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АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ

ВІДПОЧИНОК

24 листопада в США відзначили День 
подяки, а 25 листопада розпочинається 
починається святковий сезон розпродажу 
напередодні Різдва

Боже наш, Всесильний Отче,
Дякуєм Тобі за сонце,
І за весь Твій любий світ,
За повітря, воду, хліб,
За одежу й теплу хату.
Дякуєм Тобі, наш Тату.

За роки святкування Дня подяки виникла 
ціла низка традицій – від помилування індички 
президентом до проведення параду величезних 
надувних іграшок.

У США 24 листопада відзначали одне з най-
важливіших свят – День подяки. Це одне з най-
більш улюблених сімейних свят. В Америці його 
традиційно відзначають у четвертий четвер 
листопада, а в Канаді – у другий понеділок жов-
тня. Його релігійні корені давно забулися, і зараз 
це свято перетворилося на сімейне торжество.

Молитви подяки та спеціальні обряди після 
збору врожаю широко поширені практично у всіх 
релігіях. Історія американського Дня подяки 
сягає корінням давніх англійських традицій. 
Вважається, що саме переселенці з Англії, які 
прибули в Новий світ у 1620 році, заклали цю 
традицію. Перші задокументовані відомості про 
свято датовані 1621 роком, тоді в місті Плімут 
нинішнього штату Массачусетс з огляду на ще-
дрий врожай організували велику трапезу, яка і 
стала першим Днем подяки.

Відзначати День подяки як національне свято 
запропонував перший президент США Джордж 
Вашингтон. У 1941 році Конгрес США проголо-
сував за те, щоб День подяки відзначати в останній 
четвер листопада як загальнонаціональне свято. 
Традиція свята дуже проста: кілька поколінь од-
нієї сім’ї збираються в родинному колі на святко-
вий обід. Під час обіду присутні беруться за руки 
і вимовляють слова подяки.  Головна страва свята 
- фарширована індичка під соусом із журавлини. 
Крім того, на стіл подають гарбузовий пиріг. Стіл, 
як правило, прикрашають маленькими гарбузами. 
Це, напевно, єдине свято, яке дійсно збирає хоча 
б раз на рік членів сім’ї. Часто через те, що всі 
прямують до рідних, на дорогах утворюються гі-
гантські затори. Як, наприклад, цей.

Існує ще одна традиція – в Білому домі на 
честь Дня подяки відбувається «помилування 
індички» напередодні свята. У Білому домі від-
значають, що традиція сягає ще часів президент-
ства Авраама Лінкольна. У 1865 році репортер 
Білого дому писав, що син Лінкольна Тед попро-
сив залишити живою індичку, яку планували 
приготувати на День подяки. Бажання хлопчика 
виконали. Але помилування індички напередод-
ні свята ще не стало традицією, і індичку пода-
вали на президентський стіл. У 1963 році пре-
зидент Джон Кеннеді помилував подаровану 
йому індичку.

Традиція вкоренилася 
вже при Джорджу Буші-
старшому в 1989 році. І від-
тоді церемонію помилуван-
ня індичок щороку прово-
дять у Білому домі.  Індичок 
постачає Національна феде-
рація виробників індички 
(National Turkey Federation). 
Для церемонії відбирають 
кількох птахів, чиї кандида-
тури потім виставляють на голосування на сайті 
Білого дому, їм також обирають імена. Церемонія 
відбувається в Рожевому саду Білого дому.  Крім 
того, президенти США часто роздають напере-
додні свята вечерю для безхатьків або літніх 
людей.  

Також зазвичай у Нью-Йорку проводять па-
рад, організований найбільшим універмагом 
Macy’s, – це також один з атрибутів свята. Вели-
чезні надувні іграшки проносять від Централь-
ного парку до входу до універмагу – навпроти 
Хералд-скверу. Парад показують у прямій тран-
сляції по телебаченню. Його проводять c 1924 
року.   Надувні іграшки мають вигляд героїв 
мультфільмів, казок, телепередач, фільмів. Парад 
завжди збирає силу-силенну туристів. 

Починаючи з 2020 року умови проведення 
параду довелося скорегувати через глобальну 
пандемію коронавірусу Covid-19. 

У підсумку, традиційний парад став телеві-
зійним шоу, без натовпів глядачів, проте з тра-
диційним набором розваг. 

«Чорна п’ятниця» - наступний після Дня по-
дяки в США день. Вважають, що з «чорної 
п’ятниці» починається святковий сезон розпро-
дажу напередодні Нового року і Різдва. Зазвичай 
розпродаж триває у вихідні, а наступний поне-
ділок іноді називають «кіберпонеділком», коли 
розпродаж триває в інтернет-магазинах.

Версії про походження назви «чорна п’ятниця» 
різняться.  Найпопулярніша версія: «ЧП» 
з’явилася в американському місті Філадельфія в 
середині минулого століття, коли розпродаж 
після Дня подяки спровокував купівельний 
ажіотаж, ставши причиною транспортного ко-
лапсу і масових зіткнень. Пізніше, коли фраза 
стала більш поширеною, вона набула іншого 
пояснення: це день, коли торговці починають 
отримувати прибуток, таким чином переходячи 
з «червоного» в «чорне» (із мінуса в плюс). Цього 
дня  магазини зазвичай відкриваються рано  - 
близько 5-ї години ранку, а деякі найбільші 
торговельні мережі починають роботу з опів-
ночі. 

«Чорна п’ятниця» не є офіційним святом ані 
в США, ані в будь-якій іншій країні, але в Калі-
форнії і деяких інших американських штатах цей 
день оголошують вихідним для держслужбовців.

Також дуже популярна серед населення прак-
тика самостійно брати відгул на «Чорну 

п’ятницю». Звісно, за винятком співробітників 
роздрібної торгівлі, позаяк цього дня потік по-
купців істотно зростає, і працівників просто 
ніхто не відпустить. Першим покупцям у мага-
зинах пропонують серйозні знижки - від 50 до 
80%. Тому черги до них ще з вечора четверга 
утворюються колосальні, а коли двері магазинів 
все ж відкриваються, утворюється така сама 
тиснява. Загалом «Чорна п’ятниця» приносить 
справжнє задоволення всім його учасникам. 
Згідно із статистикою, цього дня американська 
сім’я може в середньому заощадити від декількох 
сотень до тисяч доларів. Так, щороку в США в 
«чорну п’ятницю» в магазинах залишають до 60 
млрд дол., що можна порівняти з річним бюдже-
том невеликої країни. «Чорна п’ятниця» у 2022 
році, очевидно, буде не схожа на попередні.  При-
чина, крім усього іншого, в карантинних обме-
женнях. По-друге, цього разу основну ставку, 
схоже, буде зроблено саме на онлайн-покупки. 
Причина та сама – острах повторення епідемії 
Сovid-19 і відповідні посткарантинні обмеження. 
Простіше кажучи, цьогоріч магазини, скоріш за 
все, обійдуться без звичних для «ЧП» натовпів 
покупців.   У п’ятницю у світі відзначають ще одне 
свято - Buy Nothing Day, або ж «День без поку-
пок». Він став своєрідною відповіддю міжнарод-
ного співтовариства на культуру споживацтва, 
зокрема в «чорну п’ятницю».

Поки прихильники останньої, як правило, 
стояли в чергах або згрібали з полиць товари, їхні 
опоненти влаштовували на вулицях акції про-
тесту проти надспоживання в розвинених краї-
нах, яке багато в чому штучно нав’язується ре-
кламою, а також проти нерівного розподілу ма-
теріальних благ у світі. Також у рамках «Дня без 
покупок» проводять театралізовані ходи, ви-
стави, транслюють антирекламні ролики, публі-
кують антирекламні оголошення. 

«Українське Слово»  щиро вітає читачів, ре-
кламодавців, друзів газети з Днем подяки! Нехай 
це світле свято наповнить наші серця радістю і 
новою надією, принесе у кожну родину мир і 
злагоду, добробут і затишок. Молимось Всевиш-
ньому за США, просимо благодаті й миру Укра-
їні, народ якої протистоїть російській агресії й 
відстоює право на гідне життя в незалежній 
державі. Після вчорашньої смачної індички чи-
тачам газети «Українське Слово» хочемо побажа-
ти вдалих покупок. 

Оксана МОМЧИЛОВА, «Українське Слово»

ДОЛУЧАЙМОСЯ ДО 
ВШАНУВАННЯ РОКОВИН 
ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ

США ТА ЄВРОПА НАДАДУТЬ 
ДОПОМОГУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ

21-27 листопада Україна і світ 
відзначає тиждень вшанування 

жертв Голодомору-геноциду 1932-33 
років. Цьогоріч світова 

інформаційна кампанія до роковин 
Голодомору проходить під гаслом: 

“Пам’ятаємо! Єднаємося! 
Переможемо!”.

Україна має нагальну потребу 
у високовольтному обладнанні для 
відновлення та стабілізації роботи 

енергосистеми.

Ст. 2

ОДНЕ З НАЙБІЛЬШ УЛЮБЛЕНИХ СІМЕЙНИХ 
СВЯТ АМЕРИКАНЦІВ

Ст. 3
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21-27 ЛИСТОПАДА УКРАЇНА І СВІТ 
ВІДЗНАЧАЄ ТИЖДЕНЬ ВШАНУВАННЯ 

ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ 
1932-33 РОКІВ. ЦЬОГОРІЧ СВІТОВА 

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ ДО 
РОКОВИН ГОЛОДОМОРУ ПРОХОДИТЬ 

ПІД ГАСЛОМ: “ПАМ‘ЯТАЄМО! 
ЄДНАЄМОСЯ! ПЕРЕМОЖЕМО!”.

Вшануймо пам‘ять мільйонів невинно 
вбитих українців. Долучайтеся до відзна-
чень роковин Голодомору-геноциду в 
країнах вашого проживання.

Інформаційні матеріали, що допомо-
жуть гідно провести заходи вшанування 
у ваших громадах доступні. Ключові тези 
щодо продовольчої безпеки (Food 
security) від Міністерства закордонних 
справ України англійською мовою можна 
прочитати та завантажити. А також зра-
зок звернення щодо визнання Голодомо-
ру - геноцидом для урядів тих країн, які 
ще не визнали (англійською) .

“Запаліть свічку пам‘яті на підвіконні 
вашої оселі, під час заходу сонця, і по-
моліться за тих, хто загинув і хто страж-
дав до кінця своїх днів від Голодомору-
геноциду 1932-33 років,” - підтримала 
всеукраїнський заклик ГоловаМережі 
нащадків Голодомору, Оля Сорока. На 
сторінці Мережі можна завантажити 
банери, відеоролики українською, англій-
ською та французькою мовами, інформа-
ційні матеріали та роз’яснення від Укра-
їнського інституту національної пам’яті 
та МЗС України. 

НА ВЕБСАЙТІ МЕРЕЖІ  
НАЩАДКІВ ГОЛОДОМОРУ / 

HOLODOMOR DESCENDANTS NETWORK
ви також можете завантажити відео-

ролик про Голодомор англійською та 
французькою мовами, обкладинки для 
сторінок соціальних мереж та банери для 
поширення українською і англійською 
мовами. 

25 листопада, в п’ятницю, та 26 листо-
пада, у суботу, Світовий Конґрес Україн-
ців запрошує на прем’єру фільму-рекві-
єму за загиблими мешканцями села 
Ягідне на Чернігівщині, що прожило 28 
днів під російською окупацією - в голоді 
та стражданнях. 

ЗАХОДИ В УКРАЇНІ: 
24 листопада о 18:00 у Вінниці відкри-

вається Проєкт МАРІЯ канадської ху-
дожниці українського походження Лесі 
Марущак. Проєкт є мобільним меморі-
альним простором, що увічнює пам‘ять 
жертв Голодомору 1932-1933 років. Всеу-
країнський тур проєкту МАРІЯ здійсню-
ється за фінансової підтримки Світового 
Конґресу Українців, востаннє Проєкт 
експонувався у Харкові та був перерва-
ний вторгненням Росії.

26 листопада, у День пам я̀ті жертв 
Голодомору у Києві заплановані панахи-
ди за жертвами Голодомору за участі Глав 
Православної Церкви України та Україн-
ської Греко-Католицької Цервки.

В США
Український Конґресовий Комітет 

Америки (УККА) опублікував оголошення 
про заходи вшанування пам’яті жертв 
Голодомору-геноциду в різних куточках 
США. Читати оголошення. В Українському 
домі у Вашингтоні відкрилася виставка 
«Історія створення Меморіалу Голодомо-
ру-Геноциду 1932-1933 років», яка буде ді-
яти до 1 грудня.  

В КАНАДІ
Конґрес Українців Канади, відділ То-

ронто запрошує українську громаду на 
панахиду та вшанування жертв Голодо-
мору 1932-1933 рр. в Україні, яка відбу-
деться в суботу, 26 листопада 2022 р. на 
Exhibition Place, біля Меморіалу жертвам 
Голодомору на 100 Princes’ Blvd., Toronto. 
Початок Панахиди – о 3:00 пообіді.

В АВСТРАЛІЇ
У Мельбурні вшанування пам‘яті жертв 

Голодомору та панахида із запаленням 
свічки пам‘яті відбудеться у суботу, 26 
листопада 2022 р., о 18.00 за адресою: Укра-
їнський католицький собор -35 Canning 
Street, North Melbourne. Детальніше

В ЄВРОПІ
25 листопада у Глазго, о 17:30 за місце-

вим часом пройде демонстрація на знак 
вшанування пам’яті жертв Голодомору та 
пам’яті закатованих у війні росії проти 
України. Дізнатися більше. 

ДОЛУЧАЙМОСЯ ДО ВШАНУВАННЯ РОКОВИН 
ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ
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В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB

847-808-9500 У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

_____________________________________
АВТОМОБІЛЬНІ АВАРІЇ
МОЖЛИВА КОМПЕНСАЦІЯ У ВИПАДКАХ:

 Аварія з вашої вини
 Якщо винуватець покинув  місце аварії
 Якщо у винуватця аварії немає страховки
 Аварія за участю пішоходів і мотоциклістів
_____________________________________

ТРАВМИ
 Що спричинили смерть
 Отримані на робочому місці
 В результаті падіння
 Травми через халатність в соціальних установах
_____________________________________

МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ
_____________________________________

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
 Керування автомобілем в нетверезому стані (DUI)
 Керування автомобілем в той час, коли дія посвідки 

водія призупинена
 Втеча з місця пригоди
 Перевищення швидкості в робочій чи шкільній зоні
 Перевищення швидкості більше ніж на 26 миль в годину
 Штрафи, отримані власниками комерційної посвідки 

водія (CDL) в штаті Іллінойс
_____________________________________

ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
 Побутові конфлікти (Domestic battery)
 Крадіжки (Theft)
 Пограбування (Robbery)
 Побиття (Battery)
 Вбивства (Murder)
_____________________________________

EXPUNGEMENT
 Чистка кримінальної справи з бази даних поліції і суду

1020 N. MILWAUKEE AVE., 
SUITE #312 

DEERFIELD, IL 60015
WWW.LAURAGOLUB.COM

attorney@lauragolub.com

Laura GolubLaura Golub
Attorney  at Law

Нові розвідувальні дані, зібрані зі 
збитих в Україні іранських безпілотни-
ків, свідчать, що більшість частин літаків 
виробляються компаніями в США, Євро-
пі та інших країнах-союзниках, що ви-
кликає занепокоєння серед західних 
чиновників і аналітиків і спонукає уряд 
США до розслідування. Про це повідо-
мляє ГУР МОУ з посиланням на видан-
ня The Wall Street Journal.

Як повідомляє ЗМІ, фахівці воєнної 
розвідки України дослідили, що три 
чверті компонентів іранських безпілот-
ників американського виробництва. Ці 
висновки були зроблені після того, як 

українські воїни збили кілька безпілот-
ників, зокрема Mohajer-6, який призем-
лився неушкодженим. Як повідомлялося 
раніше, співробітники воєнної розвідки 
України з’ясували, звідки походять комп-
лектуючі безпілотника, який росіяни 
закупили в Ірану для ведення бойових 
дій в Україні. Також фахівці ГУР МО 
України виявили деталі марковані офі-
ційною мовою Ірану – фарсі. Всі докази 
причетності представників іноземних 
країн до постачання зброї та її комплек-
туючих терористичній Росії будуть пере-
дані до міжнародних організацій для 
накладення на них економічних санкцій.

БІЛЬШІСТЬ ЧАСТИН ІРАНСЬКИХ БЕЗПІЛОТНИКІВ 
ВИРОБЛЯЮТЬСЯ КОМПАНІЯМИ США ТА ЄВРОПИ

США ТА ЄВРОПА НАДАДУТЬ ДОПОМОГУ ДЛЯ 
ВІДНОВЛЕННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ

Міністр енергетики Герман Галущенко 
провів екстрені телефонні розмови з Єв-
рокомісаром з питань енергетики Кадрі 
Сімсон і  керівництвом Міністерства 
енергетики США про руйнівні наслідки 
нещодавніх ракетних обстрілів для укра-
їнської енергосистеми, внаслідок яких 
було тимчасово знеструмлено переважну 
більшість споживачів.

Міністр наголосив на  нагальній по-
требі енергосектору України у підтримці 
міжнародних партнерів.

«Ми вдячні за вже поставлене в Укра-

їну обладнання і  матеріали. Водночас 
сьогодні ми  маємо нагальну потребу 
у  високовольтному обладнанні для від-
новлення та стабілізації роботи енерго-
системи», – наголосив Міністр.

Партнери в  свою чергу запевнили 
Міністра у цілковитій підтримці і готов-
ності здійснити відповідні заходи для 
допомоги енергетичному сектору Украї-
ни. У ході розмов сторони також домови-
лися про подальшу комунікацію для ко-
ординування наступних кроків щодо 
підтримки України.
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Компанія Best American Windows - зробимо професійно для кожного з вас!

Best American Windows
Професійно
і швидко 
інсталюємо 

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

Помірні ціни – від виробника, 
співпрацюємо з компаніями - 
Advance Window, Climate Guard, 
Marvin Windows та іншими

Можливий швидкий термін
виконання замовлення – 2+ тижні

Телефонуйте за безкоштовними
вимірами і ціною вже сьогодні! 







Новим клієнтам 
знижка до 20 % з 

посиланням на рекламу

773.986.9404
Розмовляємо українською мовою

ЦЕ НОВИЙ «НЮРНБЕРГ»: США ЗВИНУВАТИЛИ 
РОСІЮ В «СИСТЕМНИХ» ВОЄННИХ ЗЛОЧИНАХ

Посол Державного департаменту США з питань 
глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак 
звинуватила Росію у вчиненні «системних» військових 
злочинів у кожному регіоні України, де дислоковані 
війська країни, включаючи вбивства, тортури та ви-
крадення мирних жителів. Про це високопоставлена 
чиновниця США заявила на пресконференції.

«Агресія Росії проти України є явним порушенням 

Статуту ООН, і ми маємо все більше доказів того, що 
ця агресія супроводжується системними військовими 
злочинами, скоєними в кожному регіоні, де були дис-
локовані російські сили. Йдеться про навмисні, неви-
біркові та непропорційні напади на цивільне населення 
та елементи цивільної інфраструктури. Ми бачимо 
жорстоке поводження з цивільними особами та вій-
ськовополоненими, а також спроби приховати ці зло-

чини.
У нас є повідомлення про 

вбивство громадян у стилі страти 
зі зв’язаними руками. У нас є тіла 
зі слідами тортур. У нас є жахли-
ві звіти про гендерне насильство, 
включаючи сексуальне насиль-
ство щодо жінок і дітей», – пояс-
нила позицію США Бет Ван Шаак.

Посилаючись на судові про-
цеси над нацистськими військо-
вими злочинцями, що відбулися 
в Німеччині наприкінці Другої 
світової війни, вона описала по-
точну агресію Росії проти Украї-
ни як «новий Нюрнберзький мо-
мент».

«Світ ніколи не був таким 
об’єднаним, як зараз, навколо 
обов’язкового забезпечення від-
повідальності за це жахливе по-
рушення міжнародних норм, 
спричинене агресивною війною 
Росії», – підкреслила Бет Ван 
Шаак.

