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АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ

ВІДПОЧИНОК

У Києві відбулася міжнародна 
зустріч  International Summit 
оn  Food Security
Щороку в останню суботу листопада 

в Україні та світі вшановують пам’ять 
жертв голодоморів 1921–1923, 1946–1947 
років та найжахливішого й наймасш-
табнішого Голодомору 1932–1933 років. 
Саме його називають геноцидом. То-
дішній терор, який тривав понад 20 
місяців, за різними оцінками, забрав 
життя 4–8 мільйонів українців. Закато-
ваних і замордованих українців – дітей, 
жінок, чоловіків, літніх людей. Їх зни-
щив голодною смертю сталінський ре-
жим, щоб зламати дух українців.

«Упродовж десятиліть тоталітарний 
режим у кремлі робив усе можливе, щоб 
приховати від міжнародної спільноти 
наслідки репресивної політики щодо україн-
ців, замовчував, перекручував і заперечував 
факти задля уникнення відповідальності за 
скоєні злочини. Нині, в 90-ті роковини по-
чатку Голодомору 1932–1933 років в Україні, 
мета загарбницької геноцидної війни Росії не 
відрізняється від мети геноциду 1932–1933 
років.

Тоталітарний комуністичний режим вчи-
няв масові голодомори, а режим Путіна веде 
всесвітні голодні ігри. Перешкоджаючи робо-
ті чорноморської зернової угоди, кремль ви-
користовує продовольство як зброю задля 
втілення своєї агресивної політики. Деякі 
країни та регіони опинилася на межі голоду 
через війну РФ проти України. Агресія Росії 
проти України доводить, що непокаране зло 
та невизнані історичні помилки повертають-
ся в наш час в гірших масштабах», – йдеться 
в заяві, яку оприлюднило Міністерство за-
кордонних справ України.

ЗЕРНОВА ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА
Свідомо у дні, коли вшановують пам’ять 

жертв голодоморів, у столиці України було 
організовано Міжнародний установчий саміт 
із продовольчої безпеки – International Summit 
on Food Security, який започаткував ініційо-
вану Президентом України Володимиром 
Зеленським    зернову гуманітарну програму 
Grain from Ukraine. Ця програма передбачає 
закупівлю партнерами агарної продукції 
українських виробників та відправлення її у 
країни Африки й Азії, які потерпають від 
гострої продовольчої кризи.

Глава нашої держави заявив: «Українці 
пройшли через геноцид. І нині ми робимо все 
можливе й неможливе, щоб зупинити нову 
геноцидну політику Росії. Нову, але таку схо-
жу на ту, яка вбила мільйони людей у ХХ 
столітті.  Продовольча безпека – один із клю-
чових елементів глобальної стабільності. Це 

те, в чому лідерська роль України проявля-
ється найочевидніше. Завдяки нашій екс-
портній зерновій ініціативі із трьох чорно-
морських портів відправлено на світовий 
ринок 12 мільйонів тонн продовольства – у 40 
країн світу. Із цього обсягу понад 2,5 мільйо-
на тонн – країнам, у яких не просто дефіцит 
продовольства, а жорстка криза. У межах 
Продовольчої програми ООН ми допомогли 
країнам, у яких люди буквально голодують 
або на межі голоду. Це зокрема Ефіопія, Ємен. 
Допомогли Сомалі й Афганістану. І це лише 
початок».

Було офіційно оголошено про початок 
Grain from Ukraine. А також оприлюднено, що 
вже є домовленості з багатьма партнерами. Це 
Євросоюз, США, Франція, Велика Британія, 
Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, 
Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, 
Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, 
Швейцарія та інші.

«Наш саміт із продовольчої безпеки під-
тримали понад 20 держав. Загальна сума, яку 
вже акумульовано для Grain from Ukraine, – 
150 мільйонів доларів. Робота триває. Усі ми 
разом не просто відправляємо українську 
агропродукцію тим країнам, які найбільше 
страждають від продовольчої кризи. Ми під-
тверджуємо, що ніколи більше голод не мож-
на використовувати як зброю. Якби не укра-
їнське продовольство, якби не наше спільне з 
партнерами лідерство, то соціальну стабіль-
ність у таких регіонах, як північ Африки або 
Близький Схід, не вдалося б утримати. Саме 
цього хотіла Росія. Маємо – і можемо! – цього 
не допустити», – такими словами Президент 
звернувся до учасників саміту, до якого на-
живо та в онлайн-форматі долучилися пред-
ставники майже 30 країн та міжнародних 
організацій.

Володимир Зеленський оприлюднив кон-
кретну мету: врятувати від голоду щонай-
менше 5 мільйонів людей.

«Україна вже відправила 
перші кораблі. У сере дині 
листопада – 27 тисяч тонн 
пшениці для Ефіопії. Нині 
завантажують ще одне судно. 
І це ще 30 тисяч тонн пшениці 
для людей в Ефіопії. Під за-
вантаження до портів України 
йдуть іще три судна. Вони 
доправлять понад 80 тисяч 
тонн продовольчої пшениці 
для країн, що найбільше цього 
потребують. За програмою 
Grain from Ukraine до кінця 
наступної весни заплановано 
відправити з українських 
портів щонайменше 60 суден», 
– цитує слова Президента його 
Офіс.

Глава держави запевнив: 
«Україна як один з гарантів світової продо-
вольчої безпеки й надалі робитиме ключовий 
внесок. Попри війну та будь-які перешкоди, 
Укра їна викон у ватиме свої експортні 
зобов’язання щодо постачання зерна та іншої 
сільгосппродукції на світовий ринок».

Президент Європейської комісії Урсула 
фон дер Ляєн у відеозверненні заявила, що 
Grain from Ukraine – вагомий внесок у гаран-
тування продовольчої безпеки у світі та вияв 
солідарності з тими, хто потребує такої допо-
моги. Вона наголосила на важливості продо-
вження чорноморської зернової ініціативи.

Президент Франції Емманюель Макрон 
зазначив, що агресивна війна Росії проти 
України дестабілізувала ланцюги постачання. 
«У той час як ми вирішили діяти на знак со-
лідарності з найвразливішими країнами, 
Росія використовує голод як інструмент 
впливу і як зброю в цій війні», – акцентував 
він.

Франція передбачить кошти, щоб допо-
могти Всесвітній продовольчій програмі до-
правити 25 тисяч тонн пшениці з України до 
Сомалі, а також додаткове фінансування для 
транспортування й розподілу українського 
зерна для Ємену та Судану.

Німеччина також надасть фінансування 
для подальшого постачання зерна з України 
в координації зі Всесвітньою продовольчою 
програмою ООН. Федеральний канцлер Ні-
меччини Олаф Шольц заявив, що голод біль-
ше ніколи не використають як зброю.

Польща надасть 20 мільйонів євро. 
Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зая-
вив, що Польща ніколи не перестане допо-
магати українцям у героїчній боротьбі проти 
варварського російського режиму. Він наголо-
сив, що блокада експорту зернових – це спро-
ба Росії спричинити голодомор в усьому світі, 
щоб на її умови погодилися.

(Закінчення на ст. 4)

ЧОМУ РОСІЙСЬКА ВІЙНА 
ПРОТИ УКРАЇНИ БУДЕ 
ТРИВАТИ ЩЕ ДОВГО?

ЛИСТ СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
У ДЕВ’ЯТИЙ МІСЯЦЬ ПІСЛЯ 
ПОЧАТКУ ВІЙНИ

 Професор Колумбійського 
університету пояснює причини, 
чому конфлікти взагалі стають 

довготривалими, а Київ і 
Москва поки що не здатні 

домовитися про мир.

Папа Римський у дев’ятий місяць 
після початку повномасштабної 

війни Росії проти України 
звернувся з окремим листом 

до українського народу.

Ст. 2

УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЗДАТНЕ НАГОДУВАТИ СВІТ

Ст. 5
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Професор Колумбійського 
університету пояснює при-

чини, чому конфлікти взагалі ста-
ють довготривалими, а Київ і Мо-
сква поки що не здатні домовитися 
про мир.

Коли Росія вторглася в Україну в 
кінці лютого, мало хто уявляв собі, 
що війна буде тривати аж до цих пір. 
Російські планувальники не розра-
ховували зіштовхнутися з жорстким 
опором української армії. Вони також не чекали, що 
Європа і Північна Америка так завзято будуть підтри-
мувати Київ. І тим більше в Москві не чекали, що у ро-
сійської армії так багато недоліків.

Обидві сторони окопуються. І бої можуть тривати ще 
місяці, якщо не роки. Чому ця війна затягнулася? Адже 
більшість конфліктів короткочасні. Про це в статті 
для Foreign Affairs пише професор політології і міжна-
родних справ в Колумбійському університеті Крістофер 
Блаттман. Він вказує на те, що впродовж останніх двох 
століть середньостатистична війна тривала 3-4 місяці. 
Така короткочасність значною мірою пов’язана з тим 
фактом, що війна - найгірший спосіб врегулювання по-
літичних розбіжностей. Коли ціна кровопролиття стає 
очевидною, вороги зазвичай починають домовлятися.

Звісно ж, багато війн тривали довше. Компромісів не 
вдалося досягти через три головні стратегічні причини: 
коли лідери думали, що поразка загрожує їхньому іс-
нуванню, коли лідери не мали чіткого розуміння про свої 
і ворожі сили і коли лідери боялися, що їхній ворог 
стане сильнішим в майбутньому. На думку Блаттмана, 
всі ці фактори і змушують війну в Україні продовжува-
тися.

Але це лише частина історії. Автор зауважує, що ро-
сійська війна проти сусідньої країни має ідеологічне 
коріння. Владімір Путін заперечує справжність україн-
ської ідентичності і державності. Інсайдери говорять, що 
російський уряд дурить себе власною ж дезінформацією 
і фанатично прагне захоплювати території. У свою чергу 
Україна непохитно дотримується своїх ідеалів. Лідери і 
народ в країні демонструють, що не хочуть приносити в 
жертву російській агресії свої свободу і суверенітет, якою 
б не була ціна. Ті, хто симпатизують таким переконанням, 
називають їх «непохитними цінностями». Скептики 
критикують їх, називаючи «непримиренністю» і «до-
гмою». Але в будь-якому разі результат завжди один і той 
же: кожна зі сторін відкидає «реальну політику» і веде 
бій за принципи.

Автор підкреслює, що Росія і Україна в цьому не уні-
кальні. Ідеологічні переконання пояснюють багато дов-
готривалих війн. Американці особливо повинні впізна-
вати власне революційне минуле у цій битві переконань, 
через яку російська війна проти України затягується. 
Багато демократій теж схожі на Україну, де популярні 
ідеали роблять певні компроміси огидними.

«Це рідко визнають, але жорстке дотримання прин-
ципів і цінностей часто робить мир недосяжним. Війна 
в Україні - це лише останній приклад битви, яка триває 
не через стратегічні дилеми, а тому, що обидві сторони 
вважають ідею примирення неприйнятною», - пише 
Блаттман.

Чому деякі війни не закінчуються
Війни починаються і тривають, коли лідери думають, 

що можуть добитися кращого результату за допомогою 
сили, ніж через нормальну політику. Країни ведуть за-
тяжні війни з трьох розрахованих причин. По-перше, 
правителі, які бояться за своє власне виживання, зали-
шаються на полі битви. 

«Якщо Путін вірить, що поразка покінчить з його 

режимом, тоді в нього з’являються причини продовжу-
вати кровопролиття, якими б не були наслідки для ро-
сіян», - пояснює автор.

По-друге, війни існують в умовах невизначеності. 
Наприклад, коли обидві сторони мають лише розмите 
уявлення про свою відносну силу або коли вони недооці-
нюють те, наскільки руйнівні наслідки конфлікту. Як 
правило, кілька місяців боїв розвіюють цей туман. На 
полі бою сила і рішучість кожної зі сторін стає очевидною. 
І це руйнує помилкові уявлення. Вороги знаходять спо-
сіб покінчити з війною, досягнувши домовленостей, які 
відображають новий очевидний баланс сили. Саме тому 
війни, як правило, короткі. Але в деяких випадках туман 
війни розвіюється дуже повільно.

«Візьмемо до прикладу нинішню ситуацію в Україні. 
Українська армія перевершила усі очікування. Але досі 
не відомо, чи може вона вигнати російські війська з кра-
їни. Холодна війна може підірвати європейську готов-
ність й надалі забезпечувати Україну фінансами і зброєю. 
А вплив російської мобілізації на поле битви стане оче-
видним через кілька місяців. В умовах такої невизначе-
ності ворогам може бути важко домовлятися про мирну 
угоду», - пояснює Блаттман.

І по-третє, деякі політологи і історики стверджують, 
що кожна довга війна має в своїй основі так звану «про-
блему зобов’язань», тобто нездатність однієї або обох 
сторін по-справжньому взяти на себе обов’язок виконан-
ня мирної угоди через очікування змін в балансі сил. 
Таку ситуацію називають «пасткою Фукідіда» або «пре-
вентивною війною», в якій одна зі сторін атакує, щоб 
закріпити поточний баланс сил, перш ніж він буде 
втрачений. Від спроб Німеччини не допустити зміцнен-
ня Росії в 1914 році до бажання США не дозволити Іраку 
стати ядерною державою в 2003-му, - проблема зобов’язань 
була фактором багатьох великих війн. За таких обставин 
домовленості можуть провалитися ще до того, як їх під-
пишуть.

Блаттман пише, що на перший погляд російська війна 
проти України затягнулася через проблему зобов’язань. 
Кожного разу, коли лідери в Європі і генерали в США 
починають говорити, що настав час домовлятися з Росі-
єю, українці і їхні союзники відповідають, що Путіну не 
можна довіряти в будь-якій угоді. Кремль прагне заво-
ювати ще більше територій, а його лідер політично і 
ідеологічно зациклений на своїх воєнних цілях. В Києві 
застерігають: якщо домовлятися зараз, Росія просто 
перегрупується і знову піде в атаку. Водночас, Блаттмен 
вважає, що українці не налаштовані йти на компроміси 
зі своїм гнобителем. Навіть якби Москва змогла домови-
тися з Києвом про перемир’я, шанси того, що українське 
суспільство чи парламент змиряться навіть з найменшою 
втратою людей чи територій, дуже малі. Реакція суспіль-
ства зірвала б будь-яку угоду, досягнуту через перегово-
ри.

Втім, ситуація між Росією і Україною, на думку авто-
ра, - це не класична проблема зобов’язань, заснована на 
стратегічних розрахунках чи потенційних змінах в ба-
лансі сил. Домовитися їм заважають «нематеріальні 
сили». Через українські принципи і російську одержи-
мість війна не закінчується. І досягти угоди не вдасться, 

тому що обидві сторони віддають перевагу битві, а не 
поступкам.

Запал і цілеспрямованість
Автор підкреслює, що небажання президента України 

йти на компроміси не можна назвати чимось нетиповим. 
Впродовж всієї історії така непохитність виникала кож-
ного разу, коли колонізовані і пригноблені народи ви-
рішували боротися за свою свободу, попри все. Вони 
відкидали покірність з багатьох причин включно з по-
єднанням злості і принципів. Поступки імперіалізму і 
домінуванню просто неприйнятні навіть для слабшої 
сторони. У 1961 році політичний філософ Франц Фанон 
писав у своїй праці «Гнані і голодні»: «Ми повстаємо 
просто тому, що через велику кількість причин ми біль-
ше не можемо дихати».

Блаттман пише, що схожість українського опору і 
Американської революції дуже вражає. Тоді, як і зараз, 
велика держава сподівалася посилити свою хватку на 
горлі слабшого. В 1760-1770-х роках Велика Британія 
знову і знову намагалася обмежити автономію 13 колоній 
в Північній Америці. Британська армія була сильнішою, 
а в колоністів не було формальних союзників. Тому част-
ковий суверенітет і збільшення податків було найкращою 
угодою, яку колоністи могли просити в гегемона. Однак, 
американці відкинули такий варіант. Чому?

В листі до Томаса Джефферсона у 1815 році Джон 
Адамс писав, що справжня революція відбулася «в умах 
людей». І вона відбулася «впродовж 15 років до крово-
пролиття в Лексінгтоні», - писав він. Адамс зауважив, 
що впродовж кількох років він спостерігав за «радикаль-
ними змінами в принципах, думках, настроях і прагнен-
нях» колоністів. 

 «Для багатьох з них навіть питання не стояло про те, 
що поступитися принципами на користь британського 
короля. В Україні, самостійність якої Путін атакував 
впродовж майже десятиліття, виникла аналогічна рішу-
чість», - пояснює автор.

Українці принципово відкидають будь-які територі-
альні посягання Росії. Вони відмовляються схилитися 
перед російською агресією, особливо якщо це залишить 
багатьох їхніх співвітчизників на окупованій території. 
Це також схоже на стару і тепер забуту ідею в досліджен-
ні війни - принцип «неподільності», який передбачає, що 
об’єкт, місце або низка принципів вважаються людьми 
неподільними або такими, якими не можна поступатися 
в жодному разі. Деякі дослідники використовували цей 
принцип, щоб пояснити, чому священні місця чи тери-
торія, де проживає етнос, можуть стати причиною за-
тяжної війни. Інші ж відкидали це твердження як по-
яснення дуже вузького класу конфліктів. Тож неподіль-
ність зникла з академічного поля зору.

«Втім, концепція досить потужна. І її можна застосу-
вати до широкого спектру конфліктів. Сміливі захисни-
ки України, антиімперіалістичні революціонери в коло-
ніальній Америці і європейські колонії в Африці від-
мовлялися поступатися своїми свободами, тому що 
вважали такий компроміс занадто дорогим. Радикальна 
зміна принципів і настроїв людей зробила відмову від 
територій і свободи політично неприйнятною», - пояснює 
автор.

Він підкреслює, що існують стратегічні причини для 
України продовжувати свою боротьбу, а для Заходу - під-
тримувати її в цьому. Однак, опір Росії і відмову від не-
приємних компромісів заради швидкого закінчення ві-
йни також варто розглядати як доказ незмінної сили 
ідеалів і принципів у політиці.

Цінності і ідеали будуть грати ключову роль у війнах, 
які демократіям доведеться вести в майбутньому. Захід 
з часом став більше спиратися на права. Багато країн 
тепер вважають своїм обов’язком дотримуватися і за-
хищати певні ліберальні принципи за всяку ціну. Філо-
соф Майкл Ігнатієфф назвав цю зміну «Революцією 
прав». Ці ідеали варто берегти, а західні уряди повинні 
продовжувати намагатися втілити їх в життя.

«Але якщо ця тенденція робить Захід менш схильним 
вести реальну політику, обмінюючи права і принципи 
на мир, або укладаючи угоди з неприємними автократа-
ми, тоді війни на зразок тієї, яка триває в Україні, стануть 
більш частим явищем і їх буде ще важче закінчити», - 
пише Блаттман.

ЧОМУ РОСІЙСЬКА ВІЙНА 
ПРОТИ УКРАЇНИ БУДЕ 
ТРИВАТИ ЩЕ ДОВГО?
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BLOOMBERG: ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ 
МОЖУТЬ СТАТИ ПРОБЛЕМОЮ ДЛЯ США

Автор називає чотири причини, чому після 
визволення Херсона у Вашингтоні раптом по-
чали говорити про переговори з Росією.

Україна здобула чергову велику перемогу 
у війні проти російської агресії. Вона змогла ви-
зволити Херсон без вступу у виснажливі міські 
бої. Однак, в адміністрації Джо Байдена на цей 
успіх відповіли неоднозначними сигналами про 
дуже чутливе питання: чи повинні українці по-
чати мирні переговори з Росією.

Про це в статті для  Bloomberg  пише про-
фесор школи передових міжнародних дослі-
джень Університету Джона Гопкінса Гел Брандс. 
Він нагадує про те, як голова Об’єднаного комі-
тету начальників штабів США генерал Марк 
Міллі закликав Київ шукати врегулювання, 
перш ніж конфлікт не зайшов в глухий кут, як 
Перша світова війна. Інші чиновники США за-
йняли протилежну позицію, сказавши, що Ва-
шингтон ніколи не буде змушувати президента 
Володимира Зеленського почати переговори 
чи йти на поступки.

«Нічого про Україну без України», - пообіцяв 
президент Джо Байден.

На думку Брандса, це був рідкісний прояв 
риторичної непослідовності з боку відносно 
дисциплінованої адміністрації, який відобра-
жає невизначеність щодо чотирьох критичних 
питань, головне з яких стосується 
того, чи затяжна війна зро-
бить США сильнішими чи 
слабшими. Впродовж 
місяців російська 
армія була вразли-
вою в Херсоні. 
Близько 20 ти-
сяч солдатів на-
магалися утри-
мати позиці ї 
н а  п р а в о м у 
березі Дніпра. 
Українська ар-
мія за допомо-
гою американ-
с ь к и х  с и с т е м 
HIMARS ізолювала 
їх, а потім почала 
методичний наступ. 
Росіяни не могли вічно 
утримувати свої позиції. На 
початку листопада вони вивели 
свої погано забезпечені і виснажені підрозділи.

Брандс визнає, що це не єдина українська 
перемога цієї осені. Армія України змогла та-
кож визволити значні території в Харківській 
області і серйозно пошкодити Кримський міст, 
який сполучав окупований півострів і Росію. 
Але якщо склалося враження, що адміністрація 
Байдена раптом почала вагатися щодо курсу 
війни, то це тому, що насуваються кілька клю-
чових викликів. Автор перелічує їх.

