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ВІДПОЧИНОК

Від імені команди Help Heroes Of 
Ukraine та хокеїстів з ХК «Харків-

ські Берсерки» виступив на благодійному 
заході української діаспори в Чикаго 
(парафія Андрія Первозваного ПЦУ, 
Блумінгдейл) Сергій Ніжинський, який 
подякував Іванові Яреську, Тарасу Галіву  
Українській діаспорі Чикаго за персо-
нальну підтримку, аукціони та жертов-
ність до України, її дітей! 

Чудова екскурсія для дітей до Мону-
менту Голодомору, катедральної церкви 
Св. Андрія запам’ятаються юним спортс-
менам. 

Чудовим був й вечір для наших ма-
леньких хокеїстів, які вийшли у фінал, 
обігравши клуби зі Словаччини, Канади, 
США (7:4,9:3,8:4).

Дуже цікава розмова відбулась з пре-
зидентом Фундації Голодомору-геноциду 
(США), головою Експертно-наукової 
ради при Національному музеї Голодо-
мору-геноциду, відомого мецената і гро-
мадського активіста 85-річним Миколою 
Кочергою та журналісткою Оксаною 
Момчиловою з газети  «Українське Сло-
во» (Чикаго), які обіцяли підтримувати 
наші ініціативи.

Українському найкращому гравцеві 
Манофа як кращому бомбардиру турніру 
- в подарунок була викуплена з аукціо-
ну  Володимиром Заболотовським фут-
болка легенди Chicago Blackhawks гравця 
Cliff Koroll!

Робимо все можливе, пише Сергій 
Ніжинський, щоб мотивувати наших ді-
тей перемагати протягом всього життя! 

Фото Сергія Ніжинського та Оксани  
Момчилової з благодійного заходу укра-
їнської діаспори в Чикаго (парафія Ан-
дрія Первозваного ПЦУ, Блумінгдейл) 
дивіться на ст. 2, 3.

СИНОД НА МАРШІ 
НАВІЩО ВЛАДИКИ УПЦ МП 

ХОДИЛИ ДО ОФІСУ 
ПРЕЗИДЕНТА?

У Києво-Печерській лаврі 
відбулося засідання Священного 

синоду УПЦ МП. Зазвичай ця 
подія не привертає підвищеної 

уваги публіки. Але не цього разу. 

Поранений воїн там харчувався 
крихтами та пив із калюж. З пекла 

його витяг доброволець ЗСУ з 
Нової Зеландії.

Ст. 6,7

СЛОБОЖАНСЬКІ ЮНІ 
ХОКЕЇСТИ В ЧИКАГО ЗДОБУЛИ 

ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Ст. 23

ПОРАНЕНИЙ ПІД 
БАХМУТОМ ОЛЕКСІЙ 
ГОРДЄЄВ ПРОВІВ У 
ПІДВАЛІ 42 ДНІ БЕЗ ЇЖІ 



2

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
24

 б
ер

ез
ня

 2
02

3 
№

 1
2

Ук
ра

їн
сь

ке
 Ч

ик
аг

о СЛОБОЖАНСЬКІ ЮНІ ХОКЕЇСТИ В ЧИКАГО ЗДОБУЛИ 



3

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
24 березня 2023 №

 12
Українське Ч

икаго

В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB

847-808-9500 У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

_____________________________________
АВТОМОБІЛЬНІ АВАРІЇ
МОЖЛИВА КОМПЕНСАЦІЯ У ВИПАДКАХ:

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

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

МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ
_____________________________________

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

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

водія (CDL) в штаті Іллінойс
_____________________________________

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

EXPUNGEMENT
 Чистка кримінальної справи з бази даних поліції і суду

1020 N. MILWAUKEE AVE., 
SUITE #312 

DEERFIELD, IL 60015
WWW.LAURAGOLUB.COM

attorney@lauragolub.com

Laura GolubLaura Golub
Attorney  at Law

ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
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А РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ Є ГОСТРОЮ ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ США 
Державний секретар США Ентоні Блінкен, під 

час слухань щодо проєкту бюджету США – 2024 у 
сфері зовнішньої політики в Сенаті, заявив, що 
російська автократія та її повномасштабне втор-
гнення на територію України є безпосередньою 
загрозою для інтересів Сполучених Штатів. 

«Цей бюджет допоможе нам просунути наше 
бачення й вирішити питання, які є найбільш 
важливими для американського народу, підготу-
вавши нас до відповіді на дві основні групи ви-
кликів», – зазначив Блінкен.

За його словами, першу групу викликів ство-
рюють стратегічні противники США. Це включає 
«безпосередню, гостру загрозу, яку являють со-
бою автократія та агресія Росії, найбільш руйнів-
на й жорстока агресія проти України». Крім того, 
в цьому контексті Блінкен згадав «довгостроко-
вий виклик з боку Китайської Народної Респу-
бліки».

Друга група викликів для США, додав держав-
ний секретар, спричинена глобальними випро-
буваннями, зокрема кліматичною кризою, мігра-
цією, продовольчою та енергетичною безпекою, 

пандеміями. Це, за його словами, «безпосередньо 
впливає на життя та засоби до існування амери-
канців і всіх людей у всьому світі».

Раніше, державний секретар США Ентоні 
Блінкен  закликав світ не сприймати «мирний 
план» Китаю, адже, ймовірно, цими ініціативами 
Пекін хоче заморозити війну в Україні. Держав-
ний секретаьр США Ентоні Блінкен вважає, що 
після видачі ордеру від МКС на арешт президен-
та Росії Владіміра Путіна, європейські країни, які 
підписали Римський статут мають затримати 
кремлівського диктатора, якщо той приїде із ві-
зитом до однієї з країн. Про це повідомляє Євро-
пейська правда.

«Я вважаю, що кожен, хто є учасником (Між-
народного кримінального – Ред.) суду й має певні 
зобов’яза нн я,  повинен викон у ват и свої 
зобов’язання», – зазначив Блінкен, коментуючи 
питання, чи мають в Європі затримати Путіна, 
якщо він вирішить туди поїхати.

Державний секретар, водночас, відповів 
ухильно на питання, чи чекала б та сама доля 
російського президента, якби той приїхав до 
США.

«Не можу говорити наперед, тому що, очевид-
но, треба розглядати закони, а ми, як ви знаєте, 
не є учасником Міжнародного кримінального 
суду. Тому я б не хотів це обговорювати», – додав 
він, припустивши, що Путін навряд чи планує 
приїхати у США найближчим часом.

Раніше, на тлі новини про видачу міжнарод-
ного ордеру на арешт кремлівського диктатора 
Владіміра Путіна, міністр закордонних справ 
Бразилії Мауро Вієйра заявив, що  російський 
президент ризикує бути заарештованим у його 
країні, адже Бразилія поважає та дотримується 
рішень Міжнародного кримінального суду.

БАЙДЕН І ТРЮДО ОБГОВОРЯТЬ 
ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

Президент США 
Джо Байден вперше 
з моменту інавгура-
ції відвідає Канаду. 
Його візит заплано-
ваний на 23-24 бе-
резня. В ці дні Бай-
ден зустрінеться  з 
прем’єр-міністром 
Канади Джастіном 
Трюдо,  повідоми-
ли в офісі глави уря-
ду Канади. Під час зустрічі Джо Байден обговорить із 
прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо підтримку 
України та подальшу спільну роботу щодо розв’язання 
проблем глобального впливу вторгнення РФ в Україну.

“Прем’єр-міністр Джастін Трюдо та президент США 
Джо Байден продовжать співпрацю з міжнародних пи-
тань, що становлять спільний інтерес. У тому числі у 
непохитній підтримці України, яка захищається від ро-
сійської агресивної війни”, - йдеться у повідомленні. Ра-
ніше повідомлялося, що США працюють над пришвид-
шенням передання Україні танків Abrams. Щоб пришвид-
шити постачання танків Україні, США вирішили відпра-
вити старшу модель M1A1 замість обіцяних M1A2, під-
готовка яких зайняла б більше часу, пише Forbes. Попри 
те, що M1A1 не мають деяких технологічних переваг більш 
нової моделі, ці танки все ж оснащені «Пакетом підви-
щення вогневої потужності», який містить одну дуже 
корисну для українських військових систему – локатор 
цілей на великій відстані (FTL). А Канада відправила на 
днях чергову партію військової допомоги – броньовані 
ремонтно-евакуаційні машини, скоріш за все, Bergepanzer 
3, виготовлені на базі танка Leopard 2. 
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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

ВАШИНГТОН ЗАНЕПОКОЄНИЙ ЗБЛИЖЕННЯМ ПЕКІНА ТА МОСКВИ
Зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна з главою Крем-

ля Владіміром Путіним у Москві поставили адміністрацію 
президента США Джо Байдена в незручне становище: двоє 
американських супротивників обговорюють «мирний 
план» щодо України, який Вашингтон визнав неприйнят-
ним. США побоюються, що втомлений від війни світ може 
підтримати ініціативи Китаю, пише Bloomberg. 

За словами одного з представників адміністрації Бай-
дена, який говорив на умовах анонімності, США побою-
ються бути загнаними в кут через китайський «мирний 
план». Незалежно від заяв Вашингтона, відмова від цього 
плану може дозволити Китаю стверджувати іншим на-
ціям, які втомилися від війни і економічної шкоди, яку 
вона завдає, – що Вашингтон не зацікавлений у мирі.  