ЛЛОЙД ОСТІН: НАВМИСНА 
ЖОРСТОКІСТЬ РОСІЇ ЛИШЕ 

ПОГЛИБЛЮЄ НАШУ РІШУЧІСТЬ
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Міністр оборони США Ллойд Остін: «Ми щойно 

завершили наше сьоме засідання Контактної групи 
з питань оборони України, і це було ще одне дуже 
успішне засідання. Ми зібралися сьогодні, оскільки 
Росія продовжує атакувати цивільне населення 
України та бомбардувати її енергетичну мережу. 
Але навмисна жорстокість Росії лише поглиблює 
нашу рішучість, і ми продовжуватимемо підтриму-
вати фундаментальне право України захищати себе 
та захищати заснований на правилах міжнародний 
порядок».

ЗСУ вдячні США за підтримку та допомогу!

СВІТЛОФОР ДЛЯ РІЧКИ
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Make Your Wedding 
Memorable,  
Elegant & Modern  
at Chez Hotel
(Previously Known as European Crystal Banquets)

Chez Hotel is perfect for 
Birthday Celebrations,  
Office Parties,  
and Other Occasions

Our Top Event Coordinators & 
Team will assist in every detail

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

Tel. 847.437.5590
Email: info@chezhotel.com

Київ перебуває за крок від розриву 
дипломатичних відносин із Тегераном і 
запровадження проти нього економічних 
санкцій. Чи зробить Україна цей крок, 
залежить від того, чи поставить Іран ба-
лістичні ракети Росії. Адже російська 
армія використовуватиме їх для продо-
вження обстрілу українських міст і кри-
тичної інфраструктури. Оскільки в росі-
ян запаси ракет не безмежні, поставки 
Ірану мають для Москви вирішальне 
значення, а для Києва – драматичне.

Секрети перського двору
В українській владі не плекають ілюзій 

стосовно іранців.
 Як визнає співрозмовник з диплома-

тичних кіл, «є висока ймовірність, що 
Іран поставлятиме ракети Росії»: під час 
візиту на початку листопада секретаря РБ 
РФ Ніколая Патрушева в Тегеран росіяни 
зробили іранській владі пропозицію, від 
якої та не змогла відмовитися. Йдеться 
не тільки про готовність заплатити міль-
йони за поставки зброї, а й про надання 
Ірану технологій, зокрема для подальшо-
го розвитку ядерної програми, а також 
про поступки щодо Сирії. Все це важли-
во для досягнення іранцями стратегічних 
цілей у регіоні.

За інформацією ZN.UA, загалом в 
іранському істеблішменті між усіма гру-
пами еліти є консенсус у сприйнятті ро-
сійсько-української війни як «вікна 
можливостей» для Ірану, зважаючи на 
критичну залежність Росії від Ісламської 
республіки як у сфері озброєння, так і в 
контексті уникнення санкцій. Так, у Те-
герані розраховують на встановлення 
повного контролю над Сирією і створен-

ня іранської військово-морської бази на 
сирійському узбережжі Середземного 
моря.

При цьому в іранському істеблішмен-
ті нині розглядають відносини Ісламської 
республіки з РФ крізь призму сприйнят-
тя російсько-української війни як еле-

мента глобального протистояння Росії та 
Заходу. Тому на підходи іранських чинов-
ників до взаємодії з Росією впливає те, 
налаштовані вони на нормалізацію від-
носин із Заходом (зокрема й через під-
писання нової угоди щодо іранської 
ядерної програми) чи на ізоляціонізм та 

конфлікт із «великим сатаною».
Днями газета The Washington Post по-

відомила, що на початку листопада Росія 
та Іран уклали таємну угоду, згідно з якою 
на території РФ упродовж кількох місяців 
почнеться виробництво безпілотних лі-
тальних апаратів. Як зазначає видання з 
посиланням на джерела в західних спец-
службах і їхні розвіддані, «країни швид-
ко просуваються до передачі проєктів і 
ключових компонентів».

Однак російський Телеграм-канал 
«Генерал СВР» пише, що, хоча Тегеран і 
погодився збільшити поставки дронів та 
передати ракети, проте іранці обіцяють 
зброю в значно менших обсягах, ніж про-
сять росіяни. Крім того, «поставку баліс-
тичних ракет до Нового року Іран роз-
цінює як важке завдання, і Патрушев 
отримав обіцянку поставити половину 
від прошених обсягів лише навесні на-
ступного року». Прискорити процес не 
змогла навіть телефонна розмова Путіна 
з президентом Ірану Раїсі.

Кукурудза чи дрони?
У Києві хочуть запобігти поставкам 

Тегераном ракет і дронів Москві.  В 
інтерв›ю спецпредставник України з пи-
тань Близького Сходу та Африки Максим 
Субх заявив, що Україна жорстко відре-
агує на подальші поставки зброї і не об-
межиться розривом дипломатичних 
відносин. І про це іранців попереджено. 
Санкції ж стосовно Ісламської республі-
ки Україна запровадить, щойно Київ 
отримає переконливі докази обстрілу 
українських міст іранськими ракетами.

(Закінчення на ст. 8)

РАКЕТИ ДЛЯ РОСІЇ: УКРАЇНА МОЖЕ 
СЕРЙОЗНО ПОКАРАТИ ІРАН
У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ ТЕГЕРАН  

ПОБАЧИВ ДЛЯ СЕБЕ «ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ»



6

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
25

 л
ис

то
па

да
 2

02
2 

№
 4

7
Ук

ра
їн

а 
і с

ві
т

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

1141 Lee St, Des Plaines, IL 60016
Тел. 847.824.0100
Робочі години: 

Пн, Вт, Ср, Чт, Нд: з 9 am до 1 am
пт., сб .: 9 am до 2 am

www.restaurantmehanata.com

ВІДВІДАЙТЕ 
БОЛГАРІЮ
В РЕСТОРАНI „МЕХАНАТА“! 

Слідуй за 
нами на

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

17 листопада через  вісім років після катастрофи 
літака Boeing-777 рейсу MH17 «Малайзійських 

авіаліній», на судовому засіданні в Схіпголі (Нідерланди) 
зібралися родичі загиблих і журналісти, а за трансляцією 
спостерігали тисячі людей по всьому світу. Й усе тому, 
що суд нарешті виніс вироки винуватцям трагедії, яка 
забрала життя 298 людей.

Обвинувачення було висунуто Олегу Пулатову, Сергію 
Дубінському, Ігорю Гіркіну (громадяни РФ) та Леоніду 
Харченку (громадянин України). Всі вони не є комбатан-
тами, тобто особами, котрі мали право брати участь у 
військових діях. Тож і судили їх не за воєнний злочин, а 
за загальнокримінальними статтями – збиття літака та 

умисне вбивство.
Суд установив, що Дубінський був ініціатором до-

ставлення самохідної установки «Бук», Харченко контр-
олював її за вказівками Дубінського, а Гіркін здійснював 
керівництво. А отже, їхні дії призвели до збиття літака. 
За це всі троє отримали пожиттєві терміни заочно.

Пулатова натомість було виправдано, оскільки судді 
встановили, що кількість доказів його причетності до 
використання ракети або транспортування системи «Бук» 
є недостатньою.

Також варто відзначити організацію судового про-
цесу. Все було побудовано на повазі до пам’яті загиблих 
та максимальній відкритості. І навіть місце суду було 

ВИРОК У 
СПРАВІ 

MH17: ТРИ 
ВИСНОВКИ 

ПРО ТЕ, ЧОМУ 
ЦЕ ВАЖЛИВО

ЧИ ОПИНИТЬСЯ НА ЛАВІ 
ПІДСУДНИХ ВИЩЕ 

КЕРІВНИЦТВО РОСІЇ?
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обрано символічне, адже Схіпгол знаходиться біля аеро-
порту, звідки літак рейсу MH17 розпочав свій останній 
політ. Та й значення цього формально національного 
процесу насправді є міжнародним.

Водночас, підсумовуючи перший етап справи, відразу 
хочу наголосити, що це лише проміжне рішення, яке дає 
далеко не всі відповіді на питання, що виникли. Понад 
вісім років пішло на те, щоб установити факти й винести 
вирок щодо чотирьох осіб. Але скільки винних є насправ-
ді, включно з натхненниками й безпосередніми виконав-
цями? І чи дочекаються компенсацій родини загиблих? 
Усе це ще потрібно буде з’ясувати.

Чому цей вирок важливий? Насамперед, звісно ж, 
ідеться про відновлення прав потерпілих, а саме – родин 
загиблих. Вони всі вісім років і чотири місяці з моменту 
катастрофи добивалися встановлення справедливості, 
допомагаючи слідству та сподіваючись на правосуддя. Це 
морально-етичний аспект питання. Крім того, згідно з 
рішенням суду, обвинувачувані мають виплатити ком-
пенсації жертвам, загалом – 16 млн євро. Проте перспек-
тива виплати злочинцями, які досі переховуються в РФ і 
навряд чи володіють такими коштами, виглядає щонай-
менше туманною. Отже потерпілим, імовірно, доведеть-
ся добиватися компенсацій на інших майданчиках. Ви-
знання Росії стороною міжнародного конфлікту з 2014 
року. Я постійно повторюю, що саме розслідування 
збиття MH17 стало першою доказовою базою для дове-
дення факту збройної агресії Росії проти України. У 
свідомості багатьох людей (навіть українців) війна з Ро-
сією почалася 24 лютого 2022 року. Але ж насправді вона 
триває з 2014-го. Бо саме РФ завдяки політичній, військо-
вій та фінансовій підтримці здійснювала щонайменше 
загальний контроль над територією ОРДЛО. Отже впер-
ше в судовому порядку було доведено роль РФ. Застосу-
вання інноваційних методів розслідування. Слідство в 
цій справі стикнулося з безпрецедентною кількістю пере-
шкод: відсутністю доступу до місця катастрофи, умисною 
дискредитацією, фальсифікацією доказів із боку РФ, 
труднощами координації. Все це вимагало нових рішень. 
І їх було знайдено. Це й створення 7 серпня 2014 року 

Спільної слідчої групи (JIT), до якої увійшли прокурори 
та представники інших правоохоронних органів Австра-
лії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, а також 
представники Євроюсту. І зміни до законодавства Нідер-
ландів, які було ухвалено для того, щоб розгляд справи 
став можливим за відсутності обвинувачуваних. І ви-
користання методів цифрової криміналістики, в чому 
дуже допомогла співпраця з Bellingcat. Серед інших, одну 
з ключових ролей зіграли й національні органи України 
– ОГП, СБУ й Нацполіція. Вину засуджених було доведе-
но, зокрема завдяки прослуховуванням їхніх телефонних 
розмов, даним геолокації, фото- та відеозйомкам, супут-
никовим даним.

А спроба фальсифікації доказів із боку РФ провали-
лася в суді. На засіданні було визнано, що значна кількість 
матеріалів, наданих пов’язаним із російською владою 
концерном «Алмаз-Антей» (виробник «Буків»), не відпо-
відає дійсності.

Що далі?
Звісно, засуджені переховуються від правосуддя. Най-

імовірніше, в РФ. Однак Росія не видає своїх громадян (як, 
до речі, й Україна). Тож, найімовірніше, доведеться чекати 
на зміну влади в Росії. Або на те, що засуджені опиняться 
за межами території РФ і їх заарештують у країні пере-
бування. Ну, а в ситуації з Гіркіним, якщо він справді воює 
проти України, можна сподіватися ще й на ЗСУ.

А от цей вирок може лягти в основу інших міжнарод-
но-правових процесів. Не забуваймо, що кейс МН17 уже 
розглядається в інших судах: ЄСПЛ та Міжнародному 
суді ООН, а також фігурує в розслідуванні Міжнародним 
кримінальним судом ситуації в Україні.

У ЄСПЛ розглядають об’єднаний позов України та 
Нідерландів із вимогою притягнути Росію до відповідаль-
ності за збиття Boeing 777 рейсу MH17. Українська сторо-
на наполягає на тому, що Росія має нести юридичну 
відповідальність і за збитий літак, і за систематичне по-
рушення прав людини на підконтрольних їй територіях.

А 2023 року в Міжнародному суді ООН відбудуться 
слухання за позовом України проти Росії щодо порушен-
ня Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням 

тероризму в частині справи MH17.
Тож слідство в справі MH17 іще не завершене й навряд 

чи має обмежитися вироками чотирьом підсудним. На 
лаві підсудних неодмінно мають опинитися замовники 
та безпосередні виконавці – ті, хто «натискав на кнопку». 
А головне – треба встановити ланцюг командування, що 
тягнеться до вищого керівництва РФ, зокрема до прези-
дента, який є верховним головнокомандувачем, без на-
казу якого, як ми розуміємо, транспортування самохід-
ного зенітного ракетного комплексу на територію іншої 
держави було б неможливим. Але водночас варто врахо-
вувати, що президент має персональний імунітет і не 
може бути засуджений ні українським, ні нідерландським 
судом. У цьому контексті була б доречною співпраця JIT 
і української прокуратури з Міжнародним кримінальним 
судом, юрисдикція якого долає імунітети вищих посадо-
вих осіб. JIT може поділитися з МКС матеріалами справи 
для правової оцінки дій вищого керівництва РФ. Отже є 
реальні підстави для того, щоб РФ як держава та російські 
високопосадовці відповіли за міжнародні злочини. Оче-
видно, що допоки замовники злочину не понесуть відпо-
відальність, винесений вирок не можна вважати фіналь-
ним правосуддям у розумінні справедливості.

Але тут важливо розуміти, що саме Україна має бути 
найбільш зацікавленою в продовженні слідства стороною. 
І можуть бути певні перешкоди: продовжувати розсліду-
вання складно й дорого. Тож саме ми маємо найактивні-
ше обстоювати його.

Нині часто кажуть про те, що справа МН17 стала по-
казовою для європейців. Жахлива трагедія продемон-
струвала, що немає чужої війни. І ніхто не застрахований 
від наслідків дій агресора. На жаль, родичі загиблих за-
платили занадто високу ціну за таке розуміння світових 
політичних лідерів. Триває повномасштабна російська 
агресія й важливо, щоб у світі розуміли – це не лише війна 
Росії проти України. Це війна Росії проти демократичних 
цінностей. Маємо пам’ятати про це щохвилини й боро-
тися пліч-о-пліч.

Гюндуз Мамедов
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 DLuxe Lashes

 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

Spa and Lash 
services available:

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

773.317.9190 773.317.9190 

РАКЕТИ ДЛЯ РОСІЇ: УКРАЇНА МОЖЕ 
СЕРЙОЗНО ПОКАРАТИ ІРАН
У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ ТЕГЕРАН  

ПОБАЧИВ ДЛЯ СЕБЕ «ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ»

(Закінчення. Початок на ст. 5)
Але чому Україна не розірвала дипвід-

носини з Іраном відразу ж, як тільки 
отримала докази застосування Росією 
іранських дронів для атаки на українські 
будинки та об›єкти інфраструктури? На 
думку директора Центру близькосхідних 
досліджень Ігоря Семиволоса, одна з при-
чин такого рішення – в надії Києва, що 
на позицію Тегерана вплине прагнення 
частини іранської еліти продовжити пе-
реговори з Вашингтоном щодо іранської 
ядерної програми. Але ця ставка не спра-
цювала.

При цьому Семиволос стверджує, що 
не варто ставитися скептично до негатив-
ного ефекту обмежувальних заходів на 
іранську економіку. «Україна може дуже 
серйозно покарати Іран, зважаючи на 
його залежність від української продук-
ції. Ефект від санкцій посилиться на тлі 
того, що в країні розвалюється економі-
ка», – сказав у коментарі директор Центру 
близькосхідних досліджень.

Товарообіг між нашими країнами 2021 
року становив 723,7 млн дол. При цьому 
Україна експортувала в Іран товарів на 
суму 624,9 млн, а імпортувала – на 98,8 
млн дол. Для економіки Ісламської рес-
публіки критично важлива навіть не так 
українська пшениця, як кукурудза. За 
інформацією ZN.UA, Київ уже продемон-
стрував серйозність власних намірів, 
заблокувавши вихід зі своїх портів суден 
з усіма видами вантажів для Ірану.

Одночасно Україна готується і до при-
пинення поставок товарів з Ірану. У нашу 

країну надходять переважно фініки та… 
добрива. Для України це не критично 
важлива продукція. За інформацією 
ZN.UA, українська влада вже проаналі-
зувала наслідки припинення поставок 
добрив та фініків з Ірану і знайшли інші 
ринки.

І ще: оскільки Тегеран, поставляючи 
ракети та дрони Росії, стає учасником 
агресії проти України, то, за інформацією 
ZN.UA, Київ домагатиметься, щоб замо-
рожені активи Ірану – їх обсяги, за при-
близними оцінками, становлять до 85 
млрд дол. – було спрямовано на віднов-
лення нашої країни. «Іран сам себе під-
ставив, і він має відчути весь жах свого 
становища. Зокрема й виплачуючи репа-
рації Україні», – своєю чергою, зазначає 
Ігор Семиволос.

 «Розвилка», на якій стоїть Іран
Прагнучи не допустити поставок ракет 

у Росію, Україна сподівається на співп-
рацю зі США (які вже запровадили санк-
ції проти фізичних та юридичних осіб, 
причетних до виробництва або передачі 
РФ іранських безпілотників), а також Із-
раїлем, який відчуває зростання загрози 
з боку Ірану.

Як повідомляє The Jerusalem Post, із-
раїльські сили безпеки побоюються, що 
зближення Москви й Тегерана на тлі ві-
йни в Україні вдарить по інтересах ізра-
їльської держави. Зокрема Міноборони 
Ізраїлю припускає, що Іран в обмін на 
поставки безпілотників і ракет Росії за-
жадає припинити координацію росій-
ських та ізраїльських військових у Сирії, 
а також придбає новітні російські вій-
ськові розробки.

Ще недавно на всі прохання Києва 
надати зброю, у тому числі для боротьби 
з дронами-камікадзе «Шахед», у Тель-
Авіві відповідали відмовою, щоб «не 
розсердити Путіна». Проте, як пише 
Haaretz, під тиском адміністрації США 
ізраїльська влада дозволили країнам – 
членам НАТО надавати Україні озброєн-
ня, що містить виготовлені в Ізраїлі 
компонента. Зокрема електрооптичні 
системи та системи керування вогнем.

А в понеділок глава Ради національної 
безпеки Ізраїлю  Еяль Хулата заявив на 
форумі в Бахрейні, що коли Іран відпра-
вить ракети Росії, Тель-Авів буде готовий 
поставити високоточні балістичні ракети 
Україні. Як повідомляє ізраїльська дер-

жавна медіакорпорація «Кан», цій заяві 
передував протест Ізраїлю Росії через 
використання нею у війні проти України 
придбаних в Ірану БПЛА. Ноту посол 
Ізраїлю передав у Москві заступникові 
міністра закордонних справ РФ Міхаілу 
Богданову.

Нарешті, ускладнити реалізацію угоди 
з продажу іранських ракет Росії може 
ослаблення режиму шиїтських мулл вна-
слідок найбільших за останні десятиліття 
протестів в Ірані та подальше перефор-
матування влади, особливо на тлі розмов 
про погіршення здоров›я верховного лі-
дера Алі Хаменеї. Переформатування 
влади може призвести до підриву позицій 
російського лобі в іранській верхівці, що, 
своєю чергою, позначиться на двосторон-
ньому співробітництві Росії та Ірану у 
сфері ВТС.

Зараз Іран проходить своєрідну «роз-
вилку», коли можливі найрізноманітніші 
сценарії – жорстке придушення протес-
тів, політичне врегулювання (проведення 
референдуму та зміна конституції, пере-
дача поста президента іншій елітній 
групі тощо), громадянська війна. «Процес 
пішов. І загнати джина в пляшку склад-
но», – вважає Ігор Семиволос. При цьому 
дуже багато регіональних гравців заці-
кавлені в посиленні внутрішньої турбу-
лентності в Ірані, політичну систему 
якого розхитують тиск із боку різних 
протестних етнічних груп, поглиблення 
економічних проблем і зростання внутрі-
елітного протистояння.

