де не було українських військових».
Їхня брехня вбиває!

«Такого кошмару ми не бачили навіть у
кінофільмах»
«Увечері 25 лютого ми почули вибухи вже в Ізюмі,
– розповідає Олена. – За 800 метрів від нашого будинку
бомбардували з літаків, працювали «Гради». Почула
звук винищувача, зрозуміла, що бомбитимуть. Забігла
в кімнату, де спав молодший син, трирічний Даня, обклала його подушками. Почула, що скинули бомбу десь
у центрі міста. З’явилися перші жертви...
Гинули і діти, і дорослі. Ми розуміли, якщо летить
літак, буде ще один удар. Він скидає бомбу, розвертається, скидає ще одну. Так могло повторюватися по
кілька разів. Такого жахіття ми не бачили навіть у кінофільмах. Старший син залишився у бабусі, а ми з Данею
сиділи в підвалі. Було дуже холодно, за їжею доводилося повертатися в будинок. У мене було хвилин 15, щоб
розігріти їжу, взяти одяг... Удень працювали «Гради» й
артилерія, вночі – авіація.
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Однієї ночі нас вкотре накрили «Градами», здригалося все. Ми бачили, як горів сусідський будинок. Російські війська обстрілювали житлові квартали, вбивали цивільне населення. У третій від нашого будинок
було пряме влучання, будинок завалився, але Сергій, у
якого ми переховувалися в підвалі, встиг витягти з-під
завалів сім’ю із семирічним сином. На щастя, вони залишилися живі. З 4 березня в місті не стало ні світла, ні
води, ні газу. Було пошкоджено водогін, електро- та
тепломережу. Магазини, аптеки не працювали, майже
не було продуктів.
Перервався зв’язок з моїми батьками та сином Святославом. Хоч мама, поки була можливість, постійно
мене заспокоювала, що в них усе гаразд, щоб я не хвилювалася. Мости вже були зруйновані, і ми не могли до
них дістатися. Місто розділилося на дві частини: одна,
заблокована окупантами, у Харківському напрямку,
інша, в Донецькому, – підконтрольна Україні. З окупованої частини вже неможливо було виїхати, росіяни
розстрілювали евакуаційні автобуси. Ізюмчани потребували допомоги. Їжу людям волонтери розвозили під
обстрілами».
Євгеній вирішив відвезти дружину із сином до своїх
батьків у село Петрівське Балаклійського району.
«Щойно приїхали до батьків, як туди зайшла колона
російських танків та бойових машин, – згадує Олена.
– Розпочалися страшні обстріли, безперервний гуркіт,
мабуть, були задіяні всі види зброї. Тож ми і там увесь
час сиділи в підвалі. Щоб не травмувати і не лякати
сина, розповідали йому, що на вулиці – грім і дощ, тому
не можна вийти з укриття».
Мололи кукурудзу і пекли коржі...
«Із продуктами було складно, – згадує той період
Олена. – Всі магазини були розбомблені. Свекор молов
кукурудзу на крупу, з якої просіювали борошно, і на
вогнищі готували кашу та пекли коржі. Але й із цим був
дефіцит. Коли Даня набирав у руки зерно кукурудзи –
боялися, щоб не розсипав, берегли кожну зернину.
Розуміли – потрібно вивозити дитину в безпечне місце.
І коли російські війська відступили до Балаклії, ми вирішили пробиратися до Лозової, щоб потім дістатися
Полтави – там мешкали наші друзі. Ми розуміли, що це
дуже ризиковано, але й залишатися на місці далі було
неможливо. Рано-вранці, поки земля ще була мерзла,