Американські посадовці публічно висловлювали гли-
бокий скептицизм щодо ідеї Китаю, заявляючи, що його 
заклик до припинення вогню винагородить вторгнення 
Москви, закріпивши територіальні здобутки РФ. У при-
ватному порядку, однак, ці зустрічі і «мирний план» ви-
кликали занепокоєння в адміністрації Байдена, що, своєю 
чергою, призвело до питань щодо більш широкого під-
ходу США до РФ та Китаю.  

Якщо Вашингтон ігноруватиме це питання, Китай, 
швидше за все, посилить повідомлення про те, що США 
виступають проти припинення вогню та проти закінчен-
ня війни, сказала співробітниця Центру стратегічних і 
міжнародних досліджень Бонні Лін.

«Існує багато способів, за допомогою яких Китай на-
магатиметься висвітлити результати китайсько-російської 
зустрічі таким чином, щоб представити США в негатив-
ному світлі», - додала Лін.

Дебати навколо китайського «мирного плану» висвіт-
люють лише одну з багатьох незручних реалій, які приніс 
триденний візит Сі до Москви. Обидві країни пообіцяли 
ще більше поглибити партнерство.

Адміністрація Байдена намагалася тримати Китай 
осторонь від початку вторгнення РФ в Україну, але, схоже, 

сталося навпаки. Навіть у міру того, як Сі і Путін зближу-
ються, Китай знаходить сприйнятливу аудиторію для 
свого ширшого дипломатичного поштовху по всьому 
світу.

На слуханнях у Сенаті в середу, 22 березня, демократ 
Джефф Мерклі попросив держсекретаря Ентоні Блінкена 
відреагувати на те, що він назвав «триденним братським 
фестивалем, де Путін і Сі вітають авторитарну владу». 
Блінкен визнав, що це було продовженням домовленостей 
двох країн, узгоджених до війни, про «партнерство без 
обмежень».

«Це не дивно - обидві країни мають дуже відмінний від 
нашого світогляд. Вони можуть знайти спільну мову у 
протистоянні світогляду, який ми і багато інших країн 
світу намагаємося захищати і розвивати», - сказав Блінкен.

Він не називав усі країни, які відмовилися стати на 
чийсь бік, незважаючи на заклики США. 

Китай відмовився від санкцій через партнерство його 
компаній з Росією, купував нафту в іранського режиму 
всупереч вимогам Заходу і допоміг організувати дипло-
матичну розрядку між Саудівською Аравією та Іраном. 
Найбільші світові економіки, такі як Індія та Бразилія, 
відмовляються обирати між Китаєм і Заходом, стверджу-
ючи, що не хочуть нової холодної війни.

А тиждень тому Гондурас розпочав процес відмови від 
дипломатичних зв’язків з Тайванем на користь економіч-
них зв’язків з Китаєм.

Все це відбувається на тлі погіршення відносин США 
з Китаєм, які почали руйнуватися через торговельну війну 
колишнього президента Дональда Трампа. Ситуацію та-
кож загострив інцидент з китайською шпигунською по-
вітряною кулею, збитою над США.

Цей епізод підірвав спробу стабілізувати відносини 
країн, зроблену наприкінці минулого року, коли відбула-
ся особиста зустріч Байдена і Сі в Індонезії. Пізніше від-
булася напружена зустріч між держсекретарем Ентоні 
Блінкеном і головним дипломатом Китаю Ван І в Мюнхе-

ні, а Сі згодом звинуватив США у тому, що вони «приду-
шують» Китай.

Американські чиновники стверджують, що їхні різкі 
слова на адресу Пекіна мають вплив. На їхню думку, пу-
блічні попередження США про те, що Китай може надати 
летальну допомогу Росії, змусили уряд Сі двічі подумати 
про цю ідею. США також продовжують постачати Украї-
ні зброю спільно з європейськими країнами, які розро-
бляють власні плани поставок.

Адміністрація Байдена намагалася змусити Китай 
протистояти війні РФ проти України на умовах США, але 
«Сі зараз наполягає на власних умовах», заявив директор 
консалтингової компанії China Strategies Group Крістофер 
Джонсон.

Оскільки Вашингтон постійно займає жорстку позицію 
щодо Китаю, деякі аналітики вважають, що Пекін може 
фактично відмовитися від поліпшення відносин із США 
найближчим часом.

Чим менше Китай бачить можливості для співпраці із 
США, тим більша ймовірність того, що він буде шукати 
інші шляхи і варіанти, вважає науковий співробітник з 
питань зовнішньої політики в Інституті Брукінгса Мела-
ні Сіссон. На її думку, багато в чому це може означати 
намагання розхитати відносини США з іншими країнами.
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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!

НАВІЩО ВЛАДИКИ УПЦ МП ХОДИЛИ ДО 
ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА?

У Києво-Печерській лаврі відбулося засі-
дання Священного синоду УПЦ МП. Зазвичай 
ця подія не привертає підвищеної уваги пу-
бліки. Але не цього разу. 

По-перше, передбачалося, що на цьому 
засіданні ухвалять рішення, які стосуються 
подальшої долі деяких скандальних єпископів 
і Свято-Успенського Києво-Печерського мо-
настиря, звідки влада хоче виселити громаду 
УПЦ МП. По-друге, засідання відбулося не-
типово: після «кабінетної» частини влади-
ки прогулялися до офісу президента. Погово-
рити.

Увага публіки була прикута до другої, ви-
їзної частини засідання. Але «кабінетна» 
частина теж не минулася без цікавих момен-
тів. Синод прийняв двоє цікавих кадрових 
рішень. Перше: зі складу Синоду вивели ми-
трополита Кримського Лазаря. «У зв’язку з 
тим, що він не може брати участі в засіданнях». 
Нагадаю: кримський митрополит уже давно 
«не може». Після анексії Криму він фактично 
перейшов у пряме підпорядкування Москов-
ської патріархії, благословляв Чорноморський 
флот РФ, – одне слово, було немало вкрай 
незручних запитань до колись проукраїнсько-
го владики. Але керівництво УПЦ МП вивело 
його зі складу Синоду тільки тепер – після 
того, як указом президента митрополита Ла-
заря позбавили українського громадянства. 
Тобто він втратив не моральну, а й суто тех-
нічну можливість брати участь у засіданнях. 
Відтак, жест Синоду видається вимушеним.

Друге цікаве рішення – про звільнення 
єпископа Гедеона з посади намісника Деся-
тинного монастиря «за станом здоров’я». Так-

так, саме «за станом здоров’я», хоча ще дале-
кого 2019-го владику Гедеона депортували з 
України як носія не подвійного навіть, а по-
трійного громадянства. А ще – владика Гедеон 
на історичних фундаментах Десятинної 
церкви звів МАФ-каплицю, яку зараз, за рі-
шенням суду, мають знести. Тільки тепер 
Синод погодився звільнити скандального 
намісника «монастиря на Десятинці». І при-
значити на його місце іншого ігумена.

Попри те, що Синод фактично погодився 
відрізати скибки, які вже й так давно відпали, 
у цих рішеннях можна вгледіти перші ознаки 
готовності УПЦ МП провести певну чистку в 
єпископських лавах. Але проблема синодалів 
у тому, що для зовнішніх спостерігачів, до 
яких належить і українська влада, масштаби 

нинішніх рішень сміховинні. Від синоду очі-
кували кадрових рішень, які торкнулися б 
владик, що мають реальну владу й реальний 
вплив – у церкві та суспільстві. Хоча б тих 
єпископів, які перебувають під санкціями. 
Але щодо них у рішенні не сказано ані слова 
– ні на осуд, ні на захист, наче про жодні санк-
ції Священному синоду досі так і не доповіли.

Але про що й кому доповідати? Як мінімум, 
троє членів Синоду з восьми і є тими самими 
підсанкційними єпископами – намісник Ки-
єво-Печерської лаври митрополит Павло 
(Лебідь), керуючий справами Київської ми-
трополії митрополит Антоній (Паканич) і 
спеціаліст із «невідспіваних хлопчиків» ми-
трополит Запорізький Лука (Коваленко). Цю 
групу органічно доповнюють члени синоду й 

віддані русмирівці – митрополит Одеський 
Агафангел і митрополит Донецький Іларіон. 
Сам цей список, боюся, дає відповідь на всі 
запитання про межі можливого компромісу.

Та, як кажуть, іншого синоду в УПЦ МП 
для нас немає. Саме ці владики – люди, чия 
діяльність, на думку правоохоронних органів, 
може загрожувати національній безпеці, – і 
становлять головний керуючий орган УПЦ 
МП.

Але повторюся: уявлення про ступінь ра-
дикальності рішень у різних організаціях 
різне. Рішення про звільнення з посад деяких 
єпископів, прийняте під тиском з боку влади, 
громадської думки і навіть частини своїх 
мирян та кліриків, для нинішнього керівни-
цтва УПЦ МП – серйозне порушення традиції.

Ще одним серйозним порушенням тради-
ції стала прогулянка до офісу президента, яку 
члени Синоду організували після засідання.

За словами владик, вони мали намір зустрі-
тися з президентом Зеленським. На їхню 
думку, президент не досить добре інформова-
ний про УПЦ МП та її діяльності, внаслідок 
чого проводить «помилкову» політику стосов-
но цієї церкви. Очевидно, члени Синоду 
збиралися відкрити очі президентові на все 
те, чого він сам не розуміє, або на те, що від 
нього «приховують».

Владики чекали при вході близько двох 
годин. До них кілька разів зверталися співро-
бітники офісу – повідомляли, що президент 
не зможе з ними зустрітися через щільний 
розклад, і пропонували залишити звернення. 
Чи що це в них там було у двох течках, зво-
рушливо витриманих у патріотичній гамі – 
жовтій і блакитній.