Володимир Кравченко
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1-800-361-7345
meest.com

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K

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

MEEST KARPATY
6725 West Belmont Ave, 

Chicago, IL 60634
TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO
820 Ridge Ave Unit J

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

ПІДТРИМАЙТЕ
РІДНИХ ТА
ДРУЗІВ!

MEEST НАДСИЛАЄ:

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

Посилки в Україну та інші країни Європи
box4ukraine.com

export.meest.com

us.meest.com/portal

*Доставка згідно запланованого графіку буде відбуватися в зони, де наразі
немає активних бойових дій. Доставка в зони, в яких є активні б
буде здійснюватися, як тільки ситуація стане безпечною для дост
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‘я У ВАШОМУ КАШЛІ РОЗБЕРУТЬСЯ ТІЛЬКИ ДОСВІДЧЕНІ ЛІКАРІ

Чи то зима, чи то ще пізня осінь, од-
ним словом, час застуд. Трішки не 
вберігся, промочив або переохолодив 
ноги, ковтнув сирого повітря й, будь 
ласка - нежить, кашель та інші «прина-
ди» хвороби. Лікар стурбовано хитає 
головою й ставить невтішний діагноз 
- кому ангіну, кому ГРВІ, а кому й грип.  
Ослаблений хворобою організм під-
стерігають і ускладнення.

Щоправда, у людини досить міцний і 
розумний організм,  «сконструйований» 
Природою з величезним запасом міцнос-
ті. Тому найчастіше він сам справляєть-
ся з усіма проблемами. Але коли в нього 
не залишається сил для боротьби, він 
починає сигналізувати нам різними до-
ступними йому способами про свої 
труднощі. 

Одним з таких сигналів є добре всім 

знайомий кашель. Іноді він  три-
ває тижнями й місяцями, або,  
раптом, виникає з «нізвідки», 
може «напасти» ранком або 
ввечері,  після прийому їжі або 
при різкому русі. Досвідчені 
лікарі-рефлексотерапевти добре 
знають цей древній діагностич-
ний тест, наведений у медично-
му трактаті «Одкровення Жов-
того Імператора». Написаний 
ще в третьому тисячолітті до 
Різдва Христового. Він не втра-
тив своєї актуальності й сьогод-
ні. Давайте й ми «послухаємо», 
як сигналізують за допомогою 
кашлю про своє неблагополуччя 

різні функціональні системи людського 
організму.

Бронхо-легенева - спостерігаються 
напади важкого й голосного кашлю із 
хрипами й виділеннями мокротиння. 
Найчастіше вони починаються ранком 
після пробудження й початку рухової 
активності. Цей кашель викликає сильні 
припливи крові до обличчя, а після ньо-
го нерідко з’являється позіхання, що 
іноді переходить у гикавку.

Товстий кишечник - на людину на-
кочуються напади «об’ємного» кашлю 
при якому напружується й трясеться все 
тіло. Тривалий напад  кашлю інколи при-
зводить до виникнення помилкових 
позивів на дефекацію.

Шлунок і стравохід - поверхневий 
кашель, що рветься із грудей і  після на-
паду якого « горять» щоки. Напади тако-

го кашлю можуть спровокувати позиви 
до блювоти, а у роті з’являється непри-
ємний присмак. Спостерігаються набря-
ки слизової поверхні горла й поява трі-
щинок на губах.

Селезінка й підшлункова залоза - на-
пади кашлю провокуються різкими ру-
хами і супроводжуються тупими болями 
в області правого підребер’я. Може 
з’явитися відчуття «оніміння» ніг,  за-
гальна слабкість,  млявість м’язів і швид-
ка стомлюваність.

Серцево-судинна система - нетрива-
лі напади сухого кашлю, що  викликає 
відчуття сухості в порожнині рота,  «оні-
міння» стінок горла й набряклість об-
личчя. Можлива мимовільна напруга 
м’язів тіла,  коли підсвідомо зціплюють-
ся зуби, губи, кулаки.

Тонкий кишечник - дзвінкий резо-
нансний кашель, що  віддається болем у 
скронях і в області пупка. При тривалих 
нападах такого кашлю «німіє» підборід-
дя.  Згодом на слизовій поверхні губ і в 
порожнині рота можуть з’явитися без-
болісні висипання.

Сечовий міхур - важкий утробний 
кашель із сильним напруженням м’язів 
живота.

Тривалі напади такого кашлю можуть 
призводити до мимовільного сечовипус-
кання.

Нирки - кашель «віддається» в спині 
й попереку. При тривалих нападах ніс 
переповнюється слизом, набігають сльо-
зи на очі, у вухах наростає шум.

Імунна й лімфатична системи - спо-

стерігається глухе покахикування, на-
віть у чомусь приємне - після нього від-
чувається легка сверблячка в області 
ясен.  При такому кашлі злегка «закла-
дає» вуха, можливий озноб.

Ендокринна й медіаторна системи 
- рідкий деренчливий кашель, що вини-
кає, як правило, два рази на добу - рано-
вранці і пізно ввечері,  відповідно до 
циклічності максимальної й мінімальної 
активності цих систем. Після нападів 
такого кашлю залишається відчуття 
«спустошеності» в області грудей і живо-
та, часто після цього «горять» долоні.

Жовчний міхур - напади кашлю бук-
вально «вивертають назовні» й часто 
закінчуються блювотою жовчю. Людина 
вкривається потом, з’являються судоми 
в області стегон і гомілок, відчувається 
«горіння» стоп. Якщо кашель не прохо-
дить тривалий час, у людини помітно 
погіршується зір, виникають різі в очах,  
немов вони «піском засипані».

Печінка - напади кашлю настільки 
загострюють або провокують біль у пра-
вому підребер’ї,  що людина не може 
рухатись. «Сіріє» обличчя,  шерхне  у 
горлі й починає паморочитися голова. 
Якщо такий кашель триває досить довго, 
людиною опановує депресія й безпри-
чинний страх.

Бачите, у які незвичні способи дис-
функція тієї або іншої системи людсько-
го організму дає про себе знати. Але не 
поспішайте ставити собі діагноз самі. У 
вашому кашлі розберуться тільки до-
свідчені лікарі.
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Ніс, як відомо, на відміну од серця і легенів, суворі 
анатоми не вважають життєво важливим органом. Не-
заслужено позбавлений орган нюху належного йому 
місця. Але... Пам’ятаєте вислів: тримати ніс за вітром - 
тобто уловлювати зміни ситуації й хутко реагувати на 
нові  обставини. Дуже, до речі, життєво важлива функ-
ція. У деяких народів навіть зустріч супроводжується 
не рукостисканням, а потиранням носами - свій чи чу-
жий? - і орган нюху відразу ж відповість на це найваж-
ливіше запитання.

Усім відоме почуття дискомфорту, що з’являється, як 
тільки ніс перетворюється на гейзер, який викидає... 
Чого тільки не викидає! Оце і є нежить? Як з ним боро-
тися? І чи під силу перемогти його швидше, ніж за го-
резвісні 7 днів? Про це - наша розмова з кандидатом 
медичних наук терапевтом Тетяною Даниленко.

- Тетяно Григорівно, нежить зазвичай починається 
зненацька. Раз - і потекло...

- Це вам так здається. Насправді гострий риніт, або за-
палення слизової оболонки носової порожнини, або про-
сто нежить, починається з відчуття сухості, сверблячки в 
носі, утрудненим диханням через набряклість слизової 
оболонки. Гострий нежить може бути самостійним за-
хворюванням і результатом переохолодження, контакту з 
хімічними подразниками або симптомом грипу й інших 
вірусних інфекцій. Зважте, гострий нежить завжди дво-
сторонній, на відміну од серйозніших захворювань - при-
міром, гаймориту. Тут потрібна термінова консультація 
лікаря.

- Тобто, якщо закладені обидві ніздрі - нічого серйоз-
ного нема, а якщо одна - варто насторожитися?

- Ви маєте слушність. Синусити (гайморит, фронтит, 

етмоїдит) - запалення придатків пазух носа, 
супроводжуються (крім утрудненого ди-
хання, виділень з носа) ще й значним по-
рушенням нюху, головним болем, темпера-
турою, загальним погіршенням стану ор-
ганізму.

Але й сам гострий риніт небезпечний. 
Особливо для немовлят: у запальний про-
цес завжди втягується глотка. Це утруднює 
і годування, і дихання дитини.  Немовля 
може навіть схуднути, воно стає неспокій-
ним, погано спить. Алергійний риніт про-
являється раптовим закладанням носа з обох боків, ряс-
ними водянисто-слизуватими виділеннями, чханням.

Патологічні розростання носоглоткової мигдалини - 
аденоїди - також супроводжуються порушенням носового 
дихання, рясним виділенням слизуватого секрету. 

- Жартома кажуть, якщо лікувати нежить, він три-
ває тиждень, а якщо не лікувати - 7 днів. Але навіть у 
ці 7-10 днів дискомфорту пацієнт обов’язково прийде в 
аптеку. Що ви йому порадите вибрати?

- Щоб правильно пролікувати гострий риніт і не про-
ґавити серйозних проблем, необхідно знати симптоми, що 
вимагають термінової консультації лікаря. Якщо у вас:

- нежить з підвищенням температури до 38,5°;
- нежить із гнійними виділеннями;
- нежить з кашлем, що триває понад 7 днів і супрово-

джується загальним значним погіршенням стану організ-
му, задишкою;

- нежить, що супроводжується неприємним запахом, 
сухими кірками і сверблячкою в носі;

- виділення з однієї половини носа (особливо в дітей).
Будь-який з цих симптомів - тривожний сигнал 

для невідкладного відвідування лікаря. Якщо ж 
таке не помітили, можна зайнятися самолікуван-
ням. 

- Будь ласка, детальніше. Що закапувати? Що 
бризкати? Що пити?

- Фармакологічна промисловість випускає різ-
номанітні лікарські форми, і кожна має як свої 
переваги, так і недоліки. Щоб зробити правильний 
вибір, необхідно врахувати особливості захворю-
вання. Є свої правила й у застосуванні.

Ліки в краплях, приміром, вводять у кожну 
ніздрю по 2-4 краплі, закинувши голову. У такому 
положенні потрібно побути кілька хвилин.

Застосовуючи інтраназальні спреї, голову не 
відхиляють і флакон не перевертають. Впорскую-
чи препарат, потрібно втягти носом повітря. Спрей 
створює високу концентрацію ліків у місці введен-
ня, рівномірно розподіляється по всій слизовій 
оболонці, зручний у застосуванні: ним можна 
користуватися і надворі, й на роботі, і вдома.

Назальні мазі й гелі пом’якшують слизову обо-
лонку носа, мають тривалу дію. Їх добре застосо-
вувати на ніч, але це складно робити при рясному 

виділенні слизу.
При вірусній інфекції з температурою, головним болем, 

болями в горлі до крапель і спрею можна додати комбіно-
вані препарати в пігулках.

Для маленьких дітей безпечніший і надійний засіб при 
нежиті - теплий фізіологічний розчин. Але пам’ятайте: його 
потрібно крапати, а не лити, щоб патологічний вміст носа 
не потрапив у бронхи. Обов’язково звертайте увагу на 
концентрацію судинозвужувальних крапель - для дітей не 
можна застосовувати дорослі концентрації (уважно чи-
тайте інструкцію!).

- Тетяно Григорівно, всі знають, що довго застосову-
вати краплі від нежитю - шкідливо. Але, чому шкідливо, 
рідко хто пояснює.

- При частому повторному застосуванні всіх судиноз-
вужувальних препаратів їхній ефект різко зменшується 
або зникає зовсім, якщо навіть підвищити дозу.  Чим довше 
користуєтеся краплями від нежитю, тим менше вони до-
помагають і тим більше руйнується слизова оболонка 
вашого носа. Нерідкі випадки, коли слизову оболонку 
потрібно лікувати хірургічно. Тому ще раз нагадаю: всі 
краплі варто застосовувати не довше двох тижнів, а на-
фтизином, галазоліном користуватися не більше 5-7 днів. 
Поставтеся до цієї рекомендації серйозно.

- А на чому б ви радили зупинитися при виборі засобу 
від нежитю для дітей?

- Для симптоматичного лікування риніту в дітей до 6 
років виберіть препарати, у яких оксиметазолін у 0,01 % 
розчині. А старшим дітям я б рекомендувала 0,025% розчин 
- називину, назолу, фазину, африну, нокспрею. Важливо, 
що ці препарати не мають системної дії, тобто, не підви-
щують артеріальний тиск, не впливають на центральну 
нервову систему. Отже, не порушують сну, не знижують 
апетит. Не супроводжуються головним болем. 

- А що, після прийому, приміром, нафтизину може 
розболітися голова?

- А ще може й підвищитися тиск. Усе залежить від ін-
дивідуального сприйняття.

Але гіпертонікам я б радила обережно приймати ті ж 
нафтизин чи галазолін.  Крім того, варто запам’ятати, що 
більшість перерахованих препаратів протипоказана при 
такому захворюванні щитовидної залози, як гіпертеріоз.

Розмовляла  
Валентина АНДРІЙКО

СКІЛЬКИ ТРИВАЄ НЕЖИТЬ? 
СІМ ДНІВ ЧИ ТИЖДЕНЬ?



12

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
25

 л
ис

то
па

да
 2

02
2 

№
 4

7
M

en
’s

  l
ife

З 92 хімічних елементів, котрі існують у природі, в 
організмі людини присутній 81. Залежно від кон-

центрації цих речовин їх називають макроелементами, 
мікроелементами або ультрамікроелементами.

Макроелементи містяться в організмі у кіль-
кості, що перевищує 0,005 % маси тіла, мікроеле-
менти - не більше 0,005 %, ультрамікро-
елементи - 0,000001 - 0,000009%.

Життєво потрібними мінераль-
ними речовинами для людини є 
кальцій, фосфор, калій, хлор, на-
трій, цинк, марганець, молібден, 
йод, сірка, магній, залізо, мідь, ко-
бальт - вони беруть участь у структу-
рі і функціях ферментативних систем і 
процесів, у процесах побудови тканин, у 
підтримці кислотно-лужної рівноваги і вод-
но-сольового обміну.

Нині дуже популярним стали вітамінно-мінеральні 
комплекси, котрі вміщують денну норму споживання 
тих чи тих вітамінів та мінералів. Лікарі залюбки при-
значають їх у разі багатьох хвороб і просто для про-
філактики. Насправді ж принцип „що більше, то краще” 
не завжди підтверджується практикою.

Зазвичай у складі мультивітамінів міститься стільки 
мікроелементів, скільки організму потрібно споживати 
за день. А щодо макроелементів (кальцію, магнію, фос-
фору) ситуація інакша. До пігулок включають лише 
невеличку частину фізіологічної норми, все інше має 
забезпечувати харчування.

Коли КонКуренція не на Користь

Здавалося б, розмаїття мультивітамінних засобів 
дуже легко розв’яже проблему авітамінозу, достатньо 
лише не забувати щодня вживати по пігулці. Але на-
справді авітаміноз можливий навіть за цих умов - через 
неповне засвоєння вітамінів організмом. У сучасній 
медичній літературі неодноразово порушували про-
блему конкуренції мінералів у шлунково-кишковому 
тракті, оскільки часто мінерали використовують одна-
ковий механізм проникнення у внутрішнє середовище 
організму. Наприклад, залізо конкурує з марганцем, 
внаслідок чого засвоєння кожного з цих елементів може 
знижуватися до 40 відсотків. Взаємний вплив можли-
вий не лише в процесі засвоєння: багато мікронутри-
єнтів (вітамінів і мінералів) у складі мультивітаміну 
можуть реагувати на хімічному рівні у процесі вироб-
ництва і зберігання, сповільнювати або прискорювати 

засвоєння одне одного у 
шлунково-кишковому 
тракті, діяти синергічно 
або антагоністично у 

внутрішньому се-
редовищі.

І хоча у про-
цесі виробни-
цтва і збері-
гання вжива-

ються заходи 
щодо перешкоди 

контакту компонентів, 
що реагують між собою (гра-

нулювання, мікрокапсулювання), од-
н а к технологічними хитрощами хімічним 
реакціям не завжди можна запобігти. Наприклад, від 10 
до 30 відсотків вітаміну В12 у таких препаратах окислю-
ється вітаміном С.

А порушення всмоктування і конкуренцію елементів 
у травному каналі усунути ще складніше. Наприклад, 
залізо, мідь, цинк і вітамін С знижують усмоктування 
вітаміну В12. Але буває й позитивний взаємний вплив 
- наприклад, кальцій сприяє засвоєнню вітаміну В12.

Два Критерії оцінКи

В оцінці якості мультивітамінів виходять із двох 
основних медичних критеріїв: безпека („не нашкодь”) 
і ефективність („вилікуй чи вбережи”).

Деякі поєднання мікронутриєнтів можуть знижува-
ти безпеку препарату за рахунок хімічної реакції з 
утворенням шкідливих речовин, а інші можуть знизи-
ти ефективність, утруднюючи засвоєння активних ре-
човин. 

Відомо, наприклад, що вітамін С, особливо у при-
сутності заліза, міді, вітаміну В1, може окислювати ві-
тамін В12 і перетворювати його на антагоністичні 
аналоги. Ці аналоги здатні руйнувати „внутрішній 
фактор Кастла” - особливий глюкопротеїд, котрий клі-
тини шлунка утворюють для ліпшого засвоєння віта-
мінів. Тобто, приймаючи вітамін В12 разом з вітаміном 
С, ви завдаєте серйозної шкоди організму.

Вітамін В1 може спричинити алергійні реакції навіть 

у разі прийому в профілактичних дозах. Також відомо, 
що вітамін В12 підсилює алергійну дію вітаміну В1. 

Потенційно небезпечним є й одночасний прийом 
деяких мінералів. Якщо полівітамінний препарат при-
значають для лікування залізодефіциту, то важливо 
відокремити прийом заліза від прийому кальцію, ко-
трий перешкоджає засвоєнню заліза і може навіть 
збільшити його дефіцит. 

Рекомендується, щоб кальцій, залізо і цинк входили 
до складу різних таблеток. 

Доведено, що вітамін С, а також мідь, цинк чи залізо, 
входячи до складу однієї таблетки з вітаміном В2, мо-
жуть знизити його засвоєння. 

не завжДи Достатньо оДнієї таблетКи

У той же час доброякісний препарат має зберігати 
всі найважливіші позитивні (синергічні) взаємодії, 
давно і добре відомі медицині: 

- вітамін D забезпечує засвоєння і підтримку гоме-
остазу кальцію; 

- вітамін С посилює активність вітаміну Е; 
- кальцій сприяє засвоєнню вітаміну В12. 
Природно, що мікронутриєнти, які допомагають 

одне одному засвоюватися, треба приймати разом, а 
антагоністи - окремо, з інтервалом 4-6 годин. Цього 
можна досягти поділом усіх компонентів вітамінно-
мінерального комплексу на кілька таблеток. Такий 
принцип створення вітамінно-мінеральних комплексів 
забезпечує підвищення якості мультивітамінів. Комп-
лекси, розраховані на 2-3 рознесені у часі прийоми на 
день, вже є у вітчизняних аптеках.

Легко уникнути антагонізму також у спеціальних 
препаратах, що містять тільки частину мікронутриєн-
тів. Зазвичай набір синергічних речовин містять анти-
оксидантні комплекси (вітаміни А, С, Е та селен) і пре-
парати для профілактики остеопорозу (кальцій і вітамін 
D).

Препарати ж, котрі поєднують в одній таблетці усі 
вітаміни і мінерали, звісно, простіші в застосуванні, але 
за зручність доводиться платити втратою активності 
(до 30 відсотків для деяких мікронутриєнтів).