По-перше, Україна й далі буде визволяти 
свої території чи ситуація зайде у виснажливий 
глухий кут? З одного боку, визволення Херсона 
дозволяє українським силам за допомогою 
HIMARS знищувати ті російські лінії забезпечен-
ня з Криму, які ще залишилися. Також сили, які 
були зайняті на херсонському напрямку, тепер 
можуть готуватися до наступу на інших на-
прямках. Але з іншого боку, на думку Брандса, 
українська армія теж потребує відпочинку. 
Вона може зіштовхнутися з жорсткішим росій-
ським опором, оскільки армія Росії поповнила 
свої рядки мобілізованими, скоротила довжину 
ліній забезпечення, підготувала оборонні укрі-
плення і окопалась перед наближенням зими. 
Автор визнає, що армія України дивувала скеп-
тиків і раніше.

«Але зважаючи на те, що вона витіснила 
Росію з її найбільш уразливих позицій, наступ-
ні кроки буде важче зробити», - вважає автор.

По-друге, наскільки вірогідна ескалація? 
Путін погрожує застосувати ядерну зброю, щоб 

зберегти контроль над українськими регіона-
ми, про анексію яких він оголосив. Україна вже 
переступила через ці його «червоні лінії» на 
сході і в Херсонській області. Однак, Крим грає 
центральну роль у наративі Путіна про відро-
дження Росії. Втрата півострова може підірвати 
його політичний престиж набагато більше, ніж 
попередні поразки. Тож Брандс пише, що остан-
ні події не заспокоїли тих членів адміністрації 
Байдена, хто думає, що «не ідеальний мир - це 
краще, ніж навіть найменший ризик катастро-
фи».

По-третє, чи збережеться проукраїнська 
коаліція? Досі європейські союзники займали 
тверду позицію. Українські перемоги, швидше 
за все, допоможуть зберегти підтримку до 
кінця зими. Уважні спостерігачі включно з 
Держсекретарем Ентоні Блінкеним визнали, що 
Путін не демонструє інтересу до компромісу.

Однак, команда Байдена все ще намагаєть-
ся уникнути сценарію, за яким Україна була б 
тією стороною, яка блокує дипломатичні зусил-
ля в той час, коли Європа страждає від еконо-
мічних труднощів взимку. Білий дім також може 
бути стривожений тим, як Палата представни-
ків під управлінням республіканців вплине на 
американську позицію щодо України наступно-
го року.

Брандс вважає, що, вірогідно, саме тому 
Вашингтон переконав президента Зе-

ленського відмовитися від своєї 
попередньої заяви, що  Україна 

буде вести переговори лише 
з наступним лідером Росії. Ці 

його слова фактично роби-
ли зміну режиму в Москві 
«метою Заходу у війні».

«Якщо Україна хоче 
підтримку, необхідну 
для перемоги у війні, їй 
потрібно продемонстру-
вати, що вона відкрита 

до переговорів про її за-
кінчення», - пише Брандс.

І останнє питання: чи 
затяжний конфлікт допомо-

же або нашкодить США? Якщо 
Україна зазнала важких втрат 

через війну, для Вашингтона, на 
думку автора, вона була стратегічно 

дуже корисною. Російська армія була розбита. 
НАТО розширюється і зміцнює свою оборону. 
Китай зіштовхнувся з більшим опором у захід-
ній частині Тихоокеанського регіону, оскільки 
Японія, Тайвань і Австралія почали зміцнювати 
свої армії. Європейські країни тепер бачать 
проблему своєї залежності від одного авто-
крата у Москві і переглядають свої зв’язки з 
іншим в Пекіні. Путін зіштовхнувся з тяжкими 
проблемами в Україні. Тож агресивний авто-
ритаризм більше не здається «хвилею майбут-
нього».

«Однак, ключові чиновники гадають, чи США 
не отримали від війни в Україні все, що могли. 
З плином часу ціна може стати вищою і вира-
жатися у відволіканні уваги від інших регіонів, 
у споживанні дефіцитних боєприпасів, у враз-
ливості до криз, які можуть спалахнути в інших 
місцях», - пише Брандс.

Він додає, що існують дві протилежні точки 
зору. З одного боку, затяжна війна, яка викрила 
жалюгідну неадекватність військово-промис-
лової бази США, може змусити країну серйозно 
взятися за переозброєння. Але з іншого боку, 
якщо ситуація в Тайванській протоці буде по-
гіршуватися так швидко, як американські чи-
новники кажуть, тоді потреба у відносно 
швидкому закінченню війни в Україні буде 
більш гострою.

«Попри всі дебати і дилеми, які ховаються 
за останніми розмовами про переговори, на-
певне, найбільше тисне страх, що у Вашингтона 
просто не так багато часу», - йдеться в статті.
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(Закінчення. Початок на ст. 1)
Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте зазначила, що Лит-

ва разом з іншими країнами долучається до ініціативи, щоб хліб 
був у кожній родині в Африці чи Азії й для того, щоб надати 
допомогу тим фермерам, які продовжують сіяти і збирати цей 
урожай. Угорщина зобов’язалася забезпечити перевезення 10 
тисяч тонн зерна.

Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) Саманта Пауер зазначила, що, стикаючись із брутальною 
агресією РФ, Україна демонструє, що залишається щедрою дер-
жавою.

«Сполучені Штати мають велику честь відіграти свою роль в 
ініціативі Президента Володимира Зеленського, надавши на неї 
20 мільйонів доларів, щоб передати зерно людям, які його так 
потребують під час найгіршої продовольчої кризи, що її світ 
бачив за останні кілька поколінь», – зауважила вона.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш подякував 
Україні за роль у чорноморській зерновій ініціативі. Він запевнив 
у подальшій підтримці функціонування спільного координацій-
ного центру задля продовження вільної й безперешкодної робо-
ти ініціативи.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що 
продовольчу кризу спричинили не міжнародні санкції проти РФ, 
а нерозсудлива війна Росії проти України. Він акцентував, що 
члени Альянсу надають безпрецедентну фінансову, гуманітарну 
й військову підтримку Україні, щоб допомогти їй перемогти як 
суверенній незалежній державі і підтримуватимуть, скільки буде 
потрібно.

НА ШЛЯХУ  ДО ЧЛЕНСТВА  В ЄС ТА НАТО 
У роботі Міжнародного установчого саміту International 

Summit оn Food Security взяв участь Прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль. Він заявив: «Україна знає, що таке голод. І ми не 
хочемо, щоб через Росію та її нелюдські методи примусу до по-
кори знову, вже в ХХІ столітті, помирали мільйони людей. Тому 
закликаю країни світу гуртуватися навколо ініціативи Grain from 
Ukraine».

Очільник уряду повідомив, що Кабінет Міністрів передбачив 
900 мільйонів гривень для закупівлі пшениці та кукурудзи для 
Республіки Судан, Республіки Ємен, Республіки Кенія та Феде-
ративної Республіки Нігерія. До слова, ініціативу Grain from 
Ukraine першою у світі підтримала Бельгія і приєдналася, нада-
ючи фінансування для здійснення гуманітарного постачання 

продовольства до країн, яким дуже складно.
Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві із Прем’єр-

міністром Королівства Бельгія Александером де Кроо, який пере-
бував у нашій країні з робочим візитом, подякував Бельгії та 
особисто панові Прем’єр-міністру за дієву солідарність.

Володимир Зеленський наголосив, що наша держава разом з 
партнерами робить усе, щоб зняти гостроту продовольчої кризи. 
Що завдяки спільним зусиллям мільйони людей у найбідніших 
країнах Африки й Азії буде врятовано від голоду та пов’язаних з 
ним соціальних катаклізмів. Співрозмовники обговорили спіль-
ні дії не лише заради продовольчої безпеки. Підписано деклара-
цію щодо підтримки Бельгією повноправного членства України 
і в Європейському Союзі, і в НАТО.

Відбулася зустріч очільників урядів України та Бельгії. Вони 
обговорили  європейську та євроатлантичну інтеграцію України, 
використання заморожених російських активів для майбутньо-
го відновлення нашої держави та питання засудження злочинів 
Росії. Денис Шмигаль наголосив на рішучості України виконати 
до кінця року сім рекомендацій Європейської комісії щодо ста-
тусу кандидата, аби перейти до процесу переговорів про членство 
в ЄС. Він висловив переконання, що Україна обов’язково при-
єднається до НАТО. І подякував Бельгії за підписання деклара-
ції про підтримку членства України в ЄС та НАТО, повідомляє 
департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Александер де Кроо заявив, що Бельгія допомагатиме Украї-

ні з обладнанням та розмінуванням. А також адвокатува-
тиме питання демілітаризації Запорізької АЕС та створення 
спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до 
відповідальності політичного керівництва Росії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ «ЛЮБЛІНСЬКОГО ТРИКУТНИКА»
У Києві відбулася зустріч «Люблінського трикутника» 

на рівні прем’єр-міністрів України, Польщі та Литви.
Денис Шмигаль заявив: «Наші країни єднають спільні 

цілі та цінності, єдина позиція в оцінках викликів та загроз, 
а також спільне бачення протистояння російській агресії та 
наближення нашої перемоги».

Із Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте та голо-
вою Ради міністрів Польщі Матеушем Моравецьким він 
обговорив широкий спектр питань взаємодії урядів. Осно-
вну увагу зосередили на питаннях безпеки.

«Перше й беззаперечне завдання для «Люблінського трикут-
ника» – це перемога України у війні, відновлення територіальної 
цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах. Я 
отримав запевнення від своїх колег, що Литва та Польща будуть 
з нами до нашої перемоги. Обговорили й виклики, пов’язані з 
російською терористичною діяльністю в частині знищення 
української енергоінфраструктури. Було порушено питання по-
стачання в Україну генераторів та іншого необхідного обладнан-
ня для проходження опалювального сезону.

Дев’ять місяців випробувань довели, наскільки важлива єд-
ність наших народів. Зусилля урядів наших країн у ме жах «Лю-
блінського трикутника» буде спрямовано на підтримку всіх 
ініціатив, що сприятимуть подальшому зміцненню українсько-
польсько-литовського партнерства та спільного майбутнього 
наших народів в об’єднаній Європі», – наголосив Денис Шмигаль.

За підсумками зустрічі підписано спільну заяву, де відзна-
чено істотний внесок «Люблінського трикутника» в консолідацію 
міжнародної підтримки України у протидії агресивній політиці 
Росії, важливість розслідування її воєнних злочинів та притяг-
нення винних до відповідальності, а також необхідність подаль-
шого посилення військової, фінансової й гуманітарної допомоги 
Україні.

Оксана МАЛОЛЄТКОВА

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

фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЗДАТНЕ НАГОДУВАТИ СВІТ
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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

Святіший Отець Франциск у дев’ятий 
місяць після початку повномасштабної 

війни росії проти України звернувся 
з окремим листом до українського народу. 

Публікуємо український переклад цього 
листа.

ЛИСТ СВЯТІШОГО ОТЦЯ  
ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

у дев’ятий місяць після початку війни
24 листопада 2022 року

Дорогі брати і сестри українці!
Ось уже дев’ять місяців, як на вашій землі 

була розв’язана абсурдна, божевільна війна. 
У вашому небі невпинно лунає зловісний 
гуркіт вибухів і тривожний звук сирен. Ваші 
міста обстрілюються бомбами, у той час 
як град ракет безжалісно і зневажливо несе 
смерть, руйнування та біль, голод, спрагу 
і холод. Багато з вас були змушені тікати 
з вулиць ваших міст, покидаючи власні до-
мівки та все рідне. Поруч із вашими великими 
ріками щодня проливаються ріки крові та сліз.

Єднаю мої сльози з вашими і хочу вам 
сказати, що немає дня, коли б я не був поруч 
із вами і не тримав би вас у своєму серці 
і у своїх молитвах. Ваш біль – це мій біль. 
На Ісусовому хресті сьогодні я бачу вас – тих, 
хто страждає від жахів, викликаних цією 
агресією. І справді, хрест, на якому катували 
Господа, знову проявляється у жахливих ка-
туваннях, які ми бачимо на трупах, у брат-
ських могилах, виявлених у різних містах, 
у цих та у багатьох інших кривавих картинах, 
що увірвалися в наші душі і здіймають крик: 
чому? Як люди можуть ставитися так до ін-
ших людей?

У моїй пам’яті спливає багато трагічних 
історій, про які я дізнався. Насамперед це сто-

сується дітей: скільки дітей 
було вбито, скільки поранено, скільки зали-
шилося сиротами, було відірвано від матерів! 
Я плачу разом із вами за кожною дитиною, 
що через цю війну втратила життя, як Кіра 
з Одеси чи Ліза з Вінниці та сотні інших дітей: 
у кожній із них усе людство зазнає поразки. 
Зараз ці діти в утробі Божій, бачать ваші 
страждання і моляться, щоб вони закінчили-
ся. Але хіба можна не відчувати тривоги 
за них і за всіх тих, малих і дорослих, кого 
депортували? Невимірним є біль українських 
матерів.

Я також думаю про вас, дорога молоде: щоб 
мужньо захистити свою батьківщину, ви були 
змушені взяти до рук зброю, полишивши мрії 
про майбутнє, які ви плекали; я думаю про 
вас, дружини, які втратили своїх чоловіків і, 
зціпивши зуби, мовчки, з гідністю та рішучіс-
тю продовжуєте жертвувати всім задля своїх 
дітей; думаю про вас, дорослі, що всіляко 
намагаєтеся захистити своїх рідних; про вас, 
людей старшого покоління, що замість мир-
ного заходу свого життя вас вкинули в нічну 

темряву війни; про вас, жінки, що зазнали 
насильства і несете у своїх серцях важкий 
тягар; про всіх вас, зранених тілом і душею. 
Я думаю про вас і є поруч із вами в любові, 
захоплюючись тим, як ви долаєте ці тяжкі 
випробування.

Я думаю про вас, волонтери, що живете 
кожен день заради інших; про вас, 
душпастирі святого Божого люду, 
що часто з великим ризиком для 
власної безпеки залишалися поруч 
із людьми, несучи Божу розраду 
та братню солідарність, уміло пере-
творюючи спільноти і монастирі 

на житло, щоб прийняти, допомогти та наго-
дувати тих, хто опинився у складних умовах. 
Я також думаю про біженців і внутрішньо 
переміщених осіб, що опинилися далеко від 
своїх домівок, часто зруйнованих; і про владу, 
за яку я щиро молюся: на ній лежить обов’язок 
управляти країною у трагічні часи та при-
ймати далекоглядні рішення задля миру 
та розвитку економіки в умовах руйнування 
багатьох життєво важливих інфраструктур 
у містах і селах.

Дорогі брати і сестри, у всьому цьому морі 
зла і болю, через дев’яносто років після жах-
ливого геноциду Голодомору, я захоплююся 
вашим добрим запалом. Попри величезну 
трагедію, яку ви зараз переживаєте, ваш народ 
ніколи не занепадав духом і не впадав у роз-
пач. Світ відкрив для себе сміливий і сильний 
народ, який страждає і молиться, плаче і бо-
реться, чинить опір і надіється, – багатостраж-
дальний і благородний народ. Я продовжую 
бути поруч із вами серцем і молитвою, з люд-
ською турботою, щоб ви відчували супровід, 

щоб не звикалося до війни, щоб ви не залиша-
лися самотніми сьогодні, а особливо завтра, 
коли, можливо, з’явиться спокуса забути про 
ваші страждання.

У ці місяці, коли суворий клімат робить 
ще більш трагічним те, що ви переживаєте 
сьогодні, я хочу, щоб ви відчули на ваших 
обличчях ласкавий дотик Церкви, силу мо-
литви і любов, якою огортають вас численні 
брати і сестри в усьому світі. За кілька тижнів 
буде Різдво, і крик страждань стане ще більш 
відчутним. А я б хотів повернутися з вами 
до Вифлеєму, до випробувань, з якими Святій 
Родині довелося зіткнутися тієї ночі, що зда-
валася лише холодною і темною. Натомість 
прийшло світло: не від людей, а від Бога; 
не із землі, а з Неба.

Нехай Матір Його і наша – Богородиця – 
чуває над вами. Її Непорочному Серцю, у єд-
ності з єпископами всього світу, я посвятив 
Церкву і людство, зокрема вашу Країну і Ро-
сію. Її Материнському Серцю приношу ваші 
страждання і ваші сльози. У Тої, як писав 
великий син вашої землі, що «в мир наш Бога 
принесла», не втомлюймося просити жадано-
го дару миру, будучи певними, що «для Бога 
нема неможливої жадної речі!» (Лк 1, 37). 
Нехай Він сповнить справедливі сподівання 
ваших сердець, зцілить ваші рани і дарує вам 
свою розраду. Я є з вами, молюся за вас і про-
шу молитися за мене.

Нехай Господь вас благословить і Богоро-
диця вас збереже.

ФРАНЦИСК
Рим, Сан Джованні ін Латерано, 

24 листопада 2022 року

ЛИСТ СВЯТІШОГО ОТЦЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У ДЕВ’ЯТИЙ МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ

Папа Франциск тримає 
в руках прапор України, 

переданий з Бучі, 
Ватикан,  

6 квітня 2022 року,  
фото: Ansa / Ettore Ferrari



6

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
2 

гр
уд

ня
 2

02
2 

№
 4

8
Д

іа
сп

ор
а

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!

Спілкуючись завдяки сучасним засобам зв’язку, за-
звичай ми з Оксаною Арц вітаємося так: вона мені 
говорить: «Добрий вечір!», а я їй відповідаю: «Добрий 

ранок!».
Усе тому, що полтавка нині живе в найбільшому за тери-

торією штаті США Аляска, що розташований у північно-за-
хідній частині Північної Америки та займає однойменний 
півострів.

Тож, коли на моєму годиннику 20-та година, на Оксани-
ному – тільки 9-та – ось така велика різниця між нашими 
часовими поясами.

Ось уже понад 15 років наша землячка живе за кордоном 
– з Україною в серці й думках.

Вирушила у відпустку в Чилі й застрягла там на 
довгих 12 років

Кажуть, характер людини творить її долю. Уламок 
криги, що раптово впав з даху будинку, відіграв фатальну 
роль у житті полтавки Оксани Іщенко (нині – Арц): у роз-
квіті віку, навчаючись на останньому курсі тодішнього 
Полтавського інженерно-будівельного інституту, вона 
опинилася в інвалідному візку. Проте це не вплинуло на її 
характер, не зламало духу.

«Травма не змінила мого оптимістичного ставлення до 
життя, – зізнається Оксана. – Звісно, аби й далі почувати-
ся людиною з активною життєвою позицією, потрібно було 
призвичаїтися до нових обставин, але ж ми досить часто 
в житті змушені пристосовуватися до кардинальних змін».

Отримавши можливість пересуватися у кріслі-візку, 
цілеспрямована дівчина закінчила не лише тодішній ін-
женерно-будівельний інститут, а ще й педагогічний виш 
та почала викладати в останньому психологію, зайнялася 
наукою.

Аби мати змогу допомагати таким, як сама, людям, 
котрі потрапили у складні життєві обставини, поїхала по 

грант Міжнародного фонду «Відродження» на навчання у 
Швецію.

На ту пору пов’язувала своє майбутнє тільки з Україною, 
нікуди не збиралася виїжджати. Разом зі студентами була на 
полтавському Майдані під час Помаранчевої революції.

А коли й після неї корупція лишилася на тому самому 
рівні, пережила велике розчарування. Оксана з гіркотою при-
гадує, як отримала направлення для вступу до аспірантури, 
а згодом у приватній бесіді їй прозоро натякнули, що має 
поступитися місцем іншій людині, у батька якої багато на-
фтових вишок.

За її словами, було таке відчуття, що ти не потрібен своїй 
країні. Це і призвело до того, що вона виїхала за кордон. Хоч 
зараз вважає: усе так і мало статися – кожному з нас відведена 
своя сторінка в Небесній книзі буття.

Спочатку полтавка опинилася у Сполучених Штатах Аме-
рики, а якщо конкретніше, у столиці штату Небраска – місті 
Лінкольн, бо її чоловік був американцем (Арц – то його пріз-
вище).

Та спільне життя не склалося – молоді люди розлучилися. 
А потім сталося так, що Оксана вирушила в Чилі, аби позна-
йомитися з латиноамериканським світом, і… застрягла там 
на довгих 12 років.

«Зовсім не планувала перебиратися в Чилі, – запевняє 
Оксана Арц. – Просто прибула туди у відпустку як гість на 
запрошення приятеля – викладача вишу (ми познайомилися 
у США), аби пізнати нову країну. Але сталося так, що під час 
відвідин головного храму Католицької церкви Чилі – Кафе-
дрального собору Сантьяго – я втратила пильність, унаслідок 
чого поцупили мій рюкзак разом з усіма документами. По-
сольство ж України зробило все, щоб я отримала паспорт 
тільки через рік. Таким чином, не змогла повернутися у Спо-
лучені Штати й у підсумку втратила там усе: квартиру, авто-
мобіль, роботу й навчання. Мій приятель і майбутній другий 
чоловік тоді мене заспокоїв: «Це доля. Бажаєш ти того чи ні 
– усе буде так, як вона продиктує». І я погодилася. Отак і ли-
шилася в чилійському місті Вінья дель Мар. Звичайно, досить 
довго жила думкою, що все ж таки повернуся у Сполучені 
Штати вже разом із Патрісіо. Згодом зрозуміла, що це немож-
ливо. Бо чилійці – патріоти (і в цьому ми, українці, з ними 
схожі). Як правило, вони не уявляють свого життя поза бать-
ківщиною».