Можна припустити, що принаймні в одній 
із них містилися опубліковані згодом звернен-

СИНОД НА МАРШІ
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й до своїх вірян. В одному зі звернень робить-
ся акцент на те, що УПЦ МП обстоює терито-
ріальну цілісність України, засуджує росій-
ську агресію, допомагає фронту та біженцям; 
що в лавах захисників України чимало пара-
фіян УПЦ МП. Друге звернення зосереджене 
на тому, яка велика й активна УПЦ МП, яких 
духовних висот сягнула, скільки святинь від-
новила й побудувала, і як важливо для по-
дальшого духовного зростання зберегти їх та 
примножити.

Обидва звернення містять два однакових 
меседжі: УПЦ МП – насправді біла й пухната 
(або жовто-блакитна) – зазнає нападок і пере-
слідувань зовсім незаслужено, а Києво-Печер-
ську лавру потрібно залишити за УПЦ МП. 
Синодали апелюють до Конституції і Декла-
рації про права людини, а також попутно за-
стерігають від громадянських заворушень і 
насильства, які можуть виникнути у разі по-
рушення їхніх прав та свобод.

Із самих текстів звернення ми не дізналися 
нічого нового, й, очевидно, президент Зелен-
ський теж побачив би в них тільки загальні 
місця. Але, можливо, саме тому владики так 
хотіли з ним зустрітися – можливо, вони хо-
тіли повідомити йому щось ще або обговори-
ти off-record?

Одне те, що вони прийшли ось так – самі, 
без звичної масовки, й білі шлейфи клобуків 
розвівалися на вітрі, як прапори парламенте-
рів, – мало служити знаком. У кожному разі, 
їм самим їхній візит, імовірно, здавався жес-
том, повним символізму. Згадайте: коли пре-
зидент Порошенко перед Об’єднавчим собо-
ром запрошував владик УПЦ МП на зустріч, 
він прочекав їх марно, – ніхто з владик не 
з’явився. А ось до Зеленського вони прийшли, 

хоча цього разу їх ніхто не кликав. Владики 
вже не хочуть грати м’язами, вони хочуть до-
мовитися. З однією конкретною людиною, від 
якої, як вони вірять, залежить їхня доля. Так, 
вони, як і раніше, говорять звичними фраза-
ми, прикриваються «мільйонами вірян» та 
«нашими вірянами на передовій», лякають 
«громадянськими заворушеннями» і обража-
ються на «московських попів». Але вигляд при 
цьому мають украй невпевнений. Щоб не 
сказати – розгублений.

Президент Зеленський не зміг або не за-
хотів вносити корективи у свій розклад, аби 
прийняти владик. Почекавши дві години, 
вони були змушені піти під сирени повітряної 
тривоги, так і не передавши в ОП принесені 
течки. На прощання митрополит Київський 
Онуфрій сказав, що не полишає надії зустрі-
тися з президентом і особисто обговорити з 
ним проблеми своєї церкви.

Не можна сказати, що синодали зовсім 
нічого не досягли своєю прогулянкою. Теле-
камер зібралося достатньо, щоб зафіксувати 
як білобороді старці стоять на холодному 
березневому вітрі й буквально стукають у 
зачинені двері. Як прокоментував цю картин-
ку митрополит Климент, «президент відмов-
ляється зустрітися зі значною частиною гро-
мадян України».

Те, що ця «значна частина» (дев’ятеро лю-
дей, які звикли вважати себе дуже значними) 
порушує всі встановлені правила, нікого не 
бентежить, – владики УПЦ МП не звикли 
грати за загальними правилами. І вони були 
вкрай здивовані й налякані тим, що це «пра-
вило про відсутність правил» перестало 
працювати.

Катерина ЩОТКІНА

Всечесні отці!
Дорогі брати і сестри, шановні співгро-

мадяни!
У зв’язку з подіями, пов’язаними зі Свя-

то-Успенською Києво-Печерською Лаврою, 
вважаю за необхідне дати пояснення щодо 
низки питань.

Найперше, слід підкреслити, що в жод-
ному разі не йдеться про закриття цього 
монастиря, припинення в ньому молитви, 
богослужінь, чернечого життя. Порівняння 
нинішніх подій із минулими гоніннями 
комуністичної влади на Церкву загалом та 
двократним закриттям монастиря зокрема 
– безпідставна маніпуляція. Особливо ци-
нічно вона звучить з вуст ієрарха, який був 
тісно пов’язаний з Компартією та навіть 
намагався від неї висуватися на виборну 
посаду.

Протягом тривалого часу і наша Церква, 
і українська держава, і суспільство намага-
лися спонукати керівництво Московського 
патріархату в Україні остаточно припинити 
підлеглість російському центру, який ціл-
ком перебуває під контролем кремлівської 
адміністрації та використовується як зна-
ряддя гібридної агресії проти України. У 
відповідь всі побачили не лише спробу 
ввести в оману державу та суспільство де-
кларуванням відокремлення від Москов-
ського патріархату при фактичному збере-

женні підпорядкування йому. І митрополит 
Онуфрій, і очолюваний ним Синод ніяк не 
реагували на численні факти колаборації 
своїх ієрархів та духовенства з російськими 
окупантами, на анексію Кирилом Гундяє-
вим релігійних структур, розташованих на 
тимчасово окупованих територіях. Нато-
мість, в дусі російської пропаганди вони 
зосередилися на звинуваченнях проти 
України.

І суспільству загалом, і братії зокрема 
добре відомі численні приклади того, як під 
керівництвом нинішнього очільника мо-
настиря Лавра послідовно і свідомо пере-
творювалася на центр пропагування ідео-
логії «русского міра». Тієї ідеології, яка 
стала фундаментом і слугує виправданням 
для війни Росії проти України. За це очіль-
ник отримав нагороду від кремлівського 
диктатора, а російське керівництво зараз 
всіма силами намагається перешкодити 
звільненню української святині від москов-
ської духовної окупації.

Вкотре закликаю братію Лаври сприяти 
процесу звільнення від московського ярма. 
Ми маємо єдину православну віру та на-
лежимо до єдиної Церкви Христової. Мос-
ковська духовна влада в Україні є некано-
нічною, і всі бачать, як Кремль використовує 
її проти українського народу. 

(Закінчення на ст. 10)

ЗВЕРНЕННЯ СВЯЩЕННОАРХІМАНДРИТА КИЄВО-
ПЕЧЕРСЬКОЇ СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ЛАВРИ МИТРОПОЛИТА 

ЕПІФАНІЯ ДО БРАТІЇ ЛАВРИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
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 DLuxe Lashes

 Classic full set
 Volume full set (2-5d)
 Mega Volume set (6-20d)
 Keratin Lash Lift
 Keratin Lash Lift &

Lash Botox
 Lash and Eyebrow tinting
 PCA Chemical Exfoliation
 PCA Oxygen Treatment

Spa and Lash 
services available:

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

773.317.9190 773.317.9190 

Японський лікар та вчений Дж. Осава, який роз-
робив теорію раціонального харчування, що має 
назву макробіотика (корені грецьких слів можна 
перекласти як довге життя), вважав гречку найпер-
шою серед усіх продуктів за корисністю та енергетич-
ною цінністю (на другому місці, до речі, стоїть пшоно). 
Мабуть, він ураховував, що зерно цієї рослини за 
вмістом білка перевершує всі зернові і наближається 
до бобових, тож може замінити м’ясо. І ще дуже важ-
ливо, що білки ці майже на 90% (у пшоні - на 11%) 
легкорозчинні, тому легко засвоюються. Славляться 
гречані крупи значним вмістом жиру та вуглеводів, 
тобто тими інгредієнтами, що дають енергію та ви-
тривалість організмові.

Звісно, цінність харчової культури ми оцінюємо за 
тим, чи має вона у своєму складі вітаміни. Гречка має. 
Особливо багато вітамінів В1 та В2 - це головні режи-
сери обмінних процесів в організмі. У зерні гречки 
багато нікотинової кислоти (вітаміну РР, або В3), що теж 
активує вуглеводний, білковий та жировий обмін. Тож 
недарма кажуть, що гречку полюбляли прадавні і по-
любляють сучасні красуні, бо це повноцінне живлення 
організму, яке не дає ні грама зайвої маси тіла. З огляду 
на ці властивості, гречка корисна і хворим на цукровий 
діабет. Зокрема натуропати радять 1-1,5 ст. л. крупів 
розмолоти, увечері залити склянкою кефіру, випити за 
півгодини до сніданку. Відразу приготувати нову по-
рцію, яку випити за півгодини перед вечерею. Лікуван-
ня тривале. 

(Закінчення на ст. 11)

ГРЕЧКА ДАЄ ЕНЕРГІЮ 
ТА ВИТРИВАЛІСТЬ 

ОРГАНІЗМОВІ 
(Закінчення. Початок на ст. 8)
Лавра не повинна бути інструмен-

том боротьби проти України, але на-
впаки – місцем молитви, побожного 
чернечого життя в дусі отців та по-
движників минулого, місцем, яке духо-
вно надихатиме наших співгромадян у 
ці важкі часи.

Наші серця відкриті для єднання. 
Як Священноархімандрит я засвідчую 
свою повагу до справжніх побожних 
традицій життя Лаври, її богослужбо-
вих особливостей, до тих отців і братів, 
хто прийшов до цієї обителі заради 
подвигу і спасіння душі. До всіх, хто не 
поділяє ідеологію «русского міра» і ті 
викривлення, які вона вносить у цер-
ковне життя.