Петро ПИСАРЧУК, лікар

ЩО НАМ ТРЕБА ДЛЯ ЖИТТЯ

ЛЮДИНІ ПОТРІБНО СПОЖИВАТИ НЕ МЕНШЕ 100 Г КАЛЬЦІЮ НА ДОБУ 
Для діагностики і лікування па-

родонтиту надзвичайно важливо 
знати, які інші захворювання має 
людина. Наприклад, захворювання 
шлунково-кишкового тракту (колі-
ти, виразкова хвороба шлунка) по-
рушують засвоєння кальцію в орга-
нізмі та нормалізацію постачання 
корисних речовин у всі органи і 
тканини, у тому числі й альвеоляр-
ний гребінь. У разі захворювань 
кишківника відбувається вимиван-
ня кальцію з кісток і зубів. 

Важливим органом, що контролює 
рівень кальцію в організмі, є щитопо-
дібна залоза. Отже, порушення ї ї 
функцій теж спричиняє низку стома-
тологічних захворювань.

Тканини пародонта дуже чутливо 
реагують на гормональні зміни в ор-
ганізмі. Активний процес розсмокту-
вання альвеолярного гребеня спо-
стерігається у жінок 45-50 років у 
зв’язку з передклімактеричним ста-
ном. Чітко вираженого запального 
процесу не спостерігається, проте 
зуби починають розхитуватись і на 

тлі дефіциту естрогенів 
(жіночих статевих гор-
монів) відбувається 
процес розсмоктуван-
ня кісткових тканин.

Жінки втрачають 
надзвичайно багато 
кальцію у період вагіт-
ності і вигодовування 
дитини. Американці 
навіть стверджують, 
що у вагітних жінок з 2 
по 8 місяць вагітності 
о б о в ’ я з к о в о 
з’являються пародон-
тальні зміни, які по-
требують негайного 
місцевого лікування. 
Інакше є ризик народити дитину пе-
редчасно, оскільки постійне запален-
ня у ротовій порожнині спричиняє 
розвиток значної кількості проста-
гландинів, які стимулюють скорочен-
ня м’язів і вихід плода назовні.

Людині потрібно споживати не 
менше 100 г кальцію на добу, а під час 
вагітності і лактації - 150 г. Насправді 

ж люди вживають третину чи, в кра-
щому випадку, половину норми.

Як відомо, засвоєння кальцію в 
організмі має відбуватись за допо-
могою вітаміну D3. Внаслідок різно-
манітних захворювань нирок при-
пиняється вироблення цього вітамі-
ну, і кальцій не засвоюється організ-
мом.

ПРИЗВОДИТЬ ДО РУЙНУВАННЯ 
ВІТАМІНУ С 

Б а г а т о  х т о 
заварює шип-
шину у термосі, 
але робити цьо-
г о н е мож н а , 
тому що там до-
вгий час утри-
мується темпе-
рат ура понад 
80 градусів С, 
що у свою чергу 
призводить до 
руйнування ві-
таміну С. 

К р і м  т о г о , 
п л о д и  п е р е д 
приготуванням 
настоянки слід 
п о д р і б н и т и , 

оскільки зовні вони вкриті щільною кутику-
лою з восковим нальотом. Цей наліт запо-
бігає екстракції біологічно активних речо-
вин. Для збереження цілющих властивостей 
шипшини заливайте її окропом в емальова-
ному посуді й настоюйте протягом 8-10 го-
дин.
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October 2021:
November 2021:
December 2021:
January:
February:
March:

$3.71
$3.74
$3.69
$3.94
$3.95
$3.75

YEARS IN
BUSINESS

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now availableNew 2022 trailers now available

BIG FUEL DISCOUNTS
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ЇЇ РЕПУТАЦІЯ В НА ШИХ ОЧАХ ПРАК ТИЧ НО 
БЕЗ ДО ГАН НА. ХО ЧА ТЕХ НО ГЕН НЕ ЗА БРУД
НЕН НЯ МОРІВ, ПРО МИ С ЛО ВЕ РОЗ ВЕ ДЕН

НЯ РИ БИ ТА ІНШІ РЕАЛІЇ НА ШИХ ДНІВ 
ДО ДА ЛИ ДО ТЕ МИ ДЕЯКІ ПИ ТАН НЯ. МИ 
ПО СТА РА ЛИ СЯ ЗНАЙ ТИ ВІДПОВІДІ НА 

ОСНОВНІ З НИХ.
У дитинстві в ба гать ох з нас ви раз «риб ний день» викликає 

зневіру. Щод ня чу ю чи про те, що ри ба ко рис на, ми по сту по во 
зми ри ли ся з цією дум кою і охо че вживаємо цей дієтичний 
про дукт, хо ча, як що вду ма ти ся, знаємо про ньо го не так вже 
й ба га то. Як ви би ра ти і го ту ва ти ри бу? Які її справжні по-
живні пе ре ва ги і де са ме шу ка ти зна ме ни ту Оме га-3?

А що як що в ній ток си ни?
Зміни се ре до ви ща про жи ван ня силь но впли ва ють на вод-

ну фа у ну. Організм ри би, як і лю ди ни, здат ний на ко пи чу ва ти 
важкі ме та ли. Стан океанської фа у ни кон тро лю ва ти склад но, 
то му ри зик вжи ван ня за бруд не них продуктів дійсно існує.

Деякі ви ди великої промислової ри би (такі, як ту нець) 
про хо дять регулярні перевірки з бо ку різних не за леж них 
організацій, але для більшості видів подібних досліджень не 
про во дить ся. В організмі морсь ких мешканців мо жуть міс-
титися важкі ме та ли, ртуть, ПХД (поліхлоровані дифеніли - 
похідні хло ру).

Їх концентрація не по вин на пе ре ви щу ва ти меж, вста нов-
ле них європейським за ко но давст вом, інакше ри боп ро дук ти 
не мо жуть над хо ди ти в про даж. Щоб зни зи ти ри зик отруєння, 
мож на го ту ва ти філе без шкірки і не ви ко рис то ву ва ти печін-
ку. Ри ба без лус ки (на прик лад, аку ла або ри ба-меч) більше 
страждає від за бруд нен ня світового оке а ну: лус ка діє як бар̀ єр.

Не без пе ка за бруд нен ня світового оке а ну наф тою де що 
перебільшена. На де я ких ділянках оке ансь ко го дна нафтові 
плас ти підходять настільки близь ко до поверхні, що си ра 
наф та са ма просочується у во ду. Наф та має органічне по ход-
жен ня, а в морській воді жи ве ве ли чез на кількість бактерій, 
які хар чу ють ся са ме про дук та ми її роз па ду.

Біологи вва жа ють, що навіть ве ли кий роз лив наф ти (на-
прик лад, в результаті аварії тан ке ра) не мо же істотно впли-
ну ти на морсь ку еко сис те му: навіть без втру чан ня лю ди ни 
се ре до ви ще повністю відновлюється за два-три ро ки.

Яка кра ще  ви ро ще на або ди ка?
У кожної є свої пе ре ва ги. Так, штуч но ви ро ще на ри ба про-

хо дить безліч перевірок, от же, ймовірність за бруд нен ня хі-
мічними ре чо ви на ми знач но ниж че. З точ ки зо ру біології 
куль ти во ва на ри ба являє со бою той же са мий вид, що і ди ка.

Незначні відмінності в живильній цінності і склад ви зна-
ча ють ся тільки кор мом: раціон фермерської ри би, як пра ви ло, 
більш ряс ний. У той же час їй не до во дить ся до ла ти значні 
відстані і природні пе реш ко ди в по шу ках місць для не рес ту, 
во на за хи ще на від при род них ворогів. То му ри ба з морсь ких 
ферм і став ко вих гос по дарств зав ж ди більш жир на - вар то 
вра хо ву ва ти її підвищену калорійність.

Річкова або морсь ка?
Зрозуміло, в пер шу чер гу цей вибір - спра ва сма ку. Од ним 

подобається річкова ри ба, інші вва жа ють за кра ще морсь ку, і 
ко жен в чо мусь виграє. Як що дба ти про влас не здо ров̀ я, кра-
ще всьо го ви би ра ти ри бу хо лод них морів: ло со ся, мак рель, 
осе ле дець. Во на особ ли во ба га та поліненасиченими жир ни ми 
кис ло та ми ти пу «Оме га», які по зи тив но впли ва ють на сер це-
во-су дин ну сис те му. У більшості видів річкової ри би цьо го 
інгредієнта немає, за те во на ба га та лег ко зас во ю ва ним і низь-
кокалорійним білком.

Прісноводна ри ба особ ли во підходить тим, хто намагаєть-
ся зни зи ти ва гу. З іншого бо ку, ри ба, особ ли во морсь ка, над-
з ви чай но ба га та різними со ля ми, над ли шок яких мо же ви я-
ви ти ся зовсім не ко рис ний для лю дей, у яких по ру ше ний 
мінеральний обмін.

Як ви зна чи ти свіжість ри би?
По за па ху: свіжа морсь ка ри ба пах не во дою, а ха рак тер ний 

«риб ний» дух - як раз не найк ра ща рек ла ма. Лус ка по вин на 
бу ти блис ку чою, очі - про зо ри ми. Свіжість замороженої ри би 
ви зна чи ти де що важ че, єдине, що ви мо же те зро би ти в про-
цесі ви бо ру та купівлі, - це прос те жи ти, щоб по верх ня риб я̀чої 
туш ки не бу ла пош код же на.

Як кра ще її зберігати?
Ос нов не ба гат ст во ри би - ненасичені жи ри, во ни ду же 

швид ко окис лю ють ся, а то му зберігати свіжу ри бу до сить 
важ ко: во на швид ко набуває аміачний за пах. Її слід три ма ти 
в хо ло диль ни ку і вжи ти про тя гом двох днів - як що во на бу де 
піддаватися тепловій обробці, або ж од но го - як що ви збира-
єтеся го ту ва ти її інакше (со ли ти, ма ри ну ва ти, по да ва ти у 
вигляді сашимі, кар пач чо).

За мо ро же на ри ба мо же зберігатися близь ко двох місяців. 
Хо ча про цес за мо роз ки впливає на смак ри би, на її по жив них 
цінностях це май же не позначається, як що повністю до три-
ма на технологія об роб ки. Пов тор но за мо ро жу ва ти ри бу в 
жод но му разі не мож на.

Дов ге її зберігання по сту по во зменшує концентрацію в ній 
вітамінів А і В, які част ко во пе ре хо дять у во ду або жир. Це 
мож на ви ко рис то ву ва ти - на прик лад, го ту ва ти ри бу «у влас-
но му со ку» або ви ко рис то ву ва ти во ду, от ри ма ну в результаті 
відтавання (вже митої) ри би, для со усу.

Водорості замість хар чо вих до ба вок
Водорості містять при близ но в ти ся чу разів більше йо ду, 

ніж ри ба і ракоподібні. Недолік цьо го еле мен ту (ймовірність 
йо го ви со ка в кон ти нен таль них об лас тях) мо же при вес ти до 
про блем з щи то вид ною за ло зою з усіма наслідками.

Щоб за до воль ни ти по тре бу людсь ко го організму в йоді (150 
мікрограмів на день), до рос ло му до сить з̀ їдати 30 міліграмів 
су хих морсь ких во до рос тей або 210 міліграмів свіжих. Дітям 
же до чо тирь ох років йо ду потрібно в два ра зи мен ше.

По ча ти мож на з ма ло го: ку пу ва ти не ве ли ки ми порціями 
са ла ти з морської ка пус ти, звер ну ти ува гу на рес то ра ни япон-
ської кухні, ви би ра ти при пра ви і со уси з до да ван ням во до-
рос тей. Навіть ті, ко му спо чат ку смак во до рос тей здається 
не з вич ним, у результаті по чи на ють от ри му ва ти за до во лен ня 
від тих чи інших страв на їх основі.

Чи вся ри ба містить Оме га3кис ло ти?
Жирні поліненасичені кис ло ти, корисні для здо ров̀ я шкі-

ри і сер це во-судинної сис те ми, містяться пе ре важ но в жирній 
рибі, що жи ве в хо лод них во дах.

Але деякі ви ди прісноводних риб теж містять цей ко рис ний 
ком по нент - на прик лад, ко роп і ву гор.

Ці ви ди ри би добре ви ро щу ють ся в неволі, але, як пра ви ло, 
в дикій рибі вміст поліненасичених жир них кис лот чо мусь 
ви ще.

Со ло на ри ба (осе ле дець, ло сось), яка так по пу ляр на в Росії, 
теж містить кис ло ти ти пу «Оме га» - во ни не руй ну ють ся при 
подібній обробці.

І, хо ча при засолюванні деякі ре чо ви ни (білки, мінерали, 
водорозчинні вітаміни) пе ре хо дять у розсіл, хар чо ва цінність 
солоної ри би май же не знижується, так як після об роб ки во-
на кра ще засвоюється організмом. Але слід пам я̀та ти про 
ви со ку концентрацію солі: во на дратує сли зо ву шлун ка, змі-
нює вод ний ба ланс і збільшує на ван та жен ня на нир ки.

Як час то потрібно їсти ри бу?
Щоб от ри му ва ти до стат ню кількість оме га-кис лот, які бе-

руть участь у синтезі необхідного нам вітаміну D, потрібно 
їсти жир ну ри бу ти пу макрелі або ло со ся мінімум два ра зи на 

тиж день.
Нежирні сор ти мо жуть ста ти пов но прав ним по ста чаль ни-

ком білка для організму, а як що ни ми частіше замінювати 
м я̀со, об ме жить ся кількість на си че них жир них кис лот, які 
містяться в над лиш ку м я̀с них продуктів, що, у свою чер гу, 
до по мо же підтримувати нор маль ний рівень хо лес те ри ну в 
крові.

Фрук ти мо ря: пе ре ва ги та недоліки
Плю си. Мо люс ки та ракоподібні ду же смачні і бездоганні 

з точ ки зо ру хімічного скла ду. Багаті білками і особ ли во олі-
гоелементамі, во ни низькокалорійні, корисні і вва жа ють ся 
делікатесом.

У кож но го ви ду молюсків особливі властивості. На прик-
лад, мідії ду же багаті залізом, устриці - цин ком, а півник-ру-
дітапес - єдиний мо люск, що містить Оме га-3 кис ло ти.

Якість во ди на фер мах, в якій ви ро щу ють ся і ви лов лю ють-
ся «да ри мо ря», піддається кон тро лю, так що ри зик за бруд-
нен ня хімічними ре чо ви на ми не ве ли кий. Прак тич но всі 
мо реп ро дук ти є дже ре лом йо ду.

Мінуси. У пер шу чер гу це ціна. Крім то го, мо реп ро дук ти 
обов̀ яз ко во повинні бу ти свіжими: зберігаються во ни не дов-
го, і ймовірність отруєння ве ли ка.

Як що у вас є хо ча б най мен ший сумнів, об с маж те їх, а ще 
кра ще - і зовсім не їжте. Мо реп ро дук ти - один із по т уж них 
алергенів, то му тим, хто від при ро ди схиль ний до алергічних 
реакцій, слід до три му ва ти ся обережності.

Чи прав да, що ри ба лег ше перетравлюється, ніж м я̀со?
На відміну від м я̀са, во на містить більше во ло ги, мен ше 

жирів, і во на швид ше перетравлюється. Це особ ли во стосу-
ється нежирної ри би, такої як морсь кий язик або пікша, яка 
затримується в шлун ку не дов ше двох го дин.

Більше жирні сор ти ри би за ли ша ють ся там при близ но 
стільки ж, скільки птах або м я̀со, тоб то 3-4 го ди ни.

Що та ке сурімі?
Крабові па лич ки, кра бо ва со лом ка і т.д. - це риб ний фарш: 

філе пе ре ме лю ють, перемішують, ре тель но про ми ва ють і 
очи ща ють так, щоб вий шов про дукт прак тич но без коль о ру, 
за па ху і сма ку.

Після цьо го у риб ну ма су до да ють підсолоджувачі, рос лин-
не мас ло, крох маль, кон сер ван ти, стабілізатори, підсилювачі 
сма ку, аро ма ти за то ри (зі сма ка ми крабів, кре ве ток ...) і бар в-
ни ки.

Сурімі позбавлені ба гать ох ко рис них влас ти вос тей нату-
ральної ри би, у них знач но мен ше білків, за те ба га то цук ру і 
солі, спо жи ван ня яких ра дять об ме жу ва ти фахівці з пи тань 
хар чу ван ня.

Чи ко рис но дітям паніроване риб не філе?
Все за ле жить від співвідношення в цих ви ро бах ри би і 

жирів: для дітей кра ще ви би ра ти про дук ти, що містять більше 
50% ри би і мен ше 5% жирів.

Калорійність панірованих страв до сить ви со ка, але ри ба в 
паніровці викликає у малюків ку ди більший інтерес, ніж 
прос то відварна або при пу ще на.

Мож на при го ту ва ти кро ке ти (маленькі круглі кот ле ти) з 
риб но го пю ре. Діти з ве ли ким за до во лен ням їдять ті сор ти 
ри би, які за своєю консистенцією на га ду ють м я̀со, на прик лад, 
тун ця, сьом гу або ри бу-меч.

Але в ди тя чо му харчуванні кра ще ско ро ти ти кількість 
консервованої, копченої та солоної ри би.

У кож но му з цих продуктів є додаткові ре чо ви ни: на прик-
лад, коп че на ри ба містить фе но ли (во ни підсилюють за пах 
копченості), кис ло ти, карбонільні з̀ єднання, які впли ва ють 
на біохімію клітини, так що у ве ли ких кількостях коп че на 
ри ба не при не се користі і до рос лим.

Рибні кон сер ви мо жуть містити бар в ни ки, що вик ли ка ють 
алергію, кон сер ван ти (во ни є у всіх кон сер вах, термін при-
датності яких перевищує шість місяців).

У не ве ли ких кількостях ці ре чо ви ни (солі, кис ло ти, сор бат 
калію, нітрати і нітрити) відносно нешкідливі. Але нітрати і 
нітрити здатні на ко пи чу ва ти ся в організмі лю ди ни і не га тив-
но впли ва ють на гемоглобін, поз бав ля ю чи йо го здатності 
пе ре но си ти ки сень у крові.

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

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ СЬОГОДНІ ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!

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

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

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

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

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

“Super Ego” вантажівки на продаж:

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

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

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

Набір водіїв:

“Super Ego” прокат трейлера:

“Super Ego” Physical Damage Insurance:
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Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL  ●  South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)
BBB Rating: A+

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

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

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

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

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

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

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

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

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

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

17 years in business
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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!

70
8-

65
5-

44
83

www.imgtrucking.com

NOW  
HIRING 
ВОДІЇ
до $1/за милю

single/team

Гарну усмішку бажають мати всі, адже 
не хотілося б сміятися, як у всім знаному 
анекдоті, затуляючи рот рукою. Проте 
краса, як відомо, потребує жертв. 

Отож, наділила природа гарними зу-
бами чи ні, дотримуватися правил до-
гляду за ними все одно потрібно.

Догляд за ротовою порожниною
Доглядати за ротовою порожниною по-

трібно регулярно та старанно. Недбалість 
у гігієні не збереже ні часу, ні грошей, адже 
усування проблем (а їх без правильного 
догляду не уникнути) обійдеться значно 
дорожче. Звичайно ж, докладні рекомен-
дації з догляду може дати лише ваш лікар, 
попередньо оглянувши зуби та ясна. Проте 
існують загальні “золоті правила” догляду 
за ротовою порожниною, дотримуватися 
яких радять стоматологи України:

 8 чистити зуби потрібно щонайменше 
двічі на день, після їжі;

 8 чищення має тривати принаймні дві 
хвилини, по 30 секунд на кожну ділянку 
(верхні праві та ліві, нижні праві та ліві 
зуби);

 8 існує багато методів чищення (один з 
них ми викладемо нижче). Можливо, лі-
кар порадить вам дещо інший, проте 
головне – не тисніть сильно на щітку, 
вона має рухатися вільно, щоб не по-
шкодити емалі та ясен;

 8 дуже важливо правильно підібрати щіт-
ку та не забувати міняти її принаймні 

що три місяці;
 8 не лінуйтеся щоразу після того, як щось 

поїли, споліскувати рот водичкою. Іде-
альний варіант – користуватися спеці-
альним ополіскувачем;

 8 ретельно вичистити міжзубні проміжки 
допоможе зубна нитка-флос. Не покла-
дайтеся на зубочистки;

 8 відвідуйте стоматолога для консульта-
цій і професійної гігієни (зняття зубного 
каменю тощо) принаймні раз на півроку. 
Точніший графік порадить ваш лікар – 
адже в певних випадках це потрібно 
робити частіше.
Рекламні ролики та буклети, стоматоло-

ги настирливо рекомендують чистити зуби 
після їжі. Це чули, мабуть, усі. Проте бага-
то людей роблять так лише ввечері. А от 
уранці, щойно стануть із ліжка, протруть 
очі й одразу – чистити зуби. А потім – на 
кухню, розмазувати сніданок по чистих 
зубах. Таке ранкове чищення зубів не при-
носить користі.