виїхали полями. Нам вдалося прорватися...»
Із квітня по липень родина мешкала в Полтавській
області, за 30 кілометрів від Кременчука. Але вибух у
ТРЦ «Амстор» знову зірвав їх із місця, змусив переїхати до Знам’янки на Кіровоградщину.
Відкрили, коли відчули «запах смерті»
Батьки Олени жили в багатоповерхівці поблизу заводу. Саме там завдавалися основні авіаудари. Востаннє рідні спілкувались 8 березня, а 9-го був приліт у їхній
будинок, вигоріло багато квартир. 1 квітня сусідка, яка
жила поверхом вище, повідомила Олені, що мама не
виходить із квартири. Сусіди відкрили квартиру лише
тоді, коли звідти вже почав просочуватися «запах смерті».
«Ми пропонували мамі евакуюватися в перший день
війни, – стримуючи сльози, розповіла Олена. – Але вона
сказала, що не залишить батька, який уже три роки був
прикутий до ліжка. Потім ми вже не могли їх забрати,
бо мости через Сіверський Донець, що розділяє місто,
зруйнували».
Втратили найрідніших
Їх знайшли у кімнаті разом: мама лежала на підлозі,
тато – на дивані, одна нога спущена. На переконання
Олени, в мами не витримало серце від авіаударів, а тато
намагався встати... Їх винесли і поховали неподалік
будинку, під номерами. Син Святослав залишився у
дідуся й бабусі по татові. Нині він із бабусею перебуває
у Запорізькій області. У свекра Олени, коли він дізнався
про смерть сватів, стався інсульт. Він теж помер. Так
«русскіє асвабадітєлі» зруйнували щасливе життя цієї
родини, як і тисяч інших. Вбили найрідніших людей...
Спілкування під прицілом
Коли російські війська окупували Ізюм, зразу ж почали глушити зв’язок. Люди виходили на гору Крем’янець
– це було єдине місце, де ловив зв’язок, і телефонували
рідним, щоб повідомити, що живі. Поряд завжди стояли солдати з автоматами і контролювали кожну розмову.
«Там завжди було багато людей, і якось по натовпу
цивільних відкрили вогонь, – згадує Олена. – Десять
чоловік загинули. Люди почали боятися виходити. Був
випадок, коли жителі стояли в черзі по воду біля джерела, і один чоловік просто впав. Думали, що йому
стало погано. Кинулись допомогти, а в нього пробита
голова, по ньому влучив снайпер. Непоодинокі випадки розстрілів були, коли роздавали гуманітарну допомогу. Спочатку збирали людей, роздавали харчі, зразу
ж з’являлися російські журналісти знімати репортаж
про те, як допомагають цивільним. І тут же розпочиналися обстріли, а вони коментували, що це українські

Із перших днів окупації
рашисти запустили в місті
Z-радіо та випускали газету
«Ізюмский телеграф», де поширювали вигідну для них
інформацію.
«Я не вірю жодному їхньому ЗМІ. Тепер розумію
вислів: «Слово – це теж
зброя». Раніше не замислювалася над цим. Росії вірити
не можна, їхня брехня вбиває українців не гірше «Градів» і «Смерчів», – каже
Олена. – Будинки розбомбили, а люди живцем залишалися заблоковані в підвалах. Багато людей гинуло під
завалами, їх не дозволяли рятувати. Як і не дозволяли
забирати трупи, які лежали посеред вулиць. Багато
людей не витримували психологічно і вчиняли самогубства.
Особисто знаю, що майже 60 осіб залишилися у підвалі назавжди, там були діти, жінки, пенсіонери. Ще й
досі пам’ятаю той ядучий дим від спалених будівель та
людських тіл. Окупанти також використовували людей
як живий щит. Свою техніку розміщували у житлових
кварталах, були випадки, коли навіть дітей забирали і
саджали до своїх БТРів. Не вкладається в голові, як таке
звірство може бути в ХХІ столітті, в епоху цивілізації.
Ніби два світи. Ми жили, працювали, розвивалися, розбудовували міста і села, а поряд сусіди складали плани,
як нас знищити».
«Вільне життя» в окупації
«Людям в окупації живеться дуже складно, – з відчаєм розповіла Олена. – Окупанти займалися мародерством, «усмиряли» непокірних. У людей не було засобів
до існування. Росіяни казали: «Кто нє работаєт, тот нє
єст!» Працюючому на сім’ю видавали пайок – склянку
олії, пачку крупи, банку консервів і півхлібини. Люди
залякані, боялися виходити з дому. Колаборанти поздавали списки людей, хто був в АТО. Над ними та їхніми сім’ями знущалися. Відомі випадки катування. У
соцмережі побачила ролик, який виставили росіяни.
Вони допитували чоловіка, це був мешканець нашого
міста, я його впізнала. Глянувши в його очі, завмерла
– в його погляді було скільки відчаю і болю!»
«Щодня молюся...»
«Прошу в Бога, щоб дав сили нашим захисникам і
захисницям вигнати цих катів із нашої землі. Щоб
кожна мати, дружина, дитина дочекалися свого сина,
чоловіка, батька. Коли дивлюся в соцмережах відеоролики про наших хлопців, які усміхаються, у мене навертаються сльози. Я дуже добре розумію, що вони там
переживають на нульових позиціях, в якому пеклі вони
перебувають і якою ціною їм даються ці усмішки. Вірю
в наших воїнів, у силу і могутність нашого народу, вірю
в перемогу. Все буде Україна!»
Петро МЕЛЬНИК,
Кропивницький
Матеріал підготовлений у рамках проекту Local
Media Support Initiative, що реалізовується Українським кризовим медіа-центром за підтримки
International Media Support IMS.