Живучи на заході Південної Америки, стала 
думати, чим можна допомогти своїй країні
Оксана, яка до того знала лише одну іноземну мову – ан-

глійську, опанувала й іспанську. А ще навчилася водити авто-
мобіль у Чилі, що, за її словами, було своєрідним викликом 
долі, адже доводилося петляти серпантином у гірській місце-
вості, де, до того ж, і громадський транспорт літав як наві-
жений.

«Уже тоді я стала думати, що можу зробити для України, 

ТЕПЛО 
З АЛЯСКИ

ПОЛТАВКА ОКСАНА АРЦ ВІЛЬНО ПЕРЕ-
МІЩАЄТЬСЯ СВІТОМ У КРІСЛІ-ВІЗКУ І 

НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЄ ПРО УКРАЇНУ



7

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
2 грудня 2022 №

 48
Д

іаспора
живучи на заході Південної Америки. І невдовзі від думок 
перейшла до діла – почала збирати кошти на підтримку спо-
чатку київських «майданівців», а потім наших військових, 
коли почалися «гарячі» події на Донбасі.

Долучилася й моя чилійська родина, котра поставилася до 
цього з розумінням. Допомогло також те, що маю широке коло 
друзів, зокрема й у фейсбуці. І хоч у Чилі існує українська 
діаспора, більше, якщо чесно, жертвували чилійці», – Оксані 
Арц вдалося пробудити в їхніх душах цікавість і співчуття до 
країни, яка бозна-де знаходиться й, до того ж, їм не надто 
відома. А далі бажання розповісти про те, що коїться на її 
Батьківщині, привело українку до думки організувати фото-
виставку.

«Найперше, зв’язалася з відомим французьким фотографом 
Еріком Буве, який був у найзапекліших точках київського 
Євромайдану, – оповідає подробиці Оксана. – Написала йому 
листа – у відповідь Ерік Буве безкоштовно надав мені свої 
знімки в електронному вигляді – лишалося їх тільки роздру-
кувати.

Але мені хотілося, щоб виставка містила погляд на Рево-
люцію гідності в Києві не лише одного фотомайстра – хай і 
геніального. Тому звернулася до класика фотомистецтва – 
громадянина США українського походження, колишнього 
дисидента, якому вдалося втекти з радянських таборів (свого 
часу він отримав статус політичного біженця завдяки спеці-
альному рішенню ООН), Сергія Мельникоффа.

Йому я написала в електронному листі, що живу в Чилі, 
що в нас мала українська діаспора, та, попри це, хочеться 
протистояти отруйній пропаганді російського посольства, 
яке змагається в розмірах з американським. І пан Мельникофф 
також надіслав мені свої знімки з київського Майдану.

А окрім того, запропонував стати представником засно-
ваного ним Міжнародного фонду підтримки українського 
народу «Душа України» в Чилі. Згодом до світлин цих двох 
неперевершених фотомайстрів додався відомий цикл фото-
графій Сергія Лойка про Донецький аеропорт та героїчних 
«кіборгів».

А ще я познайомилася з іншими знаними українськими 
фотографами – отож загалом мала 30 найвідоміших знімків 
про Революцію гідності та російсько-українську війну на 
сході України. Як потім писали в місцевих чилійських засобах 

масової інформації, в експозиції були представлені 
приголомшливi світлини.

То був перший крок, який зрушив кригу – привернув 
увагу до досі абсолютно невідомої української теми. По суті, 
Чилі стала першою латиноамериканською країною, де від-
булася фотовиставка про Революцію гідності в Києві та нео-
голошену війну росії на сході України».

Зрадила б саму себе, якби й на Алясці не 
займалася волонтерською діяльністю
Нині Оксана Арц укотре розпочинає життя з чистого ар-

куша. З усмішкою пригадує, як із літа потрапила одразу в зиму. 
Понад 1,5 року вона проживає в американському штаті Аляс-
ка, де суворі кліматичні умови не надто сприятливі для таких, 
як вона, людей із травмою хребта та ушкодженням спинного 
мозку.

«Перебралася сюди, бо, відверто кажучи, мені не надто 
подобалося моє життя, – ділиться жінка, зауважуючи, що 
зазвичай не любить про це розказувати. – Бачте, у Чилі рівень 
«мачизму» просто «зашкалює». Дискримінація жінки і в 
суспільстві, і в родині доволі висока. Із погляду інших, я була, 
мабуть, дуже незалежною, не такою, як усі. Хоч насправді 
фактично не мала можливості працювати, реалізувати себе в 
житті – займалася лише волонтерською діяльністю. Тому 
останнім часом у Чилі в мене була єдина мета – дочекатися 
чилійського громадянства й виїхати звідти, повернути свій 
світ, у якому були б робота, можливість бути незалежною, де 
почувалася б щасливою людиною. Так опинилася в Анкориджі 
– найбільшому місті штату Аляска, працюю у школі так званим 
«учителем на заміну» – наша освіта дає мені таку можливість 
(я підтвердила тут свої дипломи). Заробітна платня не надто 
висока, але вона дає змогу будувати своє життя так, як хочу».

Водночас українка повертає свої документи, які колись у 
неї поцупили в Чилі, – за її словами, це доволі складний і 
вартісний процес. Коли розпочалася повномасштабна росій-
сько-українська війна, вона зробила все можливе, аби забра-
ти до себе з Полтави неньку, – тепер, говорить, її душа спо-
кійна. І, звичайно ж, героїня цього матеріалу зрадила б саму 
себе, якби й на Алясці не займалася волонтерською діяльніс-
тю. Хоч це, за її словами, не так легко.

«Маєте розуміти, що тут, на колишній російській землі, 

дуже багато росіян і, так би мовити, «омоскалених» українців. 
Звісно ж, вони поширюють усілякі нісенітниці про Україну, і 
протистояти їм вкрай важко, – стверджує Оксана Арц. – Та 
все ж мені щастить на добрих людей. Гадаю, нас, українських 
патріотів, гуртує сам Господь. Тут, на Алясці, познайомилася 
з кількома українками-однодумцями – Тетяною Ковач, Тетя-
ною Стром, Інною Келлер, у яких так само болить душа за 
Батьківщину. Об’єднавши зусилля, ми визначили для себе 
пріоритети – вирішили надавати посильну допомогу нашим 
військовим».

Аби зібрати кошти, доводиться пускати в хід усю свою 
фантазію. Жінки роблять щось власноруч або готують тра-
диційну українську випічку й потім продають на ярмарку. А 
ще збирають речі в гарному стані, які люди виставляють через 
непотрібність, і також реалізують їх. Жертвують і власні ко-
шти, хоч життя на Алясці недешеве.

«У такий спосіб купуємо медикаменти, військову форму, 
оптичні приціли з кріпленням, рації й навіть дрони. Ми ж 
українці, а отже, усе можемо, – зауважує Оксана. – До збору 
коштів долучаються й американські спонсори – доволі за-
можні люди з відкритим серцем. От, скажімо, нещодавно ми 
передали нашим бійцям на фронт 10 рацій, на які витратили 
понад 10 тисяч доларів. Перед цим відправили оптичні при-
ціли з кріпленням та медикаменти. І робимо це постійно».

За словами моєї співрозмовниці, аби передати такі потріб-
ні для наших військових речі, доводиться шукати на Алясці 
людей, які б прямували в Україну й усе це довезли. І в цьому 
чи не найбільша складність.

«До того ж ми завжди ризикуємо. Було таке, що на за-
мовлення наших вояків довго збирали кошти на дрон, але ті 
його так і не дочекалися, бо на польській митниці безпілот-
ний літальний апарат конфіскували, – пригадує прикрий 
випадок Оксана. – Буває й гірше, коли, скажімо, тебе «кида-
ють» твої ж земляки. Мушу й про таке говорити, бо це дуже 
боляче.

Якось один із полтавських чиновників, вийшовши на мене 
через мого брата, запевнив, що має зв’язок із військовими, і 
попросив допомогти: замовив і оптичні приціли, і рації. Я 
повірила цьому чоловікові – мене підкупило те, що він пол-
тавець.

(Закінчення на ст. 8)
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(Закінчення. Початок на ст. 7)
Придбавши першу партію оптичних прицілів, ми помісти-

ли їх до двох валіз, сховавши поміж медикаментами, і відпра-
вили ці валізи з людиною, яка прямувала в Україну. Згаданий 
чиновник мав зустріти її у Львові. І от, уявіть собі, цей йолоп, 
з’явившись із запізненням і поглянувши на валізи, сказав: від-
дайте все це, мовляв, кому хочете. Схоже, він зрозумів, що це 
не ті масштаби, коли можна отримати якийсь «навар». Тобто 
є люди, які хочуть заробити на горі всієї України, – і це стра-
шенно образливо. Тетяна Ковач із нашої команди тоді пере-
кинула ці речі туди, де в них була нагальна потреба.

Загалом у нас уже напрацьовані зв’язки з перевіреними 
людьми, яких добре знаємо. Наприклад, Тетянина донька з 
чоловіком живуть в Італії. Тож багато що з речей для військо-
вих надсилаємо їм, а вони за власний кошт (хоч це недешеве 
задоволення) відправляють потім в Україну».

В Анкориджі вперше представлені роботи 
українських та американських фотографів про 
трагічні події в Україні
Окрім усього, нашій землячці дуже хотілося, аби й на 

Алясці люди більше знали про те, що насправді відбуваєть-
ся в Україні. Маючи досвід організації фотовиставки в 
чилійському місті Вінья дель Мар, вона вирішила ним 
скористатися. Однак на Алясці, за її словами, просунути 
цей проєкт було ще важче, ніж у Чилі. «Відверто кажучи, 
мені навіть не віриться, що нам це вдалося, – зізнається 
Оксана. – Найперше зіткнулися з тим, що ніхто не хотів 
надавати приміщення для виставки. Мені відмовили навіть 
в українській церкві. Несподівано пішло назустріч лише 
керівництво Університету Аляски в Анкориджі (за що йому 
велика дяка), надавши в наше розпорядження галерею цього 
вишу. Єдиний її недолік у тому, що вона не надто простора. 
Бо мені хотілося змонтувати експозицію таким чином, щоб 
на ній читалася історія про нав’язану Україні тяжку крово-
пролитну війну, жорстоку нелюдську агресію росії, щоб люди 
переглядали ці кадри, як у кіно.

Але, погодьтеся, дуже складно компонувати світлини, 
коли не маєш для цього достатньо місця. Звісно ж, не уяв-
ляла цієї фотовиставки без знімків гуру фотографії Сергія 

Мельникоффа, тож звернулася до заснованого ним Міжна-
родного фонду «Душа України». Попри повномасштабну ві-
йну, всесвітньо відомий митець лишається в Україні, займа-
ючись особистими творчими проєктами, а також гуманітар-
ними програмами з підтримки українських біженців.

Схиляю голову й перед іншим титулованим фотографом 
– Сергієм Лойком, котрий із 2014 року висвітлює війну на 
сході України (він став єдиним іноземним кореспондентом, 
який провів 4 дні серед наших вояків в оточеному російськи-
ми бойовиками Донецькому аеропорту), – на моє прохання 
він також надав багато знімків з поля бою, зазначивши: ви-
бирай, мовляв, які хочеш.

З інших фотографів найвідоміший, мабуть, Євген Мало-
лєтка – без його світлин я також не бачила експозиції. Цей 
молодий чоловік лишався в оточеному Маріуполі ще досить 
довго після того, коли це місто стало найнебезпечнішим міс-
цем на землі, документуючи воєнні злочини росіян, – ці 
знімки потім облетіли весь світ, і вони є справді унікальними».

Оскільки вийти безпосередньо на всіх авторів було не-
можливо, Оксана Арц і звернулася по допомогу до Міжнарод-
ного фонду «Душа України». За її словами, виставка розпо-
чинається з «кіборгів» Сергія Лойка, щоб тут, на Алясці, люди 
розуміли, що війна в Україні розпочалася не понад пів року 
тому, а ще 2014-го. Та переважна більшість зображень нале-
жить до часу повномасштабної агресії рашистів і показує 
надзвичайну жорстокість «русского міра».

«До речі, на кожній фотографії ми розмістили QR-код 
Благодійного фонду Сергія Притули, здійснивши сканування 
якого, можна було миттєво переказати свої кревні в Україну. 
Головне ж те, що, попри всі труднощі, фотовиставка все ж таки 
відбулася – в Анкориджі вперше представлені роботи укра-
їнських та американських фотографів, які були безпосеред-
німи свідками шокуючих подій в Україні. Це, вважай, наша 
маленька перемога», – підсумовує Оксана.

І це ще не кінець цієї історії. За словами Оксани Арц, після 
того, як фотовиставка завершиться в Університеті Аляски в 
Анкориджі, організатори хочуть зробити її пересувною, охо-
пивши стільки міст, скільки зможуть. Зокрема, планують 
показати її у вищих школах.

«Думаємо й про те, яким іще чином заробити кошти на 
допомогу нашій армії. Бо іноді здається, що ми вже вичерпа-
ли всі свої можливості. І це нас, якщо чесно, дуже хвилює, 
ділиться насамкінець Оксана. – Отак і живемо в еміграції 
думками про те, як допомогти своїй багатостраждальній Ві-
тчизні. Нещодавно в Анкориджі відкрили виставку робіт 
видатного художника Ван Гога – квиток коштує 50 доларів. 
Тож я собі міркую: якщо відвідаємо її вдвох із мамою, дове-
деться розпрощатися зі 100 доларами. А якщо трохи докласти 
до цих коштів, то можна купити оптичний приціл для снай-
перської гвинтівки. От і доводиться вибирати. Хоча й на 
картини Ван Гога хочеться подивитися – далеко не завжди 
маєш таку можливість».

Ганна ЯРОШЕНКО

ТЕПЛО 
З АЛЯСКИ
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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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Ця недуга, якою хворіють малюки, має назву неалкогольна 

жирова хвороба печінки. Здавалося б, що тут спільного – ал-
коголь і діти? Про проблеми, пов’язані з цією патологією, 
розмова з керівником Центру дитячої гепатології Інституту 
педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії ме-
дичних наук України доктором медичних наук В. С. БЕРЕЗЕН-
КО.

– Валентино Сергіївно, розкажіть детальніше про цю 
хворобу.

– Раніше вважалося, що неалкогольна жирова хвороба 
печінки – це патологія дорослих. Вона є складником мета-
болічного синдрому, який характеризується ожирінням, або 
надлишковою масою, а також включає цілий ряд уражень і 
врешті-решт призводить до формування артеріальної гіпер-
тензії, цукрового діабету ІІ типу, ранніх серцевих проблем. 
Ожиріння або надлишкова маса призводять до відкладання 
жиру в печінці, а відтак до стеатозу цього органу та розвитку 
в подальшому неалкогольного стеатогепатиту.

– І все ж таки чому недугу назвали неалкогольною?
– При алкогольному ураженні печінки також відкладаєть-

ся жир у печінці та розвивається стеатоз. Але за рахунок дії 
алкоголю. А діти не вживають спиртного. Однак морфологіч-
ні зміни в печінці дуже подібні до тих, які мають дорослі, що 
полюбляють горілочку. Тому вчені класифікували неалкоголь-
ну жирову хворобу печінки як окрему хворобу. А причиною 
її найчастіше є ожиріння.

– Цьому, вочевидь, сприяють якісь чинники?
– Це й особливості харчування – воно в більшості випадків 

неправильне, пов’язане із надмірним вживанням високоенер-
гетичних вуглеводів. Діти на радість батьків швидко гладша-
ють. Окрім того, цьому сприяє і гіподинамія сучасних дітей, 
яка в значній мірі пов’язана надмірним захопленням гадже-
тами, комп’ютерами, мобільними телефонами! Замість того 

щоб подихати 
с в і ж и м  п о в і -
трям, зайнятися 
спортом, діти, 
бу в а є ,  д н я м и 
п р о с и д ж у ю т ь 
біля них. Це є 
важливим фак-
тором форм у-
вання надлиш-
кової маси тіла, 
яка призводить 
до порушення 
метаболізму, а 
відтак до розви-

тку неалкогольної жирової хвороби печінки. Є різні стадії 
цього захворювання. Перша, коли відкладається жир, але при 
цьому не страждає функція печінки, а лише формується 
стеатоз. Але такий тривалий процес може призвести до роз-
витку запалення. Включаються інші механізми, і тоді розви-
вається друга стадія – так званий стеатогепатит. Він супрово-
джується ураженням печінки і надлишковим розвитком у ній 
сполучної тканини. Якщо цей процес не лікувати, хвороба 
прогресує і може призвести до формування цирозу печінки.

– З якого віку на цю недугу можуть захворіти діти?
– Частіше з семи-десяти років. Але це у разі, коли ми гово-

римо про надлишкову масу тіла. Причинами розвитку стеа-
тозу можуть бути й інші захворювання. Особливо патологія 
кишківнику. Скажімо, виразковий коліт, хвороба Крона 
призводять до порушення обміну ліпідів. Це може викликати 

розвиток стеатозу та запалення печінки.
Вторинний стеатоз можливий у дітей із синдромом мальаб-

сорбції (коли спожита їжа не всмоктується), з целіакією (за-
хворюванням шлунко-кишкового тракту), глікогенозом 
(тяжким системним спадковим захворюванням) тощо. І зре-
штою такі проблеми можуть виникати й у дітей, прооперова-
них на кишківнику (коли видаляють велику його частину). 
Стеатоз може викликати і тривале вживання ліків при тяжких 
захворюваннях.

– Як лікують таких хворих?
– Якщо дитина з надмірною вагою, ми, безперечно, повинні 

насамперед нормалізувати масу тіла. Це відповідна дієта, 
режим фізичних навантажень. Як правило, у таких дітей по-
рушується ліпідний обмін. Тому разом із дієтологами, ендо-
кринологами, крім дієти, призначаємо препарати, які покра-
щуватимуть обмін ліпідів у тканині печінки. Обов’язково 
треба обстежити цих діток на інсулінорезистентність. Якщо 
є порушення, призначаються препарати, які приписують 
хворим із цукровим діабетом ІІ типу.

– Але недузі, мабуть, краще все-таки запобігти.
– Надто у дітей, у яких батьки, дідусі, бабусі схильні до 

ожиріння, і тих, які мають метаболічний синдром. Тобто 
ранню артеріальну гіпертензію, цукровий діабет ІІ типу. Коли 
в родині є такі чинники ризику, особливо ретельно треба 
стежити за харчуванням, за фізичною активністю дитини, аби 
не дати можливості набути ті зміни, які важко відкоригувати. 
Тоді є всі шанси уникнути тяжких ускладнень, котрі можуть 
з’явитися через 15-20 років, у найпродуктивніший вік людини.

Розмову вів Микола ЮРЧИШИН

НЕДУЗІ КРАЩЕ ВСЕ-ТАКИ ЗАПОБІГТИ 

ЧАС ПО ЧИ НА ТИ ПРА ЦЮ ВА ТИ НАД СО БОЮ 
Як що ж для вас ста ла проб ле мою знач на 

за йва ва га, як що че рез це ви по га но по чу-
ва єтесь і за ро би ли проб ле ми зі здо ров’ ям 
– зна чить, час по чи на ти пра цю ва ти над 
со бою. Як же бо ро ти ся з ожи рін ням у до-
маш ніх умо вах? З цим за пи тан ням ми 
звер ну ли ся до фа хів ця – лі ка ря-діє то ло га 
Мар’ яни Мур дій.

– Для початку нагадаємо, як з’ясувати, 
що ваш організм потребує захисту від 
ожиріння. На всяк випадок наведемо голо-
вний показник, який визначає, що вам час 
боротися з ожирінням, – індекс маси тіла 
(ІМТ). Це – результат ділення маси тіла у 
кілограмах на зріст людини у метрах, узя-
тий у квадраті. Отриманий індекс у нормі 
варіює від 18 до 25.

Якщо він перебуває в діапазоні від 25 до 
30 – це вже показник надлишкової маси 
тіла, яка загрожує обернутися ожирінням, 
якщо з нею не боротися. ІМТ вище 30 – 
свідчить про ожиріння.

У цьому випадку слід терміново вирі-
шувати, як боротися з ожирінням, поки 
воно не призвело до тяжких порушень 
роботи організму – цукрового діабету, гі-
пертонії і хвороб серця.

– З чо го ж по тріб но по чи на ти бо ро ти-
ся з ожи рін ням?

– Почніть рухатися. Якщо ви поки не 
відчуваєте в собі сил для занять фізкуль-
турою, просто встаньте з дивана і почніть 
ходити. Коли ви ходите по кімнатах, коли 
щось обмірковуєте або розмовляєте по без-
дротовому телефону, зайвий раз розкладіть 
речі по місцях або пройдіться мокрою 
ганчіркою по всіх горизонтальних поверх-
нях. Усіма можливими способами пере-
конуйте себе не лежати на дивані.