Вибираємо зубну щітку
За твердженням експертів, окрім техні-

ки чищення, його частоти та часу, який ви 
на нього витрачаєте, на ефективність ви-
далення зубного нальоту безпосередньо 
впливає тип щітки, якою користуєтеся.

Вибір щіток на ринку нині настільки 
великий, що визначитися доволі важко. 
Звісно, найкращу пораду, зважаючи на 
ваші індивідуальні особливості, може дати 

КРАСА, ЯК ВІДОМО, ЧУТЛИВІСТЬ ДО КОФЕЇНУ ВИЯВЛЯЮТЬ І КРОВОНОСНІ 
СУДИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, І НЕРВОВІ КЛІТИНИ 

Учені Інсбрукського медичного 
університету в Австрії встановили, що 
100 міліграмів кофеїну – доза, еквіва-
лентна двом горняткам кави – стиму-
люють активність ділянки головного 
мозку, відповідальної за короткочасну 
пам’ять.

Під час дослідження, яким керував 
доктор Флоріан Коппелстаттер, 15 до-
бровольців-чоловіків, які протягом двох 
діб не їли, не курили і не пили кави, 
отримували в різний час кофеїн, роз-

чине-

ний у воді, або звичайну воду.
Потім вони проходили функціональ-

ну магніто-резонансну томографію і 
тести на пам’ять і кмітливість. Унаслідок 

обстеження на магнітно-резонансному 
томографі з’ясували, що під впливом 
кофеїну в них підвищується активність 
у лобній ділянці кори головного мозку 
– зони, відповідальної за короткочасну 
пам’ять та інтелект. У чоловіків, які пили 
чисту воду, змін активності головного 
мозку не спостерігали.

Учасники експерименту, які отрима-
ли дозу кофеїну, легше і швидше вико-
нували запропоновані тести.

Як наголошують організатори дослі-
дження, їхній експеримент уперше за-
свідчив безпосередній вплив кофеїну на 
функції пам’яті й інтелект. Раніше за-

гальне підвищення працездатності 
під впливом кофеїну пояснювали 

здатністю цієї речовини стимулю-
вати увагу.

Не варто думати, попереджає 
доктор Коппелстаттер, що вели-
ка кількість випитої кави може 
перетворити звичайну людину 
на інтелектуала. Під впливом 

великих доз кофеїну різко зрос-
тає почуття тривоги, що нейтралі-

зує всі позитивні ефекти.
За словами Коппелстаттера, меха-

нізм впливу кофеїну на різні ділянки 
головного мозку залишається малодос-
лідженим. Учені гадають, що чутливість 
до кофеїну виявляють і кровоносні су-
дини головного мозку, і нервові клітини.
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THE TRUCKER’S ZONE

Здоров‘я

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

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

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

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

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

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

стоматолог. Утім є декілька загальних пра-
вил, на які слід зважати:

 8 вибирайте щітку з невеликою голівкою 
(приблизно два см). Як не дивно, що довша 
та ширша щетина на щітці, то гірше 
вона знімає зубний наліт;

 8 щітка обов’язково повинна мати ще-
тинки, здатні чистити важкодоступні 
зони;

 8 щетинки не мають бути жорсткими, 

щоб не травмувати емаль чи ясна. Пра-
вильну жорсткість – середню чи м’яку 
– допоможе підібрати стоматолог, 
зважаючи на стан вашої ротової по-
рожнини та пасту, якою ви користує-
теся;

 8 перевірте, щоб щетина була не надто 
густою – інакше вона не проникатиме в 
міжзубні проміжки;

 8 ручка щітки має бути вигнутою – так 
легше чистити всі куточки ротової по-
рожнини;

 8 багато щіток нині мають спеціальне 
покриття на ручці, завдяки якому воло-
га щітка не висковзує з рук. Такі щітки 
значно зручніші.
Однак правильно підібрана щітка – це 

ще не все. Дуже важливо вчасно замінюва-
ти їх, адже, за результатами клінічних до-
сліджень, нова щітка здатна видалити на 
30% більше зубного нальоту, ніж щітка, 
якою користуються три місяці. Отже регу-
лярна заміна абсолютно необхідна, при-
чому до того, як щітка стане зовсім “лисою” 
чи “пухнастою”. До речі, лише компанія 
Oral-B випускає унікальні щітки, моделі 
яких мають спеціальні блакитні щетинки 
Indicator, які з часом втрачають свій колір. 
Тільки-но вони знебарвляться до половини 
– час міняти щітку.

На ринку України давно з’явилися елек-
тричні зубні щітки. Наразі вони не надто 
популярні, адже у споживачів ще немає 
довіри до цієї новинки, та й ціна суттєво 

відрізняється від вартості звичайних зуб-
них щіток. Насправді електричні зубні 
щітки таки кращі від звичайних.

Річ у тім, що вони мають різні режими 
обертів і різні насадки, тому можна сказа-
ти, що підходять усім. Ними також можна 
робити масаж для чутливих ясен, вони 
краще чистять зуби. Особливо рекомендую 
користуватися електричними щітками ді-
тям. Інше питання – вартість. Не всі мо-
жуть придбати такі щітки, адже ціна коли-
вається від 50 до 200 гривень. Не хочу, щоб 
це виглядало як реклама, проте якщо вже 
вибирати електричну зубну щітку, то з 
власного досвіду скажу: щітки Oral-B дещо 
кращі від інших.

Популярна новинка для чищення 
зубів
Міжзубні проміжки недоступні для 

звичайних зубних щіток, тож вони потре-
бують особливого догляду. Адже карієс і 
захворювання ясен розпочинаються за-
звичай саме в цих місцях, а спричиняють 
їх скупчення нальоту та частинок їжі між 
зубами. Тому щоразу після їжі рекоменду-
ють користуватися спеціальною зубною 
ниткою.

Нині дуже модно використовувати зуб-
ні нитки. Прийшли вони до нас із Заходу 
нещодавно і ще не надто прижилися. Що 
можна сказати про нитки? Як завжди, од-
нозначної відповіді немає. Вважають, що 
контактні поверхні зубів вони чистять 
дуже добре. Але в одних людей зуби роз-
ташовані рідко, в інших дуже щільно, від-
повідно, в однієї людини між зубами й 
щітка чудово чистить, а в іншої навіть 

нитка не допомагає. Крім того, нитка до-
волі відчутно зачіпає ясна, а це може при-
звести до утворення “кишені” й усклад-
нень. З огляду на це, нитки почали робити 
м’якшими, рекламуючи повну нешкідли-
вість для ясен, але це не видається серйоз-
ною заявою. Загалом спробуйте самі та 
подивіться, чи сподобається це особисто 
вам. Якщо буде краще, то прапор вам у руки 
і нитку в зуби.

Ще однією новинкою є ополіскувачі для 
рота. Це просто ідеальне доповнення до 
традиційних засобів догляду за зубами та 
яснами й незамінний елемент щоденної 
гігієни ротової порожнини. Адже він ефек-
тивно запобігає утворенню зубного на-
льоту та розвитку карієсу, чудово дезодо-
рує та очищає ротову порожнину, до того 
ж має тривалу дію. До складу деяких опо-
ліскувачів рота входять антибактеріальні 
речовини, які запобігають утворенню 
зубного нальоту, та фторид натрію (він за-
безпечує надійний і тривалий захист від 
карієсу). Якщо хтось є противником тако-
го аристократичного засобу гігієни, то його 
можна замінити звичайною водою. Мож-
ливо, ефективність буде меншою, проте все 
ж краще, ніж ніяка. Використовувати 
ополіскувачі слід після вживання їжі, пит-
тя кави, чаю.

Зайве повторювати, що відвідувати 
стоматолога потрібно хоча б раз на рік. 
Звісно, на заваді може стати вартість об-
слуговування. Проте можна брати участь 
в акціях виробників стоматологічних за-
собів гігієни. 

ПОТРЕБУЄ ЖЕРТВ



20

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
25

 л
ис

то
па

да
 2

02
2 

№
 4

7
Д

ол
і л

ю
дс

ьк
і

Військовослужбовців підрозділів спеціального 
призначення Національної гвардії України за-

ведено іменувати універсальними воїнами, адже вони 
володіють багатьма спеціальностями. Саме таким про-
фесіоналом був герой цієї розповіді, 
капітан Вадим Манько.

За посадою він був офіцером з так-
тичної медицини однієї з груп окремо-
го загону спеціального призначення 
Східного територіального управління 
НГУ. За  отриманою у  Національній 
академії Нацгвардії 2017 року військо-
вою спеціальністю – офіцер по роботі 
з  особовим складом, референт-пере-
кладач. За знаннями і навичками – роз-
відник, гранатометник, навідник-опе-
ратор бронетехніки, оператор безпілот-
них літальних апаратів. Та  головне, 
гвардієць із позивним «Омут» був благородною люди-
ною і надійним товаришем, який би не замислюючись, 
пожертвував власним життям задля порятунку побра-
тимів. Так він, зрештою, і вчинив, коли прийняв свій 
останній бій.

13 серпня поблизу села Соснівка, що на півночі Хар-
ківщини, російські окупанти із засідки здійснили дис-
танційно керований підрив бронеавтомобіля «Кугуар», 
у  якому перебувала група медичної евакуації на  чолі 
з капітаном Маньком. Вибух суттєво пошкодив тран-
спортний засіб, найбільше постраждав Вадим, який 
дістав численні поранення тулуба та ніг. Офіцер наказав 
товаришам покинути машину й розосередитися, а сам 
з  останніх сил прикривав відхід вогнем з  баштового 
кулемета, проте ворогам вдалося наблизитися і  роз-
стріляти «Кугуар» з ручних гранатометів. Згодом по-
братими повернулися на місце бою, провели зачистку 
території та забрали тіло Вадима…

За три дні після загибелі офіцера на сайті Президен-
та України було опубліковано Указ № 582/2002, у якому 
серед десятків відзначених за ратну службу гвардійців 
було й прізвище капітана Манька, нагородженого ме-
даллю «Захиснику Вітчизни». Зазначимо, що  це  була 

вже третя його нагорода: 2016-го – був удостоєний 
відзнаки Президента України «За участь в анти-
терористичній операції», а  у  квітні поточного 
року  – отримав медаль «За  військову службу 
Україні», за  звитягу, виявлену під час відбиття 
широкомасштабного вторгнення армії РФ.

Харків’янин Вадим Манько захищав рідне 
місто з  перших годин ворожої навали. О  6:30 
24 лютого зведена група спецпризначенців на бро-
нетранспортері висунулась в  район перехрестя 
шосе Циркуни  – Харків, де  окупанти вже при-
ступили до  облаштування блокпоста, підступи 
до  нього прикривали три бронемашини і  Т-72. 
За пів кілометра від зазначеної точки гвардійці 
зупинились, замаскували БТР і  непомітно на-
близилися до непроханих гостей. Вадиму під час 
атаки дісталась ключова роль – офіцер двічі по-
цілив у ворожий танк з гранатомета і знищив його 

разом із екіпажем.
Окупанти намагалися відстрілюватись, 

але після того, як гвардійці знищили сімох із них, 
уцілілі рашисти змінили тактику – застрибнули 
у свої бронеавтомобілі, роз’їхались і, прикрива-
ючись складками місцевості, відкрили вогонь 
із великокаліберних кулеметів. Раптом один із по-
братимів Вадима подав сигнал, що йому потрібна 
допомога – у нього було прострелено обидві ноги. 
Ризикуючи власним життям, капітан Манько 
кинувся на  допомогу товаришу, наклав йому 
на кінцівки турнікети, зупинив кровотечу та ви-
ніс у безпечне місце.

І це був не єдиний приклад мужності та про-
фесіоналізму офіцера, виявлених у  першому  ж 
бою широкомасштабної війни. Після ефективно-
го використання гранатометів у спецпризначен-
ців лишилося тільки стрілецьке озброєння. За-
лишивши пораненого в укритті, Вадим кинувся 
до залишеного неподалік бронетранспортера і вже 
за кілька хвилин двома чергами з автоматичної 

гармати розстріляв два російські броньовики, «Тигр» 
і «Рись». Зазнавши втрат в живій силі та техніці, ворог 
відступив у  напрямку державного кордону. Під час 

огляду знищеної техніки 
ка пітан Манько взяв 
у полон пораненого офі-
цера загону «Вимпел» 
управління росгвардії 
по  вологодській області 
російської федерації. Ось 
так буває на війні – один 
ініціативний професіо-
нал здатен переломити 
хід бою і вийти перемож-
цем із, здавалося б, безна-
дійної ситуації.

–  Вадим був надзви-
чайно щирим, добрим, іронічним. Ми познайомились 
рік тому, коли я прийшов до загону. Він тоді мені здав-
ся дещо відстороненим та  замкненим. Проте пізніше 
виявилося, що  це  товариш, про якого можна лише 
мріяти. Дуже надійний. Ніколи не цурався допомогти 
іншим, при цьому своїм проблемам давав раду пере-
важно сам. У бойовій роботі він був дуже рішучим, але 
завжди зберігав холодний розум. Відповідно до своєї 
посади Вадим спеціалізувався на тактичній медицині, 
але постійно розвивався професійно й допомагав коле-
гам. У нього це дуже класно виходило, він справді знав 
і умів дуже багато, – згадує друг Вадима та його спаринг-
партнер із  позивним «Боксер». –  Того трагічного для 
всього нашого підрозділу дня ми  були призначені 
до різних бойових груп і працювали не разом. Проте 
напередодні ми із ним багато розмовляли – незадовго 
до своєї загибелі він повернувся до підрозділу з госпі-
талю. Мені здалося, що  Вадим ніби передчуває щось 
лихе, хоча сам він запевняв, що все буде нормально…

«Боксер» згадує, що Вадим опинився на лікарняному 
ліжку після бою, який відбувся 17 червня. Тоді близько 
11:00 під час чергування на спостережному посту капі-
тан Манько помітив чотирьох ворожих розвідників 
й особисто вирушив на їхнє перехоплення. Обійшовши 

росіян з флангу, гвардієць розстріляв усю четвірку. Від-
повідь окупантів не  забарилася  – за  півтори години 
гвардійські позиції «накрило» залпом РСЗВ. Внаслідок 
обстрілу «Омут» дістав серйозну контузію й  був на-
правлений на стаціонарне лікування, проте у госпіталі 
офіцер провів лише кілька днів – він постійно напо-
лягав на виписці, тож лікарям зрештою довелося по-
ступитися і Вадим повернувся на передову.

У  ті  дні гвардійці частин Харківського гарнізону 
брали участь у кровопролитному протистоянні в райо-
ні Дементіївки. Колись мальовниче невеличке село 
в Дергачівському районі перетворилося на руїни. Укра-
їнські військові визволили його ще у травні, проте ворог 
намагався відбити село, розташоване на узвишші непо-
далік українсько-російського кордону, окупанти по-
стійно обстрілювали населений пункт зі ствольної ар-
тилерії, танкових гармат, гранатометів. Утримуючи 
Дементіївку, загинули десятки наших хоробрих воїнів. 
Після передчасної виписки зі шпиталю туди було на-
правлено й капітана Манька.

Близько 8:00 28 червня група спецпризначенців ви-
явила неподалік села ворожий опорний пункт, і перш 
ніж її помітили окупанти, вступила в бій. Вадим Мань-
ко першим увірвався на позицію та двома гранатами 
знищив близько десятка рашистів, решту добили його 
побратими. Але близько 15:00 у напрямку «опорника» 
висунулись три російські бронетранспортери. Ворог 
відкрив шквальний вогонь, намагаючись повернути 
втрачену позицію. Українські оборонці витримали 
вогневу навалу та  дали гідну відсіч окупантам. Пер-
шим же влучним пострілом з протитанкового гранато-
мета капітан Манько зніс башту ворожого БТР та вогнем 
зі стрілецької зброї знищив вісьмох російських солдатів. 
За 20 хвилин ворожий резерв був повністю знищений.

Чимало епізодів гідного виконання бойових завдань 
були згадані у поданні щодо посмертного присвоєння 
капітану Маньку звання Героя України. Ще більше по-
двигів назавжди залишаться в  пам’яті його бойових 
друзів…

– Вадим фанатично любив біг. Якщо була можливість, 
він завжди бігав вихідними, це був його спосіб відпо-
чити, впорядкувати думки та знайти розв’язання будь-
яких проблем. Був дуже амбітним: постійно розвивав-
ся, ніколи не відступався від своєї мети ані у спорті, ані 
у бойовій підготовці, ані у повсякденному житті. Ми всі 
дуже поважали та цінували його. Після 24 лютого він 
раптово розкрився як неабиякий лідер. Люди відчували 
це і тягнулись за ним. Це був справжній товариш, за-
вжди готовий прийти на допомогу, чого б йому це ко-
штувало, – розповідає гвардієць із позивним «Кіт».

За особисту мужність і  героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності 
України, вірність Військовій присязі Указом Президен-
та України № 690/2022 від 6 жовтня 2022 року капітану 
Маньку Вадиму Олександровичу присвоєно звання 
Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (по-
смертно).

Валерія АГІБАЛОВА, 
Сергій МОЛОТКОВ

Фото Дмитра ОБРАЗЦОВА

ДО ОСТАННЬОГО 
ПРИКРИВАВ 

ВОГНЕМ СВОЇХ 
ПОБРАТИМІВ
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Ім’я Дмитра Мамчура широковідоме 
у творчих колах – журналіст, літера-

турний редактор, драматург, непересічна 
особистість і патріот, він устиг потруди-
тись на всеукраїнських телеканалах, 
сайтах, у газетах і журналах. У Чернігові, 
до якого переїхав подалі від столичної 
метушні, заробляв на життя написанням 
п’єс для місцевих театрів, журналістикою. 
Тут митця й застала велика війна. Дмитро 
Мамчур, не вагаючись, пішов до військко-
мату і змінив перо на автомат.

З митців – у стрільці
Коли вранці 24 лютого росіяни пере-

тнули державний кордон і стрімко посу-
нули в напрямку Чернігова, Дмитро був у 
дідівській хатині неподалік Седнева. «На-
передодні російського вторгнення я пої-
хав у село на самоізоляцію – гадав, що в 
мене ковід, – згадує чоловік. – Прокидаю-
ся зранку, чую – канонада. Думаю, що ж 
це таке? Я бував у зоні АТО як волонтер, 
тож знаю, як «працює» різна зброя, – за 
звуком розібрав, що б’ють із артилерії 152-
го калібру. Виходжу, чую – досить близько 
луплять. Вирішив прориватись у місто».

До Чернігова Дмитра Мамчура підвіз 
боєць ЗСУ, який добирався до військко-
мату. Спершу чоловік разом зі своїм дру-
гом-журналістом Олегом Головатенком 
висвітлював бойові дії, які вже точилися 
на підступах до міста. «Бачили, як працю-
вали наші САУ по ворогу. Ми сподівали-
ся, що буде створено якийсь координацій-
ний центр, в який би стікалась і відфіль-
тровувалась уся інформація, але цього так 
і не зробили, – розповідає Дмитро. – Отак 
два дні походив, а потім прибув у війсь-
ккомат. Там сказали, що беруть мене на 
замітку, бо я ж капітан запасу. Якраз за 
моєю військовою спеціальністю з’явилася 
вакансія заступника командира роти з 
морально-психологічного забезпечення».