Відкриваючи монастир у складі По-
місної Церкви, наш Священний Синод 
водночас звернувся до Уряду з про-
ханням надати у Лаврі приміщення для 
чернечого життя та богослужінь. Це 
прохання залишається актуальним, і 
ми наполягатимемо на тому, щоби 
чернече життя, можливість для що-
денної молитви та богослужінь були 
належним чином забезпечені.

Ми чуємо безпідставні запевнення, 

що нібито ситуація навколо Ларви 
є «тимчасовою» і невдовзі її знову 
закріплять за попередніми корис-
тувачами. Ці твердження не відпо-
відають дійсному стану речей.

Так само протягом довгих років, 
десятиліттями, керівництво Москов-
ського патріархату обдурювало вірних 
України, що нібито колись у майбут-
ньому буде надано Москвою автокефа-
лію для Української Церкви. З року в 
рік запевняли, що Томосу про автоке-
фалію Вселенським Патріархатом не 
буде надано, а якщо і буде такий Томос 
– він не буде ніким підтриманий. За-
певняли, що Православна Церква 
України швидко зникне.

Дорога братіє, не слід вірити всім 
цим видумкам. Православна Церква 
України є і буде, а юрисдикція Москов-
ського патріархату в Україні не має ані 
канонічної, ані моральної перспективи. 
Сподіваюся, що невдовзі остаточну 
заборону Москві впливати на україн-
ське церковне життя буде підтвердже-
но і державним законом.

Як Священноархімандрит я засвід-
чую братії, що всі з вас, хто послідують 
вимогам канонів і Томосу, відкинуть 

беззаконну владу Москви, – продо-
вжать своє служіння в Лаврі. Всі свої 
можливості та авторитет ми будемо 
використовувати для того, щоби за-
хистити вас від залякувань з боку до-
теперішнього очільника Лаври. Керу-
вати поточними справами обителі бу-
дуть ті, хто знають традиції та життя 
монастиря, хто відомий вам, адже на-
лежить до братії, хто має відповідні 
здібності та не заплямував себе відда-
н і с т ю  « р ус с ко м у  м і р у ».  Д а в н я 
слов’янська мова, разом з сучасною 
українською мовою, буде богослужбо-
вою мовою Лаври – ми знаємо, що для 
багатьох з вас це питання також є 
важливим.

Як Священноархімандрит Лаври я 
відкритий до діалогу і спілкування. 
Наша мета – зберегти і оновити обитель 
отців наших Антонія і Феодосія, очис-
тити її від омани «русского міра». Ми 
готові до співпраці з усіма, хто поділяє 
це прагнення.

І нехай Бог благословить цю добру 
справу успіхом!

ЗВЕРНЕННЯ СВЯЩЕННОАРХІМАНДРИТА 
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ 

ЛАВРИ МИТРОПОЛИТА ЕПІФАНІЯ ДО БРАТІЇ 
ЛАВРИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
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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

*Доставка згідно запланованого графіку буде відбуватися в зони,
де наразі немає активних бойових дій.

Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня
Виклик кур'єра додому
Відслідковування посилок онлайн на

Посилки в Україну* та інші країни Європи

Грошові перекази в Україну

MEEST ДОСТАВЛЯЄ:

meest.com

ВАШ НАДІЙНИЙ MEEST
ДО РІДНИХ!
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ЩО ЗАВАЖАЄ ОРГАНІЗМУ ПОВНОЦІННО 
ПЕРЕТРАВЛЮВАТИ СПОЖИТЕ, ЯКІ СТРАВИ 

ДОЦІЛЬНО ГОТУВАТИ НА СНІДАНОК
Коли спожита їжа перетравлюється повільно, у 

шлунку і кишечнику можуть початися процеси гнит-
тя, відкладатися калові камені в кишечнику, пору-
шитися робота нирок, печінки, підшлункової залози, 
виникнуть проблеми зі шкірою. Перетравлювання 
їжі може уповільнюватися під впливом багатьох 
факторів. Яких саме?

Стрес? Не йди до столу!
Лікар-дієтолог, засновник центру здорового харчу-

вання «100 років» Оксана Скиталінська радить ніколи 
не сідати до столу в кепському настрої. «Так робили 
східні мудреці, – каже вона. – Злишся? Не їж! І цей по-
стулат цілком підтверджується на практиці нині. 
Справді, під час стресу в організмі виробляються гор-
мони адреналін і кортизол, які практично «відключа-
ють» засвоєння їжі. Судини внутрішніх органів зву-
жуються, перистальтика кишечнику пригнічується, 
підвищуються частота серцевих скорочень, артері-
альний тиск, кровонаповнення м’язів і рівень цукру 
в крові. Все це зупиняє процес перетравлювання їжі 
і вона може досить довго, підгниваючи, лежати в 
шлунку. Тому ніколи не сідай за стіл у поганому 
настрої!

Іноді на тлі незначного стресу, наприклад 
утоми після робочого дня, у людини з’являється 
бажання щось з’їсти. При цьому ми вибираємо 
найбільш нездорову і висококалорійну їжу: 
солодощі, смажені страви, борошняні вироби. 
А це неправильно».

При тривалому стресі, каже лікар, може роз-
виватися синдром подразненого кишечнику, що 
проявляється діареєю або запором, ерозією і ви-
разкою шлунка і кишечнику, цукровий діабет. Тож 
намагаймося уникати стресів.

Здорова тарілка
Постулат про корисність роздільно-

го харчування дуже популярний. 
Однак поради про неприпустимість 
змішування білків з вуглеводами 
не враховують різновидів вугле-
водів, зауважує фахівець.

«Білкова їжа дуже добре поєд-
нується з так званими повільними 
вуглеводами, тобто зі злаковими й 
овочами. Тож цілком можна з’їсти 
омлет з овочами або м’ясну парову тюфтелю з гречаною 
кашею і овочевим салатом.

А ось торт зі «швидкими» вуглеводами справді не-
припустимий після м’яса або риби», – наголошує пані 
Оксана.

Дієтолог нагадує: для доступного розуміння співвід-
ношення різних груп продуктів фахівці розробили 
«тарілку здорового харчування», половину якої займа-
ють овочі, фрукти і ягоди, причому овочів має бути 
майже вдвічі більше, ніж фруктів. Чверть цієї тарілки 
повинні займати злакові (каші або зерновий хліб), дру-
гу чверть становлять білкові продукти тваринного 
походження (нежирне м’ясо, риба, молочні продукти, 
яйця) або рослинного (бобові, гриби, горіхи, соєві про-
дукти).

«Повільні» вуглеводи на сніданок
Говорячи про здорове харчування, варто звернути 

увагу на той факт, що для кожної страви є свій, найбільш 
сприятливий, час перетравлювання.

– Уранці обмін речовин максимально високий, ор-
ганізм вимагає «палива» для повноцінного робочого 
дня. Тому сніданок обов’язково повинен включати «по-
вільні» вуглеводи, оптимально – каші, – радить Оксана 
Скиталінська. – І мозку, і м’язам у цей час потрібна 

енергія – глюкоза, вміст якої за ніч зменшився. Саме 
«повільні» вуглеводи, розщеплюючись, вивільнятимуть 
глюкозу, яка протягом кількох годин стане рівномірно 
підживлювати організм, підтримуючи високу працез-
датність і концентрацію уваги.

Якщо проігнорувати сніданок чи з’їсти солодку бу-
лочку (або готовий солодкий сухий сніданок), у кров 
одночасно надійде велика кількість глюкози. Але через 
20-30 хвилин її рівень різко впаде і, як наслідок, 
з’являться втома, сонливість, слабкість, застерігає фа-
хівець.

До вечора обмін речовин істотно сповільнюється, 
тому вуглеводи на вечерю припустимі лише у вигляді 
овочів (тушкованих, із мінімальною кількістю рослин-
ної олії). Їх можна поєднувати з білками з кисломолоч-
них продуктів, які швидко засвоюються. Це можуть 
бути всілякі сирні несолодкі запіканки, рибна парова 
тюфтеля або омлет з овочами. М’ясо 

та бобові вимагають 
часу для перетрав-

лення і засвоєн-
ня, тому на ніч 
їх вживати не 
варто.

З’їсти 
«кулак» каші

Щоб їжа добре 
перетравлювала-

ся і засвоюва-
лася, потріб-
но дотриму-
ватися ще 
к і л ь к о х 
правил:

– Дотримуйтеся розміру. Максимальний одноразо-
вий прийом їжі не повинен перевищувати розміру двох 
наших складених жмень – саме таку кількість їжі добре 
обробляють травні ферменти. Відтак зменшується ри-
зик переїдання з неприємними наслідками у вигляді 
відрижки, печії, здуття живота, порушення роботи 
органів травлення. Порція м’яса або риби – це обсяг 
долоні без пальців. Порція каші – кулак (для працюючих 
чоловіків – два кулаки). Порція овочів – кулак, рос-
линної олії – 1-2 столові ложки.

– Не забувайте про воду. Правила дуже прості: 1 
склянка після сну, 1 склянка – за 10-20 хвилин до при-
йому їжі (невеликими ковтками протягом дня).

– Уникайте солодкого: крім калорій, ця їжа призво-
дить до бродіння і здуття живота.

– Готуйте правильно. Наваристі м’ясні, рибні, грибні 
бульйони, смажені м’ясні та рибні страви посилюють 
виділення травних ферментів, підвищують кислотність 
шлункового соку.

Відварені страви з м’яса і овочів, каші з додаванням 
молока, вершків – навпаки, нейтрально діють на шлун-
кову секрецію.