Висипайтеся. Спати потрібно від 7 до 9 
годин на добу. Давно доведено, що постій-
но недосипаючі люди частіше мають зайву 
вагу порівняно з тими, хто спить достатньо. 
Це пов’язано з уповільненням у них мета-
болізму. Виснажений недосипом організм 
таким чином заощаджує енергію. Тому на 
запитання «Як боротися з ожирінням но-
чами?» правильна відповідь – спати і ви-
сипатися!

– Що по тріб но зро би ти для нор ма лі-
за ції діє ти?

– По-перше, пийте достатньо води. Вона 
дає енергію тілу і допомагає травним про-
цесам. Які б способи боротьби з ожирінням 
вам не призначив ваш лікар, у будьякому 
разі споживання до 2 літрів чистої води в 
день тільки піде вам на користь.

Зменшіть споживання калорій. Кон-

кретну дієту вам призначить 
спеціаліст з урахуванням осо-
бливостей вашого організму і 
наявних захворювань. Але як 
боротися з ожирінням, спожива-
ючи висококалорійні продукти? 
Це неможливо! Тому вже зараз 
зменшіть споживання солодощів, 
борошняних виробів, жирного 
м’яса, вершкового масла.

– Чим мо жуть до по мог ти в 
бо роть бі із за йвою ва гою на ші 
рід ні та близь кі?

– Візьміть сім’ю в союзники. Коли ви 
озвучите їм свій намір боротися з ожирін-
ням і перемогти, зворотного шляху для вас 
уже точно не буде. Попросіть близьких 
скласти вам компанію, щоб прогулятися у 
вихідний день, готуйте для них смачну і 
корисну їжу – нехай вони подадуть вам ідеї 
низькокалорійних і здорових страв.

– Які ви ди фі зич ної ак тив но сті вар то 
ви ко рис то ву ва ти в бо роть бі з ожи рін-
ням?

– Не може бути, щоб вам зовсім нічого 
не подобалося! Басейн, танці, йога, спор-
тивна ходьба, піший туризм. Почніть із 
малого – якщо ви соромитеся поки ходити 
на танці, самі розучуйте рухи за допомогою 

Інтернету, якщо швидка ходьба дається 
важко, ходіть на невеликі відстані нешвид-
ким кроком. Знову ж залучіть у свою ком-
панію близьких людей або подруг – занят-
тя будуть минати непомітно і весело.

Почніть робити ці перші кроки вже із 
сьогоднішнього дня, не бійтеся змінити 
щось у своїх звичках або розпорядку дня.

Обов’язково відвідайте лікаря-гігієніста, 
докладно розпитайте його, як боротися з 
ожирінням, щоб не нашкодити організму.

Фіксуйте всі свої досягнення – як щодо 
зниження ваги, так і в плані нових звичок 
і роботи над собою.

Успіх вам буде забезпечений. Дерзайте!

Ярослав ШЛАПАК
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Тонування – це використання тонуючих засобів: прозо-
рого крему або емульсії, що додає шкірі певний відтінок. 
Вони добре приховують дрібні вади і роблять колір шкіри 
рівнішим. Тонуючий засіб завжди наноситься поверх ден-
ного крему. Він складається з жиру, вологи, пудри і пігмен-
тів, а також живильних і тих, що захищають шкіру від 
ультрафіолету, речовин. За допомогою правильно підібра-
ного і акуратно нанесеного на шкіру тонального засобу 
можна приховати шорсткості, плями, прищі, запалені ді-
лянки і навіть невеликі шрами.

Візажисти вважають крем основою макіяжу. Без нього не 
обійтися. Якщо шкіра буде красивого рівного відтінку, об-
личчя набуде здоровий вигляд. На такій шкірі губна помада 
і тіні для вік виглядають красивіше. На недбало покритій 
тональним кремом шкірі або зовсім без нього макіяж очей і 
губ швидко стає безбарвним і неохайним. 

Вибір вірного тонального засобу утруднює широкий асор-
тимент і безліч назв. Розрізняються засоби перш за все своєю 
консистенцією і, в результаті, ступенем прозорості. Легкі, 
рідкі тональні засоби містять багато жиру і вологи, проте мало 
пудри і пігментів, тому трохи камуфлюють вади шкіри. У 
щільніших, компактніших тональних засобах багато пудри і 
пігментів. Вони приховують дрібні недоліки краще.

Тональні засоби для різних типів шкіри
Купуючи тональний засіб, перш за все потрібно знати свій 

тип шкіри. Відтінок обличчя теж важливий. Зрозуміло, ви 
повинні оцінити стан своєї шкіри, бачити невеликі вади. Далі 
ми приводимо 25 важливих рекомендацій.

Для жирної шкіри краще всього підійдуть рідкі тональні 
засоби (у скляних баночках або флаконах) вони містять мало 
жиру, але багато дуже дрібної пудри. Ця пудра абсорбує з 
поверхні шкіри зайве шкірне сало і протягом довгого часу 
робить її гладкою і шовковисто-матовою. Оптимальні про-
дукти з екстрактами насіння айви і кореня солодки. Вони 
живлять і захищають шкіру, одночасно регулюючи виділення 
шкірного сала. Крім того рідкі тональні креми покривають 
шкіру тонким шаром. Вона стає матовою, її поверхня трохи 
вирівнюється.

Для запаленої шкіри з грубими порами і прищами краще 
всього користуватися тональною пудрою або пудрою компакт-
диска (продаються як правило в пудреницях). Вони містять 
більше пігментів і пудри, чим інші тональні засоби, тому 
покривають шкіру щільнішим шаром. З їх допомогою без 
зусиль можна приховати шорсткі місця. Для цього типу шкі-
ри дуже хороші спеціальні продукти, що містять мікроско-
пічні крупинки пудри. Ця косметика розподіляється на по-
верхні шкіри дуже рівномірно, не скупчуючись навколо пір. 
В результаті пори стають світлішими і непомітнішими. Колір 
обличчя здається ніжнішим. Велике значення мають і анти-
бактеріальні добавки, що містяться в них, наприклад, екстракт 
філодендрона. Дякуючи їм, прищі, вугрі і комедони швидше 
заживають, запобігаючи появі нових запалених ділянок. 
Тональну пудру і компакт-диск-пудру наносять косметичною 
губкою. Тональний засіб ляже більш рівномірно, якщо губку 
трохи зволожити.

Для сухої чутливої шкіри ідеально підійдуть тональні 
креми (продаються найчастіше у флакончиках). Вони містять 
відносно багато жиру і вологи, а також живильні добавки, 
наприклад вітаміни А і Е. Чудово зарекомендувала себе кос-
метика з гіалуроновою кислотою. Вона протягом довгого часу 
зберігає в шкірі вологу і запобігає висиханню макіяжу. Шкіра 
виглядає „об’ємною” і більш пружною. Тональні креми по-
кривають шкіру достатньо щільним шаром і майже повністю 
приховують червоні плями і крапки. Тональний крем втира-
ють або кінчиками пальців, або зволоженою дрібнопористою 
косметичною губкою.

Для зрілої шкіри з більш-менш глибокими зморшками 
краще узяти рідкий тональний крем (найчастіше продається 
в баночках або флакончиках). Він вирівнює колір обличчя, 
одночасно з цим збільшує пружність шкіри і інтенсивно під-
живляє її. Новинкою стали рідкі тональні креми з пігментами, 
поміщеними у вологу оболонку. Ця оболонка запобігає осі-
данню пігментів усередині зморшок, що часто трапляється 
при застосуванні звичайного макіяжу і виглядає дуже непри-
вабливо. Прекрасно зарекомендували себе препарати з хіти-
ном або пшеничними білками. Дослідження показали, що ці 
речовини укріплюють тканини і роблять зрілу шкіру більш 
пружною і стійкою до зовнішніх дій. Рідкі тональні креми 
мають консистенцію густої рідини і звичайно наносяться 

кінчиками пальців. Вони покривають шкіру більш-менш 
щільним шаром. 

Для нормальної шкіри цілком досить тонального денного 
крему. Йдеться про звичайний денний крем, збагачений піг-
ментами. Якщо у вас від природи відносно рівний колір об-
личчя, ви будете задоволені цим засобом. Для скромного 
денного макіяжу цілком досить тонального денного крему, 
додаючої шкірі обличчя ніжний прозорий відтінок. Крім того, 
в кремі містяться живильні добавки. Але для яскравого ма-
кіяжу тональний денний крем буде дуже прозорий. 

Колір тонального засобу повинен поєднуватися з вашим 
кольором обличчя. Тональний засіб повинен не змінювати 
ваш природний колорит, а тільки зробити його красивішим. 
Купуючи тональний засіб, попросіть дати вам проби. Не пере-
віряйте колір, як рекомендували раніше, на згині ліктя. Краще 
нанесіть тональний засіб на нефарбоване обличчя: частина на 
підборіддя, частина на щоки. Цей тест фахівці називають 
пробою тонального крему. Почекайте 10 хвилин. Майже кожен 
тональний засіб за цей час трохи потемніє. Купуйте крем, 
відтінок якого через 10 хвилин буде найближчий вашому 
природному кольору обличчя. 

Рекомендації по нанесенню крему

Перш, ніж нанести тональний крем, намажте шкіру денним 
кремом і дайте йому добре всмоктатися (щонайменше 5 хви-
лин). Залишки крему промокніть паперовими серветками.

Тональний засіб наносьте колоподібними рухами від цен-
тру до периферії. Якщо ви робитимете це у зворотному на-
прямі, великі пори і зморшки вберуть дуже багато макіяжу і 
будуть виразно видні.

Для денного макіяжу буде досить покрити тільки цен-
тральні ділянки обличчя і розподілити залишки тонального 
крему у напрямку до периферії. 

Ніколи не накладайте на обличчя крем великими порція-
ми, наносьте його маленькими горошинками. Так колір роз-
поділиться рівніше і виглядатиме природніше.

Будьте обережні з тональними засобами явно вираженого 
коричневого відтінку. Легко піддатися бажанню виглядати 
здоровою і засмаглою. Проте макіяж призначений не для 
цього. Якщо природний колір обличчя навіть несильно від-
різняється від тонального засобу, все обличчя виглядатиме 
плямистим або схожим на маску. Користуватися тональними 
засобами коричневих відтінків можна, тільки якщо ви силь-
но загоряли. 

Літом користуйтеся засобом із ступенем захисту від уль-
трафіолету, починаючи від 8 і вище. Воно протягом багатьох 
годин заблокує негативний вплив сонячних променів.

Робіть макіяж по можливості при денному світлі. Він чіт-
ко виявить всі погрішності. Якщо у вашій ванні тільки штуч-
не освітлення, обов’язково перевірте тональний крем при 
денному світлі. Якщо ви користуєтеся тональною пудрою-
кремом, вам знадобиться косметична губка. Зверніть увагу на 
матеріал, з якого виготовлена губка. Кращими вважаються 
косметичні губки з натурального каучуку. Вони еластичні і 
дрібнопористі. Використану губку відразу ж обполосніть в 
теплій воді і просушіть. Інакше на ній з’явиться безліч хворо-
ботворних мікробів. 

Якщо ваш звичайний 
макіяж здається дещо 
грубим і штучним, спро-
буйте перемішати на 
зовнішній стороні до-
лоні невелику порцію 
тонального крему із зво-
ложуючим рідким кре-
мом в пропорції один до 
одного. Цю суміш воло-
гою губкою нанесіть на 
обличчя. Шкіра вигляда-
тиме майже ненафарбо-
ваною, проте набуде 
дуже красивий свіжий і 
рівний блиск. 

Якщо ви сьогодні виглядаєте блідішими, ніж звичайно, 
тональний засіб може виявитися дуже темним. Спробуйте 
змішати його в маленькому посуді із спеціальним білим то-
нальним кремом і підібрати відповідний відтінок. Червоні 
„вузлики” або плями на шкірі перед нанесенням звичайного 
тонального засобу покрийте спеціальним маскуючим кремом 
зеленого кольору. Його наносять дуже тонким шаром і вти-
рають в шкіру, легко поплескувавши пальцями. Оптично 
зелений колір нейтралізує червоний. Якщо на нього нанести 
щільну тональну крем-пудру тілесного кольору від червоних 
крапок і плямок не залишиться і сліду. 

Для жінок, які не мають можливості протягом дня попра-
вити макіяж, чудово підійде „незмивна” косметика. Унаслідок 
особливого складу такі тональні засоби тримаються не менше 
12 годин і добре фіксуються на шкірі. Від них не залишається 
слідів на одязі. Проте користуватися цим засобом не так про-
сто. Ви повинні навчитися наносити його відразу рівним 
шаром. Виправлення виключаються. Рівно через хвилину 
незмивний тональний засіб буде міцним, як друга шкіра. 

Інколи обличчя, не дивлячись на тонування, виглядає 
утомленим і млявим. В цьому випадку спочатку нанесіть рі-
дину з ампули, яка додасть шкірі пружність, а після неї – то-
нальний засіб. Поєднання цих продуктів дасть шкірі „енер-
гетичний” імпульс. Шкіра стане натягнутою і пружною. 
Проте ампулами слід користуватися тільки у виняткових 
випадках – до того ж вони досить дорого коштують. 

Дуже суха шкіра з ділянками, що лупляться, – погана осно-
ва для тонування. В більшості випадків допомагає жирний 
крем. Його наносять на обличчя колоподібними рухами від 
низу до верху. Потім потрібно почекати 5 хвилин і нанести 
легко зволожуючий крем. Ввітріть його в шкіру легкими ру-
хами, поплескуючи. Тепер шкіра „насичена”, більше не лу-
щиться і її можна покрити рівним шаром тонального засобу. 

Затонувавши обличчя, приховайте маленькі прищики і 
червоні плямочки маскуючим олівцем або кремом. Покрийте 
їх дуже тонким шаром. Крихітні „горошинки” маскуючого 
засобу ввітріть в шкіру легкими рухами, поплескуючи. Потім 
обережно промокніть це місце вологою косметичною губкою, 
щоб не було помітно колірних переходів. 

Дорогі, проте дуже дієві мерехтливі тональні засоби містять 
так звані оптичні пігменти, розсіюючі світло. Звичайно, світ-
ло відображається тільки в одному напрямі, підкреслюючи 
структуру шкіри, зморшки і шорсткості. Завдяки оптичним 
пігментам, що діють за принципом призми, світло розсіюєть-
ся в різні боки. В результаті з’являється ефект „м’якого листа”. 
Риси здаються менш напруженими, обличчя виглядає свіжим 
і сяючим. Ці тональні засоби мають консистенцію густої рі-
дини і або перемішуються із звичайною косметикою, або 
наносяться окремо. 

Завершивши макіяж, ретельно промокніть косметичним 
рушником області, що межують з волоссям, обличчя і нижні 
ділянки щік і підборіддя, щоб надлишки косметики не по-
трапили на комір або волосся. 

Професійні візажисти готовий макіяж збризкують неве-
ликою кількістю мінеральної води (через пульверизатор). Так 
макіяж особливо добре фіксується на шкірі і виглядає м’яко 
і природно.

МАКІЯЖ ЗБРИЗКУЮТЬ НЕВЕЛИКОЮ 
КІЛЬКІСТЮ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ 
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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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У ТОМУ, ЩО МЕД - ЦЕ ДАР ПРИРОДИ З УНІКАЛЬНИМИ 
ЦІЛЮЩИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ, МАБУТЬ, МАВ ЗМОГУ 

ПЕРЕКОНАТИСЯ КОЖЕН. У БАГАТЬОХ РОДИНАХ ЦЕ 
НАЙПЕРШИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАСТУДНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ, НАРИВІВ, ВИСНАЖЕННЯ  
ТА ЗНЕСИЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ, БЕЗСОННЯ.

І все ж ми дуже мало знаємо про всі можливості відо-
мого продукту бджільництва. У цьому я пересвідчилася 
після знайомства з унікальною методикою оздоровлення 
та лікування організму - медовим масажем.

Якщо схематично описати процедуру медового масажу, 
то це виглядає приблизно так: вправними і ніжними ру-
хами масажист розігріває тіло пацієнта, після цього зма-
щує підігрітим до кімнатної температури медом і починає 
вминати його в шкіру. Долоні то присмоктуються, то 
відриваються від поверхні тіла. Як почувається при цьому 
пацієнт? Спочатку мліє від блаженства, а потім починає 
кректати, а інколи й стогнати. Чому? Виявляється, мед має 
потужні очисні властивості. Він здатний витягнути з ор-
ганізму токсини, шлаки, солі та інші шкідливі накопичен-
ня, які людина назбирала протягом усього свого життя. 
Саме це і відбувається під час медового масажу. І в цьому 
може переконатися кожен. Нанесений на спину золотаво-
прозорий мед перетворюється в брунатно-сіру масу вос-
кової консистенції. Процес витягування токсинів на-
стільки інтенсивний, що у пацієнта це викликає 
больові відчуття. Зазвичай вони з’являються 
протягом перших двох-трьох сеансів і 
поступово, у міру очищення організму, 
зникають. Деяким людям із надто 
чутливою шкірою доводиться роби-
ти масаж не долонями, а лише по-
душечками пальців, щоб послабити 
больовий синдром. Зате на останньо-
му сеансі та після нього пацієнти 
стверджують, що у них з’являються 
легкість у всьому тілі, бадьорість, ясність 
думки. 

МЕД ОЧИЩАЄ ВІД ВНУТРІШНЬОГО БРУДУ

Зазвичай один курс медового масажу складається з 
п’яти - десяти сеансів. Щоб досягнути стійкого оздоров-
чого ефекту, потрібно два-три курси, залежно від ступеня 
забруднення організму. Між сеансами обов’язкова перерва 
- п’ять-сім днів. За цей час вивільнені від бруду видільні 
канали заповнюються токсинами та шлаками, які підні-
маються з глибин тіла, і їх легко вивести назовні. 

„Відомо, що шкіра - це найбільший видільний орган, 
через який виводяться зайві речовини. Навіть у разі пере-
бування в стерильних умовах на білому комірці та манже-
тах людини за кілька днів з’являться темні смужки, шкіра 
виділятиме забруднення організму. Тому питання гігієни 
- це передусім питання здоров’я, - розповідає директор 
медико-реабілітаційного центру «Авіценна» Олександр 
Кагарлицький. - Однак, на жаль, організм сучасної люди-
ни настільки забруднений, що ні шкіра, ні нирки, ні ки-
шечник не спроможні вивести з організму всі токсини. 

Звідси й хвороби. Онкологи стверджують, що онкохворі 
інколи носять у своєму кишечнику до 25 кілограмів шла-
ків. Забиті ними й інші органи - печінка, жовчний міхур, 
нирки тощо. Тож потрібно вдаватися до допоміжних за-
ходів”.

Медовий масаж - надзвичайно ефективний очисний 
засіб, яким активно користувалися стародавні лікарі і який 
зовсім незаслужено забули сьогодні. 

... «ВИСМОКТУЄ» ХВОРОБИ З ТІЛА

Багато хто недооцінює роль масажу, тому що не уявляє 
механізму його дії. Справа в тім, що шкіра, за визначенням 
доктора Шмідта, - це ще й найбільша ендокринна залоза 
організму внутрішньої і зовнішньої секреції. Таким чином, 

вона пов’язана з усіма органами 
й системами. Тож під час ма-
сажу шкіри спини відбува-
ється вплив на весь орга-
нізм. Якщо медовий масаж 
проводити тривалий час, 

можна досягнути очищення 
організму на клітинному рівні. 

У цьому пояснення позитивного 
ефекту застосування медового ма-

сажу не лише з оздоровчою метою (для 
відновлення сил після хвороби чи перевтоми), 

а й при багатьох захворюваннях. Зокрема, в моїй практи-
ці були випадки вилікування міоми у жінок, очищення 
нирок та жовчного міхура від піску у пацієнтів з цією 
патологією, нормалізації артеріального тиску в «стійких» 
гіпертоніків, позбавлення жорстоких нападів мігрені 
тощо.

Треба зазначити, що дія медового масажу на організм 
не зводиться лише до очисної функції. Адже мед - це ко-
мора різноманітних мінералів (залізо, кальцій, магній, 
натрій, мідь, марганець, літій, цинк), органічних кислот 
(яблучна, лимонна, винна, молочна, щавлева, фолієва), 
вітамінів (А, В2, В5, В6, В12), ферментів, гормональних та 
антибіотичних речовин. Крім того, у ньому міститься 
глюкоза та фруктоза, які відіграють важливу роль у по-
ліпшенні обміну речовин. Усім цим організм активно 
насичується через шкіру, до якої підходять точки мериді-
анів усіх органів і систем людини. 

ПІДЗАРЯДЖАЄ НАЙЯКІСНІШОЮ ЕНЕРГІЄЮ
Описуючи суто фізичні процеси, не можна обминути 

ще один надзвичайно важливий аспект - енергетичний. До 
речі, східні лікарі вважають його первинним і найважли-
вішим. Будь-яке захворювання, будь-яка патологія люд-
ського організму відбувається спочатку на енергетичному 
рівні. Фізики кажуть, що змінюється електромагнітний 
гомеостаз клітин організму, біоенергетики, що позитивна 
енергія людини заміщується негативною, меридіани та 
енергетичні канали блокуються, порушується енергообмін 
організму. Тим часом мед, окрім усього сказаного, це ще й 
високоенергетичний продукт, насичений найякіснішою 
та найпотужнішою енергією - сонячною, адже бджоли 
збирають його з нектару квіток, які живляться нею. За-
вдяки цьому під час медового масажу відбувається очи-
щення ще й енергетичних каналів та меридіанів. У всі 
органи та системи організму надходить свіжа, чиста і по-
тужна енергія, заряджуючи кожну клітину.