Так чоловік потрапив у 21-й окремий 
стрілецький батальйон, прикріплений до 
Першої танкової бригади. Відтак довело-
ся воювати в найгарячіших точках – Но-
воселівці, Количівці, інших населених 
пунктах поблизу Чернігова. «Ми були 
скрізь, де йшли серйозні бої, – розповідає 
Дмитро. – Боронили лижну базу – фак-
тично окраїну Чернігова, ворота в місто. 
Це був передній край, щодня тривали 
обстріли, працювала ворожа авіація, за-
ходили диверсійні групи. Нас хотіли 
звідти витіснити, бо для них ці позиції 

були важливими. Понад 
три тижні ми оборонялись 
і встояли».

Ворогу не по зубах
21-й окремий стрілець-

кий батальйон створю-
вавсь як добровольче фор-
мування. Всіх об’єднувала 
мотивація нещадно бити 
ворога! Тому коли в Черні-
гів через позиції, де стояв 
батальйон, намагалися 
проникнути професійні 
російські диверсанти, до-
бровольці виявились їм не 
по зубах. «У нас була анти-
диверсійна гру па, яка 

складалася з колишніх бійців АТО, роз-
відників, десантників, а також тих, хто 
взагалі не розповідав, де служив і воював. 
Це дуже професійні воїни, – пояснює 
Дмитро Мамчур. – Я працював з особо-
вим складом, доносив бійцям інформа-
цію, перевіряв пости – як почуваються 
хлопці, чи все у них є».

Під час одного з чергувань, коли в 
бійців із підрозділу Дмитра Мамчура 
розрядилася рація, він поніс їм батареї і 
нарвався на вогневу групу противника.

– Їх було близько тридцяти чоловік, а 
нас спочатку всього троє, – розповідає 
військовий. – Урятувала достатня кіль-
кість набоїв. Двоє з нас стріляли, а третій 
боєць, який, на жаль, у наступному зітк-
ненні загинув, швидко заряджав магази-
ни. Приблизно за 25 хвилин короткими 
одиночними чергами ми відстріляли по 
15 «ріжків». Потім настало затишшя, і 
ворог, напевне, подумав, що в нас закін-
чилися набої. Росіяни підійшли досить 
близько, щоб взяти нас у полон. Мій боєць 
кинув дві гранати Ф-1. А потім їм ще й 
дісталося від автоматів.

На підмогу трьом відчайдухам при-
йшла підтримка – гранатометна, кулемет-
на, а також бронегрупа. «Наші завдали їм 
такого удару, що вони відступили. Вна-
слідок сутички московити втратили бо-
йову розвідувальну машину і танк Т-72, 
– розповідає Дмитро Мамчур. – Їхніх 
поранених і мертвих забирав «Тигр», але 
його, на жаль, підбити не вдалося».

Цей бій відбувся наприкінці березня, 
а потім ворог завдав по лижній базі авіа-
удару. Розпочалася пожежа, приміщення 
було зруйноване, однак наші утримували 
позиції навколо нього. Під час одного з 
артилерійських обстрілів Дмитро «пій-
мав» два осколки. «Прибігаю на базу, 
кажу: «Хлопці, в мене зі спини щось стир-
чить». А там – осколок, – усміхається 

боєць. – Застряг глибоко, увійшов у тіло 
над плитою бронежилета, пробивши 
куртку та светр. Один осколок я само-
тужки витягнув, а отой, що у спині, – лі-
кар. На щастя, обійшлося без запалення, 
нічого не загноїлось».

Ми на своїй землі!
Окрім усього, Дмитро Мамчур ще й 

психолог, тож досвід спостереження вва-
жає чи не найціннішим для себе. «Війна 
дала можливість більше пізнати людей. 
Мені подобається спостерігати за тим, як 
люди дають раду своїм внутрішнім кон-
фліктам, як вони загартовуються. Я дізна-
юсь багато цікавого із психології, – ді-
литься одкровенням він. – Ця війна є ві-
йною сутностей. У ній будь-яка подія 
націлена на передачу посилів. Наш про-
стий: «Ми сильні, ми на своїй землі, і віді-
брати її у нас зможе хіба що Бог, якщо на 
те буде Його воля». А вони посилають нам 
меседж: «Ми вас захопимо, знищимо, нам 
треба все…» Це протистояння світогля-
дів. Ідеться про те, щоб показати, чия 
ментальна карта правильніша. Наша! 
Чому? Бо ми собі не брешемо! Наше ко-
мандування нам не бреше! Ми знаємо 
свою історію, в багатьох селах досі 
пам’ятають, хто з козаків загинув у по-
ходах. Завдання ворога – стерти нас і 
пам’ять про нас, адже ми одна з найдав-
ніших націй світу. Про далеких пращурів 
українців писав іще Геродот. Тут і скіфи, 
і неври, сармати, сколоти. Ми тут авто-
хтони, а не зайди, і ця земля наша, нікого 
сюди не пустимо».

Дмитро щиро пишається своїми по-
братимами, які так само пішли захищати 
Батьківщину добровольцями. «Журналіс-
ти, викладачі, інженери, кондитери – кого 
в нас тільки нема, – розповідає чоловік. 
– Із професором історії, який служить у 
нашому підрозділі, ми прийшли до вій-
ська в один день. Пішки під обстрілом. Усі 
люди вмотивовані, кожен вбачає в захис-
ті країни свій обов’язок. У нас багато ве-
теранів АТО, вони дуже допомагають 
своїми порадами тим, хто не служив 
узагалі. Ворог відступив, хоча росіяни 
дуже вихвалялися тим, що Чернігів штур-
мували «професіонали-десантники». Ті 
«герої» тікали, кидаючи техніку, облад-
нання».

Воїнові боляче дивитися на наслідки 
безчинств російських варварів у Чернігові. 
Але він не має сумнівів, що місто зі слав-
ною історією відродиться, бо має шалену 
внутрішню силу і прекрасних людей. «Те, 
що орки зробили з Черніговом, з іншими 
населеними пунктами, – закономірний 
наслідок виправдання і підтримки росія-
нами їхніх тиранів. Росія – імперія зла, 
увесь світ тепер це розуміє, і вона неодмін-
но заплатить за все, що заподіяла Україні», 
– певен чоловік. Як талановитий митець, 
котрий вникає в сутність речей, і як вій-
ськовий, Дмитро Мамчур вірить у те, що 
ця війна завершиться драматично для 
росіян, а українці стануть найвідомішою 
та найсміливішою нацією у світі. Іншого 
нам не дано – воля або смерть!

Віталій НАЗАРЕНКО

Features of the business for sale:

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

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

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

For sale truck repair business in Addison
Are you iterested in owning a 
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?

ЗМІНИВ 
ПЕРО НА 
АВТОМАТ



22

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
25

 л
ис

то
па

да
 2

02
2 

№
 4

7
Д

ол
і л

ю
дс

ьк
і

ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ… 
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ! 

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!

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

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

СТЕНОЗ? 
• У Вас з’явилась слабкість в ногах і біль в попереку? 
• Можливо у вас стеноз хребетного каналу (грижа міжхребцевого диска). 
• Вам потрібна ДЕКОМПРЕСІЯ!

Декомпресія Можливо, причина в патології верхньо-шийного відділу хребта, і як результат - шийно-черепному синдромі 
Защемлення нервів і сосудів знімає ДЕКОМПРЕСІЯ! - звільнення нервових волокон, защемлених випнутим диском, 
або спазмованими м’язами. Це універсальний спосіб зняти спазм, набряк, запалення і усунути першопричину болі.

Comprehensive Rehabilitation Clinic
АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.

Майор Богдан Карватко, військовослужбовець 
бригади оперативного призначення імені 

гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії 
України, загинув у червні 2022 року, боронячи 
від окупантів місто Лисичанськ Луганської об-
ласті. Богдану було лише 28 років, проте він 
прожив яскраве і гідне життя – встиг зробити 
успішну військову кар’єру, створити родину, а 
після початку повномасштабного російського 
вторгнення не тільки вміло керував ввіреними 
йому підрозділами, а й особисто знищив чоти-
ри одиниці ворожої техніки і близько трьох 
десятків рашистів.

Бути офіцером та служити своїй країні Богдан 
Карватко мріяв з дитинства. 2010 року 16-річний 
уродженець Вінниці вступив до факультету внутрішніх 
військ Навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та 
ВВ столичної Національної академії внутрішніх справ 
(нині цей факультет перетворений на Київський інсти-
тут Національної гвардії України).

У липні 2014-го лейтенант Карватко обійняв посаду 
командира взводу бригади НГУ. Він поступово підні-
мався кар’єрними сходинками, був командиром батареї 
і роти, офіцером та старшим офіцером відділення бо-
йової та спеціальної підготовки, а в липні 2021 року був 
призначений старшим помічником начальника відді-
лення бойової та спеціальної підготовки бригади.

Принциповий і вимогливий офіцер приділяв осо-
бливу увагу навчанню особового складу, особисто 
проводив заняття та польові виходи, зокрема щодо 
відпрацювання навичок застосування протитанкових 
ракетних комплексів. Як і більшість українців, він не 
чекав ворога на порозі свого дому, а у разі чого був 
спроможний захищати його. Молодому, амбітному та 
життєрадісному чоловікові було що боронити і заради 
чого жити. Він дуже любив свою дружину і доньку, 

друзів, спорт і Київ, що вже став для нього 
рідним. Мав козацький характер і гідність, 

які б ніколи не дозволили терпіти, щоб на 
нашій землі розпоряджалися чужинці.

Від ночі 24 лютого, коли російська 
армія вдерлася на територію України, 
майор Карватко разом з військовос-
лужбовцями свого з’єднання обороняв 
столицю. Зокрема, офіцер доклав зна-
чних зусиль для організації та облад-
нання вогневих позицій у районі Ки-

ївського водосховища, прикриваючи 
позиції зенітників ЗСУ. Потім очолив 

зведений підрозділ, що дістав бойове за-
вдання взяти під охорону аеродром спор-

тивного комплексу «Чайка» та не допустити 
висадки ворожого десанту. Ці завдання Богдан виконав 
на відмінно. Попри неодноразові спроби прорватися до 
столиці, ворог щоразу діставав гідну відсіч. Зокрема, в 
одному з боїв майор Карватко особисто знищив ворожу 
бойову машину піхоти та 9 окупантів.

На початку червня Богдан Карватко відбув на схід 
України, де тривав потужний наступ російських військ. 
Офіцер став одним із героїчних оборонців міста Сєвє-
родонецька Луганської області. Чого вартий лише бій 
17 червня 2022 року, коли підрозділ під його команду-
ванням зайняв позиції на околицях села Метьолкіного 
неподалік Сєвєродонецька.

Намагаючись прорвати оборону гвардійців, проти-
вник кинув в атаку два танки Т-62М, одну БМП та 
близько 60 вояків. Спрогнозувавши дії ворога, майор 
Карватко замінував підходи до позицій. Підпустивши 
рашистів поближче, офіцер здійснив дистанційний 
підрив мін, знищивши танк та БМП. Після цього Богдан 
Владиславович із ручного протитанкового гранатомета 
підбив другий Т-62М, а потім вогнем з ручного кулеме-
та знищив 5 окупантів. Атаку було відбито.

Богдан Карватко завжди був скромною людиною, 
ніколи не хизувався відвагою в боях, але дуже пишався 
одним своїм вчинком. 19 червня 2022 року окупаційні 
війська вкотре обстріляли Сєвєродонецьк із реактивних 
систем залпового вогню «Град», у кількох житлових 
будинках почалася пожежа. Розуміючи, що там могли 
залишитися люди, офіцер організував пошук та еваку-
ацію потерпілих.

В одній із квартир Богдан Владиславович знайшов 
жінку з дитиною і вивів їх у безпечне місце. Загалом 
того дня гвардійці на чолі з майором Карватком еваку-
ювали 18 місцевих жителів, зокрема трьох дітей, пере-
правивши їх через річку Сіверський Донець…

20 червня 2022 року Богдану Карватку доручили за-
йняти рубіж оборони на північних околицях міста 
Лисичанська та здійснити вогневе прикриття автодо-
роги Сєвєродонецьк – Бахмут, якою відходили колони 
окремої аеромобільної бригади та окремого мотопіхот-
ного батальйону Збройних Сил України. Попри масо-
ваний обстріл позицій гвардійців з реактивних систем 
залпового вогню, вони упродовж трьох годин тримали 
оборону. Коли захисні споруди були фактично зруйно-
вані, рашисти пішли в наступ, і виникла загроза опи-
нитись в оточенні. Майор Карватко наказав підлеглим 
відходити на запасні позиції, а сам залишився прикри-
вати їх вогнем із кулемета. Хоробрий офіцер знищив 
близько десятка загарбників, аж поки не зазнав смер-
тельного поранення.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності 
України, вірність Військовій присязі Указом Президен-
та України № 657/2022 від 16 вересня 2022 року майору 
Карватку Богдану  Владиславовичу присвоєно звання 
Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» 
(посмертно).

Сергій ДІДИК

НА ФРОНТІ ВРЯТУВАВ МИРНИХ МЕШКАНЦІВ, А ПОТІМ – І СВІЙ ПІДРОЗДІЛ
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Майор Олександр Кукурба здійснив 
більше ніж сотню бойових вильотів, 

знищив багато рашистів, броньованої техніки 
та інших цілей російських окупаційних військ, 
за що ще за життя був удостоєний звання Героя 
України. 26 липня Олександр Кукурба загинув, 
захищаючи українське небо.

Днями у рідному Нижньовербізькому ліцеї 
відкрили меморіальну дошку воїну. Невдовзі 
ліцей на  Коломийщині, де  добре пам’ятають 
пілота та  пишаються ним, ще  й  матиме ім’я 
Олександра Кукурби.

– Такого ентузіазму у винищенні загарбни-
ків треба ще пошукати, – діляться побратими 
пілота. – Дивлячись на кількість і результатив-
ність польотів, ми  жартували, що  він тягне 
на другу Зірку Героя. Хоча, які жарти? Це було б 
абсолютно заслужено! Цілком можливо, що він 
став би першим у історії двічі Героєм України. 
Олександру не потрібні були звання чи високі 
посади, йому по-
трібен був тільки 
літак і більше ра-
кет. Він був од-
ним із  найкра-
щих воїнів, йому 
можна було дові-
рити найсклад-
ніше завдання 
і  бу ти впевне-
ним, що він впо-
рається.

У  родині Ку-
ку рби не  було 
л ь о т ч и к і в 
чи  військовос-

лужбовців. Проте він ще з шести років 
амбітно заявив про плани на майбутнє 
і жодних «ні» для нього не існувало.

– Чи хотілося б мені, як матері, його 
відмовити? Звісно! Але він по-дорослому 
серйозно говорив про «свідомий вибір», 
«захист українського неба»… – поділи-
лась мати Героя.

З метою вшанування пам’яті захисни-
ків та захисниць України одну з вулиць 
у Соборному районі Дніпра переймену-
вали на  честь Героя України майора 
Олександра Кукурби. Відповідне рішен-
ня ухвалили депутати під час чергової 
сесії міськради.

–   Д е р у с и ф і к у в а л и 
ще низку назв вулиць і про-
спектів, – повідомив місь-
кий голова Дніпра Борис 
Філатов. – Відтепер маємо 
вулиці Незламну і  Олек-
сандра Кукурби, україн-
ського льотчика-штурмо-
вика майора Повітряних 
Сил Збройних Сил України 
і Героя України, який зни-
щив чимало ворогів та  їх-
ньої техніки, і  загинув 
в бою.

Нагадаємо, з  24  лютого 
27-річний Олександр був 
відзначений найвищими 
державними нагородами – 
став лицарем ордена Богда-
на Хмельницького I, II та III 
ступеня і  отримав звання 
героя України. На  момент 

отримання Золотої Зірки відважний льотчик, ас, майор 
Кукурба виконав 100 бойових вильотів, знищив 15 тан-
ків, приблизно 50  бойових одиниць бронетехніки 
та інших засобів, а також більше ніж 300 загарбників. 
Він літав на Су-25. Загинув у бою за Україну 26 липня 
2022 року о 7:25 ранку в Дніпропетровській області.

Він загинув у  27  років.  Професійний штурмовик, 
хороший друг, люблячий син, Герой України…

У твіттері збереглося відео одного з польотів Олек-
сандра Кукурби.

Вічна пам’ять Герою.

Олександр КОЛЕСНИК,  
Анастасія ОЛЕХНОВИЧ

НА ЧЕСТЬ ГЕРОЯ УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРА КУКУРБИ

21-го листопада 
- понеділок

Собор Архістратига Михаїла  
10:00 година ранку Божественна Літургія 

24-го листопада 
- четвер

День Подяки - Тнапкздіміпу 
10:00 година ранку Божественна Літургія 

27-го листопада 
- неділя

Святого Апостола Пилипа 
10:00 година ранку Божественна Літургія 

04-го грудня 
- неділя

Введеня в Храм Пресвятої Богородиці  
10:00 година ранку Божественна Літургія 

11-грудня  
- неділя

ХРАМОВЕ СВЯТО СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВО-
ЗВАНОГО  
10:00 година ранку Божественна Літургія Храмовий 
Бенкет

13-го грудня  
- вівторок

Святого Апостола Андрія Первозваного  
10:00 година ранку Божественна Літургія

17-го грудня - 
субота

Великомучениця Варавара  
10:00 година ранку Акафіст св. Вараварі

18-го грудня 
- неділя

10:00 година ранку Божественна Літургія

19-го грудня  
- понеділок

Архієпископа Миколая Чудотворця  
10:00 година ранку Божественна Літургія

25-го грудня 
- неділя

Неділя Святих Праотців 
10:00 година ранку Божественна Літургія

01-го січня  
- неділя

Неділя перед Різдвом Христовим 
10:00 година ранку Божественна Літургія 

06-го січня  
- п’ятниця

Навечір’я Різдва Христового Святий Вечір 
6:00 година вечора Велике Повечір’я

07-січня  
- субота

Різдво Господа Бога нашого Ісуса Христа 
10:00 година ранку Божественна Літургія Колядки в храмі 

08-го січня  
- неділя

Собор Пресвятої Богородиці 
10:00 година ранку Божественна Літургія 

09-го січня  
- понеділок

Першомученика Стефана 
10:00 година ранку Божественна Літургія

14-го січня  
- субота

Найменування Господнє 
10:00 година ранку Божественна Літургія

15-го січня  
- неділя

Недля перед Богоявленням 
10:00 година ранку Божественна Літургія 

18-го січня  
- середа

НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ 
6:00 година вечора Велике Повечір’я Освячення Свято-
Йорданської Води 

19-го січня  
- четвер

БОГОЯВЛЕННЯ 
10:00 година ранку Божественна Літургія Освячення 
Свято-Йорданської Води перед храмом 

22-го січня  
- неділя

10:00 година ранку Божественна Літургія Свято Держав-
ности Молебень 

29-го січня  
- неділя

10:00 година ранку Божественна Літургія Панахида 
присвячена Героям Крутів

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІННЯ  
В КАТЕДРI СВЯТОГО АПОСТОЛА 

АНДРIЯ ПЕРВОЗВАНОГО
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«Дякую вам за хліб», – каже Діма волонтерам, і моє 
серце стискається від болю. Поки їдемо селами Дворі-
чанської громади Куп’янського району зі Стародуба до 
Колодяжного, у мене з голови не йде цей хлопчик, який 
разом із братом зустрів волонтерів біля хвіртки слова-
ми: «А можна ще хлібинку?». Я думаю про те, що як це 
так: скоро мине перша чверть ХХІ століття, а хлоп’я 
радіє не цукеркам чи морозиву, навіть не планшетові з 
відеогрою, а звичайному буханцю...