– Враховуйте вік. З віком усі процеси в організмі 
сповільнюються, травних ферментів виробляється 

менше, гірше засвоюються білки, вітаміни, мінерали, 
знижується тонус кишечнику, підвищується схильність 
до закрепів, дисбіозу, посилюється проникність киш-
кової стінки для токсинів, хвороботворних бактерій, 
канцерогенів.

Овочі дарують ситість
Щоб уникнути цього, слід дотримуватися певних 

правил.
– Діліть раціон на правильні порції: сніданок – це 

25% добової енергоцінності їжі; другий сніданок – 15%; 
обід – 30-35%, вечеря – 20-25%.

– Перед сном бажано випити кисломолочний напій 
або з’їсти страву з сирих овочів або фруктів.

– Знижуйте калорійність. Енергетична цінність ра-
ціону з віком теж повинна знижуватися, щоб запобігти 
підвищенню маси тіла і розвитку захворювань, 
пов’язаних із надмірною вагою.

– Обсяг їжі для відчуття ситості потрібно заповню-
вати за допомогою овочевих страв – вони низькокало-
рійні, але, заповнюючи шлунок, добре насичують.

– Уникайте смаженого: віддавайте перевагу відваре-
ній їжі, приготовленій на пару, тушкованій.

– Перегляньте свій раціон: що старша людина, то 
більше в її меню має бути молочних і рослинних про-
дуктів, яєць.

Червоне м’ясо можна вживати один раз на тиждень; 
при підвищеній любові до м’яса потрібно прагнути 
замінювати його нежирною птицею; рибу бажано 
їсти двічі на тиждень.

– Вибирайте олію. Віддавайте перевагу оливковій 
олії, адже регулярне і надмірне вживання соняшни-
кової олії провокує розвиток запальних процесів в 

організмі.
– Захистіть себе від старіння: додавайте в їжу по-

рошок куркуми, корінь імбиру – в чай, насіння льону 
– в кашу.

– Їжте побільше зелених листових овочів, полюбіть 
зелений чай, настій шипшини, волоські горіхи, ка-
пусту.

Найчастіше при смаженні їжа, на-
віть найкорисніша, втрачає свої 

цінні властивості і набуває шкід-
ливих. 

Це відбувається через зміни 
структури молекул жиру – при 
смаженні він перетворюється на 
трансжир, який є винуватцем за-
пальних захворювань, прискоре-
ного утворення атеросклеротич-

них відкладень на внутрішніх стінках судин, цукрово-
го діабету 2 типу, інсультів, інфарктів.

Особливо шкідливо смажити на рослинних оліях, 
що складаються з поліненасичених жирних кислот, 
наприклад на соняшниковій, лляній. Варто готува-
ти на свіжому свинячому салі або оливковій олії, 
оскільки ці жири майже не змінюють своєї молеку-
лярної структури. Але навіть у цьому випадку сма-
жити потрібно якомога рідше, при невисокій тем-
пературі, часто перевертати виріб, використовувати 
кришку.

Лікарі радять подрібнювати продукти: швидкість 
травлення буде вищою, якщо подрібнене м’ясо або рибу 
готувати на пару або відварювати. 

Це стосується всіх, а особливо дітей, у яких іще не 
повною мірою працюють травні ферменти, а також 
ослаблених, хворих і літніх людей, яким необхідне 
«лагідне харчування».

При подрібненні овочів, фруктів і круп підвищуєть-
ся швидкість вивільнення з них глюкози і її засвоєння. 
Існують таблиці глікемічних індексів (ГІ) різних про-
дуктів. Звіряйтеся з ними і вживайте продукти з ГІ 50 
і нижче.

Мирослава КРУК

ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД СТАРІННЯ
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Найнижча ціна в Чикаго і околицях!Найнижча ціна в Чикаго і околицях!
Тест на туберкульозТест на туберкульоз

З посиланням на газету «Українське слово»

Tests - PCR and Rapid
Медогляд для школярів
Медичні і косметологічні послуги

швидко
професійно

975 Weiland Rd., Suite 100,
Buffalo Grove, IL 60089
975 Weiland Rd., Suite 100,
Buffalo Grove, IL 60089

847.947.8417

www.bgmedicalcenter.com
Розмовляємо українською мовою

Спеціально для 
новоприбулих
за програмою 
Uniting for Ukraine!

Найнижча ціна в Чикаго і околицях!Найнижча ціна в Чикаго і околицях!Найнижча ціна в Чикаго і околицях!Найнижча ціна в Чикаго і околицях!

$89$49 Тільки в нас

Медичний 
огляд для
водіїв СDL

Медичний 
огляд для
водіїв СDL

$99$49 $89
зі страховкою!

без страховки!

(ЗАКІНЧЕННЯ. 
ПОЧАТОК НА СТ. 8)

Вітамін В2 сприяє поліпшенню зору, 
стану шкіри. А головне - вітаміни групи 
В сприятливо діють на нервову систему, 
забезпечують гарний настрій і здоровий 
сон. В народній медицині є такий спосіб 
боротьби із безсонням: зварити розсип-
часту гречану кашу і їсти її по 50 г 4-5 
разів на день.

Що стосується вітаміну Е то до його 
обов’язків в організмі входить опіка над 
дітородними органами: сприяти нор-
мальному перебігу вагітності, запобігати 
неплідності, викидням, підвищувати 
потенцію. Крім того, він оберігає судини 
від утворення згустків крові.

А як потрібен організмові вітамін Р, що 
його постачає гречка! Роль цього вітамі-
ну визначають так: підвищує стійкість і 
проникність стінок кровоносних судин, 
антисклеротичний фактор, протидіє про-
меневій хворобі. Це пряма вказівка, зо-
крема, людям, які страждають від вари-
козної хвороби (ураження нижніх кінці-
вок, геморой тощо), гіпертензії, атеро-
склерозу, ішемічної хвороби серця, 
вживати більше страв з гречкою.

Якщо ж станемо ознайомлюватися з 
мінеральним складом зерна, то дізнаємо-
ся, що він багатющий. Насамперед греч-
ка славиться вмістом заліза та міді. Без 
них неможливі не лише повноцінний акт 
дихання, а й повноцінна, здорова кров. 
Поповнення цими мінеральними речо-
винами організм потребує в разі анемії, 
лейкемії, втрати крові та для зміцнення 
імунного захисту (тут долучаються ві-
таміни С та Е).

Коли згадати про йод, якого у гречці 
теж чимало, стане зрозумілим, чому греч-
ку вживають у разі хвороб щитоподібної 
залози. Народна медицина радить 1 
склянку крупів перемолоти, подушити 1 
склянку зерен волоських горіхів, все 
змішати з 1 склянкою гречаного меду. Цю 
порцію з’їсти протягом дня (нічого іншо-
го не їсти, а пити чай і воду можна). Схе-
ма лікування: 1 день на тиждень протя-
гом 2 місяців.

Багато в гречці кальцію та фосфору - 
від них залежить здоров’я скелета, зубів, 
нігтів. А цинк загоює ушкодження шкіри 
(висипання, вугри), сприяє росту, справ-
ляє антивірусну дію, забезпечує діяль-
ність ендокринних залоз, зокрема під-
шлункової. Позаяк цинк дбає про ціліс-
ність слизових оболонок, то гречка 

сприяє лікуванню 
шлункових і кишко-
вих хвороб.

Отже, гречка ко-
рисна для будь-якого 
організму і давно вже 
стала улюбленою та 
повсякденною.

Гречані крупи ви-
робляють двох видів: 
цілі (ядро) і дрібні 
(проділ). А борошно, 
якщо не купити, то 
самому приготувати 
мож на, змоловши 
крупи на млинку для 
кави. З цих напівфа-
брикатів готують різ-

ні страви, зокрема каші. Щоб приготува-
ти смачну й корисну кашу, треба знати 
кілька секретів. Найголовніший з них 
той, що слід звести до мінімуму час ва-
ріння страви на вогні, щоб не допустити 
втрати цінних інгредієнтів. Тому дієто-
логи радять попередньо замочити крупи 
на 3-4 години, а після п’ятихвилинного 
кипіння горщик накрити і поставити в 
духовку чи під подушку. Є така порада, 
як готувати страву на обід на роботі: за-
лити зранку в термосі півсклянки пере-
браних гречаних крупів склянкою окро-
пу. Під час обідньої перерви залишається 
лише додати масло (олію) та зелень і 
смакувати кашею.

Голубці. Гречану кашу змішати з під-
смаженою на олії цибулею, викласти на 

підготовлене капустяне листя, сформу-
вати голубці, скласти на сковорідку, 
змастити сметаною, посипати сухарями 
і запекти в духовці.

Запіканка з грибами. З однієї склянки 
крупів зварити розсипчасту кашу (2 
склянки води), змішати зі смаженими 
свіжими грибами (2 склянки), додати 2 ст. 
л. вершкового масла, півсклянки сметани, 
вимішати, викласти на змащену сково-
роду і запекти в духовці.

Вареники. Півтори склянки гречаного 
і стільки ж пшеничного борошна, 1 ст. л. 
цукру, 1 яйце, 1 склянка води чи молока - з 
цих продуктів замісити тісто, розкача-
ти товщиною 1-1,5 см. Для начинки 
треба взяти 800 г сиру, 3 ст. л. цукру, 1 
яйце, вимішати. Зварені вареники полити 
маслом, подавати зі сметаною.

Галушки. У гречане борошно (2 склян-
ки) додати яйце, сіль, 0,5 склянки води і 
замісити некруте тісто, розкачати за-
втовшки 0,5 см і порізати невеликими 
квадратиками, зварити у підсоленій воді. 
Ріпчасту цибулю (2 шт.) підсмажити з 
нарізаним кубиками салом (100 г) і зміша-
ти з галушками. Відразу подавати.