Окрім дванадцяти класичних меридіанів (легенів, тов-
стої кишки, шлунка, селезінки і підшлункової залози, 
серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, печінки, 
жовчного міхура), існує ще й вісім чудесних меридіанів. У 
звичайних умовах вони не працюють і вмикаються лише 
у разі екстрених ситуацій, коли виникає загроза фізичній 
чи психічній рівновазі людини. Внаслідок цього можуть 
траплятися дивовижні речі, приміром, мати піднімає вагон 
трамвая, який наїхав колесом на її дитину. Під час медо-
вого масажу відбувається активація цих чудесних мери-
діанів і організм отримує потужну підзарядку.

«ПОБІЧНА ДІЯ» - ОМОЛОДЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Щоб посилити ефект масажу, добре його проводити в 
період певної місячної фази. А ще доповнити спеціальною 
музикою та ароматичними запахами. Опісля шкіру слід 
змастити ароматичною олією: шавлієвою, лимонною, 
трояндовою тощо - залежно від психоемоційного та фізич-
ного стану людини. Тому стовідсоткового результату буде 
досягнуто лише тоді, коли за справу береться фахівець. 
Хоча у разі потреби медовий масаж можна провести і в 
домашніх умовах. 

Чи є протипоказання для проведення медового масажу? 
Практично ні. Його слід уникати лише людям, що мають 
алергію на продукти бджільництва, онкохворим та малень-
ким дітям (через болючість процедури). У всіх інших ви-
падках він принесе лише користь.

Особливо цю процедуру можна рекомендувати людям 
з серцево-судинною, сечостатевою патологією, захворю-
ваннями органів дихання та кісток. «Побічна дія» медово-
го масажу одна - помітне омолодження організму та ви-
разне поліпшення зовнішнього вигляду. 

Поради народної медицини можуть виявитись дієвішими  
навіть за широко розрекламовані гігієнічні засоби.  

Ось кілька рецептів шампунiв від наших бабусь.
 � Злегка підігрійте оливкову олію і нане-
сіть її на шкіру голови за допомогою 
ватного тампону. Промасажуйте голо-
ву і накрийте целофаном. Тримайте 
десять хвилин, а потім вимийте волос-
ся, як завжди.

 � Візьміть 100 грамів дрібно нарізаного 
листя кропиви і варіть півгодини у су-
міші півлітра 6-відсоткового оцту та 
півлітра води. Відцідженим відваром 
без мила вимийте волосся. Процедуру 

треба повторювати щодня протягом 
десяти днів. 

 � При масній лупі спробуйте зробити 
таку суміш: мед, сік алое, лимонний сік 
та рицинову олію в рівних кількостях. 
Її наносять на голову за півгодини до 
миття. Іноді додають два подрібнені 
зубці часнику. 

 � Приготуйте бурякову воду: нарізаний 
почищений буряк покладіть у трилі-
трову банку і залийте півтора літрами 

води. Банку поставте на підвіконня на 
5-6 днів. Після того процідіть, і отрима-
ним настоєм, розвівши його гарячою 
водою, споліскуйте голову після миття. 
Ще кращого результату можна досяг-
нути, якщо перед цим «буряковим» 
споліскуванням вимити голову кисля-
ком або житнім хлібом. Щоб вимити 
голову хлібом, 150 грамів чорного 
черствого хліба треба покришити і за-
лити окропом. Кашкою, що утворилась, 
натирають волосся.

 � Шкірку чотирьох лимонів варіть про-
тягом п’ятнадцяти хвилин у літрі води. 
Цим відваром раз на тиждень споліс-
куйте волосся. 

ЛИМОН ДОПОМОЖЕ ПОЗБУТИСЬ ЛУПИ

ЗНАЙОМИМО З УНІКАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ ОЗДОРОВЛЕННЯ 
ТА ЛІКУВАННЯ ОРГАНІЗМУ - МЕДОВИМ МАСАЖЕМ 
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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:



16

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
2 

гр
уд

ня
 2

02
2 

№
 4

8

THE TRUCKER’S ZONE

TH
E 

TR
U

C
K

ER
’S

 Z
O

N
E



17

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
2 грудня 2022 №

 48

THE TRUCKER’S ZONE

TH
E TR

U
C

K
ER

’S
 ZO

N
E

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

«Найкращий серед нас. Найкращий се-
ред найкращих. Приклад для всіх. Ти наза-
вжди лишишся в наших серцях... Побачи-
мося в іншому місці», – так відреагував на 
загибель побратима – уродженця села Се-
лещина, що нині входить до Машівської 
територіальної громади Полтавського ра-
йону, відомого блогера, військовослужбов-
ця ЗСУ й резервіста Французького інозем-
ного легіону з позивним «Малі» Євгенія 
Браха – білорус Ігор Янков (позивний 
«Янкі»), який воює за Україну.

«Ніколи не зможу повірити в те, що це 
велике чисте серце перестало битися, – за-
значив у дописі в соцмережі інший побра-
тим Євгенія. – «Малі» – у кожному з нас. Усе 
навколо нагадує про нього. Останні місяці, 
дні, години, хвилини ми провели поряд, 
підтримуючи одне одного навіть у ті момен-
ти, коли здавалося, що шляху назад немає... 
Ніколи не забудемо твого міцного братсько-
го плеча, сміху, неймовірного полтавського 
«суржику», твоїх жартів і роз-
н о с і в .  Л ю б и т и м е м о  й 
пам’ятатимемо завжди. Помсти-
мося!»

Наш земляк, котрий спочат-
ку влився до лав добровольчого 
батальйону, а потім ніс службу 
у складі Сил спеціальних опера-
цій ЗСУ, загинув 21 вересня під 
час виконання бойового завдан-
ня як справжній воїн, чоловік, 
зі зброєю в руках (2 жовтня йому 
мало б виповнитися 27 років).

Поховати ж загиблого рідні 
змогли тільки через чотири 

тижні. Свій останній прихисток Євгеній 
Брах знайшов у секторі почесних поховань 
полеглих учасників бойових дій Затурин-
ського цвинтаря.

П’ять років прослужив у 
Французькому іноземному легіоні
«Отут Женя й виріс, – показуючи зви-

чайну квартиру на другому поверсі панель-
ної двоповерхівки, розповідає убита горем 
мати Євгенія Браха – Любов Матлаш (інже-
нер-будівельник за першою вищою освітою 
й економіст та юрист – за другою, нині 
приватний підприємець). – Відвідував нашу 
місцеву школу – он, бачите, її приміщення 
видно у вікно.

Син був цікавим хлоп-
чиком, мене саму нерідко 
дивував. Він «приколіст» 
із дитинства, завжди з по-
смішкою на обличчі. Ні-
чого не боявся, ніколи не 
плакав, був дуже само-
стійний. Із ним узагалі не 
було якихось проблем.

Хто тоді думав, що він 
виросте таким відваж-
ним, сміливо дивитиметь-
ся смерті у вічі. Стати 
військовим – то була ще 
дитяча мрія. Після 7-го 

класу Женя пробував вступити до Київ-
ського військового ліцею імені Івана Богу-
на, але не склалося (формальна причина – 
не такий, як треба, прикус). Він повернувся 
такий засмучений!

Після 9-го класу вступив до Полтавсько-
го технікуму харчових технологій (нині – 
коледж), де вивчився на фахівця з налаго-
дження й запуску промислових холодиль-
них установок.

Потім за цим же профілем навчався в 
Київському університеті харчових техно-
логій. Але не закінчив його – рвонув у Єв-
ропу: спочатку на навчання в Польщу, а 
потім у Францію, де й зачепився – вступив 
до Французького іноземного легіону.

Хоч якими б несподіваними були заду-
ми, мрії сина, я ніколи не відраджувала – 
навпаки, завжди підтримувала його в ба-
жанні побачити світ, спробувати себе в 
чомусь новому й незвіданому. Бо вважала: 
головне – дати свободу особистості, аби 
вона мала вільний розвиток».

В одному з телеінтерв’ю, відповідаючи 
на запитання, як потрапив до військового 
з’єднання французької армії, Євгеній із 
притаманною йому жартівливою манерою 
спілкування пригадував:

«Думаю: хай буде що буде. Краще по-
шкодувати про те, що тебе не взяли, аніж 
про те, що взагалі не спробував. Узяв із 

с о б о ю  п а с -
порт, труси, 
шкарпетки – і 
поїхав. Буду-
чи у Франції, 
знайшов при-
зовний пункт 
легіону... Пе-
ред цим готу-
вався до пере-
вірк и рі вн я 
фізичної фор-
ми десь майже рік. У підсумку хотів під-
тягнутися на турніку 40 разів, та з переляку 
підтягнувся лише 37. Гадав, що цього за-
мало, проте інші хлопці змогли лише 5–15 
разів. Далі, якщо ти проходиш курс моло-
дого бійця, то лишаєшся, якщо ні – повер-
таєшся туди, звідки приїхав. Я до останньої 
миті не вірив, що мене візьмуть до легіону. 
Для мене то було щось неймовірне».

Ставши французьким легіонером у 19 
років, Євгеній Брах прослужив в іноземно-
му легіоні 5 років. За його плечима – мирот-
ворчі місії в Малі (держава в Північно-За-
хідній Африці) та колишньому французь-
кому колоніальному володінні на заході 
Африки – Французькій Гвінеї.

«За час служби в легіоні син вивчив 
французьку мову й удосконалив англійську. 
Додому приїжджав разів 4 на рік – найдо-

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

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

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

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

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

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

вше на 3 тижні. На суворе казарменне 
життя не скаржився, як і особливо не ді-
лився подробицями. «Мамо, усе гаразд», – 
то були його звичні слова.

Напевно, оберігав мене від зайвих хви-
лювань. Говорив: сам, мовляв, собі таку 
долю обрав, мене ж ніхто не змушував, – 
сумно зітхаючи, продовжує свою розповідь 
Любов Григорівна. – Скажімо, я тільки 
значно пізніше дізналася, що в Африці його 
вкусив скорпіон, – добре, що в медчастині 
вчасно надали допомогу.

Приховав син і той факт, що був поране-

ний, видали ж його шра-
ми на нозі та скроні. Про 
те, що служба Жені була 
нелегкою, ми довідува-
лися з відеороликів, які 
він знімав (звісно, те, що 
можна було) і викладав 
у соцмережі.

Ставши резервістом 
Французького інозем-
ного легіону, син підтримував здобуті там 
навички. Окрім того, влаштувався на робо-
ту в охоронну фірму: влітку охороняв за-
можних людей у Сен-Тропе, а взимку 
слідкував за правопорядком на гірсько-
лижному курорті «Куршавель», що у фран-
цузьких Альпах.

Мав заняття, яке йому подобалося, за-
робляв добрі гроші. Та через почуття патрі-
отизму, що проросло в його душі, все по-
кинув, коли в Україні розпочалася повно-
масштабна війна».

Побачив новонародженого сина, 
потримав його на руках, а виростити, 
на жаль, не судилося
Пані Любов не приховує: єдиний раз 

вона зрадила своєму прин ципу не відра-
джувати. І її можна зрозуміти: із початком 
повномасштабної збройної агресії Росії все 
їхнє сімейство лишилося без роботи.

Війна зробила біженцями старшу доньку 
Софію та її чоловіка, котрі проживали в 

Харкові. Тож на сімей-
ній раді розглядався й 
такий варіант: у разі 
критичного погіршення 
ситуації можна буде ви-
рушити до Євгенія у 
Францію.

Однак на ту пору хло-
пець уже прийняв голо-
вне рішення свого жит-
тя. Збираючись в Украї-
ну, він за власний кошт 
придбав усе необхідне 
обмундирування, бро-

нежилет, спорядження військовослужбов-
ця.

«Якби до 24 лютого хтось сказав мені, що 
покину класну високооплачувану роботу у 
Франції і приїду захищати свою країну, я б 
не повірив. Що й казати, повномасштабне 
вторгнення войовничих сусідів стало для 
мене повною несподіванкою, – зізнавався 
Євгеній Брах в інтерв’ю. – Та з першого дня, 
коли це трапилося, мене хвилювало одне-
єдине питання: куди податися – у добробат 
чи ЗСУ?

Наприкінці березня приїхав в Україну. 
Знайомі звели мене з хлопцями з добро-
вольчого батальйону «Традиція і порядок». 
Усі знання з військової справи, які здобув 
у Французькому іноземному легіоні, за-
стосовую тут на практиці. В мене навіть 
кулемет тієї марки, з яким мав справу в 
легіоні.

Звичайно, воякам української армії не-
рідко бракує такої професійної підготовки, 
яку мають легіонери. Проте наші воїни 

виграють у мотивації. Скажімо, бійці легі-
ону могли вступити в сутичку лише за чи-
сельної переваги порівняно з противником 
принаймні вдвічі.

Українські ж військові на будь-яку пере-
вагу ворога взагалі не зважають. Мені дуже 
хотілося б, аби українська армія досягла 
такого високого рівня професіоналізму, 
щоб для кожного парубка було за честь 
влитися до її лав».

До речі, боротьбу з москалями наш зем-
ляк вів не лише на полі бою, а й у соцмере-
жі, виявляючи при цьому своє незвичайне 
почуття гумору.

«Так, як себе принижують самі росіяни, 
їх ніхто не може принизити, навіть я, – кон-
статував Євгеній у телеефірі. – Середньо-
статистичний росіянин – це людина, в якої 
немає власної думки, яка поміняла свій 
мозок на ламповий телевізор. Москалі де-
градують, звертають свій погляд у минуле».

Любов Матлаш показує синові світлини 
з легіону, а також сертифікат про успішне 
завершення Євгенієм курсу підготовки за 
започаткованою урядом Великої Британії 
програмою, що має назву «Операція 
«INTERFLEX».

«Женя пройшов і це навчання україн-
ських військових у Сполученому Королів-
стві. Він був людиною світу. Одержав по-
свідку, що давала право на проживання у 
Франції протягом 10 років. Хоча його весь 
час тягнуло додому.

Одного разу у Франції було якесь наці-
ональне свято, тож на три дні легіонерам 
дали відпустку.

(Закінчення на ст. 22)

БАТЬКІВЩИНИ
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Капітан Ярослав Шаманов, позивний 
«Шерман» – доброволець, який у 

2014–16 роках воював у складі 11-го баталь-
йону «Київська Русь».

У лютому 2022-го очолив третю роту 
130-го батальйону ТрО Києва. Брав участь 
у звільненні Бучі та Ірпеня.

Після деокупації Київщини разом із 
суміжними підрозділами його  рота  три-
мала  оборону стратегічно важливих на-
селених пунктів Харківщини, щоб запо-
бігти просуванню окупаційних військ 
углиб країни. Загинув 28 червня, рятуючи 
поранених побратимів поблизу села Де-
ментіївка. Нагороджений орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня.

Так коротко можна переказати біографію 
мого чоловіка. А я розповім історію Яросла-
ва детальніше – голосами рідних, друзів та 
бойових побратимів.

Відплата нападникам за біди 
хмельницького священника 
Лагоди та київських Турчановських
Ми познайомились у 2005 році в універ-

ситеті «Україна», де навчалися на різних 
факультетах і долучались до всіх можливих 
студентських активностей. Разом відвідува-
ли секцію бо йового гопака, ходили в човно-
ві походи. У нього була дуже чиста україн-
ська мова, – мені важко було повірити, що 
цей хлопець усе життя говорив російською, 
але на першому курсі свідомо від неї від-
мовився. Улітку 2009 р. прислав мені смс: «Я 
прийняв військову присягу!». Закінчив 

військову кафедру універси-
тету Тараса Шевченка, чим 
дуже пишався.

Одружувались у виши-
ванках, під постріли гармат 
проходили під схрещеними 
шаблями. Українські весілля 
тоді ще не були мейнстри-
мом, тож почувалися осо-
бливими.

Будуючи плани на май-
бутнє, говорили, що країна 
окупована; жодне покоління 
не прожило без «своєї ві-
йни», тож навряд чи нам це 
вдасться.

Але, попри все, важливо 
виховати дітей так, щоб вони 
дивились на світ україн-
ськими очима. Ярослав не-
мало розповідав про свій 
родовід. Серед його предків 
був хмельницький священ-
ник Андрій Лагода, якого 
більшовики вигнали з роди-
ною серед зими з домівки.

І заможна родина Турча-
новських, яких двічі роз-

куркулювали та на-
магались заслати до 
Сибіру, а вони однак 
повернулись до Киє-
ва.

Повстанець-анто-
новець Яків Шаманов 
– теж не просто одно-
фамілець: у 1920-х во-
ював проти червоних.

Тож р о с і йс ько -
українська війна, яка 
р о з п о ч а л а с я  2 014 
року, була для Яросла-
ва не лише боротьбою 
за майбутнє нашої ро-

дини. Він усвідомлено ніс відплату росій-
ським нападникам за все, що було в мину-
лому його роду і всього українського народу.

Козацькі ідеї курінного «Тихого»
«З Ярославом ми познайомилися у 2006 

році на тренуваннях з бойового гопака. Тоді 
вся неформальна проукраїнська молодь 
гуртувалась довкола козацьких ідей, – роз-
повідає Олекса Косенко, оператор ССО ЗСУ, 
президент ГО «Київська федерація «Спас», 
згадуючи студентство.

– Ми тренувались, виступали на різних 
фестивалях, одягались у вишиванки, ви-
стригли собі козацькі чуби, тож привертали 
увагу перехожих на київських вулицях. 
Разом працювали в дитячому козацькому 
таборі.

Ярослав керував куренем хлопців 8-10 
років і мав псевдо «Тихий». Викладав стріль-
бу й човнову справу. Ніколи не давав своїм 

підопічним можливості розслаблятися. 
Якщо прийшли на заняття, – мусите стріля-
ти усі. Варіант: «Я не хочу, я відпочину в 
холодочку» у «Тихого» не проходив.

За чотири роки по тому розпочалася ві-
йна. Ярослав командував взводом, ротою. 
Але перший «досвід командира» був козаць-
кий.

Я очолював Київську федерацію «Спаса», 
а він з родиною приїздив на наші фестивалі, 
вбирався у шаровари, брав участь у змаган-
ні «Лава на лаву».

Був членом яхт-клубу «Стугна». Незадов-
го до війни відреставрував свою яхту «Со-
фія». Колись то був дерев’яний ЯЛ-6 кінця 
1950-х років.

Кілька років Ярослав робив з нього яхту 
– і таки зробив. І добре, що встиг походити 
одне літо.

Планували ще до повномасштабного 
вторгнення, що цьогорічного літа разом ви-
веземо моїх учнів на острови на Дніпрі. 
Українка, Трипілля, Витачів, Трахтемирів 
– це були наші місця сили».

«Доки на Майдані танцюють і 
співають – я туди не піду»
До 2014 року Ярослав захоплювався так-

тичними іграми, належав до київської харт-
больної команди «Заград». Згодом це стало 
цінним досвідом для підготовки до справж-
ньої війни.

Коли розпочалась Революція гідності, 
спостерігав за подіями на дивані й говорив: 
«Доки на Майдані танцюють і співають – я 
туди не піду. Піду, як даватимуть зброю». 
Так і сталося.

Пам’ятаю, як повертався після нічних 
чергувань утомлений, пропахлий димом і 
говорив: «Найкрутіші серед нас – «афганці». 
Супроти їхнього досвіду ми – салаги».

Уже за кілька років мав бойового досвіду 
чи не більше, ніж усі його довоєнні кумири. 

Коли Київ атакували «тітуш-
ки», чоловіки самоорганізову-
валися і патрулювали Куренів-
ку та Виноградар.

Ще в листопаді 2013-го 
Ярослав віддав своє захисне 
хартбольне спорядження дру-
зям з Майдану, тож не мав ні-
чого. Першу «бойову броню» 
ми змайстру ва ли йом у зі 
шматків каремата та журналів, 
які скотчем примотали до ніг і 
рук. Голову захищала стара 
радянська каска, яку колись 
купив на барахолці. Приятель 
«декомунізував» ту каску, на-
малювавши тризуб на місці 
червоної зірки. От у таких об-

ладунках починав свій бойовий шлях коман-
дир «Шерман».

Участь в АТО: Карачун, 
Дебальцеве, Бутівка
У березні 2014-го він був серед перших, 

хто записався до війська добровольцем. 
Кілька місяців служив у військкоматі. Вліт-
ку потрапив на фронт у складі 11-го баталь-
йону «Київська Русь».

Починав свій шлях без бойового досвіду, 
не був кадровим офіцером, але всього на-
вчився, освоїв різні види зброї і за два роки 
вже був командиром взводу. Перша бойова 
посада Ярослава – інженер техчастини ба-
тальйону в підрозділі РАО (ракетно-артиле-
рійське озброєння). Серед місць, де довелось 
воювати у 2014-16 роках, – гора Карачун, 
Дебальцеве, Чорнухине, Нікішине, Комуна, 
Фащівка, Водяне, Опитне, шахта «Бутівка», 
метеостанція поблизу ДАПу, Попасна.