ОКРАЄЦЬ ХЛІБА
Брати живуть із дідом та бабою, пенсіонерами, у яких 

проблеми зі здоров’ям. Допомоги чекати нізвідки… 
Мати, до речі, мешкає десь у Харкові, та їхати до неї 
хлопці не хочуть. Від Стародуба до кордону з Росією 
рукою подати, і Дмитрик у свої десять розуміє, що війна 
після визволення наших територій не скінчиться. Тож 
у разі, якщо доведеться евакуйовуватися, просить за-
брати його з братом до рідної тітки.

Коли ми на початку жовтня возили гуманітарну до-
помогу, деокуповані села існували без світла й газу. У 
таких умовах млинців чи якогось коржа ще можна 
зготувати, а от щоб спекти паляничку, потрібно мати 
або духовку, або піч. Однак печі у зв’язку з суцільною 
газифікацією селяни свого часу повикидали... Тож зро-
зуміло, чому для Дмитрика найбільші ласощі – свіжий 
окраєць.

Окрім хліба насущного, не вистачає духовного. Шко-
ли в довколишніх селах у перших числах жовтня не 
працювали. У Харкові чи за кордоном діти навчаються 
дистанційно. А тут ні світла, ні Інтернету.

– Під час окупації ми ходили в школу чотири дні, – 
розповідає сусід Дмитра Сашко, – а відколи ті (це він 
про окупантів. – Авт.) дременули, сидимо без науки.

ПРАГНУТЬ УБИТИ МАЙБУТНЄ
Вже стали крилатими слова про те, що «у війни не 

жіноче обличчя». Але ж і не дитяче! Коли ворог цілить-
ся по цивільній інфраструктурі чи по хатах пересічних 
людей, то йому байдуже, чиє життя може обірвати ар-

тилерійський набій. Вражає німим болем світлина, яка 
облетіла перші сторінки світових видань і потрапила в 
усі теленовини: батько тримає руку вбитого на авто-
бусній зупинці в Харкові сина і молиться над його 
мертвим тілом...

Маємо офіційну інформацію: станом на ранок 23 
жовтня внаслідок війни загинули 430 дітей, 820 дістали 
поранення різного ступеня важкості. «Ці цифри не 
остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в 
місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово 
окупованих та визволених територіях», – пояснили в 
Офісі генпрокурора.

Через війну пошкоджено 2663 заклади освіти. З них 
326 зруйновано повністю, і близько 200 з цього числа 
– на Харківщині. В окремо взятій Золочівській громаді, 
що межує з РФ, не вціліло жодної школи – ні в місті, ні 
в селах.

IМПЕРІЇ ПОТРІБНІ ЯНИЧАРИ
Москалі до цієї війни готувалися ретельно. І насам-

перед вони відточували зброю інформаційну, розрахо-
вану на вбивство як дорослих душ, так і дитячих. До 
цієї думки спонукають величезні банери, розвішані по 
всіх містах і селах щойно звільненої від окупантів те-

риторії. Одне з гасел, виведене на триколорі, що зустрі-
чає при в’їзді в Ківшарівку: «Мы с Россией один народ». 
Якщо цілодобово втовкмачувати псевдоісторичну ма-
ячню в голови людей, то де гарантія, що хтось не скаже: 
«І справді...» А діти з їхніми ще не сформованими по-
глядами?

Окупанти намагаються перетворити маленьких 
українців на яничарів із перших днів війни. Напевне, 
аби в майбутньому вони не дізналися, чиїх батьків діти. 
Зі шкільних і публічних бібліотек вилучають і спалюють 
українські підручники та художню літературу. В Бала-
клійській громаді лише в одному закладі знищили 
близько півтори тисячі книжок.

У Куп’янському районі дітей змушували топтати не 
тільки український національний прапор, а й портрет 
Шевченка, і казати на камеру, яка знімала це блюзнір-
ство, що наш Кобзар нацист. До цього не додумалися ні 
гітлерівці, ні більшовики. Це зомбування – як вірус, 
котрий можна підхопити за одну мить, а лікувати до-
ведеться довго.

Напевне, потрібна буде психологічна реабілітація і 
дітям, яких вивезли нібито на відпочинок під Гелен-
джик. За кілька місяців їм там так промиють мізки, не 
сумнівайтеся, що спробуй потім поставити їх на місце. 
Батьки кажуть – вони хотіли, щоб їхні кровиночки 
перебули у безпечнішому та ситнішому місці. А тепер, 
аби повернути дитину додому, потрібно їхати в РФ, і ще 
не відомо, чим така поїздка завершиться. Відомо, що з 
окупованих територій Харківщини вивезли близько 200 
дітей. Справжньої цифри не знає ніхто.

Фізик-ядерник у мирному житті, а тепер командир 
саперного підрозділу Леонід Онищенко спілкувався з 
жителями щойно визволеного невеличкого села, з яко-
го забрали в Росію чимало дітей.

– У мене склалася думка, що тут діє якась спеціальна 
програма окупантів, – каже він. – Уже гриміло, росіяни 
кидали коло Ізюма техніку і зброю, але не забували ви-
возити дітей…

Леонід ЛОГВИНЕНКО

НЕДИТЯЧЕ ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ
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«Наша Мар’яна повертається!!!» – у ніч проти 22 ве-
ресня я кричала до рідних так, що почули й сусіди. 
Несила було впоратися з емоціями!

Бо хіба могли ми, земляки, не впізнати її?! Як гідно 
ця молода жінка при надії долала останні метри, що 
відділяли від рідної землі! Нарешті вона в Україні! І не 
сама! Це про неї одразу ж сказав Президент: «Насправ-
ді ми повернули не 215, а більше українців».

А вже за три доби Мар’яна народила донечку: мала 
Ганнуся таки дочекалася маминого повернення додому, 
дозволила їй перевести дух і лише тоді попросилася на 
світ. Отакі вони, наші україночки, в яких незалежність 
та гідність закладені в генах!

…Ще за тиждень до повернення наших бранців, серед 
яких і Мар’яна Мамонова (Черепушко), разом із рівня-
нами виходила на акцію підтримки на Театральній 
площі міста. З її рідного Млинова приїхали батьки – 
Володимир та Оксана Черепушки. А ще – молоді мами 

з дітками, багато з яких ще у візочках.
«Що ми можемо вдіяти? Писали листи й Ірині Вере-

щук, і на Верховну Раду, й до Президента. Кажуть, 
треба ще трохи почекати. А їй же ось-ось народжувати: 
народить дитину – заберуть. І, може, ніколи більше її 
не побачимо, це все в руках росіян», – цілком природно 
тривожився тато. А мама… Мама не встигала витирати 
сльози розпачу. І ось невдовзі вони змінюються на ра-
дісні, що вже ллються рікою в чернігівській лікарні, де 
вони зустрілися з Мар’янкою одразу після повернення. 
Саме там, неподалік кордону, вона пройшла перші об-
стеження. А з Волинського перинатального центру, де 
Мар’яна мала народжувати, вже мчала за нею бригада 
фахівців… Устигли! Через 12 годин після прибуття до 
Луцька жіночого українського війська прибуло: на світ 
з’явилася дівчинка завважки 3 кілограми 255 грамів і 
аж 57 сантиметрів завдовжки! Ось що значить – мами-
на військова виправка! Це маленьке диво нарекли гар-
ним українським іменем Ганнуся.

На початку жовтня її з мамою виписали додому. По-
руч – щасливий тато Василь: звучить же – Ганна Васи-
лівна, чи не так? Вони з Мар’яною в сучасних стильних 
вишиванках – оберегах їхньої родини. Тут і найщасли-
віші в світі бабуся та дідусь, родичі. Й посестра Мар’яни 
Анастасія Чорненька, яка була поруч і як тільки могла 
підтримувала її в полоні. А ще – зовсім не знайомі люди 
з різних міст: якимсь дивом вони дізналися про цю по-
дію й вирішили розділити радість із «нашою Мар’яною». 
Приміром, пані Тетяна приїхала з півторамісячною (!) 
донькою з Рівного: каже, вони не раз виходили на акції 
на її підтримку. Бо здорові діти, народжені в Україні, 
– наше найголовніше багатство. Наш генетичний код.

Провести маму з Ганнусею в нове життя вийшов 
увесь колектив медиків перинатального центру. Виши-
кувалися й курсанти місцевого військового ліцею: 
«Слава Україні!» – «Героям слава!» – відлунює їхнє 
чітке вітання. А навколо – квіти, подарунки та сльози 
радості… Ось так ми зустрічаємо своїх: чуєте там, у 
мордорі?

Мар’яна зізнається: її тримала віра в Україну. Вона 

чомусь була переконана, що народить хлопчика – май-
бутнього захисника. Втім, Усевишній вирішив інакше: 
вочевидь, краса нам нині потрібна не менше, ніж сила… 
Найголовнішими для неї зараз є дві речі: «попрацювати 
в статусі мами» й сповна насолодитися ним, та щоб 
неодмінно повернулися до своїх родин усі наші поло-
нені. У цьому Мар’яну підтримує чоловік, який не мав 
зв’язку з дружиною довгі пів року. Дарма що там, в 
Оленівці, на неї тиснули психологічно: мовляв, і чоловік 
тебе покинув, і Україна…

Але Мар’яна вірила: через які терни не довелося б 
пройти, вони обов’язково будуть удома. На благосло-
венній Богом рідній землі. Якої немає більше ніде в 
цілому світі.

…Вчитуюся в біографію Мар’яни: народилася в міс-
течку Млинів на Рівненщині 12 жовтня 1991-го. Отже, 
вона ровесниця нашої незалежності! До того ж з’явилася 
на світ у краю-колисці УПА, в переддень Покрови Пре-
святої Богородиці та Дня захисника України. Що це – 
збіг обставин чи історичний символізм? Вочевидь, і те, 
й інше.

Військовим лікарем вирішила стати 2014-го, під час 
Революції гідності: закінчила Тернопільський націо-
нальний медуніверситет ім. Горбачевського та магістра-
туру Київської військово-медичної академії. Мала чо-
тири ротації до АТО-ООС: рятувала наших поранених 
у шпиталях на передовій. Дослужилась до капітана, 
начальника медичної служби 501-го окремого баталь-
йону морської піхоти 36-ї окремої бригади імені контр-
адмірала Михайла Білинського. З початку повномасш-
табного вторгнення Росії працювала в Маріуполі. Там 
і потрапила в полон 4 квітня. Він відібрав у неї пів року 
життя, але ще більше загартував український дух. Пи-
шаємося тобою, Мар’яно! І мріємо, щоб ніколи не схо-
дила з обличчя твоя чарівна усмішка… Переможемо!

Днями Мар’яна Мамонова урочисто отримала новий 
український паспорт: окупанти відібрали в неї доку-
менти й не повернули їх. Щаслива родина тепер живе в 
Луцьку: тут їм подарували двокімнатну квартиру.

Інна ОМЕЛЯНЧУК

Фабрика Melrose Park шукає
ПРАЦІВНИКІВ з досвідом роботи
на ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ з ЧПУ

 відмінні умови праці

 оплачується
понаднормова 
робота

 оплачувані 
свята

 5 тижнів 
оплачуваної 
відпустки

Будь ласка, зателефонуйте, 
щоб домовитися про 

співбесіду за адресою: 
1975 N. 17th Ave. Melrose Park

Фабрика Melrose Park шукає
ПРАЦІВНИКІВ з досвідом роботи
на ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ з ЧПУРОБ

ОТА

Телефон: 708-450-1010

ТИ ТІЛЬКИ УСМІХАЙСЯ, 
МАР’ЯНКО!
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і Із 24 лютого пані Галина Конькова із Рівного не 

розлучається з військовою тематикою. Разом із 
Наталією Сайкевич вирішили спрямувати зусилля на 
створення захисного обмундирування для снайперів, 
розвідників, наших диверсійних груп, що працюють у 
ворожому тилу. Розповіли про це знайомим, а ще – через 
фейсбук-сторінку «Покрови» звернулися до небайду-
жих: зголосилося чимало жінок. Власник приміщення 
надав його їм у користування безкоштовно.

Вихідних та свят у них немає: дівчата постійно змі-
нюють одна одну. Серед них – Оксана Стрижоус та 
Катерина Стороженко. Застала їх за роботою: вони саме 
плели «кікімору». Оксана, найвища на зріст серед усіх, 
приміряє верхню, затим нижню частину виробу на себе: 
залишилось якихось 20 сантиметрів і – готово!

Чоловік Катерини, Дмитро Стороженко, 2019-го ви-
їхав із Криму на материк: там залишив усе, що нажив. 
І пішов до ЗСУ захищати Україну. Нині він на передовій. 
Тож Катя в такий спосіб іще й відволікається від три-
вожних думок.

– Я вже, мабуть, дисертацію можу захистити по цих 
«кікіморах» та «лісовиках»: багато в чому Інтернет до-
поміг, щось освоїли, як то кажуть, методом спроб і 
помилок. Гадаю, це ремесло вже не зникне: до нас і 
після війни можуть звертатися, приміром, орнітологи, 
які спостерігають за птахами, чи фотомисливці, – каже 
Галина Конькова.

Основа кожного виробу – рибальська сітка. Втім, нині 
знайти її дедалі складніше. До речі, маскувальне по-
криття розміром 10 на 4 метри одна жінка, яка вже добре 
набила руку, плете 9 днів: це якщо щодня працювати з 
9-ї ранку до першої ночі! А якщо менш посилено, часу 
знадобиться значно більше: тож уявіть, яка це нелегка 
скрупульозна праця! У кожне «віконце» сітки вплітають 
попередньо розібрану мішковину (мішки мають бути 
колишні, джутові), а ще – смужки з натуральних мас-
кувальних кольорів тканин. Шукають матеріал для 
роботи, де тільки можуть: щось передають волонтери 
чи приносять із дому, щось купують у секонд-хендах. І 

в цьому темпі та ритмі, які задали собі самі, дівчата 
крутяться від ранку до смеркання. Вони просто невтом-
ні, як і наші захисники!

Така ж талановита і рівнянка Тамара Бацмай. Вона і 
картини малює, й книжки для дітей пише та видає. А 
від початку війни плете той-таки маскувальний одяг та 
готує обіди для біженців в одному із соборів міста. 
Питаю, чи не затяжко їй, бо знаю, що пережила кілька 
складних операцій.

– Втомлююся страшенно, – не приховує пані Тамара. 
– Але як трішечки відпочину, біжу на зустрічі з дітками 

– вони дарують мені крила! Ось днями 
була дітвора від 5 до 10 років із Крама-
торська, Слов’янська, Харкова, Донецька, 
Маріуполя. Хтось із мамою прийшов, 
хтось із бабусею. Разом уголос читали 
книжку «Моя Україна»: там я зібрала 
унікальні факти про нашу країну. А тоді 
питаю: яку відому українську пісню спі-
вають багатьма мовами світу? Я мала на 
думці «Щедрик». А діти, не змовляючись, 
одразу почали: «Ой у лузі червона кали-
на…» Тобто маленьких патріотів зі сходу 
тут, на заході, об’єднують наші слово та 
пісня. А ще вони дедалі частіше прихо-
дять на такі зустрічі у вишиванках. Це 
так спонукає до безкорисливої праці за-
для нашої перемоги!

…Натхненна розмовою, раптом зу-
стрічаю виконавчого директора Рівнен-
ського регіонального відділення Асоціа-
ції міст України Тетяну Грещук із вели-
ченькою торбою:

– Ось, нарізала вчора смужок зі старо-
го одягу та й несу їх до волонтерського 
центру. В кожного з нас стільки непо-

трібного одягу, ганчір’я – все згодиться для перемоги.
Вона закликає долучатися до таких добрих (як на 

мене, то й святих) справ. Каже, викроївши в своєму 
графіку годинку-другу, отримаєте моральне задоволен-
ня надовго. І від створеного своїми руками, і від без-
корисливої допомоги нашим захисникам. А я вже не 
можу дібрати слів у відповідь. А що тут скажеш? Ми 
незламні!

 Тетяна ВАСИЛЕНКО

А МАТЕРІ ПЛЕТУТЬ ПЕРЕМОГУ
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Овен	 (21.03	 –	 20.04) 
На вас очікує доволі складний 
і емоційно напружений тиж-
день. Бажано переглянути свої 
плани і задуми й привести їх у 
відповідність до реально сфор-
мованої ситуації. Просування 
по службі можливе лише за 

умови підвищення професійного рівня. Нові 
ідеї внесуть свої корективи в інтенсивний тру-
довий ритм. У стосунках з партнерами можуть 
виникнути певні непорозуміння, та за умови 
вияву шляхетності й добросердності ви легко 
зможете їх залагодити. Остерігайтеся розвитку 
грибкових інфекцій. Приділіть більше уваги 
особистій гігієні. Погіршиться самопочуття 
кардіологічних хворих. Знижуйте інтенсив-
ність тренувань. Тіло потребуватиме фізичної 
активності. Більше рухайтеся. Проте від занять 
екстремальними видами спорту краще відмо-
витися. Можливі переломи або струс мозку.

Телець	 (21.04	 –	 20.05) 
Це сприятливий період для 
роботи, спрямованої на до-
сягнення матеріального до-
бробуту. Цього тижня вам 
випаде можливість знайти 
впливових знайомих, здатних 

внести приємні зміни у ваше життя. Наразі ви 
можете опинитися під тиском обставин, здат-
них внести суттєві зміни у сформовані плани. 
Бажано максимально зосередитися та добре 
зважувати всі «за» і «проти» перед прийняттям 
будь-якого рішення. Гірше почуватимуться 
хворі на радикуліт. Бережіть спину. Підвищу-
ється ламкість нігтів. Робіть сольові ванночки. 
Не йдіть до перукарні. Фарбувати волосся не 
можна. Відвідування стоматолога краще від-
класти на тиждень. Найскладніші дні місяця. 
Погіршується епідемічна обстановка. Уникай-
те багато бувати в людних місцях. Підтримай-
те імунітет. Почастішають випадки ураження 
електричним струмом. Не користуйтеся зіпсо-
ваною технікою.

Близнюки	 (21.05	 –	 21.06) 
Поспішай повільно – гасло 
цього тижня для представни-
ків цього знаку. Необачність 
може стати причиною серйоз-
них втрат та прорахунків, тому 
будьте якомога уважнішими у 
будь-яких вчинках і словах. 

Вам щаститиме на цьому тижні. Причому як у 
грі, так і в коханні, наскільки б парадоксально 
це не звучало. Правда, гра краща не азартна, а 
акторська. Настільки сприятлива ситуація 
складається нечасто, тому проведіть цей час у 
максимально приємний для вас спосіб. Нагадає 
про себе варикозне розширення вен. Запобі-
гайте розвитку набряків. Відпочивайте, по-
ставивши ноги на стілець. Фізичні переванта-
ження можуть спричинити кровотечу з носа. 
Відкладіть початок курсу ін’єкцій. Знижується 
гострота зору. Забезпечте достатнє освітлення 
під час роботи. Не просиджуйте вечори біля 
екранів телевізора. Зростає внутрішня тривога.

Рак	 (22.06	 –	 22.07) 
Зараз ви постанете перед склад-
ним вибором, про таку ситуацiю 
кажуть: «мiж двох вогнiв». 
Умiння спокiйно дивитися на 
проблему з усiх бокiв допоможе 
прийняти правильне рiшення. 

Вам необхідно спуститися з небес на землю, 
щоб визначити свої подальші плани і головну 
лінію життя. Заручившись такими рисами, як 
скромність і тактовність, легко зможете знайти 
розуміння та підтримку оточення. Старайтеся 
стримувати свої амбіції. Ваші емоції будуть 
занадто бурхливими, щоб їх хтось сприйняв 
всерйоз. У той же час у вас з’явиться шанс згур-
тувати навколо себе друзів і однодумців. Події 
цього тижня позитивно позначаться на родин-
них стосунках. Добрі дні для початку курсу 
оздоровчих процедур. Час починати загарто-
вувати організм. Багато рухайтеся. Не переї-

дайте. Відвідайте косметолога.  Особливо ко-
рисними будуть заняття водними видами 
спорту. Сходіть до сауни. Стимулюйте потови-
ділення. Виганяйте хворобу з організму. Ви-
далення мозолів і врослих нігтів на ногах 
краще планувати на ці дні.