Млинці швидкі. 2 склянки гречаного 
та 1 склянку пшеничного борошна роз-
вести теплою водою, щоб вийшло густе 
тісто, додати розведені водою дріжджі 
(25 г), посолити, поставити, щоб піді-
йшло. Тоді додати окропу (усього 4 склян-
ки води), щоб тісто стало за консистен-
цією як свіжа сметана. Дати підійти і 
випікати.

ГРЕЧКА ДАЄ ЕНЕРГІЮ ТА ВИТРИВАЛІСТЬ ОРГАНІЗМОВІ 
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ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ -  
ЦЕ ЕНЕРГЕТИЧНА  

СИСТЕМА
У повоєнні роки в медичній прак-

тиці почав поширюватись китайський 
метод голкорефлексотерапії. Голков-
колювання базується на принципі 
рефлекторної дії на хворий орган. 
Голки ставлять на певні ділянки шкі-
ри, де містяться біологічно активні 
точки (БАТ) і проходять енергетичні 
меридіани відповідного органа. Най-
складніше віднайти потрібну БАТ. Це 
справжнє мистецтво, яке лікарі осво-
юють роками. Бо саме від цього за-
лежить ефективність лікування. 

У 60-х роках минулого століття 
один із працівників Ленінградської 
військової медичної академії, канди-
дат медичних наук вигадав індикатор 
визначення БАТ у вигляді канцеляр-
ської ручки. Якщо стрижень ручки 
потрапляв у БАТ, то зверху світилася 
мініатюрна лампочка. Якщо ж він від-
хилявся хоча б на 1 мм убік від БАТ, 
лампочка не світилася. Я тоді наочно 
переконався, що в нашому організмі 
існує енергетична система, хоча анатомічно вона й не 
визначається. 

Згідно зі східною філософією, енергію «ці» люди 
отримують при народженні. Ця енергія постійно є в 
навколишньому середовищі, в космосі і на землі. Ось 
чому для людини важливо бути на відкритому повітрі, 
а в теплу пору року корисно ходити босоніж. Енергія 
«ці» рухається в організмі по замкненому колу по енер-
гетичних шляхах - меридіанах. Головними з них вва-
жаються 12-14 меридіанів легенів, серця, печінки та 
інших життєво важливих органів. Енергія має дві 
складові: інь (м’яка енергія) і ян (жорстка енергія), які 
одночасно є протилежними і взаємозв’язаними. За 
східною філософією, захворювання виникає внаслідок 
утрати відносної рівноваги між інь - ян, надлишку або 
нестачі якоїсь із них в організмі.

ЯК ЛЮДИНА ПОПОВНЮЄ ЕНЕРГІЮ
Людина поповнює енергію трьома шляхами: через 

рот з їжею, через очі і БАТ, з космосу.
Космос - невичерпне і надзвичайно потужне джере-

ло енергії. Тибетські монахи вчаться отримувати її від 
сонця, з якого випромінюється потужний потік енергії. 
Вони зустрічали схід Сонця і проводжали його захід. А 
ще споглядали вогонь, небо і воду - три початки кон-
центрації енергії.

Найбільша кількість БАТ зосереджена на кистях рук 
і стопах (їх використовують у корейському методі реф-
лексотерапії Су-Джок). Дуже багато активних точок і на 
вушних раковинах. Вони мають зв’язок з усіма органа-
ми організму людини.

Останнім часом, зважаючи на поширення СНІДу, 
люди стали боятися застосування голок. Тому вчені 
запропонували низку приладів, якими можна впливати 
на БАТ без голок. Найкращим з них вважають китай-
ський прилад «шубоші» (домашній лікар). Він отримав 
високу оцінку Всесвітньої організації охорони здоров’я. 
На жаль, ці прилади досить високовартісні, тому не всім 
доступні.

ДОМАШНЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ ДЛЯ 
ОЗДОРОВЛЕННЯ Й ОМОЛОДЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ
Тому я хочу розповісти про рефлексотерапію в до-

машніх умовах, яка не потребує жодних пристосувань. 
Вже три тисячі років існує гімнастика, яка діє рефлек-
торно на органи й системи, поліпшує стан здоров’я. 
Виконуючи певні вправи, людина впливає на БАТ і та-
ким чином регулює і нормалізує роботу організму: 
розширює судини, поліпшує кровопостачання хворих 
органів, знижує артеріальний тиск (АТ), стимулює 
імунну систему, зменшує процеси атеросклерозу, запо-
бігає або навіть лікує окремі хронічні захворювання 
тощо.

Цю гімнастику особисто я виконую щоранку. Од-
разу після пробудження о 5.50 лежачи роблю вправу 
«Золота рибка» японського професора Ніші, яка імітує 
плаваючу рибку: тіло вигинається і рухається в один 
бік, а голова і стопи ніг - в інший. (Для виконання цієї 
вправи подушку слід прибрати з-під голови, натомість 
підкласти під шию кисті рук). Зроблю 100 таких рухів і 
сонливість одразу зникає. Потім 10 хвилин слухаю по 
радіо новини і берусь за виконання згаданої гімнастики, 
яка складається з 20 вправ. Намагаюся виконувати їх із 
заплющеними очима, щоб ліпше зосередитись.

Перші 12 вправ слід виконувати, лежачи на спині.
1. Масажуйте вуха притиснутими до них долонями, 

рухаючи ними згори донизу і знизу догори 42 рази. При 
цьому великі пальці масажують голову за вухами і за-
дню частину шиї нижче вух. Вказівні пальці також 
масажують вуха, решта пальців - скроні. Вправа спри-
яє нормалізації АТ, зменшує склероз судин, зміцнює 
ясна й зуби.

2. Кінчиками вказівних пальців у швидкому темпі 
вібраційними рухами масажуйте козелки вух 42 рази 
(для нормалізації АТ). Потім кінчики вказівних пальців 
увіткніть у вушні ходи і 42 рази вібраційними рухами 
«виливайте воду» з вух. Така «імітація» лікує і запобігає 
глухоті.

3. Прикладіть великі пальці рук зовнішнім боком до 
заплющених повік і масажуйте очні яблука 42 круго-
вими рухами в напрямку до носа. Вправа запобігає і 
лікує початкову катаракту та глаукому.

4. На передню частину шиї (від підборіддя до клю-
чиці на ділянку щитоподібної залози) покладіть праву 
долоню і вдарте по ній лівою долонею 12 разів. Помі-
няйте руки місцями й зробіть ще 12 ударів.

Ця вправа сприяє нормалізації 
гормонального стану, усуває по-
рушення, спричинені відсутністю 
або нестачею статевого життя.

5. Долонями тисніть на лоб, 
одночасно робіть нахили голови 
вправо-вліво 42 рази. Вправа лі-
кує остеохондроз.

6. Вдихаючи носом, якомога 
більше випніть передню стінку 
живота, потім складіть губи труб-
кою і видихніть через рот зі зву-
ками фу-фу-фу. Видих має бути 
вдвічі довшим за вдих. Таких 
вдихів-видихів треба зробити 22 
чи 42. Вправа сприяє лікуванню 
астми, бронхіту, стенокардії, по-
ліпшує діяльність внутрішніх 
органів, сприяє схудненню.

7. Масажуйте підошву лівої 
ноги підошвою правої - 42 рази, 
потім підошву правої ноги лівою 
- 42 рази. Це вправа для чоловіків 
- не буде проблем з потенцією.

8. Ця вправа також для чолові-
ків. Яєчка взяти в руки, масажу-
вати 42 рази, а потім мошонкою 
потягнути на себе й опустити. 

Повторити стільки разів, скільки чоловікові років.
Вправа лікує простатит, цистит, імпотенцію, а також 

запобігає і лікує аденому простати.
9. Руками й ногами імітувати «велосипед» 42 оберти 

вперед і 42 назад.
10. Зігніть коліна, долоні рук стисніть перед грудною 

кліткою. Скручуйте хребет: коліна нахиляйте вправо 
донизу, а руки в цей час - вліво, потім руки вправо, а 
коліна вліво. Повторити 22 рази.

Вправа усуває остеохондрозні явища в хребті, а від-
так сприятливо впливає на весь організм.

11. Праву ногу підніміть під прямим кутом до тулуба, 
потримайте 12 секунд, потім потрясіть стопою 42 рази 
і повільно опустіть. Зробіть те саме лівою ногою. Після 
цього обидві ноги і руки підніміть під прямим кутом 
до тулуба, потримайте 12 секунд, потрясіть кистями рук 
і стопами 42 рази. Повільно опустіть руки і ноги.

Вправа зміцнює черевний прес (м’язи передньої 
стінки), а також зменшує прояви облітеруючого ендар-
теріїту, варикозного розширення вен, тромбофлебіту і 
є профілактикою гангрени.

12. Долонями масажуйте живіт, зробіть 42 колові 
рухи за годинниковою стрілкою і 42 у протилежному 
напрямі. Прикладіть долоні до живота ребром і від-
тисніть нутрощі вниз, а потім «підніміть» їх.

Вправа лікує запор, коліт, масажує внутрішні органи.
13. Кінчиками пальців посилено масажуйте волосис-

ту частину голови - від вух, лоба і потилиці до маківки 
голови 22 або 42 рази.

Вправу виконують сидячи, допомагає у разі склеро-
зу, головного болю, ліквідує лупу і випадання волосся.