ОВЕН

( 21 . 03 -2 0. 0 4 )

ТIЛЕЦЬ

( 21. 0 4 - 21. 0 5 )

БЛИЗНЮКИ

( 2 2 . 0 5 - 21. 0 6)

(22.06-22.07)

Основнi подiї будуть пов’язанi з проблемами
друзiв i родичiв. Ви братимете в них активну
у часть. Наприкiнцi тижня краще
вi д мови т ися вi д ва ж л и ви х с п ра в, не

(2 3.0 7-2 3.0 8)

ДIВА

( 2 4 . 0 8 - 2 3. 0 9)

Якщо ви поставили перед собою цiль, iдiть до неї, незважаючи на підступи оточення.
Не забу вайте про те, що
смiливiсть бере мiста. Уникайте ризикованих
пропозицiй. Починаючи з понеділка, вас переслідуватимуть фінансові та побутові неприємності. Не переймайтеся, замість того, щоб
конфліктувати, займіться чимось корисним.
Лад у родині відволікатиме вас від негараздів.
У четвер до вас можуть завітати старі знайомі.
Ваші плани на майбутнє потребують грошових надходжень. Не випустіть шанс налагодити стосунки з впливовими партнерами.
Настав час проявити свій професіоналізм.
Начальство оцінить вас, можливе підвищення на посаді, а відповідно, і заробітної плати.
Попереду дуже динамiчнi вихiднi й важливі
знайомства. Проведіть вихідні з друзями та
близькими. Варто звернути увагу на нирки і
сечовід. Не пийте багато пива, щоб не виник
пієлонефрит. Хронічно хворим на нирки
шкодять емоційні пересуди інших.
Ви шукатимете приводи для
р о з д р ат у в а н н я i в и ход у
агресiї. Намагайтеся тримати
себе в руках, будьте обережнi
у висловлюваннях. В особистому життi вас може приємно
здивувати зустрiч iз давнiм коханням. Якщо
за останні дні ви втомилися, знайдіть час для
відпочинку. Бажано змінити обстановку,
якщо вам запропонують поїхати в далеке
відрядження – не відмовляйтеся. Будь-яка
авантюра, навіть ризикована, принесе максимум задоволення. Будьте обережні з діловими партнерами, від них залежать ваші
подальші прибутки. Особистими проблемами поділіться з друзями, вони можуть дати
хорошу пораду. У суботу ви будете в центрі
уваги, вам удасться підняти всім настрій.
Зараз краще не грати в азартні ігри, вас може
підвести інтуїція. Час реалізувати ідеї, мож-

ТЕРЕЗИ

( 2 4 . 0 9 - 2 3.10)

У першiй половинi тижня доведеться присвятити час i сили
не д у же приємним, а ле
необхiдним справам. А потiм
вам воздасться – на вас чекають успiх i приємнi подарунки
вiд друзiв i рiдних. Будьте готовi скористатися несподіваним шансом. Саме час подумати про кар’єрне просування та приробіток.
Словом, дiйте за обставинами. У серединi
тижня вас чекають важливi зустрiчi та новi
знайомства. Нарешті помітили ваші здібності. У вас з’являться ділові та цікаві пропозиції, дуже важливо ними скористатися.
Впливові партнери допоможуть вам фінан( 21.01-19.0 2)
сово, а працювати доведеться вам самим. Ви ВОДОЛIЙ
Тиждень буде доволi насичеможете отримати звістку від людини, яку
н и м . У в а с з ’я в и т ь с я
давно не бачили. На цьому тижні співробітможливiсть проявити щедрiсть
ництво будь-якого напряму дасть очікувані
душi – дати колегам пораду,
результати. Ви розраховуєте на хороші приоточити близьких турботою.
бутки, завдяки чому плануєте почати новий
Корисно i продуктивно освобізнес. Сприятливий час для підписання
ювати новi знання. На початку тижня ви
ділових угод. протипоказана.
неодмінно покажете себе. У цей час може
СКОРПIОН
( 2 4 .10 - 2 2 .11) виникнути рiзке бажання перемiн, змiни
Тиждень почнеться з цiкавих i iмiджу. Не поспiшайте, iнакше ризикуєте
непередбачуваних подiй. Дiйте припуститися помилки на рiвному мiсцi.
експромтом i не вiдкладайте на Найближчими днями більше уваги придізавтра те, що можете зробити ляйте домашнім і близьким. Не дуже вдалий
сьогоднi. Доля готує для вас на час для просування по службі й спілкуванцьому тижнi i батiг, i пряник. ня з поважними особами. Від начальства ви
Хорошi новини варто чекати пiсля середи, а не діждетеся розуміння, тому доведеться
конфлiкти – у вихiднi. Доведеться першими самому вирішувати робочі проблеми. Не
йти на компромiси. У вашому житті настав починайте нових справ, є небезпека отримаперіод затишшя. Пам’ятайте, що фінансові ти невірну інформацію. Ви можете розрахотруднощі тимчасові, їх треба перечекати. вувати на матеріальну та ідейну підтримку
Ваші таланти неодмінно помітять і оцінять начальника. Займіться налагодженням соналежним чином. Починаючи з понеділка, ціальних стосунків із вищими інстанціями.
займіться благодійністю, відвідайте родичів
(20.02-20.03)
і близьких. Ви витрачатимете енергію на РИБИ
У першiй половинi тижня
романтичні зв’язки. На цьому тижні підвинiчого не залишайте на волю
щиться активність у творчих людей. Узагалі
випадку. Недомовленiсть, зайвi
вдалий період для залучення впливових осіб
на дiї на iнши х людей вас
до фінансових проектів. Успішно розвиватипiдведуть. Словом, «слабка
муться ділові стосунки. Наприкiнцi тижня
ланка» – це оточення, тримайте
не вимагайте дуже багато вiд близьких. Вихідні несприятливі для поїздок, краще про- руку на пульсi.Найближчим часом ви
ведіть їх серед близьких. У зоні ризику – кіст- вирiшите необхiднi питання, можете проявити себе з несподiваного боку. Розраховуйте не
ки та селезінка..
тiльки на свої сили – ви можете залучити до
СТРIЛЕЦЬ
( 2 3.11- 21.12) спiльних проектiв друзiв i знайомих. Не беЦей тиждень може принести ріть участі в авантюрах – є ризик потрапити
кiлька балiв на вашу користь. в неприємну ситуацію. Уникайте конфліктів,
Головне – визначитися, що особливо з родичами, навпаки, спробуйте
саме ви хочете. У фiнансових налагодити з ними стосунки. Ви зустрінетеся
п и т а н н я х ус е з а ле ж и т ь з цікавими людьми. Вдалий період для підтiльки вiд вас, будьте економ- писання важливих угод із діловими партнен и м и , к у п у й т е т i л ь к и рами. У вас буде можливість проявити себе з
найнеобхiднiше. Доля на цьому тижні схиль- професійного боку. Особливо вдалими буна до вас. Фінансова криза, яка заважала вам дуть службові відрядження. На цьому тижні
працювати, закінчиться, надходитимуть приділіть увагу близьким, якщо буде потренові робочі пропозиції, дуже вигідні для вас. ба, зберіть сімейну нараду. Обстеження та
Вдасться налагодити стосунки з колишніми лікування серця і артеріальної системи перепартнерами. Ви отримаєте подарунок, про несіть на наступний місяць.
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ливі різкі повороти долі. У ці дні організм
сам чистить сечовий міхур і статеві органи.
Не заважайте природній профілактиці. Не
варто сексуально перевантажуватися.