Лев	 (23.07	 –	 23.08) 
Висока вiрогiднiсть конфлiктiв 
i з  керi вн и ц т вом,  а  л i н ь i 
повiльнiсть тiльки сприяти-
муть цьому. Сконцентруйтеся 
на справах, якi залежать вiд вас, 
i готуйтеся вiдповiдати за зро-
блене. У вирішенні серйозних 

питань варто діяти виважено, без метушні та 
гарячковості: наразі ви маєте очевидні шанси 
на успіх, який започаткує низку позитивних 
змін у вашому житті. Довіряйте власній інтуї-
ції, і все складатиметься щонайкращим чином.  
Контакти, поїздки, зустрічі – це лише незначна 
частина подій, які відбудуться цього тижня. 
Варто бути максимально пильними, особливо 
з новою інформацією. Надмірна відвертість 
може породити конфлікт, отож у спілкуванні 
бажано виявляти більше тактовності. Погіршу-
ється капілярне кровопостачання. Можуть 
виникати проблеми з пам’яттю. Більше рухай-
теся. Приймайте теплі ванни. Дні підвищеного 
травматизму. Рухайтеся обережно. Падіння 
може супроводжуватися переломами та виви-
хом суглобів. Нагадає про себе застарілий ка-
шель. Лікування гаймориту і риніту варто по-
чати в ці дні. Погіршиться сон, загостриться 
вегетативно-судинна дистонія. Підтримуйте 
емоційну рівновагу. Зволожуйте повітря у при-
міщенні.

Панна	 (24.08	 –	 22.09) 
Ви ризикуєте припуститися по-
милок, якщо прислухатиметеся 
до чужих порад. Як кажуть, 
людей слухай, але свiй розум 
май. Друга половина тижня 
сприятлива для сiмейних справ. 
На цьому тижні ви опинитеся в 

епіцентрі подій, зосередивши на собі увагу 
ближчого оточення. Саме цей період внесе 
суттєві зміни у ваше життя, і від того, наскіль-
ки успішно ви впораєтеся із випробуваннями, 
які піднесе доля, залежатиме ваше найближче 
майбутнє. Варто реально оцінювати свої сили 
і навколишні реалії. На роботі можуть виник-
нути проблеми, які, окрім вас, ніхто не в змозі 
вирішити. Однак зорі обіцяють, що докладені 
старання принесуть вагомі плоди: подолавши 
всі перепони, ви досягнете бажаного. Потур-
буйтеся про покращення якості харчування. 
Хворим на виразку шлунка необхідно дотри-
муватися суворої дієти. Недуга може прогре-
сувати. Підвищується схильність організму до 
алергічних реакцій. Можливе утруднене ди-
хання. Не варто підбирати нову косметику, 
фарбувати волосся.

Терези	 (23.09	 –	 23.10) 
 Якщо вам здається, що життя 
зв’язало вас по руках i ногах, це 
означає, що настав час платити 
борги. У декого з вас з’явиться 
нагода порозумiтися з близьки-
ми. Будьте уважнi в транспортi. 
Терези неспокійні, чутливі й 

сприйнятливі, тому для представників цього 
знаку тиждень буде сповненим тривог і хвилю-
вань, аж ніяк не завжди виправданих. Дружня 
підтримка стане запорукою успішного подо-
лання будь-яких труднощів та реалізації най-
важливіших задумів. Ваше життя ближчим 
часом буде сповнене несподіванками і різно-
манітними подіями. Зараз перед вами відкри-
ються нові можливості та перспективи, отож 
зосередьте свої кращі здібності на досягненні 
мети й рішуче прямуйте до неї, не відволікаю-
чись на дріб’язкові клопоти. Запишіться на 
прийом до стоматолога. Протезування зубів 
пройде добре. Початок лікування гастриту та 
виразкової хвороби шлунку краще відкласти. 
Не перевантажуйтеся фізично. Інтенсивна 
праця може викликати задишку та посилене 
серцебиття. Відмовтеся від уживання тонізу-
вальних напоїв.

Скорпіон	 (24.10	 –	 22.11) 
Тиждень пройде пiд знаком 
стабiльностi. Укладаючи новi 
угоди, перевiрте достовiрнiсть 
iнформацiї. З неприємностями 
боріться по мiрi їх надхо дження. 
Вихід з будь-якої ситуації вам 

підкаже інтуїція, тому в прийнятті важливих 
рішень уважно прислухайтесь до власних від-
чуттів. Цей час доволі сприятливий для людей, 
котрі займаються комерційною діяльністю, та 
фінансистів. Зараз для вас не існує нічого не-
можливого, тому сміливо беріться навіть за 
найважчі справи. Ситуація напрочуд сприят-
лива для успішної реалізації задумів та здій-
снення бажань. Іскрометний феєрверк на честь 
переможця стане безумовним свідченням ва-
шого визнання. У період зміни місячних фаз 
захисні сили організму ослаблені. Особливо 
вразливим буде кишечник. Не переїдайте. Але 
й голодувати не слід. Пийте мінеральну воду.  
Не сідайте на холодну поверхню. Не затримуй-
те сечовиділення, інакше спровокуєте цистит. 
Відкладіть операцію з видалення каменів із 
сечогінних шляхів. Можливе безсимптомне 
підвищення температури.

Стрілець	 (23.11	 –	 21.12) 
Попереду вдалий i позитивний 
тиждень, ви зможете знайти 
вiльний час для приємних роз-
ваг. Спiлкуючись iз партнера-
ми, ви отримаєте вiд них 
потрiбну iнформацiю. На цьо-
му тижні навіть найбільш 

скромні Стрільці зможуть реально відчути, 
наскільки втомливою буває популярність. При 
цьому оточення, що потребуватиме вашої ува-
ги, абсолютно не замислюватиметься над тим, 
чого насправді хочете ви самі. На вас очікують 
зміни у професійній діяльності, завдяки чому 
перед вами відкриються нові привабливі пер-
спективи. Постарайтесь виявити свої кращі 
здібності та вміння, щоб не втратити шансу 
реально наблизитись до мети.  Схильним до 
закрепів слід перейти на полегшене харчуван-
ня. Стережіться харчових отруєнь. Знижується 
потенція в чоловіків. Можуть спостерігатися 
збої місячного циклу в жінок. Не переванта-
жуйте печінку. Погіршується відтік жовчі. 
Частіше мийте руки – підвищується ризик за-
раження вірусним гепатитом. Провітрюйте 
приміщення.

Козеріг	 (22.12	 –	 20.01) 
На перш и й вла н ви й д у т ь 
сiмейнi справи. Суперництво в 
цiй ситуацiї неприпустиме, тож 
думайте не про шах i мат, а про 
нiчию. На роботi все спокiйно, 
тож нарештi вдасться трохи 

вiдпочити. Поспішайте реалізовувати свої по-
таємні мрії, тому що ці дні відкривають перед 
вами надзвичайно блискучі перспективи. Зу-
стрічі й нові знайомства принесуть користь і 
успіх, хоча й не одразу. Саме зараз варто за-
класти фундамент для майбутніх звершень. 
Вам наразі не варто переоцінювати своїх сил і 
можливостей. Бережіть ділову і суспільну ре-
путацію: перш ніж приставати на будь-яку 
привабливу пропозицію, варто все як слід об-
міркувати. Бажано не братися за важливі 
справи без ретельної підготовки. Болітимуть 
суглоби та кістки від старих травм. Не можна 
видаляти родимки й нарости на тілі. Будуть 
ускладнення. Період загострення радикуліту 
й невралгії. Необережний рух може призвести 
до защемлення нервових закінчень. Проти-
показані операції на судинах. Пийте відвари з 
цілющих трав, їжте мед. Активізується процес 
виведення шлаків з організму.

Водолій	 (21.01	 –	 19.02) 
Попереду напружений тиждень, 
який ви почнете зi складних 
моментiв. Не робiть великих по-
купок, оскiльки фiнансових 
вливань доведеться довго чека-
ти. У декого з вас загостряться 

хронiчнi захворювання. На перший план 
цього тижня вийдуть питання кар’єри. Опера-
тивно реагуючи на події, ви зможете знайти 
оптимальне рішення найскладніших життєвих 
ребусів і досягти неабиякого успіху як у про-
фесійній сфері, так і в особистому житті. По-
шук золотої середини буде оптимальним ви-
ходом із неоднозначних і непевних ситуацій, 
котрими буде багатий ближчий тиждень. Зорі 
радять вам реально дивитися на речі й не бу-
дувати замків із піску, інакше наразитеся на 
біль розчарування. Підвищується плодючість 
організму. Від небажаної вагітності слід берег-
тися. Планові операції краще відкласти, мож-
лива кровотеча. Більше сидіть. Збільшується 
кількість переломів кісток. Болітиме голова 
через підвищений внутрішньочерепний тиск. 
Частіше траплятимуться аварії на дорогах. 
Особливо вразливими будуть голосові зв’язки, 
говоріть тихіше. Сходіть до косметолога на 
чистку шкіри обличчя. Можна розпочати ліку-
вання гінекологічних хвороб.

Риби	 (20.02	 –	 20.03) 
 Для вас бiльшiсть ситуацiй 
закiнчаться на вашу користь, у 
деяких випадках це стосувати-
меться грошей. Скористайтеся 
цим як у службових цiлях, так i 
в особистому життi. Напрочуд 

успішний період. Вдало вирішуватимуться 
будь-які справи та найскладніші проблеми, 
вигідними будуть фінансові операції, розши-
рення кола ділового співробітництва відкриє 
перед вами нові можливості і перспективи. У 
цілому тиждень сприятливий для роботи і 
творчості. У багатьох сферах життя назрівають 
важливі для вас зміни. Завдяки оптимально 
виявленим професійним здібностям з’явиться 
реальний шанс стрімкого підйому кар’єрними 
східцями та поліпшення матеріального добро-
буту. Загостряться захворювання кишково-
шлункового тракту. Не змінюйте звичного ре-
жиму харчування. Екзотичні страви можуть 
спричинити небажані реакції. Підвищенню 
загального тонусу організму сприятиме масаж 
стоп. Походіть босими. Висипання на тілі свід-
читимуть про алергію. Уникайте контакту з 
хімічними речовинами. Не варто розпочинати 
нового курсу лікування. Можлива поява на-
бряків. Організм чутливо реагуватиме на зміну 
атмосферного тиску. Бережіть очі від потра-
пляння агресивних речовин на слизову. 

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 28 ЛИСТОПАДА 
ПО 4 ГРУДНЯ 2022 РОКУ 
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

224.828.1773  &  630.991.7566224.828.1773  &  630.991.7566

for regional runs 
from Mon-Fri 

$28/hr 
min 2 years experience and 

clean DMV record a must 

Please call: 847.409.7704

Small transportation company in 
BROADVIEW 

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

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

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

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

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

224.828.1773 or 630.991.7566224.828.1773 or 630.991.7566

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Tire Repair & Sales 
New & Used Tires/All Sizes

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

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

#3
2773.235.2504   773.235.1300

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035

У  місті Хмільник на  Вінниччині 
провели в  останню путь Героя 

України лейтенанта Владислава Україн-
ця. Він прийняв свій останній бій на Ан-
тонівському мосту в Херсоні 24 лютого 
2022 року, коли російська орда здійснила 
широкомасштабне вторгнення на  укра-
їнську землю. Лише тепер, майже за 9 мі-
сяців після загибелі 22-річного Героя, 
його рештки були виявлені в деокупова-
ному Херсоні і родина дочекалася повер-
нення на щиті сина, чоловіка та батька. 

Уродженець Хмільника, після закін-
чення 9-го класу, Владислав вступив 
до  Кам’янець-Подільського ліцею з  по-
силеною військово-фізичною підготов-
кою. У 2020 році закінчив Національну 

академію Сухопутних військ імені геть-
мана Петра Сагайдачного. За розподілом 
потрапив служити до окремої мотопіхот-
ної бригади імені Якова Гандзюка, коман-
дував взводом. До початку широкомасш-
табної війни вже мав бойовий досвід, 
набутий у  районі проведення операції 
Об’єднаних сил на сході України. Втор-
гнення орди молодий офіцер зустрів 
на  передній лінії української оборони 
на півдні. Вже зранку 24 лютого його під-
розділ вів запеклий бій за Антонівський 
міст, що з’єднує Херсон із лівобережжям 
Дніпра. Саме на цьому стратегічно важ-
ливому об’єкті, вперше від початку бойо-
вих дій на таврійському напрямку, укра-
їнським військам вдалося бодай на дея-

кий час зупинити рашистську по-
шесть. Але сили були нерівні, і  під-
розділи були змушені відступити. 
БМП командира механізованого 
взводу лейтенанта Владислава Укра-
їнця прикривала відхід і вихід баталь-
йону з оточення. Лише після відходу 
підрозділу офіцер почав відходити 
сам. Але не встиг…

Довгий тиждень не  було інформації, 
чи  вижив Владислав. Батьки Героя, Ва-
лентина Петрівна та Петро Тимофійович, 
а також його молода дружина Катерина, 
яка на той час була при надії, чекали дива, 
але його не сталося. 2 березня невтішна 
звістка про загибель їхнього сина та чо-
ловіка підтвердилася. Того ж дня Указом 
Президента України № 694/2022 за осо-
бисту мужність і героїзм, виявлені у за-
хисті державного суверенітету та терито-
ріальної цілісності України, вірність 
військовій присязі Владиславу Петрови-

чу Українцю було присво-
єно звання «Герой Украї-
ни» з удостоєнням ордена 
«Золота Зірка» посмертно.

У Хмільнику ім’я Героя 
внесено до Книги Пошани 
та пам’яті «Гордість Хміль-
ника» (посмертно). Невдо-
взі його іменем буде пере-
йменовано одну з найбіль-
ших вулиць міста, вулицю 
Кутузова, разом із  одно-
йменним провулком.

І ось тепер Герой Украї-
ни Владислав Українець 
на щиті повернувся до рід-
ного міста. Сотні містян, 
бойові побратими, рідні 

та близькі, серед яких – і маленький син 
Андрійко, якого так і не побачив батько, 
зустріли Героя й віддали йому останню 
шану.

Чин поховання Героя розпочався 
з  траурної процесії від його будинку 
до церкви Святих першоверховних апос-
толів Петра і Павла, де відбулася заупо-
кійна молитва. Після цього відбулося 
загальноміське віче-прощання із Владис-
лавом Українцем.

Олексій ТРИГУБ

ВЛАДИСЛАВ  УКРАЇНЕЦЬ – ГОРДІСТЬ ХМІЛЬНИКА
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

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

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

 Потрібні монтажники та 
обробники з досвідом 
або для навчання.

 Позиції відкрито.
 Досвід корисний.
 Магазин на північ

від Чикаго. 773.849.4615773.849.4615773.849.4615

HARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORING

#18

773.697.1924 

Робота в місті
Чикаго

Робота в місті
Чикаго

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

#9/2021
Повна або
часткова
зайнятість

Повна або
часткова
зайнятість

Insurance agency 
is looking for 

to provide coverage 
for Business and 
personal clients.

Insurance agency 

to provide coverage 

312.723.9963 312.723.9963 #14

INSURANCE AGENTINSURANCE AGENT

773.715.1436773.715.1436

#21
Потрібен

працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Запрошуються
на роботу

ФУГАЗЕРИ З УМІННЯМ 
МУРУВАННЯ. 
З досвідом 

роботи або без.

773-895-2544 
(Вєслав)

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

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

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

<|>  Висока оплата 
<|> Вимоги – автомобіль і Drivers License

Розмовляємо - 
польською і  

англійською мовами

Запрошуємо на роботу
Помічника і спеціаліста з інсталяціїї 

cайдингу і металевих панелей

Потрібні також на роботу - subcontractors

312.536.9135



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.

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035

vpayuk@yahoo.com
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$5 off 25$

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 
 ЗДАЮ В РЕНТ

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

ються на замок, спільна 
кухня, ванна кімната і 

вітальня. 
Околиця Belmont- 

Harlem близько авто-
бусної зупинки. 

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

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

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 гру-
пах. ороша зарплата. 

 Забираємо з дому.  
847-312-6508. 

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

Забираємо з дому.  
847-312-6508 #

Потрібен водій CDL 
3000-3500$ за тиж-

день. Тел (773)600-5114 

РІЗНЕ
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25-річний незрячий Олексій 
Карплюк із Вінниці сам ви-

ховує семимісячну доньку Тетянку. 
Заробляє на життя собі й немовляті, 
співаючи у міському громадському 
транспорті.

Дружина Олексія Анастасія помер-
ла від хвороби серця після пологів. 
Власного житла сім’я не мала, вина-
ймала квартиру. Не шикували, але 
якось зводили кінці з кінцями, а тут 
ще й таке горе… Всі біди, як то кажуть, 
докупи.

У зв’язку із напливом вимушених 
переселенців до Вінниці, ціни на орен-
ду житла в місті піднялися, і власниця 
квартири також почала вимагати 
збільшення платні. Ще за попередніми 
цінами на оренду житла йшла вся 
пенсія незрячого чоловіка. Аби допо-
могти сину доглядати за донькою, 
мама Олексія Тетяна була вимушена 

звільнитися із непоганої роботи і пере-
їхати до них. Коштів катастрофічно не 
вистачало…

– Коли ще мама працювала, вона 
нам допомагала фінансово. Зараз такої 
можливості немає. Від держави на 
дитину отримую 860 гривень. Цього, 
звісно, замало… Тому намагаюся під-
заробляти як можу. Не лише співаю у 
трамваях за підтримки друга, який 
носить музичну колонку, а й пишу 
пісні на замовлення, зазвичай на день 
народження… – розповідає Олексій.

Після розголосу в пресі та соціаль-
них мережах життєпису Олексія 
Карплюка йому почали надсилати 
кошти, щоб допомогти. Відгукнулися 
не лише милосердні вінничани, а й 
люди з інших областей України та на-
віть країн. Деякі благодійники навіть 
приїздили до Карплюків додому, аби 
пересвідчитися в правдивості його 

історії.
Завдяки масовим пожертвам вда-

лося придбати довгоочікуване житло. 
Певну частину сім’я додала зі своїх 
заощаджень. Проте наразі мешкати у 
квартирі неможливо. Вона перебуває 
у вкрай занедбаному стані і потребує 
капітального ремонту.

– Ми дуже вдячні за допомогу всім 
небайдужим, – розчулено говорить 
молодий батько. – Поки що продовжу-
ємо жити в орендованій квартирі. І 
далі співаю в трамваях – заробляю на 
прожиття і потроху роблю найнеоб-
хідніші ремонтні роботи. З мамою вже 
поздирали старі шпалери, підготували 
стіни під кахлі на кухні та у санвузлі… 
Хочеться якнайшвидше перевезти до-
нечку у нове помешкання.

Віктор ЗЕЛЕНЮК

СПІВВІТЧИЗНИКИ ПІДСТАВИЛИ ПЛЕЧЕ

C H I CAG O  SY M P H O N Y  O RC H E ST R A

Hilary Hahn, 
Tchaikovsky & 
Bartók

DEC 8–10

MAIN FLOOR TICKETS START AT  
$49!

TARRODI  
Birds of Paradise II
TCHAIKOVSKY  
Violin Concerto
BARTÓK  
Concerto for Orchestra

SYMPHONY CENTER  |  220 S. MICHIGAN AVE.
CSO.ORG  |  312-294-3000
The Artist in Residence at the Chicago Symphony Orchestra is made possible through a generous gift from James and 
Brenda Grusecki. The appearance of Dalia Stasevska is made possible by the Juli Plant Grainger Fund for Artistic Excellence.

This program is partially supported by a 
grant from the Illinois Arts Council Agency.

Official Airline of the CSO

Artists, prices and programs subject to change. 
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773.317.8035

7725 W. Wilson Ave. 
Norridge, IL 60706 

RUNWAY REALTY, INC 

Багаторічний досвід 
Знання ринку нерухомості
Висока професійна  кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ 

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker
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