14. Долонями притисніть вуха кінчиками пальців, 
поклавши їх на потилицю, вдарте 42 рази по потилиці. 
Вправу виконують сидячи.

Вправа поліпшує слух і знижує АТ.
15. Руки зщепіть у замок на потилиці. Голову тримай-

те на одному місці, а руками рухайте праворуч-ліворуч 
22 або 42 рази.

Вправа допомагає хворим на остеохондроз.
16. Ноги на ширині плечей, руки вбік. Зробіть 22 або 

42 нахили праворуч-ліворуч.
17. Ноги на ширині плечей, руки вбік. Зробіть 12 чи 

ЯК ПОЛІПШИТИ ЗДОРОВ’Я, НАПОВНИТИСЯ БАДЬОРІСТЮ
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Здоров‘я

Механіки і водії CDL "А", які знаходяться на
території США, приїхали за програмою "U4U" 

312.825.8934312.825.8934
12161 Central Ave.,

Alsip, IL 60803 

-  Висока оплата
-  Стабільна робота цілий рік
-  Можливість кар’єрного росту

В успішну транспортну компанію з 20 - річним
досвідом на ринку Experior Transport в Alsip IL

Запрошуємо на роботу механiкiв з

‹–› Пропонуємо спонсорство
для отримання зеленої карти

‹–› Співпрацюємо з адвокатом

ремонту вантажiвок i причепiв

Розмовляємо: українською, польською, англійською мовами

22 ротаційні рухи вправоруч-ліворуч, начебто скручу-
ючи хребет.

18. Ноги на ширині плечей. Не відриваючи ніг, зробіть 
12 або 22 нахили вперед, руками дістати підлогу.

19. Тримаючись за спинку ліжка чи стільця, при-
сядьте. Піднімаючись (допомагайте руками), вигніть 
спину, а голову витягуйте якомога вище. Таких присі-
дань і підйомів потрібно зробити на першому тижні 
занять - по 3, на 2-му - по 5, на 3-му - по 9, і довести до 
12, а ліпше - до 22. Це вправа «кішечка» - найефектив-
ніша для профілактики і лікування остеохондрозу.

Вправи 15, 16, 17, 18, виконують також із цією метою.
20. Щоденно масажуйте точки життя не менше 5 

хвилин. Ці БАТ ще називають точками довголіття. Їх 
легко знайти. Якщо долоні покласти на зігнуті коліна і 
розчепірити пальці рук, то кінець безіменного пальця 
ляже на цю точку. В імператорських анналах Японії 
записано цікавий випадок, пов’язаний із цією точкою. 
1843 року до столиці цієї країни приїхав селянин-дов-
гожитель із сім’єю. Йому було 241 рік, його дружині - 221, 
синові - 201, онуку - 153, а дружині внука - 138. Ніхто з 
них не мав вигляду старого чи хворого. Він розповів, 
що з метою омолодження собі і всім членам сім’ї в пер-
шу фазу місяця (з 1-го по 8-й день) точку довголіття 
припалював полиновою цигаркою. На цю точку в першу 
фазу місяця можна прикладати прилад «шубоші» по 20 
хвилин протягом 8 днів. Можна прикладати на цю точ-
ку мідний кружечок діаметром 1 см, щоправда, цей 
спосіб менш ефективний.

Самомасаж чи інший з описаних методів впливу на 
цю точку наповнює організм людини енергією. Вона 
стає здоровішою, енергійнішою, довше живе.

Не шкодуйте часу на власне здоров’я. Тим паче, що 
вам не доведеться йти на великі жертви. На всі 20 вправ 
витрачається близько 30 хвилин.

Яків СЕМЕНЮК, 
кандидат медичних наук.

Цукор в крові (він же глюкоза 
крові) є необхідним для ви-

робництва енергії, особливо в моз-
ку. Але занадто багато цукру в 
крові призводить до пошкодження 
слизової оболонки артерій, що 
потенційно провокує затвердіння 
артерій. Також, високий рівень 
цукру може спричинити пошко-
дження нервів, інфекції, та пору-
шення чутливості рецепторів ін-
суліну, що призводить до діабету 
II типу.

Аналіз рівня глюкози в крові 
виявляє рівень цукру в крові в 
певний момент часу. Він часто 
буває високим при діабеті. Також 
він може бути нормальним у пе-
ред-діабеті, оскільки організм 
виробляє надмірну кількість інсу-
ліну.

Гемоглобін A1C (він же A1C або 
глікозильований гемоглобін) вимірює, скільки глю-
кози приєднується до гемоглобіну на еритроцитах. 
Чим більше еритроцити піддаються впливу цукру з 
часом, тим вищим буде цей показник. Еритроцити 
живуть близько 4 місяців, тому це значення відобра-
жає середній рівень глюкози за попередні кілька мі-
сяців. Рівні гемоглобіну A1C, зроблені в США, відпо-
відають іншим рівням глюкози, ніж ті тести, які 
проводяться в інших країнах. Крім того, наявність 
анемії може вплинути на точність тесту.

Це вказує на те, наскільки добре контролюється 
діабет. Це також допомагає виявити перед-діабет. 
Коли цукор прикріплюється до еритроцитів, він при-
гнічує їх функціонування. Ці клітини стають менш 
здатними вивільняти кисень до тканин. Вони також 
частіше злипаються і перешкоджають кровотоку.

           Цей тест 
також відобра-
жає, наскільки 
і н ш і  т к а н и н и 
вкриті цукром. 
Якщо A1C висо-
кий, надлишок 
глюкози приєд-
нується до типу 
білка, який на-
зивається кола-
геном, і пошко-
джує його. Цей 
процес прили-
пання цукру до 
білків відбува-

ється і у недіабетиків. Це ще одна причина відмови-
тися від цукру.

            Коли проводиться лише аналіз рівня глюко-
зи в крові, багато хто з переддіабетом мають нормаль-
ний показник аналізу і залишаються не діагностова-
ними. Є багато людей, які поводяться як християни і 
здаються добрими, але не вірять у Бога і не люблять 
інших. У 1 Книзі Самуїла 16:7 нам сказано, що «… Бог 
дивиться не так як , як дивиться людина. Людина 
дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце». 
Це важливий тест – що Бог думає про нас. Читайте 
Його Слово, Біблію, і дізнайтеся про те, що Ісус зробив, 
щоб врятувати вас.

Підготувала 
Лінда ФІЛЛІПС

ЧОМУ ТЕСТ НА ГЕМОГЛОБІН 
A1C Є  ТАКИМ КОРИСНИМ
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У перший день широкомасштабного 
вторгнення російські загарбники 

спробували увійти до Охтирки.
Це мальовниче місто на Сумщині опи-

нилося на перетині кількох стратегічних 
маршрутів, визначених ворогом для на-
ступу. Його захоплення відкрило б дорогу 
на Полтаву та через Гадяч – на Київ, а у 
південному напрямку – на Харків. Завдяки 
мужності та майстерності оборонців воро-
жий сценарій провалився. За цей подвиг 
Охтирка була удостоєна звання Міста-ге-
роя, а начальник її військового гарнізону 
полковник Денис Дикий нагороджений 
орденом «Золота Зірка» Героя України.

НАГОРОДА НЕ ПОМИЛИЛАСЬ ІЗ ВИБОРОМ

Усі знають, як важливо потрапити в по-
трібний час у потрібне місце. Але важливо 
для кого? На це запитання відповісти не так 
вже й просто. Бо щодо Дениса Дикого, рано 
чи пізно нагорода знайшла б Героя – якщо 
ти для неї створений та у відповідному 
стилі живеш і приймаєш рішення, визнання 
може запізнитись, але не загубитись. А от 
щодо Охтирки, ще невідомо, як склалася б 
доля міста, якби у найкритичніші години 
обороною міста керував інший командир.

Сусідній Тростянець більш як на місяць 
потрапив в окупацію, і за цей час у громаду 
прийшло значно більше біди, ніж її отри-
мала Охтирка –ущент розбомблена, поні-
вечена, але вільна від ворога.

Героїчна біографія Дениса Дикого по-
чалась із першого дня його життя, бо на-
родився майбутній офіцер 14 жовтня. Це 
свято Покрови, День Українського козацтва 
і День Української Повстанської армії, а 
віднедавна – День захисників і захисниць 
України. Чіткішого символізму годі й при-
думати. Виховувався у сім’ї професійного 
військовослужбовця, котрий дослужився 
до полковника. Тож особливих коливань у 
родині щодо вибору життєвої дороги для 
хлопчика не було: його віддали на навчання 
до Військово-інженерного інституту у міс-
ті Кам’янець-Подільський, а через вісім 
років Денис Дикий вступив до Національ-
ного університету оборони України імені 
Черняховського. Цей навчальний заклад 
майбутній Герой закінчив із золотою ме-
даллю та був нагороджений шаблею Богда-
на Хмельницького.

Перше серйозне бойове хре-
щення Денис Дикий отримав у 
2014 році під Волновахою. Його 
військовий підрозділ вирушив 
на виконання важливого завдан-
ня і потрапив у засідку. Вважа-
ється, що саме завдяки команди-
рові тоді вдалося врятувати 
бійців: вони під ворожими куля-
ми прорвалися до своїх, забрав-
ши з собою поранених.

Військова служба в Охтирці 
на Сумщині розпочалась для 
Дениса Дикого у 2002 році. Тут 
він пройшов шлях від командира 
взводу до начальника штабу ба-
тальйону, а у 2012 році був при-
значений заступником команди-
ра військової частини.