( 2 2 .12- 2 0.01)

Наступний тиждень багатий
на різні події, можливі дружні зустрічі. Не відмовляйтеся
від вигідних пропозицій ділових партнерів, це принесе
чималий успіх у кар’єрі. Водночас з’явиться можливість добре заробити,
нарешті ви зможете допомогти батькам і
дітям. Середина тижня буде невдалою як у
дiловому планi, так i в особистому. Краще
шукайте однодумцiв, вчiться обходити
гострi кути. У вихiднi розслабтеся i влаштуйте собi приємну зустріч. Ви маєте всі підстави підозрювати своїх колег у непорядності, адже не раз мали можливість пересвідчитися в цьому. Пильнуйте уважно за їхніми
діями, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. Грошові надходження витрачайте з
розумом, економія допоможе вам у новому
бізнесі. Цей тиждень обіцяє бути вдалим у
вирішенні фінансових питань. Не навантажуйте легені та бронхи фізичними вправами. Краще більше поспати.

Українське Слово

Сконцентруйтеся на важливих справах, а до якої сфери
вони належать – то вже вам
вирiшувати. Звернiть увагу,
що вам треба буде грати
провi дн у роль на цьом у
тижнi, проявляйте лiдерськi
якостi. Усе сприяє дiловим досягненням.
Придiляйте роботi бiльше часу, уникайте
флiртiв i фiнансових авантюр. Ваше везіння
наближається до фіналу, тому бажано до
кінця тижня закінчити заплановані раніше
справи. Керівництво на вашому боці, але не
варто розраховувати на серйозну підтримку.
У вашому житті відбудуться деякі зміни –
з’являться нові знайомі, вдасться укласти
вигідну угоду. Ваші творчі ідеї стануть не
тільки реальністю, ви зможете також отримати хороші прибутки. Успішними будуть
розвиток бізнесу, укладання угод і зв’язок із
зарубіжними партнерами. Колеги по роботі
намагаються перетягти ковдру на свій бік,
тому слідкуйте за розвитком подій. Неділю
присвятіть родині.

пiдпис увати ва жливих
документiв. На початку тижня
чекайте натхнення, яке буде
доречним для реалiзацiї найближчих планiв. У першу
чергу це стосується дiлових
питань i допомоги колегам. Будьте уважнi до
здоров’я батькiв. Ваш девіз наступного тижня – «Куй залізо, поки гаряче». Є шанс добре
попрацювати і заробити хороші гроші. Не
відмовляйтеся від допомоги друзів. У
п’ятницю радимо почати нову справу, від
чого отримаєте велику насолоду. Уїк-енд
проведіть із родиною. Тиждень сприятливий
для вирішення особистих питань: ви зможете отримати кредит, змінити житло, придбати нові меблі. Також зможете налагодити
стосунки з коханою людиною. У бізнесі
вдасться визначитися з подальшими планами. Зверніть увагу на здоров’я, більше відпочивайте на свіжому повітрі.