У 2016 році повернувся з АТО, маючи 
контузії. Вчасна реабілітація, професійні 
лікарі, військові психологи та спокій у домі 
повернули його до активного життя. Ми на 
власному досвіді переконалися, що віднов-
лення після пережитих страхіть війни мож-
ливе, було б бажання. Я вдячна долі за ці 
вирвані у війни п’ять років відносного спо-
кою. Працювали, ростили дітей, проте розу-
міли, що це тимчасово.

Патріотами й воїнами не народжуються, 
ними стають у результаті виховання, – вва-
жав Ярослав. Тому наші діти говорили ви-
нятково українською, дивилися і слухали 
винятково україномовний контент, ходили 
на заняття до україномовних викладачів-
тренерів (бойовий гопак, петриківський 
розпис).

Наші діти від народження знають, що 
ніколи не можна мовчати і терпіти, якщо 
тебе чи когось із твого оточення ображають.

Війна за «Крістерову гірку»
До повномасштабної війни Ярослав знай-

шов собі фронт боротьби у своєму районі в 
Києві – переймався збереженням парку 
«Крістерова гірка», де забудовник російсько-
го похо дження зачистив пів гектара землі й 
вирізав 300 дерев.

Волонтерка й активістка Тетяна Ратуш-
няк згадує ті часи: «Кияни, налаштовані 
патріотично та екологічно, стали на захист 
парку і прилеглої зеленої зони. Відбувались 
численні мітинги у Київраді, перекриття 
дороги по вулиці Вишгородській, судові 
справи, екологічні та просвітницькі заходи. 
Ярослав став активним учасником громад-
ського руху: робив усе, знаходив час і мож-
ливості, генерував ідеї. Деякі з них були 
доволі радикальні. Він завжди був готовий 
до бою. Громада «Крістерової гірки» здобула 
репутацію сильної, скандальної й непере-
можної. Разом з донькою й сином Ярослав 
виса джував дерева і доглядав за ними. Коли 
не було іншої можливості, то навіть приво-
зив власним авто візок і бутлі з водою, щоб 
поливати дерева.

Майже п’ять років було віддано справі. 
Тепер парк має встановлені межі – ніхто не 
може відірвати від нього шматок! А у забу-
довника сплив час оренди. Ми ж будемо 
завжди пам’ятати Ярослава усміхненим і 
завзятим. Воїном з великим чуйним серцем».

Рок-н-рол перед 
повномасштабним вторгненням 
російських військ
Зимові речі резервістам у Києві було ви-

дано ще восени 2021 року. Все необхідне було 
зібрано 19 лютого. Хоч я особисто до остан-
нього наївно сподівалася, що наступ буде 
поступовим.

Дуже хотілось вірити, що російське втор-
гнення зупинять ще на кордоні. За чотири 
дні до повномасштабного вторгнення Ярос-
лав удома приміряв свою амуніцію. Ми 
увімкнули музику й танцювали рок-н-рол. 
Що ще робити, коли майбутнє не відоме? Не 
ридати ж.

А 24 лютого вже кожен орієнтувався по 
ситуації й діяв самостійно. Ярослав поїхав 
до місця дислокації батальйону. Я з дітьми 
й друзями проривалась Житомирською 
трасою на відносно спокійну Хмельниччину. 
На зв’язок Ярослав виходив регулярно, пи-
сав повідомлення, зрідка телефонував, роз-
питував, як ми з дітьми. Мало говорив про 
себе.

Коли чоловік повідомив, що їде на Хар-
ківщину, я жартома попросила: «Раптом 
зустрінеш там Сергія Жадана – візьми для 
мене автограф».

ЯРОСЛАВ ШАМАНОВ 
(ШЕРМАН): 

ЗАГИБЛОГО ВОЇНА 
ЗГАДУЮТЬ ДРУЖИНА, 
БОЙОВІ ПОБРАТИМИ  

І ДРУЗІ
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Так сталося, що Жадан мав концерт у 
харківському метро і підписав там Яро славу 
книгу для нас двох. Пізніше письменник-
волонтер придбав для військового підрозді-
лу авто, на якому вони здійснювали бойові 
виїзди.

Останній подарунок з побажанням лю-
бові, щастя і перемоги від Сергія Жадана 
знайшла в чоловіковому баулі з речами, який 
передали додому з Харківщини. Це збірка 
поезій «Динамо-Харків» видавництва «А-Ба-
Ба-Га-Ла-Ма-Га».

Тоді я подумала: «Російські окупанти 
крадуть в Україні для своїх родин унітази, а 
український захисник отримує в дар дружи-
ні книжку від кандидата на Нобеля. Тому 
між нами – цивілізаційна прірва. Тому ми 
переможемо!»

В останній телефонній розмові Ярослав 
просив дітей поводитися гідно, наголошу-
вав, що за їхньою поведінкою оцінюють 
український народ у ціло-
му. Загинув 28 червня, 
рятуючи поранених по-
братимів. А до Дня захис-
ника 14 жовтня 11-річна 
донька створила гуморис-
тичний мультфільм про 
те, як наші вояки знайшли 
й підірвали бункер Путіна. 
Нашим друзям зі 130-го 
батальйону сподобався.

«А татові б сподоба-
лось, як думаєш?» – запи-
тала мене дитина. «Звісно, 
я уявляю, як би він реготав», – відповіла. 
Наше життя тепер – робити все так, щоб 
Ярослав нами пишався.

Від учня до командира
Бойовим побратимом Яро слава був і голо-

вний сержант роти Анатолій Андрійович, 
позивний «Саід» – раніше вчитель історії в 
столичній Козацькій гімназії №283.

Він розповідає: «У школі, на моїх уроках 
історії, Ярослав завжди сидів у середньому 
ряду за першою партою. Помітно було, що 
його не обходив загальний настрій класу при 
вивченні предмета та підготовці домашньо-
го завдання.

Ярослав готувався до історії, мені здава-
лося, завжди. На уроках був допитливий і 
активний. Уперше після гімназії ми зустрі-
лися в госпіталі ветеранів у 2019 році. Тоді 
ж Ярослав й організував мені протекцію для 
підписання контракту зі 130-м батальйоном 
ТрО міста Києва.

Надалі вже узгоджували дати, щоб разом 
перебувати у госпіталі, бо так було веселіше; 
так мали час для спілкування, якого – я від-
чував – бракувало обом. Можливо, через те, 
що я не мав сина, а Ярослав ріс без батька. У 
госпіталі говорили, аналізували події та були 
впевнені, що велика війна неминуча. Ранок 
24 лютого не застав нас зненацька, зустріли-
ся у Солом’янській РДА у штабі. Я в управ-
лінні батальону, а Ярослав як командир 
третьої роти. У штабі тоді було гамірно, усі 
метушилися, а я для себе виділяв Шаманова. 
Він умів з абсолютним спокоєм не погоджу-
ватися з загалом і пропонувати свої версії 
дій. Я це ще у школі помічав.

Служба при штабі мене не приваблювала 
й 40 років тому в Афганістані, – вирішив, що 
треба «тікати» до «Шермана», доки роти 
формуються, бо потім буде пізно. Ярослав 
зрадів моєму рішенню, хоча в емоціях був 
стриманим».

Останній місяць спільної служби «Саід» 
описує так: «Розпочалася активна фаза ви-
зволення Харківщини: ініціатива, захоплен-
ня позицій ворога, наступ, звільнення тери-

торій. Це те, чим жив і надихався Ярослав. 
Рота була 5 місяців без ротації. За декілька 
днів нас уже міняли нацгвардійці, і тут по-
чалось найжахливіше, що я бачив у своєму 
житті. Рота гвардійців, що змінила нас на 
позиціях, практично була знищена прямо в 
окопах ураганним вогнем.

«Шерман» отримав наказ зайняти поли-
шені позиції, сформував взвод із «добро-
вольців». Вони зайшли, але майже одразу 
почали зазнавати втрат. «Шерман» під вог-
нем почав вивозити своїх «добровольців», а 
вивізши їх, кинувся рятувати й залишки 
роти нацгвардійців. І це все під прицільним 
вогнем ворога. Гадаю, що він уже усвідом-
лював, що звідти не вийде живим… Слава 
Герою!»

Міг намалювати комусь на бургері 
смайлики гірчицею
Правозахисник і командир взводу  6-ї 

роти 130-го 
б ат а л ьй о н у 
ТРО Ярослав 
М а л и к  т а к 
згадує місяці 
служби з ко-
м а н д и р о м 
«Шерманом»:

« М и  п о -
знайомилися 

у штабі в перші дні 
війни. Він був коман-
диром роти, а мене 
призначив команди-
ром відділення і до-
ру чив проведення 
занять зі стрільби, 
вогневої підготовки, 
тактики. У вільний 
від занять час дозво-
ляв виїжджати з гру-
пою на завдання. Так 
домовились із ним. 
Разом ходили в наря-
ди на станції «Київ-
Волинський». Він був 
відповідальним ко-
мандиром. Тих, у кого 
бачив потенціал, під-
тягував, забирав до себе. Було помітно, що 
йому бракує драйву, екшну, стрілянини. 
Часом говорив, що із задоволенням був би 
звичайним стрільцем. Але роль командира 
виконував сумлінно і з розумінням ставив-
ся до того, що не всі готові люто воювати, 
декому бракує вмінь та досвіду, тому не ви-
магав нічого нереалістичного.

Після звільнення Київщини на Харків-
щину ми прибули першими. Запропонували 
формувати мобільні групи на базі нашої 
роти. Бракувало авто для виконання за-
вдань. Поступово все з’явилося. Але і за-
вдання мінялися. За час керівництва Ярос-
лава втрат не було, адже він беріг людей. Був 
організованим, пунктуальним, продуманим 
і виваженим, з підлеглими тримався на рів-
них. Багато показував своїм прикладом. 
Якщо хтось не справлявся з обов’язками, 
робив сам, бо відповідальність і перфекціо-
нізм заважали делегувати повноваження.

На наради завжди з’являвся у найкращій 
формі, при повному параді й обов’язково 
завчасно. Коли виїздили на позиції, вмів 
створювати комфортні умови там, де їх не 
було. Вмів швидко налагоджувати дружні 
стосунки, організовувати забезпечення, у 
нас був навіть кавовий апарат.

Любив смачну їжу і намагався за своїми 
можливостями забезпечувати підрозділ. 
Веселив. Міг намалювати комусь на бургері 
смайлики гірчицею. Навчив пити каву з со-
усом табаско. Це дуже смачно.

Дуже любив тварин, особливо котів. 
Якось переміщувались, зібрали всі речі, а він 
пішов перевірити, чи нічого не забули. При-
ніс висловухого кота зі словами: «Ми його 
забули, він же тут пропаде!» Згодом коту 
знайшли нових господарів. За кілька днів до 
загибелі Ярослава ми їхали в авто. Зітхнув, 
що за чотири місяці дуже набридла форма, 
так хотілося вдягнути цивільний одяг, про-
йтися вулицею, випити кави. Заїхали в ма-
газин, купили червоні кеди, поло, кепку, 
смішні шкарпетки. На жаль, тільки раз 
одягнув той одяг. Був справжньою людиною! 
Інколи могли поговорити до душі. Розказу-
вав про сім’ю. Коли стояли в нарядах, міг 
інколи радитися, не соромився цього, або 
розповідати, як думає сім’ю в безпечне місце 
відправити. Я знав, що можу прийти до 
Ярослава по пораду.

Дуже любив Україну. Розповідав, що ви-
ховують з дружиною дітей патріотами, в 
любові до Батьківщини. Планував, що в 
липні поїде додому на кілька днів, зустрі-
неться з рідними.

Коли з’явилась інформація, що «Шерман» 
– 200-й, – не хотілось вірити. Я одразу поїхав 

на впізнання, але серед загиблих його не 
було. Думки одразу були різні. Почав збира-
ти евакуаційну групу для виїзду в Дементі-
ївку.

В процесі охочих виявилось дуже багато, 
адже його поважали. У ті дні не вщухали 
обстріли. Коли ми їхали, в самому селі сто-
яло затишшя. Виконали додаткові завдання 
і головне – повернули командира додому».

Захищав підступи до аеропорту 
«Жуляни»
Віктор Баранов, позивний «Кеп», коман-

дир взводу тре тьої роти 130-го батальйону 
ТрО, розповідає: «З Ярославом ми позна-
йомились 26 лютого, в РДА Солом’янського 
району. Спочатку не сприйняв його серйоз-
но. На перший погляд, це був хлопчик, який 
незрозуміло чим тут займається. Але дуже 
швидко побачив, що помилився. Ярослав 
виявився досвідченим воїном і мудрим ко-
мандиром.

Уже за кілька днів «Шерман» очолив 
зведений загін, що мав не допустити про-
риву росіян у районі аеропорту «Жуляни». 
Очікували танки й ворожий десант.

Далі завдання змінювались, ми переба-
зувались на станцію «Київ-Волинський». 

Коли помічали  щось підозріле – десь щось 
блимнуло в лісі, – він організовував групу з 
2-3 людей і йшов перевіряти, що там. Міг 
понад добу не спати, все контролював. Сте-
жив, чи всі бійці поїли, виспались, чи мають 
усе необхідне.

Командував: «Ті, хто відпочив, – у лівий 
кут кімнати, хто має відпочивати – в пра-
вий». Одного разу забігаю, а він сидить біля 
свого велетенського баула, щось перебирає, 
підводить голову і кличе до себе: «Тримай!». 
Простягає тактичні рукавиці. Помітив, що 
в мене були обвітрені руки, подбав, щоб це 
виправити.

Одного разу треба було на Київщині ви-
конати завдання – власник свиноферми 
вирішив заколоти свиней, щоб не дісталось 
росіянам, і віддати на потреби ЗСУ. «Вмієш 
водити КамАЗ?» – запитав «Шерман». Не 
дуже-то вмів, але завдання виконав. А він, 
маючи безліч інших завдань, тримав у фо-
кусі: коли поїхав, коли повернувся, чи все 
добре. Лише наш взвод відправляв в Ірпінь.

Коли на Харківщині жили в школі, роби-
ли щодня зарядку, грали у волейбол та бас-
кетбол. Одного разу випадково вивихнули 
плече одному бійцю. Після того він порадив 
замінити ігри присіданнями та відтискан-
нями. Готував до великих фізичних наван-
тажень завчасно. Наприклад, у нас були 
«турпоходи». Вдягали вранці броніки й гу-
ляли так 3-4 км. Пояснював, що надалі 
можлива зміна рельєфу, дощ, грязюка – тре-
ба бути підготовленими. Це справді дало 
ефект, хлопці чудово витримували наванта-
ження.

У Харкові ми жили в метро. Там Ярослав 
привчив нас усюди ходити з автоматами, не 
лишати їх ніде й ніколи, навіть якщо треба 
до вбиральні. Дбав про людей. Коли ми були 
на позиціях, а відповідальний за доставку 
їжі не встигав, – сам підвозив нам їжу. А вже 
тільки після цього розбирався, чому той не 
виконав свої обов’язки.

Командир третьої роти не ділив солдатів 
на своїх і чужих. Їхав туди, де потрібна була 
допомога, допомагав усьому батальйону там, 
де це було потрібно. Допомагав усім тим, чим 
міг.

Одного дня на своєму авто вивіз 11 по-
ранених. Говорив, що сам не думав, що це 
можливо.

На Харківщині деякий час жили у школі 
– взводи 1, 2 і 3. Тоді ж з’явилась ідея, що 
треба їх якось назвати. Один взвод назвали 
«Молдавани»; ми ж вирішили, що будемо 
«Шведами». Потім зробили собі такі ж шев-
рони. Я був рядовим солдатом, потім став 
командиром взводу, – Ярослав вручав мені 
перші погони. Він для мене – приклад того, 
яким має бути командир».

Упевнений у собі воїн з іскрою в 
очах
«Шерман» був серед тих, хто у 2011–2015 

роках працював над документальним філь-
мом «Українська революція».

«Ярослав погодився працювати з нами 
заради того, щоб народ знав своїх героїв, які 
боронили країну проти російської навали 
сто років тому. Працював він з енергією та 
завзяттям. А тепер сам став таким героєм. 
Гірко усвідомлювати, що війна забирає у нас 
найкращих!» – зазначено на офіційній сто-
рінці проєкту «Українська революція».

У 2021-му – знявся в тематичному відео 
до Дня Збройних сил України та кількох 
роликах до дня добровольця. Впевнений у 
собі кремезний воїн з іскрою в очах.

Запам’ятаймо його таким.

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

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!

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

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

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

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

Comprehensive Rehabilitation Clinic
АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.

(Закінчення. Початок на ст. 19)
Женя навіть тоді скористався можливіс-

тю походити по рідній землі – узяв квиток 
на літак і прилетів. Шість років тому син 
зустрів свою долю – полтавку Карину (їх 
познайомили спільні друзі). Про них гово-
рили: красива пара. Женя завжди летів до 
неї на крилах, і вона до нього їздила.

У дітей були спільні плани на майбутнє: 
вони навіть придбали квартиру в Полтаві, 
розпочали в ній ремонт. У червні в них на-
родився синочок. Женя побачив його, по-
тримав на руках. А виростити, на жаль, не 
судилося, – в очах у Любові Григорівни 
назавжди оселився сум, а в серці – біль. – 
Проклята війна все перекреслила, полама-
ла долі. Я не знаю, чи буде колись прощення 
москалям».

Заїхав до батьків за три дні до 
загибелі – неначе хотів попрощатися
Згорьована мати зізнається: погане пе-

редчуття переслідувало її, відколи син по-
вернувся з-за кордону. Хоч він і заспокою-
вав неньку, увесь час повторюючи: не пере-
живай, мовляв, зі мною нічого не трапить-
ся.

«Я не знала й хвилини спокою, – ділить-
ся жінка. – То були щоденні важкі думки, 
тривоги, страхи. Коли побачу, було, що він 
«засвітився» в соцмережі, дещо заспокою-
юся: отже, усе гаразд – живий. А в самої 
душа все одно не на місці. Женя просив не 
телефонувати – говорив, що сам дзвонити-
ме, коли матиме змогу. Телефонував рідко 
– частіше ми обмінювалися есемесками. 
Про службу нічого не розказував – не все ж 
і можна було: він із побратимами брав 
участь у багатьох спецопераціях. Вони зна-

л и,  н а  що 
йшли, усві-
домлювали, 
що можуть 
не поверну-
тися. Поки 
нам не нада-
ють жодної 
інформації 
про те ,  як 

загинув Женя. Запевняють: колись про це 
дізнаємося».

Останнього разу батьки бачилися із 
сином за три дні до його загибелі: заїхавши 
до них 18 вересня, Євгеній скупо повідомив: 
«Їду на бойове завдання». Неначе хотів по-
прощатися. «Хоч загалом, як завжди, був 
веселий і жартівливий. Закарбувалися в 
пам’яті останні синові слова: «Мамо, що, 
знову сльози?».

А оце остання світлина, на якій зобра-
жений Женя, – Любов Григорівна простягає 
мені групове фото. – Він тут в оточенні 
побратимів (до речі, усі вони живі), а оце 
донька Софія із зятем проводжають їх у 
Полтаві. Смерть забирає найкращих.

У сина було стільки ідей, планів – він 
багато чим цікавився. Загинути в розквіті 
літ, сил, коли всі поневіряння лишилися 
позаду, коли була вже якась визначеність, 
матеріальна стабільність у житті... Усе це не 
вкладається в голові.

Змиритися з його смертю, заповнити 
чимось порожнечу, що утворилася в душі, 
просто неможливо. Переживаю й за доньку, 

адже для Софії це вже друга особиста тра-
гедія, спричинена цією російсько-україн-
ською війною. Річ у тому, що 2014 року її 
батько Володимир Матлаш (мій перший 
чоловік), Віктор Калашников, Борис Місю-
ренко, котрі повезли нашим захисникам на 
Донбас гуманітарну допомогу, потрапили 
до лабет бойовиків, і відтоді їхня подальша 
доля невідома. Тепер втрата брата стала для 
неї шоком, від якого вкрай важко оговтати-
ся».

Пані Любові захотілося показати мені й 
будинок, який вони з чоловіком Олексан-
дром спору джують іще з 2011 року. Задума-
ли звести нову оселю з тим прицілом, щоб 
під її дахом чи у дворі могли збиратися 
дорогі й близькі серцю гості: діти, онуки.

Жінка зауважує, що Євгеній часто ціка-
вився тим, як просувається будівництво, 
просив інформувати його про найдрібніші 
деталі. Тепер, говорить, опустилися руки 
– подружжя зовсім до нього збайдужіло. Із 
загибеллю сина життя враз стало порожнім, 
усе втратило сенс.

На запитання  журналістки про те, що 
хлопець робитиме після нашої перемоги – 
повернеться у Францію чи лишиться в 
Україні, Євгеній відповів спокійно й роз-
важливо: «Чому я перебував у Франції? Бо  
там є можливість заробити. Але якби такі 
ж гроші заробляв в Україні, звичайно ж, 
хотів би жити тут, на своїй землі, яку зараз 
захищаю від російських загарбників. Я 
воюю, щоб наші діти не воювали, – ось така 
моя мотивація».

На сайті президента України створено 
електронну петицію про присвоєння вій-
ськовослужбовцю ЗСУ Євгенію Браху най-
вищого ступеня відзнаки в нашій державі 
– звання Героя України (посмертно), що 
набрала понад 25 тисяч голосів підтримки.