КОЗЕРIГ

www.ukrslovo.net

Ви вдало здiйсните задумане,
особливо на роботi. Головне
– не забувати, що пiд лежачий
камiнь вода не тече. У першiй
половинi тижня вас чекають
цiкавi подiї, здивують змiни
i сюрпризи вiд друзiв. Будьте вiдкритi для
спiлкування, iнакше ризикуєте переоцiнити
свої можливостi. Неприємності, які давно
непокоять вас, компенсують близькі друзі,
які завжди готові прийти на допомогу. Від
вас чекають рішучих дій, які стануть визначальними в майбутньому. Вам треба зробити цей рішучий крок. Кращий відпочинок на
вихідні – відвідини батьків. Завдяки тому,
що зірки на вашому боці, здійсняться найзаповітніші мрії. На роботі нарешті вдасться завершити проект, над яким довелося
багато працювати. Але все одно тримайте
ситуацію під контролем, бажано розрахуватися зі старими боргами. Зверніть увагу на
легені. Їх, а також бронхи і м’язи рук краще
не оперувати. Для відновлення нервової
системи треба поспати на годину довше.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 21 ПО 27
ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ

який давно мріяли. З’явиться можливість
стабілізації кар’єри. За умови того, що ви
докладатимете багато зусиль, можливий
фінансовий успіх. Вам треба визначитися,
чи потрібне вам те, чим ви сьогодні займаєтеся. Добрий настрій стане підтримкою для
задуманого. Початі на цьому тижні романи
матимуть бурхливе продовження. У ці дні
утримайтеся від вживання алкоголю. Ви не
відчуватимете критичної межі сп’яніння.

Гороскоп

На початку нового тижня ви
зіткнетеся з неочікуваними
клопотами і небажаними витратами. Радимо економити
гроші, щоб уникнути фінансової кризи. Найвдалiший час
для вас – середина тижня. У
другiй половинi тижня вас чекають сюрпризи i неочiкуваний поворот у справах. Зокрема, це стосується вашої родини. Ваше завдання – скористатися шансом i зробити для
себе висновки. Ви знайдете однодумцiв i
хорошу компанiю. Щоб не опинитися бiля
розбитого корита, не вiрте нiчиїм фiнансовим
обiцянкам. Перенапруження на роботі може
спровокувати емоційний зрив. Вам удасться
вирішити будь-яку проблему, власні ж інтереси залиште на потім. Зараз для вас найголовніше – це родина, а вже потім – бізнес. Ті,
хто бажає зустріти вигідних ділових партнерів, досягнуть успіху. Самотні нарешті
зустрінуть свою долю. Постарайтеся не навантажувати шлунок, особливо смаженим.
Людям з підвищеною кислотністю треба
пити чай з м’яти, а салати заправляти олією.
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Українське Слово

Видання “Відсіч” – у регістрі наступу й прориву. Хоча це визначення підходить радше
до музичних розлогих творів ( а про нашу
визвольну війну досі нема ні симфоній, ні
опери... проте, нема й ґрунтовної прози чи
публіцистики)ми цілком свідомо застосовуємо його, коли мова про правдиву документальну книгу Олександра Михайлюти (К.:
Університет “Україна”, ISBN 978-966-388632-9, 2022).
Про наміри Москви на світове панування
свідчить заголовна програмна стаття газети
комуністів Радянського Союзу «Правда» в 1938
році, яку добув у історичних архівах автор: «
Водрузим Красное знамя над Лондоном, Парижем и Берлином!”... У цьому - справжня мета
Путіна сьогодні. Якщо хтось не зрозумів.
Актуальність документальної книги Олександра Михайлюти “Відсіч” зумовлена гарячими подіями в Україні, яка зазнала повномасштабного військового вторгнення Росії під надуманим приводом московського кривавого
диктатора Путіна. Одурманеним нахабною
пропагандою в стилі німецького фашиста
Геббельса росіянам він сказав, що НАТО руками України хоче напасти на Росію, тому він
на випередження вводить свої війська в Україну для захисту російськоязичного населення.
Тоді ж президент США Байден назвав Путіна
у прямому телеефірі справжнім головорізом.
Ситуація така, що ось уже 8 місяців на
плечах Збройних Сил України тримається вся
планета, і роль українців щодня зростає на тлі
божевільних заяв кремля про можливість
ядерного удару... Тут – позиція генсека ООН
А. Гуттераша, Папи Римського Франциска,
лідерів провідних країн - Б.Джонсона (Велика
Британія), А. Блінкена (США), Д. Трюдо (Канада), Е. Макрона (Франція). А. Дуди (Польща),
відомого письменника Стівена Кінга, акторів
А. Шварценеггера та П. Рішара, 177 лауреатів
Нобелівської премії (Р. Хоффман та ін.) А канцлер ФРН Олаф Шольц буквально днями назвав вторгнення Росії в Україну “Хрестовим
походом” проти колективного Заходу.

ОРКИ: ЗАГРОЗА УСЬОМУ СВІТУ

Книга має розділи: “ Русскій воєнний корабль, іді на@уй”(«Russiаn wаrship, go fuck
yourstif»), «Останній оскал КДБ», «Напередодні грози», «Напад», «Страх і відвага», «Кролик
перед удавом», «Диявол чи божевільний», «Світ
- із нами”.
Автор аналізує поняття „орки“, це - жорстокі до краю, кровожерливі істоти, а саме таку
славу набули садисти російської армії, які
вчинили масові винищення мирного населення в українських містах Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Маріуполь, Балаклiя, Лиман...
Вони влаштовували на тимчасово окупованих територіях табори смерті з камерами катувань, а їх звірства багато в чому перевершують звірства німецьких фашистів під час
Другої світової війни... Тільки в Маріуполі
російські військові злочинці вбили понад 100
тисяч мирних громадян...
Олександр Михайлюта наводить хронологію воєн Росії проти України та інших держав
за останні 300 років – це історія жорстокого
терору, садизму та дикого варварства та її ди-

явольське прагнення підкорити собі
всю планету. Навіщо? У самій Росії
досі немає доріг у
гл иби н ц і, немає
газу, пральних машин та унітазів у
квартира х... А ле
тирана це не цікавить, як і життя сотень тисяч хлопців,
яких він посилає на
забій, ним рухає патологічне прагнення до світового
панування.
У книзі розкрито головне завдання
божевільного офіцера КДБ, який уявив себе
«вождем» Росії – знищити Україну як державу,
щоб відкрити собі дорогу для спалення демократичної Європи, відновлення СРСР... Це –
мотивація справжнього параноїка.
Письменник дуже доречно наводить висловлювання колишнього командувача силами
НАТО в Європі генерала Веслі Кларка: справжньою метою диктатора Путіна є встановлення
повного контролю над Східною Європою для
того, щоб зруйнувати НАТО.
Формально Путін використав привід для
“спеціальної військової операції” в Україні –
захист російськоязичного населення, якому
буцімто загрожує держава Україна та проголосив фальшиве гасло: “Ми- один народ”. Але вже
в перші дні війни росіяни в Україні зрозуміли
всю підступність Москви, адже їм і так нічого
не загрожувало. А російські війська (було кинуто на приборкання України 100 тисяч відбірних убивць-контрактників, кожному Путін
обіцяв по 3 тисячі доларів на місяць, але потім
вони навіть не забирали загиблих своїх солда-

тів із поля бою...) стали знищувати всіх підряд,
грабувати, ґвалтувати...
Путін підірвав своїм вторгненням в Україну самі підвалини світового порядку, що
склався після Другої світової. Ось як про це
сказав Папа Римський Франциск:” Трагедія
війни, яка розгортається в центрі Європи,
шокує нас, ми ніколи не думали, що знову побачимо сцени, що нагадують про великі війни
минулого століття, світ знову опинився перед
збоченим зловживанням влади і фанатичними
інтересами загарбника ...”
Здійснивши віроломну агресію проти
України, акцентує автор, Росія порушила фундаментальні принципи та норми міжнародного права - Статут ООН 1945 року, Декларацію
ООН про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про захист їх незалежності та суверенітету 1965 року; Заключний Акт
Гельсінської угоди 1975 року; Декларацію ООН
про неприпустимість інтервенції та втручання
у внутрішні справи держав 1981 року.
Колись знаменитий романіст Лев Толстой
(«Війна і мир» - про похід імператора Наполеона на Москву і його поразку) вимовив крилату
фразу: «Не можу мовчати!» у відповідь на чинення режимом злочинів. Саме цим принципом керувався відомий український письменник Олександр Михайлюта, написавши динамічну та правдиву книгу “Відсіч” – про героїчну боротьбу співвітчизників проти агресії
Росії. Вона перейнята захопленням воїнамизахисниками України, болем і співчуттям до
жертв нахабної “спецоперації Путіна”, ненавистю до військових злочинців, які знищували
чеченців, грузинів, сирійців за велінням фашистів із московського Кремля. Дуже доречно
автор згадує слова прем’єра Великої Британії
часів Другої світової Уїнстона Черчіля: настане
час, коли фашисти будуть називати себе антифашистами. Саме під цим гаслом (викорінити
українських фашистів) “фюрер” Путін напав на
суверенну державу України, яка вибрала європейський шлях розвитку.
(Закінчення на ст. 31)

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
Small transportation company in
BROADVIEW

LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER

for regional runs
from Mon-Fri

$28/hr

min 2 years experience and
clean DMV record a must
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Transportation
company looking for
after hours
Dispatch from
4 pm - midnight.
Must speak
Ukrainian, English.