«Євгеній міг лишитися в комфортних 
умовах в іншій країні. Та він, не роздуму-
ючи, повернувся в Україну і, ставши на її 
захист, до останнього подиху протистояв 
російському агресору. У нашого героя ли-
шився новонароджений син. Ця історія 
зайвий раз доводить, наскільки сильним і 
незламним є великий український народ», 
– зокрема йдеться в тексті петиції, яку вже 
прийнято на розгляд.

Ганна ЯРОШЕНКО

ПОКИНУВ ФРАНЦІЮ ЗАРАДИ БАТЬКІВЩИНИ
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Ім’я 33-річного Героя України, кавалера орденів Богдана 
Хмельницького III  і II ступеня командира батальйону окремої 
десантно-штурмової бригади підполковника Ростислава Козія 
добре відоме в ЗС України. Він належить до нової плеяди офіце-
рів, які формувалися і проходили становлення вже під час росій-
сько-української війни. Саме завдяки професіоналізму і мужнос-
ті таких командирів Україна змогла не просто зупинити підступ-
ного ворога, а завдати йому нищівних втрат, поступово звільня-
ючи нашу землю від окупантів. 

Був свідком, як «слов’янська співдружність» перетворила-
ся на російську підступність

Народився Ростислав в мальовничому місті Перемишляни, 
що на Львівщині. У 2007 році закінчив Львівський ліцей з по-
силеною військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. 
Того ж року вступив на аеромобільний факультет Національній 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 
Після академії був призначений на  посаду командира взводу 
ОДШБр у  місті Миколаїв. Служба проходила в  постійних на-
вчаннях і  удосконаленні парашутно-десантної підготовки. 
До речі, на сьогодні в активі у комбата 135 стрибків з парашутом, 
75 з яких – з військових систем, здійснених майже зі всіх типів 
авіаційної техніки: літаків Ан-26, Іл-76, гвинтокрилів.

У 2012 році підрозділ Ростислава брав участь в міжнародних 
навчаннях з дуже красномовною назвою «Слов’янська співдруж-
ність». Вони запам’яталися тим, що серед учасників були військо-
вослужбовці підрозділів збройних сил білорусі та Росії. І хоча 
тоді відносини між нашими країнами вважалися дружніми, 
росіяни поводилися відокремлено і підозріло. Не йшли на кон-
такти, відмовлялися спілкуватися і  обговорювати не  тільки 
військові, а  навіть загальнолюдські теми. Казали, що  за  ними 
нібито слідкують представники ФСБ і їм заборонено розповіда-
ти про будь-що.

– Тоді ми вперше побачили в складі їхніх підрозділів сучасну 
на той час техніку, зокрема броньовані автомобілі «Тигр». Від-
чувалося, що на потреби і модернізацію ЗС РФ їхнє керівництво 
не жалкує коштів. У той час російська армія вважалася досвідче-
ною, хоча цей досвід і був набутий у загарбницьких і каральних 

війнах з  переважно слабкішими в  технічному 
оснащенні напіввійськовими з’єднаннями 
Ічкерії та нечисленними формуваннями 
грузинської армії. Але ніяких тривож-
них думок з цього приводу в україн-
ських військових не виникало. Навряд 
чи  хто в  той час наважився  б при-
пустити, що Росія може колись на-
пасти на Україну, – пригадує офіцер.

Перший бій і перше поранення
Минуло два роки і фантастичний 

сценарій перетворився на реальність. 
Колишні так звані «брати по зброї», вже 
без запрошення почали вторгнення в неза-
лежну Україну.

У березні 2014 року взвод, яким командував Рос-
тислав, був залучений у виконанні завдань на півдні України. 
Обороняли стратегічні траси на Кримському напрямку. Потім 
здійснювали прикриття морського узбережжя на Херсонщині. 
З початком бойових дій на сході вирушили в Донецьку область. 
У червні 2014 року взвод старшого лейтенанта Козія брав участь 
у звільненні міста Лиман. В складі бронегрупи підрозділ десант-
ників вночі виїхав для проведення стабілізаційних дій у місті. 
Під час руху колона потрапила в засідку. Бойовики розташува-
лися в лісі й звідти відкрили щільний вогонь з автоматичної зброї. 
Ростислав перебував на броні головного БТР і практично відразу 
дістав кульове поранення в руку. Попри раптову зміну обстанов-
ки, складні умови ведення бою, швидко зорієнтувався і віддав 
команду кулеметнику: «Контакт справа! Вогонь!» Потім ще встиг 
подати сигнал іншим машинам зупинитися і  розосередитися 
на місцевості. Не припиняв керувати діями підлеглих до момен-
ту евакуації. Завдяки рішучим діям командира взводу вдалося 
уникнути серйозних втрат і своєчасно дати відсіч ворогу.

До початку 2015 року Ростислав проходив лікування у госпі-
талі та вже в січні повернувся в  стрій. Деякий час виконував 
бойові завдання на Маріупольському напрямку і поблизу ДАПу. 
Його взвод мали залучити до розблокування Донецького лето-

вища, але ситуація там змінилася і це завдання скасу-
вали. У  травні 2015 року офіцера призначили 

на  посаду командира роти, а  з  2018 року він 
виконував обов’язки заступника командира 

батальйону, потім начальника відділу бойо-
вої підготовки частини, а в 2020 році Рос-
тислав став командиром батальйону. Весь 
цей час військовий майже постійно пере-
бував в районах виконання бойових за-
вдань. Його досвід і  вміння допомагали 

вирішувати найскладніші завдання. Не ви-
падково, що командування довірило йому 

представляти батальйон на  міжнародних 
військових навчаннях на Яворівському полігоні, 

де  відпрацьовували систему підготовки штабів 
за зразком НАТО.

Як тиха ротація закінчилася справжньою широкомасш-
табною війною

Чергова ротація в  лютому 2022 року в  районі населеного 
пункту Щастя, що на Луганщині, вже підходила до завершення. 
В березні підрозділ готувався до повернення в ППД. Зі слів Рос-
тислава, це була найспокійніша ротація зі всіх, де він був. Майже 
вісім місяців на  їхній ділянці відповідальності була відносна 
тиша. Але десь за тиждень до початку широкомасштабного втор-
гнення почалися артилерійські обстріли, які мали явно не ви-
падковий або провокаційний характер. Вони були цілеспрямо-
ваними і тривалими. Гатили з 120-мм мінометів, 122-мм САУ 2С1 
«Гвоздика», гаубиць Д-30. Тоді стало зрозумілим, що ворог готу-
ється до більш серйозних дій.

Ранок 24 лютого почався з 40 хвилинного обстрілу позицій 
батальйону з РСЗВ «Град». Потім в село Лопаскине, де проходила 
смуга оборони одного з  підрозділів, прорвалась ворожа ДРГ 
чисельністю до 30 осіб. Вони на плавзасобах приховано пере-
плили річку Сіверський Донець і зайшли в селище. Добре орієн-
туючись в  населеному пункті, ворог відразу відкрив вогонь 
по містах розташування особового складу. 

(Закінчення на ст. 24)

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

БОЙОВИЙ ШЛЯХ ГЕРОЯ УКРАЇНИ КОМБАТА КОЗІЯ ПОЧАВСЯ ЩЕ В БЕРЕЗНІ 2014 РОКУ
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У Насті Бугери з міста Ізюм окупанти 
вкрали частину щасливої юності, можливість спокійно отримати 
другу вищу освіту, а головне – надовго розлучили з нареченим, ріднею 
і Батьківщиною. Дівчина, якій на четвертий день війни виповнився 
лише 21 рік, тепер почувається більш мудрою і дорослою, ніж це було 
«до». Єдиним плюсом пережитого вважає тотальну переоцінку цін-
ностей, що додала ваги простим життєвим радощам.

Одну з них вона відчула вже після того, як пішки пройшла дамбу 
Печенізького водосховища, тікаючи від окупантів, і нарешті ступила 
на територію вільної України. Різниця виявилася дійсно разючою.

«Був страшний випадок, коли снарядом вбило майже всю ро-
дину»

 І наречений-«азовець» у полоні: історія Насті Бугери, яка пере-
жила окупацію Ізюму Жителям окупованих територій російські 
війська запам’ятаються перш за все своєю здатністю миттєво нищи-
ти їхній усталений світ. Здається, ще вчора ввечері навколо вирувало 
життя, працювали магазини, горіло світло, була відкрита дорога на 
усі чотири сторони, а вранці зникло все.

Ти враз опиняєшся у пастці, яку щогодини засипають чимось 
смертоносним з повітря і з якої фактично немає виходу. Навіть ви-
рвавшись із того пекла на свободу, сприймаєш пережите й далі як 
страшний сон, адже повірити у його реальність неможливо в прин-
ципі. Настю, яка навчалася і жила у Харкові, війна застала в рідному 
Ізюмі. Вона приїхала відвідати батьків, але повернутися назад не 
змогла, оскільки ще до повної окупації місто постійно обстрілювала 
ворожа авіація. Люди змушені були ховатися у холодних погребах і 
підвалах, ризикуючи підхопити застуду. У мирний час ця хвороба 
здавалася не надто великою проблемою, але коли до спорожнілих 
аптек тобі треба бігти під авіабомбами, сирий схрон сприймається 
як смертельна пастка. Та й добігти щастило не всім.

– Був страшний випадок, коли снарядом вбило всю родину – ба-
бусю, дідуся, молоду жінку і її доньку, – пригадує дівчина. – Вижив 
лише 4-річний хлопчик, якого пізніше забрала до Польщі рідна тітка. 
Вони з будинку перебігали до підвалу, але не встигли…Свій день на-

(Закінчення. Початок на ст. 23)
Почався запеклий бій. Сили і засоби рашистів постійно зрос-

тали, тому десантникам довелося відступити на  другу лінію 
оборони. Але комбат не  був би  комбатом, якби не  спробував 
відбити населений пункт. Він зібрав зведену групу і на трьох 
БТРах спробував увірватися в село. Атака була настільки нео-
чікуваної для ворога, що застала їх зненацька. Вже на перших 
хвилинах бою десантники влучним пострілом з британського 
протитанкового засобу NLAW спалили разом з екіпажем ордин-
ський танк. Постійно маневруючи і  поливаючи московитів 
вогнем з великокаліберних кулеметів намагалися вибити їх з се-
лища. Але невдовзі ворог оговтався і почав атакувати з флангів 
з  наміром оточити відчайдушних українських десантників. 
Комбат зрозумів підступний намір противника і своєчасно дав 
команду на відхід. Групі вдалося без втрат повернутися до своїх 
позицій. Було всього 5 «трьохсотих», один з яких – сам комбат. 
Ростислав дістав легке осколкове поранення. Ще два дні баталь-
йон тримав оборону, поки не  надійшла команда відходити. 
Півтора місяця батальйон разом з  іншими підрозділами вів 
активну оборону і стримував наступ загарбників на Сєвєродо-
нецькому напрямку.

Щодня дивилися в очі смерті
Справжньою перевіркою стійкості і вольових якостей комба-

та і його товаришів стала оборона населеного пункту Зарічне 
поблизу Лиману. Майже цілий тиждень десантники під безпе-
рервними обстрілами тримали тут оборону і стримували навалу 
двох БТГр окупантів. Як згадує Ростислав, артилерія загарбників 
працювала в  режимі 24/7. Причому застосувався весь спектр 
озброєння, починаючи від 120-мм мін і  закінчуючи ракетами 
і касетними бомбами. А з ранку до наступу темряви піхота хви-
лями атакувала позиції батальйону за підтримкою танків, БМП 
і БТР. Бронетехніки було стільки, що не встигали її рахувати. 
На місце спаленої приходили інші й так щодня. Боєкомплект 
і припаси підвозили вночі. Поранених із ризиком для життя ви-

возили з  поля бою під обстрілами. 
У десантників не було часу для сну, 
харчування, перепочинку. Все злива-
лося в один суцільний бій, який тяг-
нувся не годинами, а днями. Позиції 
знаходилися безпосередньо в  селі, 
там  же був розташований КСП ба-
тальйону. Коли танки підходили 
на достатню для ведення вогню протитанкістами відстань, роз-
рахунки починали активно застосовувати всі наявні засоби: від 
РПГ-7 до більш сучасних NLAW і Javelin. Комбат керував боєм 
і намагався діяти максимально ефективно. Віддавав накази, ко-
регував дії розрахунків, налагоджував взаємодію з силами і за-
собами старшого начальника. Про щільність вогню наочно 
свідчить той факт, що наприкінці тижня в батальйоні майже 
не залишилося командирів рот і взводів, були поранені начальник 
штабу і зв’язківці. Але вони вистояли і виконали завдання. Потім 
вже були бої за Лиман, де ворог застосовував тактику вогняного 
валу, коли на ділянці оборони підрозділу ворог збирав до 180 
стволів і  атакував силами двох бригад за  підтримкою авіації 
і танків. І знов комбат був в найзапекліших місцях і разом зі сво-
їми підлеглими дивився в очі смерті. В один з таких днів, про-
водячи огляд позицій в селі Богородичне, Ростислав потрапив 
під артилерійський обстріл і дістав важке уламкове поранення 
у спину. Головний сержант підрозділу, який перебував поруч і теж 
був поранений в ногу, зумів надати комбату першу допомогу 
і  евакуювати в безпечне місце. Знов почався тривалий період 
лікування і  реабілітації, але сьогодні Ростислав повернувся 
до строю і виконує свої обов’язки. Указом Президента України 
від 14 жовтня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені 
у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності 
України, підполковнику Ростиславу Козію було присвоєно зван-
ня «Героя України» з врученням ордена «Золота Зірка».

Олександр КІНДСФАТЕР

БОЙОВИЙ ШЛЯХ ГЕРОЯ УКРАЇНИ КОМБАТА 
КОЗІЯ ПОЧАВСЯ ЩЕ В БЕРЕЗНІ 2014 РОКУ

І НАРЕЧЕНИЙ-«АЗОВЕЦЬ» 
У ПОЛОНІ: ІСТОРІЯ НАСТІ 
БУГЕРИ, ЯКА ПЕРЕЖИЛА 

ОКУПАЦІЮ ІЗЮМУ

ДОПОМОЖИ МЕНІ, ІСУСЕ, 
ЖИТИ КОЛИ БОЛИТЬ.

Я Ж БІДНИЙ І СТРАЖДАЮ; 
СПАСІННЯ ТВОЄ,  БОЖЕ, ХАЙ 

ПІДНЕСЕ МЕНЕ ВИСОКО 
                           (ПСАЛОМ 

69:29).
Агнець Божий, Ти береш на 

себе гріх цілого світу. Будь ласка, 
зроби щось із моїм болем. Я вже 
не пам’ятаю, коли востаннє мені 
було добре. О, я посміхаюся і на-
магаюся поводитися як зазвичай. 
Іноді я маскую своє безсилля. Я навчив-
ся робити життєві справи крізь біль, 
намагаючись бути активним. Я - не ге-
рой, Господи. В мене просто немає ви-
бору, і я втомився від цього. Я нахо-
джусь поруч із тими, хто проповідує 
переваги страждань; як це зміцнює ха-
рактер і все таке. Але я підозрюю, що 
вони не дуже й постраждали, інакше 
вони б не були такими спритними. Це 
як бідність. Вона здається дивною, доки 
не збіднієш. Ти помітив, що я більше не 
молюся про мою біль, тому що мені 
здається що вже нічого не зміниться. Це 
триває день за днем. Вибач, що я роз-
мовляю з Тобою так. Я знаю, що Ти все 
ще працюєш в моєму житті. Але я дуже 
втомився від болю.

Ісусе, ми з Тобою маємо дещо спільне. 
Це - хрест. Це дуже важкий хрест. Ти не 
бажав Свого, а я - не люблю свій. Але 

оскільки Ти поніс Свій Хрест, я можу 
жити зі своїм. Ти пішов на Свій Хрест й 
опрокинув страждання. В Твоїй болі 
була явлена благодать. Твоя смерть по-
родила вічне життя. Ти зробив Cвій 
хрест шляхом мого спасіння. Тепер я 
прошу Тебе зробити мій хрест шляхом 
мого служіння іншим. Використай мій 
біль, щоб зробити мене більш співчут-
ливим. Використай мій біль, щоб зро-
бити мене більш чутливим до того, через 
що проходять інші. Використай мій 
біль, щоб розіпнути в мені будь-яку 
само-праведність, аби я міг бути до-
ступним і гідним довіри, коли хтось 
потребує моєї допомоги. Я вірю, що мені 
не потрібно позбавитися болю, але по-
трібно бути в змозі витримати її. Госпо-
ди, якщо Ти не збираєшся забрати мій 
біль, то, будь ласка, використай його на 
добро.
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родження, 28 лютого, Настя зустріла у погребі, оскільки вночі росі-
яни обстріляли не військові об’єкти, а будинки і супермаркет. З того 
часу місто перебувало під постійним вогнем. Вже 1 березня тут 
зникло опалення.

– Ми рятувалися біля розпаленого невеликого каміну, проте було 
все одно холодно, оскільки він не пристосований для постійного об-
ігріву, – каже вона. – Ми спали одягнені, під кількома ковдрами, у 
трьох парах теплих шкарпеток та з курткою під боком. Куртка була 
потрібна для того, аби швидко вдягтися та бігти у підвал, якщо по-
чнуться обстріли. Був період, коли кілька тижнів поспіль російські 
військові щодня засипали місто авіабомбами, ударна хвиля від яких 
відчиняла щільно зачинені двері нашого укриття. Одного разу ми 
нарахували десять вибухів. Уже 3 березня окупанти розбомбили всі 
комунікації. В Ізюмі зникло не лише тепло, а й світло, вода, зв’язок. 
Виручали криниці , які дивом залишилися в місті. Родину Насті ви-
ручала також сільська пічка у старій хатині, що збереглася біля бу-
динку. На ній почали готувати їжу і пекти хліб, оскільки продукти з 
магазинів швидко зникли. Час від часу окупанти роздавали «гумані-
тарку», але набори були настільки малими, що запасів вистачало на 
кілька днів. Джерелом світла служила лампадка з олії і вати.

«Це була якась архаїчна дивина, – пригадує дівчина. – Я народи-
лася в незалежній Україні, тому ніколи не бачила чогось подібного. 
Усе було набагато простіше: відкрив кран, натиснув кнопку – і все є. 
З цієї причини перші тижні війни я жила, мов Аліса у дивокраї, не 
знаючи, як у цьо му незнайомому для мене світі все насправді працює».

«Перебили фазанів біля нашої річки, стріляли по голубах та 
зайцях»

Коли окупанти зайшли в Ізюм, життя взагалі стало нестерпним. 
Настя каже, що вони ходили по хатах, шукаючи «азовців», волонтерів, 
людей, причетних до ВСУ. Змушували всіх роз-
дягатися, щоб перевірити наявність патрі-
отичних татуювань. Було таке від-
чуття, що людей шукали за спеці-
альними списками або за чиє-
ю с ь  і н ф о р м а ц і є ю .  Я к 
з’ясувалося після звільнення, 
у всіх окупованих містах 
Харківщини рашисти вла-
штували катівні, де на спеці-
альних пристроях виламува-
ли пальці, мордували током, 
жорстоко били.

Лише в Ізюмському лісі після де-
окупації було ексгумовано 450 тіл. Фак-

тично всі вони мали сліди насильницької смерті і катувань.
«Масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі – величезні. Це 

кривавий жорстокий терор, – прокоментував ситуацію голова Хар-
ківської ОВА Олег Синєгубов. – Буча, Ірпінь, Маріуполь… Ізюм. Це 
геноцид українського народу. Подібне складно уявити в XXI столітті, 
але зараз це ізюмська трагічна реальність».

Наразі у цьому місті проживають усього лише 10 тисяч. Тобто 
п’ята частина з тих, хто мешкали до війни. Хтось зумів виїхати звідси 
зеленими коридорами, хтось узагалі загинув. За даними депутата 
Ізюмської міськради Максима Стрельникова, в Ізюмі зруйновано 80 
відсотків інфраструктури і повністю розбито систему централізова-
ного опалення. Саме такий вигляд має «звільнення мирних жителів 
від київського нацистського режиму», яким так пишаються кремлів-
ські пропагандисти усіх мастей і медійних профілів. Настя каже, що 
агресією від окупантів віяло навіть у тих випадках, коли вони не 
впадали у крайнє звірство, а просто переміщувалися містом.

«Дуже напружував їхній нестабільний стан, – пригадує вона. – Ось 
зараз ніби нормальні, але через хвилину все може бути інакше, оскіль-
ки постійно пиячили. Горілку купували в людей, які згодом налаго-
дили постачання товарів із Куп’янська та Росії. У таких випадках 
ставали некерованими. Перебили, наприклад, фазанів біля нашої 
річки, стріляли по голубах та зайцях. Могли влаштовувати пере-
стрілки між собою або скоїти щось неадекватне по дурості. Могли 
також на ходу врізатися у дерево чи паркан».