28

224.828.1773 & 630.991.7566

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

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

224.828.1773 or 630.991.7566 773.235.2504 773.235.1300
#32

Please call: 847.409.7704

Transportation company need
LOCAL DRIVER

065 7.8035
0
.
7
0
1
847.7
773.3

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
#21

773.715.1436

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

HARDWOOD FLOORING

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

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

773.849.4615

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

#9/2021

(Вєслав)

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

773.697.1924

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

INSURANCE AGENT

to provide coverage
for Business and
personal clients.

Потрібні також на роботу - subcontractors

312.536.9135

#14

Розмовляємо польською і
англійською мовами

president.umg@gmail.com

847.707.0065 773.317.8035
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NEWSPAPER

Contact Us Today
For Advertising:

Українське Слово

You Deserve To Be With The Best!

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

www.ukrslovo.net

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

Insurance agency
is looking for

312.723.9963

773-895-2544

#18

29

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

ШУКАЮ

ЗДАЮ В РЕНТ

ПРОПОНУЮ

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
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Українське Слово

www.ukrslovo.net

ПРОДАЮ
КУПЛЮ

30

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
Family in Chicago
is looking for a
personal nanny. ulgarian
speaking is a plus. Please
contact wenaw87299@
mldsh.com
General Construction
Work
People needed for
furniture assembling
ASAP.
Tel. 847.437.5590

Потрібний CDL водії
на DryVan.
Вихідні вдома.
Оплата 70-80 ц/милю.
708-512-1110 - Павло #46
На роботу потрібні
жінки для прибирання
будинків. Робота в групах. ороша зарплата.
Забираємо з дому.
847-312-6508.
На роботу потрібні
жінки для прибирання
будинків. Робота в групах. Хороша зарплата.
Забираємо з дому.
#
847-312-6508
Потрібен водій CDL
3000-3500$ за тиждень. Тел (773)600-5114

$5 off

25$

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

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

РІЗНЕ

5
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5
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0
0
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0
17
3
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3
847.7
7
7
Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

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

vpayuk@yahoo.com

Три слова про автора. Народився і виріс у
славному Гуляйполі на Запоріжжі, де нині пролягла лінія Східного фронту. Працював у парламентській газеті “Голос України”. Автор 26
книг прози і публіцистики. За його повістю
“Секретний ешелон” ( є в інтернет) Одеська кіностудія 1993 р. зняла художній фільм про репресії українських жінок у 1948 році, і до цієї
теми навіть відомі науковці досі бояться звертатися.... Лауреат премії Українського Вільного
Університету (Нью-Йорк, 2021) за саркастичний
роман “Падіння хв’юрера”.
від СБУ: ”Він, здебільшого має шкільну освіту,
ходить в одних і тих самих онучах три місяці
підряд, а обов’язковий елемент його раціону
– літр водки”. Оце і є сутність орків, явище
середньовічних потвор, які розмножилися, мов
колорадські жуки( до речі, фетишують свої
тупі мізки георгіївською стрічкою, що й передає кольори колорадського жука-паразита) на
ниві цивілізації ХХІ століття і пожирають усе
живе, що відмінне від них.
У книзі – безліч фактів про справжніх героїв сучасності: морський піхотинець Скакун
(підірвав себе разом із мостом біля міста Мелітополь на півдні України, не давши окупантам із Криму прорватися по трасі до обласного
центру Запоріжжя у перші дні війни); льотчики з 40-ї бригади, які в лютому ціною власних
життів врятували столицю України від нальотів російських бомбардувальників і отримали в народі захоплену назву «привид Києва»полковники Матюшенко та Бедзай, підполковник Мариняк, майори Тарабалка, Лисенко ,
звичайний єгер із чернігівського села, який
кинувся з єдиною гранатою на взвод орків...

“Ми захищаємо весь цивілізований світ,цитує письменник слова головнокомандувача
ЗСУ генерала Залужного, чий портрет нещодавно вмістив на першій сторінці обкладинки
журнал “Тайм”.- Це боротьба за свободу і справедливість, мир і майбутнє, невинних людей та
нашу державність. Від результатів російськоукраїнської війни залежатиме, якою стане Європа – демократичною чи авторитарною, і те,
яким буде світ – місцем, де діє сила права чи
право сили. У відповідях на ці питання – ключ
до розуміння нашої стійкості. Ми сильні, тому
що ми усвідомлюємо свою роль на планеті”.
Безумовно, книга заслуговує міжнародного резонансу. Адже, змальовуючи факти мужнього спротиву українців російському тероризму та звірства окупантів, автор удається
до філософського осмислення подій. І посилаючись на думки та позиції неординарних особистостей (Джордж Сорос, наприклад, переконаний, що Третя світова вже розв’язана; а
всесвітньовідомий японський учений Фукуяма дає тлумачення ролі КНР і його лідера товариша СІ Цзіньпіня щодо божевілля Путіна;
а останнє прижиттєве інтерв’ю Джохара Дудаєва про антилюдяне єство режиму Путіна
взагалі має пробудити всю світову громадськість та мобілізувати на боротьбу проти
ядерного апокаліпсису...) робить висновок:
тільки рішуча відсіч агресору в Україні спроможна зберегти саме життя людей на планеті
Анатолій КРАТ,
Земля.
м. Прага, Чехія
Адже в ситуації, коли «справжній головоріз», за визначенням президента Байдена, відP.S. Рахунок автора в Дойчебанк: IBAN DE
крито брязкає ядерною зброєю, погрожуючи 60 3007 0024 0999 8709 00 2026. Цифровий ряд
спопелити всю планету, ми просто зобов’язані відповідає номеру картки.