Поскаржитися на них було нікому. Будь-який зв’язок з Україною 
також зник. Люди не знали, де наразі проходить фронт і чи прийдуть 
узагалі ВСУ звільняти їхнє місто. Такий собі тотальний полон без 
надії на волю. «Кожен свій день я проживала у жаху. Перед тим, як 
лягати спати, запитувала сама в себе: «Я прокинуся завтра?» – при-

гадує дівчина. – Відповідь була лише зранку, коли я прокидала-
ся і казала: «О так, я жива, дякую». Згодом місцеві 

жителі знайшли пункт із мобільним зв’язком, але 
той був слабким і непостійним. Саме тоді 

Настя дізналася, що її хлопець Костянтин 
і далі залишається у Маріуполі. До цього 
міста він, будучи військовим, поїхав у 
відрядження на два місяці ще до війни. 
У березні мав повернутися, але потра-
пив в оточення. Спочатку його частина 

тримала оборону всього міста, а потім 
перемістилася до комбінату імені Ілліча. 

Коли там стало небезпечно, спробували пере-
йти до «Азовсталі», де вже перебував полк 

«Азов».

Половина військових змогли дійти до своїх, а решта загинули або 
потрапили до полону. «Костя був серед тих, хто вижив і до останньо-
го захищав Маріуполь, – каже дівчина. – Далі, як відомо, їх вивезли 
за домовленістю з Червоним Хрестом. Спочатку він був в Оленівці, 
але потім з цієї колонії всіх «азовців» вивезли. Куди? Навіщо? Чи 
вплине цей факт на майбутній обмін? Ми нічого не знаємо! Від цього 
відчаю хочеться просто кричати!»  Напередодні звільнення Насті 
вдалося вирватися з біснуватого «русского міра» на вільну частину 
Харківщини. «Коли я опинилася на українській території, то почала 
просто плакати, – каже дівчина. – Я не хотіла цього робити, але сльо-
зи лилися самі по собі. Я просто стояла і мовчки плакала. Їм немає 
пробачення».

За словами Анастасії, вона, як і більшість ізюмчан, що пережили 
окупацію, дуже змінилася. Усі постаріли, подорослішали, стали му-
дрішими. Сама Настя виїхала до Польщі й уже там по-іншому почала 
сприймати своє життя на батьківщині. «Ми жили собі у гніздечку і 
думали, що нам усього мало, – ділиться своїми спостереженнями 
дівчина. – Ми прагнули бути у ЄС, НАТО, бо вважали, що наша кра-
їна менш розвинена. Насправді ж усе не так. Ту ж банківську картку 
в нас можна оформити за 10 хвилин, а тут доводиться чекати тиждень. 
Я також ніколи не думала, що так сильно скучатиму за рідним Хар-
ковом. Дуже хочу повернутися додому, хоча у Польщі нас дійсно 
приймають дуже тепло. Зараз я працюю в санаторії». По-іншому ді-
вчина сприймає і роботу українських військових, називаючи її жер-
товним подвигом. «Це люди, які нас узагалі не знають, – каже вона. 
– Тобто наші захисники борються за зовсім незнайомих людей. Я 
знаю, що у лавах ВСУ є хлопці і дівчата мого віку. Ніби все ще попе-
реду, але війна внесла у наше життя свої жорсткі корективи».

Наразі Ізюм потроху оговтується від нашестя неадекватних сусі-
дів. У місті почали постійно видавати гуманітарну допомогу, запра-
цювали зв’язок, аптеки, магазини, банки, поштові відділення. Але 
житлові будинки і вся міська інфраструктура фактично знищена.

«Пам’ятаю, як кілька років тому ми робили в Ізюмі великий фес-
тиваль «Дорога на Схід», – поділився своїми враженнями від побаче-
ного письменник і волонтер Сергій Жадан. – Пам’ятаю, як багато 
людей зібралося тоді на березі Дінця. І загалом – пам’ятаю, як щоразу 
зупинялися в Ізюмі під час поїздок на Донеччину та Луганщину. Нині 
на місто боляче дивитися. Але дивитися потрібно. Щоб усе запам’ятати 
й нічого не забути. Нині місто побите й поламане, в ньому багато болю 
й темряви. Але люди лишаються, тримаються своїх домів, тримають-
ся свого міста, тримаються одне одного. Сьогодні це особливо важ-
ливо – триматися разом, аби згодом почати все відбудовувати».

Лариса САЛІМОНОВИЧ

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
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Гороскоп

ОВЕН	 (21.03-20.04)	
У першiй половинi тижня 
нiчого не залишайте на волю 
випадку. Недомовленiсть, 
зайвi надiї на iнших людей вас 
пiдведуть. Словом, «слабка 
ланка» – це оточення, тримай-
те руку на пульсi.Найближчим 

часом ви вирiшите необхiднi питання, можете 
проявити себе з несподiваного боку. Розрахо-
вуйте не тiльки на свої сили – ви можете за-
лучити до спiльних проектiв друзiв i знайо-
мих. Не беріть участі в авантюрах – є ризик  
потрапити в неприємну ситуацію. Уникайте 
конфліктів, особливо з родичами, навпаки, 
спробуйте налагодити з ними стосунки. Ви 
зустрінетеся з цікавими людьми. Вдалий  пе-
ріод для підписання важливих угод із ділови-
ми партнерами. У вас буде можливість проя-
вити себе з професійного боку. Особливо 
вдалими будуть службові відрядження. На 
цьому тижні приділіть  увагу близьким, якщо 
буде потреба, зберіть сімейну нараду. Обсте-
ження та лікування серця і артеріальної сис-
теми перенесіть на наступний місяць.

ТIЛЕЦЬ	 (21.04-21.05)	
Тиждень буде доволi насиче-
н и м .  У  в а с  з ’я в и т ь с я 
м о ж л и в i с т ь  п р о я в и т и 
щедрiсть душi – дати колегам 
пораду, оточити близьких 
турботою. Корисно i продук-

тивно освоювати новi знання. На початку 
тижня ви неодмінно покажете себе. У цей час 
може виникнути рiзке бажання перемiн, змiни 
iмiджу. Не поспiшайте, iнакше ризикуєте при-
пуститися помилки на рiвному мiсцi. Най-
ближчими днями більше уваги приділяйте 
домашнім і близьким. Не дуже вдалий час для  
просування по службі й спілкування  з по-
важними особами. Від начальства ви не ді-
ждетеся розуміння, тому доведеться самому 
вирішувати робочі проблеми. Не починайте 
нових справ, є небезпека отримати невірну 
інформацію. Ви можете розраховувати на 
матеріальну та ідейну підтримку начальника. 
Займіться  налагодженням соціальних стосун-
ків  із вищими інстанціями.  Ви вдало 
здiйсните задумане, особливо на роботi. Голо-
вне – не забувати, що пiд лежачий камiнь вода 
не тече. У першiй половинi тижня вас чекають 
цiкавi подiї, здивують змiни i сюрпризи вiд 
друзiв. Будьте вiдкритi для спiлкування, 
i на к ше ри зи к ує т е  пе р е оц i н и т и с в ої 
можливостi.

БЛИЗНЮКИ	 (22 .05 -21.0 6)	
Наступний тиждень багатий 
на різні події, можливі друж-
ні зустрічі. Не відмовляйтеся  
від вигідних пропозицій ді-
лових  партнерів, це принесе 
чималий успіх  у кар’єрі. 
Водночас з’явиться можли-

вість добре заробити, нарешті ви зможете 
допомогти батькам і дітям. Середина тижня 
буде невдалою як у дiловому планi, так i в 
особистому. Краще шукайте однодумцiв, 
вчiться обходити гострi кути. У вихiднi роз-
слабтеся i влаштуйте собi приємну зустріч.  
Ви маєте  всі підстави підозрювати своїх колег 
у непорядності, адже не раз мали можливість 
пересвідчитися в цьому. Пильнуйте уважно 
за їхніми діями, щоб не потрапити в непри-
ємну ситуацію. Грошові надходження ви-
трачайте з розумом, економія допоможе вам 
у новому бізнесі. Цей тиждень обіцяє бути 
вдалим у вирішенні фінансових питань. Не 
навантажуйте легені та бронхи фізичними 
вправами. Краще більше поспати.

РАК	 (22 .0 6 -22 .07 )	
Основнi подiї будуть пов’язанi з проблемами 
друзiв i родичiв. Ви братимете в них активну 

участь. Наприкiнцi тижня 
краще вiдмовитися вiд важли-
вих справ, не пiдписувати 
важливих документiв. На по-
чатку тижня чекайте натхнен-
ня, яке буде доречним для 

реалiзацiї найближчих планiв. У першу 
чергу це стосується дiлових питань i допо-
моги колегам. Будьте уважнi до здоров’я 
батькiв. Ваш девіз  наступного тижня – «Куй 
залізо, поки гаряче». Є шанс добре попрацю-
вати  і заробити хороші гроші. Не відмовляй-
теся  від допомоги друзів. У п’ятницю радимо 
почати нову справу, від чого отримаєте вели-
ку насолоду. Уїк-енд проведіть із родиною. 
Тиждень сприятливий для вирішення осо-
бистих  питань: ви зможете отримати кредит, 
змінити житло, придбати нові меблі. Також 
зможете налагодити стосунки з коханою 
людиною. У бізнесі вдасться визначитися з 
подальшими планами. Зверніть увагу на 
здоров’я, більше відпочивайте на свіжому 
повітрі. 

ЛЕВ	 (2 3.07-2 3.0 8)	
Ви шукатимете приводи для 
р о зд рат у в а н н я i  ви ход у 
агресiї. Намагайтеся тримати 
себе в руках, будьте обережнi 
у висловлюваннях. В особис-
тому життi вас може приємно 

здивувати зустрiч iз давнiм коханням. Якщо  
за останні дні ви втомилися, знайдіть час для 
відпочинку. Бажано змінити  обстановку, 
якщо вам запропонують поїхати в далеке 
відрядження – не відмовляйтеся. Будь-яка 
авантюра, навіть ризикована, принесе мак-
симум задоволення. Будьте обережні з діло-
вими партнерами, від них залежать ваші 
подальші прибутки. Особистими проблема-
ми поділіться з друзями, вони можуть дати 
хорошу пораду.  У суботу ви будете в центрі 
уваги, вам удасться підняти всім настрій. 
Зараз краще не грати в азартні ігри, вас може 
підвести інтуїція. Час  реалізувати ідеї, мож-
ливі різкі  повороти долі. У ці дні організм 
сам чистить сечовий міхур і статеві органи. 
Не заважайте природній профілактиці. Не 
варто сексуально перевантажуватися. 

ДIВА	 (2 4 .0 8 -2 3.0 9)	
Якщо ви поставили перед со-
бою цiль, iдiть до неї, незважа-
ючи на підступи оточення. Не 
з а б у в а й т е  п р о  т е ,  щ о 
смiливiсть бере мiста. Уникай-
те ризикованих пропозицiй. 

Починаючи з понеділка, вас переслідувати-
муть  фінансові та побутові неприємності. Не 
переймайтеся, замість того, щоб  конфлікту-
вати, займіться чимось корисним. Лад у ро-
дині відволікатиме вас від негараздів. У 
четвер до вас можуть завітати старі знайомі. 
Ваші  плани на майбутнє потребують грошо-
вих надходжень. Не випустіть шанс налаго-
дити стосунки з впливовими партнерами. 
Настав час проявити свій професіоналізм. 
Начальство оцінить вас, можливе підвищен-
ня на посаді, а відповідно, і заробітної плати. 

Попереду дуже динамiчнi вихiднi й важливі 
знайомства. Проведіть вихідні з друзями та 
близькими. Варто звернути увагу на нирки і 
сечовід. Не пийте багато пива, щоб не виник 
пієлонефрит. Хронічно хворим на нирки 
шкодять емоційні пересуди інших.

ТЕРЕЗИ	 (2 4 .0 9 -2 3.10)	
 Тиждень почнеться з цiкавих 
i непередбачуваних подiй. 
Д i й т е  е к с п р о м т о м  i  н е 
вiдкладайте на завтра те, що 
можете зробити сьогоднi. Доля 
готує для вас на цьому тижнi i 

батiг, i пряник. Хорошi новини варто чекати 
пiсля середи, а конфлiкти – у вихiднi. Дове-
деться першими йти на компромiси. У вашо-
му житті настав період затишшя. Пам’ятайте, 
що фінансові труднощі тимчасові, їх треба 
перечекати. Ваші таланти неодмінно  помі-
тять і оцінять належним чином. Починаючи 
з понеділка, займіться  благодійністю, від-
відайте родичів  і близьких. Ви витрачатиме-
те  енергію на романтичні зв’язки. На цьому  
тижні підвищиться активність у  творчих 
людей. Узагалі вдалий період для залучення 
впливових осіб до фінансових проектів. 
Успішно розвиватимуться ділові стосунки. 
Наприкiнцi тижня не вимагайте дуже багато 
вiд близьких. Вихідні несприятливі для по-
їздок, краще проведіть їх серед близьких. У 
зоні ризику – кістки та селезінка..

СКОРПIОН	 (2 4 .10 -22 .11)	
У першiй половинi тижня до-
ведеться присвятити час i сили 
н е  д у ж е  п р и є м н и м ,  а л е 
необхiдним справам. А потiм 
вам воздасться – на вас чекають 
успiх i приємнi подарунки вiд 

друзiв i рiдних. Будьте готовi скористатися 
несподіваним шансом. Саме час подумати 
про кар’єрне просування та приробіток. Сло-
вом, дiйте за обставинами. У серединi тижня 
вас чекають важливi зустрiчi та новi знайом-
ства. Нарешті помітили ваші здібності. У вас 
з’являться ділові та цікаві пропозиції, дуже 
важливо  ними скористатися. Впливові парт-
нери допоможуть вам фінансово, а працюва-
ти  доведеться вам самим. Ви можете отри-
мати звістку від людини, яку давно  не бачи-
ли. На цьому  тижні співробітництво будь-
якого  напряму дасть очікувані результати. 
Ви розраховуєте на хороші прибутки, завдя-
ки  чому плануєте почати новий бізнес. 
Сприятливий час для підписання ділових 
угод. протипоказана.

СТРIЛЕЦЬ	 (23.11-21.12)	
Цей тиждень може принести 
кiлька балiв на вашу користь. 
Головне – визначитися, що 
саме ви хочете. У фiнансових 
питаннях усе залежить тiльки 
вiд вас, будьте економними, 

купуйте тiльки найнеоб хiднiше. Доля  на 
цьому тижні схильна до вас. Фінансова криза, 
яка заважала вам  працювати, закінчиться, 
надходитимуть  нові робочі пропозиції, дуже 
вигідні  для вас. Вдасться налагодити стосун-

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

КОЗЕРIГ	 (22 .12-20.01)	
Сконцентруйтеся на важли-
вих справах, а до якої сфери 
вони належать – то вже вам 
вирiшувати. Звернiть увагу, 
що ва м треба буде грати 
провiдну роль на цьому тижнi, 

проявляйте лiдерськi якостi. Усе сприяє 
дiловим досягненням. Придiляйте роботi 
бiльше часу, уникайте флiртiв i фiнансових 
авантюр. Ваше  везіння наближається до 
фіналу, тому бажано до кінця тижня закін-
чити  заплановані раніше справи. Керівни-
цтво  на вашому боці, але не варто розрахо-
вувати  на серйозну підтримку. У вашому 
житті відбудуться деякі зміни – з’являться 
нові знайомі, вдасться укласти вигідну угоду. 
Ваші  творчі ідеї стануть не тільки реальніс-
тю, ви зможете також отримати хороші при-
бутки. Успішними будуть розвиток бізнесу, 
укладання угод і зв’язок із зарубіжними 
партнерами. Колеги по роботі намагаються 
перетягти ковдру на свій бік, тому слідкуйте 
за розвитком подій. Неділю присвятіть ро-
дині. 

ВОДОЛIЙ	 (21.01-19.02)	
Неприємності, які давно непо-
коять вас, компенсують  близь-
кі друзі, які завжди готові 
прийти на допомогу. Від вас 
чекають  рішучих дій, які ста-
нуть визначальними  в майбут-

ньому. Вам треба зробити цей рішучий крок. 
Кращий відпочинок на вихідні – відвідини 
батьків. Завдяки тому, що зірки на вашому 
боці, здійсняться  найзаповітніші мрії. На 
роботі нарешті  вдасться завершити проект, 
над яким довелося багато працювати. Але все  
одно тримайте ситуацію під контролем, ба-
жано розрахуватися зі старими боргами. 
Зверніть увагу на легені. Їх, а також бронхи і 
м’язи рук краще не оперувати. Для віднов-
лення нервової системи треба поспати на 
годину довше.

РИБИ	 (20.02-20.03)	
 На початку  нового тижня ви 
зіткнетеся з неочікуваними  
клопотами і небажаними ви-
тратами. Радимо економити 
гроші, щоб уникнути фінансо-
вої кризи. Найвдалiший час 

для вас – середина тижня. У другiй половинi 
тижня вас чекають сюрпризи i неочiкуваний 
поворот у справах. Зокрема, це стосується 
вашої родини. Ваше завдання – скористатися 
шансом i зробити для себе висновки. Ви зна-
йдете однодумцiв i хорошу компанiю. Щоб 
не опинитися бiля розбитого корита, не вiрте 
нiчиїм фiнансовим обiцянкам. Перенапру-
ження на роботі може спровокувати емоцій-
ний зрив. Вам удасться вирішити будь-яку 
проблему, власні ж інтереси залиште на по-
тім. Зараз  для вас найголовніше – це родина, 
а вже потім – бізнес. Ті, хто  бажає зустріти 
вигідних ділових партнерів, досягнуть успі-
ху. Самотні нарешті зустрінуть свою долю. 
Постарайтеся не навантажувати шлунок, 
особливо смаженим. Людям з підвищеною 
кислотністю треба пити чай з м’яти, а салати 
заправляти олією.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 5 ПО 11 
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

Special thanks to Live Music Sponsors Sandy and Roger Deromedi, Sage Foundation, and The Marina and Arnold Tatar Fund for Live Music. Joffrey Company Artist Yumi Kanazawa. Photo by Todd Rosenberg. 

2022–2023 SEASON SPONSORS

THE 
FLORIAN 

FUND

Nancy & 
Sanfred 
Koltun

Anne L. 
Kaplan

THE NUTCRACKER PRESENTING SPONSOR 

DECEMBER 3–27  |  JOFFREY.ORG
GROUPS OF 10+  |  312.827.5960  |  JOFFREYGROUPS@LYRICOPERA.ORG

PERFORMS AT:

LYRIC OPERA HOUSE
20 N. Wacker Dr.  |  Chicago, IL

THE NUTCRACKER PRODUCTION SPONSORS 

A S H L E Y  W H E AT E R  M B E

“SPELLBINDING” — Newcity 

TICKETS 
START AT

$36

A S H L E Y  W H E AT E R  M B EA S H L E Y  W H E AT E R  M B E

SPELLBINDING“SPELLBINDINGSPELLBINDING

A S H L E Y  W H E AT E R  M B E

SPELLBINDINGSPELLBINDING — Newcity 

A S H L E Y  W H E AT E R  M B EA S H L E Y  W H E AT E R  M B E

SPELLBINDINGSPELLBINDINGSPELLBINDING”SPELLBINDING

A S H L E Y  W H E AT E R  M B E

SPELLBINDING
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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

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

Потрібен водій CDL 
3000-3500$ за тиж-

день. Тел (773)600-5114 

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

 Забираємо з дому.  
847-312-6508. 

CAREGIVERS - 
WESTERN SUBURBS 
(ASSISTING HANDS) 
Do you care for the 

elderly? Do you want 
flexible job hours, 

great benefits? Call us 
at: Tel. 630.3059100 or 
go to assistinghands.

com/`naperville

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

Забираємо з дому.  
847-312-6508 #

РІЗНЕ
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en’s  life

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. 

Британська маркетингова компанія Euromonitor 
довела, що виробники парфумів, шампунів, дезо-
дорантів та іншої подібної продукції стараються 
виключно для жінок. Згідно з оприлюдненим до-
слідженням, на частку чоловічої косметики при-
падає всього 4% світового ринку. Проте експерти 
вважають, що найближчими роками саме сектор 
чоловічої косметики зростатиме величезними тем-
пами. 

Маркетологи зазначають, що чоловіки вже не 
соромляться шукати продукти, які створені спеці-
ально для них і володіють додатковими властивос-
тями, наприклад, охолоджують шкіру або знімають 
подразнення. Виробники починають пропонувати 
сильній статі не тільки засоби для та після гоління, 
а й особливі продукти для ванни та душу, серветки, 
що вбивають бактерії, лосьйони, що підтягують 

в’ялу шкіру «пивного черевця», шампуні для лисих, 
засоби для фарбування й укладання волосся. 

30-літні споживачі активно купують шампуні та 
дезодоранти, орієнтуючись здебільшого на поради 
своїх дружин і подруг. Тому виробники досить 
часто розширюють чоловічими лініями асортимент 
жіночої косметики або йдуть шляхом поступового 
створення нової, суто чоловічої лінії продукції. 
Чоловіки, котрі купують у магазинах подарунки 
своїй прекрасній половині, дедалі частіше почина-
ють запитувати що-небудь і для себе. Продаж чо-
ловічої туалетної води зростає приблизно на 10 – 
15% на рік. А якщо прогнози стрімкого зростання 
чоловічого косметичного сектора здійсняться, то 
дамам через кілька років доведеться довго вишуку-
вати скромну поличку з жіночими парфумами серед 
величезного асортименту чоловічої косметики.

ЧОЛОВІКИ ДЕДАЛІ ЧАСТІШЕ ПОЧИНАЮТЬ 
ЦІКАВИТИСЯ КОСМЕТИКОЮ 
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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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