A CAN'T MISS SHOW AT THE GENESEE!
GENESEETHEATRE.COM • TICKETMASTER: 800-982-2787

THE SPOTLIGHT IS CLOSER THAN YOU THINK

www.ukrslovo.net

GENESEE
THE

ОРКИ: ЗАГРОЗА УСЬОМУ СВІТУ

об’єднатися і дати відповідь.
Перше видання книги “Відсіч” побачило
світ обмеженим тиражем ( там - війна і багато
чого зруйновано) у Києві влітку цього року
українською мовою... Інформаційна відсіч терористу номер один зараз важлива, як ніколи.
Тому всі небайдужі насамперед до власної долі
у зв’язку з цими викликами людства можуть
підтримати тиражування книги «Відсіч». Достатньо перерахувати навіть по одному євро
автору, який 30 днів писав цю книгу під суцільними бомбардуваннями в Києві, а зараз перебуває під тимчасовим захистом в одній із
країн Європи, щоб книга отримала світовий
резонанс. І це буде ваш голос – за мир, проти
ядерної війни збожеволілого диктатора комуністичної епохи... Або ж нехай благодійні
фонди візьмуть справу до своїх рук. Ця книга
зараз просто потрібна. До речі, це – перший і
поки що єдиний реалістичний репортаж про
цю жахливу війну. Ця книга – смілива інформаційна відсіч брехливій кремлівській пропаганді. Адже недарма тривожна хроніка про
трагедію на території України (на тлі спокійного розміреного життя європейців, які ще не
усвідомлюють, що Путін прагне захопити саме
їх) завершується проникливимим роздумом
Ернеста Хемінгуея з його знаменитого роману:
“Немає людини, яка була б як Острів, сама по
собі. Кожна людина – частина Материка, частина Суші; і якщо Хвиля змиє в морі прибережну Скелю, зменшиться Європа... а тому не
питай ніколи, по кому дзвонить дзвін: він
дзвонить по Тобі”.

Люди i речі

(Закінчення. Початок на ст. 28)
В главі “Хто ж вільно чи невільно знесилив
Україну?” дано лаконічний аналіз хибної політики президента Кучми, коли його команда
фактично роззброїла державу та розвалила
Армію. Були тисячі тактичних ядерних крилатих ракет, танків, сотні винищувачів, система
ППО, навіть один підводний човен, і – нема...
Зрадницький слід у верхах простежується й у
дивних підривах величезних арсеналів упродовж 2005-2019 років ( Богданівка, Балаклія,
Ічня, Калинівка...). Справедливими є і дорікання теперішній владі, котра обрала курс у зміцненні обороноздатності випрошування зброї
та коштів у Заходу, а не поновлює виробництво
власних засобів: танки “Оплот” у Харкові, ракети далекої дії “Сапсан” у Дніпрі, протитанкові системи “Стугна” і крилаті ракети та великокаліберні кулемети в Києві тощо і навіть
не має свого патронного заводу тим часом як
воєнна промисловість ворога працює на повну
потужність. Та й Верховна Рада, нагадує автор,
досі не оголосила війну війною, а без цього годі
сподіватися на якісь ефемерні репарації від
Росії чи міжнародний суд над воєнними злочинцями. Водночас насторожує не тільки
байдужість місцевих олігархів ( здебільшого
вони з родинами давно перебувають у курортних куточках світу) до потреб оборони, а й
позиція нейтралітету влади до їхнього корупційного бізнесу та виведених в офшори понад
100 мільярдів доларів.
Нещодавно класик української журналістики, лауреат Шевченківської премії Степан
Колесник у своїй статті про Михайлюту зазначив, що той вирізняється точністю письма.
Книга “Відсіч” у цьому переконує. Ось лише
один штрих, яким автор розкриває образ сучасного російського вояка-загарбника коротенькою, але дуже влучною характеристикою

Українське Слово

SATURDAY, NOVEMBER 19 3:00 and 8:00 PM
THE GENESEE THEATRE • 203 NORTH GENESEE STREET, WAUKEGAN, IL
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Nominated for Seven Tony Awards®
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773.317.8035

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ
Багаторічний досвід
Знання ринку нерухомості
Висока професійна кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

RUNWAY REALTY, INC
7725 W. Wilson Ave.
Norridge, IL 60706