Через шість років він її очолив 
та став начальником військового 
гарнізону Охтирки. А ще через чотири роки 
розпочалось широкомасштабне вторгнення 
загарбників із північного сходу – саме звід-
ти колись набігали половці, монголо-татари 
та інші варвари.

ВОРОГИ ДОБРЕ ЗНАЛИ ЙОГО БІОГРАФІЮ

Про те, що вторгнення рашистів в Укра-
їну все ж почалося, Денис Дикий дізнався 
24 лютого минулого року о 4-й ранку. Вже 
через годину його полк був вишикуваний 
по тривозі, а командир мав інформацію про 
сили ворога та географію його пересування. 
На територію військового містечка почали 
масово прибувати місцеві чоловіки, готові 
стати поряд з військовослужбовцями та 
боронити разом із ними Охтирку.

Пізніше вони згадували: на всіх магічно 
подіяли спокій, впевненість та розсудливі 
накази командира. Не було ні метушні, ні 
розпачу: скоро кожен знав, як потрібно ді-
яти, і приступив до виконання своєї частки 
роботи.

– Ми розуміли, що із важкою технікою 
ворога важко буде битися, бо протитанко-
вої зброї практично не мали, – згадував 
згодом Денис Дикий. – Організували круго-
ву оборону міста, улаштували засідки там, 
де повинна була рухатись ворожа колона. 
Розрахунки гранатометників розмістили 
на дахах будівель. Не мали й думки тікати, 
бо якби це сталось, на місці Охтирки була 

б Буча...
Через кілька годин прийшла радісна 

звістка: оборонці Охтирки дізналися, що їм 
на допомогу поспішає підрозділ окремої 
механізованої бригади «Холодний Яр». Але 
розпочинати бій довелось без підкріплення: 
рашисти вже входили в місто. Як опісля 
з’ясувалося, це був розвідувальний аван-
гард знаменитої кантемирівської дивізії РФ. 
У ворожій колоні спалахнув автомобіль з 
боєприпасами, які почали детонувати. По-
тім влучили у «Тайфун» і «Рись». Загарбни-
ки покинули техніку та втекли до лісу – там 
потім упродовж двох тижнів упіймали їх 
півтора десятка.

Перший бій поклав до «скарбнички» 
захисників Охтирки, окрім полонених, 
кількох «двохсотих» окупантів, трофейну 
бронетехніку і ... чимало важливих доку-
ментів.

– У них були дані на всіх командирів 
військових частин, розташованих у Сум-
ській області, – поділився Денис Дикий в 
одному зі своїх інтерв’ю. – Була моя біогра-
фія. Ми побачили на їхніх картах варіанти 
маршрутів, якими мали рухатись колони.

Найдраматичнішим для оборонців 
Охтирки став третій день ворожої навали. 
На розташування військової частини ра-
шисти скинули дві 500-кілограмові авіа-
бомби, і одна з них вдарила в казарму. Потім 
у приміщення медпункту, куди доправили 
поранених, влучила ракета. Загинули де-

сятки захисників – окрім військовослуж-
бовців, ще й бійці Тероборони.

Загарбники, тим часом, нахабніли не 
щоднини, а щогодини – їхні літаки круж-
ляли все нижче, а вибухівка сипалась згори 
на міський стадіон, ТЕЦ, міськраду, вокзал, 
нафтобазу, універмаг... Боротися з ворожою 
авіацією не було чим: в Охтирці стояв не 
зенітно-ракетний дивізіон, а саперно-інже-
нерний полк, завдання якого – мінувати та 
розміновувати, наводити мости та пере-
прави, будувати укріплення.

Та довелось перекваліфіковуватись: спо-
чатку бійці Дениса Дикого зустрічали воро-
жу бронетехніку, і ось тепер необхідно було 
братися за літаки. Випросили у команду-
вання кілька «стінгерів» та інших найпро-
стіших засобів ППО, надзвичайно швидко 
навчилися ними користуватись – і ворог 
зрозумів, що потрібно міняти тактику. 
Авіанальоти стали нічними, а їхня кіль-
кість значно зменшилась.

ЗАХИЩАЄ НОВІ РУБЕЖІ

Денис Дикий схожий на Героя навіть 
зовні. І «паралельно» – на голлівудського 
кіноактора: це красивий, накачаний чоловік 
із м’язистими руками та рішучим облич-
чям. Проте, даючи влітку минулого року 
інтерв’ю українському інтернет-виданню, 
вже маючи «Золоту Зірку», він запевнив, що 
героєм себе не вважає.

– У командира герої – його люди, – вва-
жає Денис Дикий. – У нас був дуже відваж-
ний полк. Коли все почалося, не помітив ні 
в кого ні страху, ні паніки. Вже після першо-
го бою стало легше, я почав по-іншому все 
сприймати. А коли побачив, скільки людей 
загинуло, страх узагалі зник – натомість, 
прийшла злість. І ми не зрадили присязі, 
вистояли.

У серпні минулого року Денис Дикий 
попрощався з Охтиркою, яку захистив від 
вторгнення ворогів, та бойовими побрати-
мами, котрі допомогли це зробити: полков-
ник отримав нове призначення. Відомо 
лише, що воно пов’язане з обороною столи-
ці. Чомусь здається, що ми ще не раз по-
чуємо про Героя, і ці новини будуть 
обов’язково приємними.

Володимир ЧЕРНОВ, 
Сумська область 

Оплакуємо бійця з Прикарпаття Героя 
України Дмитра Коцюбайла, який заги-
нув у боях під Бахмутом.

Цю сумну звістку оприлюднив Пре-
зидент Володимир Зеленський, який 
особисто вручив добровольцю в 2021 
році орден «Золота Зірка». Боєць став 
першим добровольцем, який прижиттє-
во отримав високе звання Героя України.

«Командир «Вовків Да Вінчі» загинув 
зі зброєю в руках, першим ідучи в бій. 
Жив і загинув як Герой, – написали по-
братими з 1-ї окремої штурмової роти 
ДУК «Правий сектор» Збройних Сил. – 
Ми завжди йшли за Дмитром у бій. Він 
був для нас найкращим командиром, 
побратимом, лідером і взірцевим націо-
налістом».

Дмитру Коцюбайлу було 27. Уродженець села За-
дністрянське Бурштинської міської територіальної 
громади. Активний учасник Революції Гідності, юнак 
добровольцем вирушив у зону АТО ще навесні 2014 
року. Він воював за Покровськ, Піски, Савур-Могилу, 
дістав тяжке поранення під час танкового обстрілу. У 
21 рік став наймолодшим командиром роти, очоливши 

1-шу штурмову роту ДУК «Правий сектор». Згодом був 
призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти 
«Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в 
батальйон.

«Знайшла світлину з Авдіївки за 2016 рік, – написа-
ла в соціальній мережі волонтерка з міста Городенки 
Світлана Кульчицька. – Ми з благодійною допомогою 
приїхали до побратимів-добровольців з «Правого 

сектору». Серед бійців був Дмитро Коцюбайло, якому 
тоді було лише 20. Дуже боляче... Вічна і світла пам’ять, 
дорогий друже...».

Прощання з легендарним Дмитром Коцюбайлом 
відбулося у селі Бовшів Бурштинської ТГ 9 березня 
спочатку в місцевому Будинку культури, опісля – в 
церкві. Поховали 10 березня у Києві.

«Я дуже хотів би, щоб через 100 років діти в укра-
їнських (і не тільки) школах на запитання, хто такий 
Да Вінчі, відповідали десь таке: «Уточніть питання. Ви 
про Леонардо з Флоренції? То це науковець-винахід-
ник епохи Відродження, відомий насамперед як ху-
дожник і творець Джоконди. А якщо ви про Дмитра з 
Галичини, то це Герой роzzійсько-української війни, 
який хотів теж стати художником, але став відомим 
як Боєць і один із творців Перемоги України», – на-
писав у соціальній мережі ветеран ЗСУ, радник місь-
кого голови Івано-Франківська Мирон Дмитрик.

Людмила СТРАЖНИК, 
Івано-Франківська область

ЮНАК НА ПСЕВДО «ДА ВІНЧІ» ХОТІВ СТАТИ ХУДОЖНИКОМ, 
АЛЕ ОБРАВ НАЙВАЖЛИВІШЕ – ЗАХИСТ СВОЄЇ ВІТЧИЗНИ

ЛЮДИНА ІЗ КРИЦІ
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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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СВЯТКУВАТИМУТЬ ВЕСІЛЛЯ І 
ВІНЧАТИМУТЬСЯ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ
Ще до великої війни Вадим 

і Наталія із селища Муровані 
Курилівці планували одружи-
тися.

Зробили це тепер, коли чо-
ловік приїхав у короткотермі-
нову відпуску.

Заяву подали до місцевого 
відділу РАЦСу. Коли ж під час 
обряду зник струм, це не зі-
псувало атмосфери свята. 
Навпаки! В залі запалили 
свічки у формі серця, і це до-
дало романтичного настрою 
молодятам.

Гостей на церемонію не за-

прошували. Вирішили, що 
зроблять це після Перемоги. 
Тоді і весілля відсвяткують, і 
повінчаються.

Молодята – ровесники, їм 
по 22 роки. Познайомилися 
під час навчання у професій-
но-технічному училищі. Від-
тоді не уявляють свого життя 
одне без одного. Війна ще 
більше зміцнила їхні почуття. 
В обох однакове бажання – 
щоб швидше наші захисники 
здобули Перемогу.

Віктор СКРИПНИК, 
Вінницька область

Серед 126 захисників та 4 
захисниць Маріуполя, «Азов-
сталі», Бахмута та Соледара, 
яких 7 березня повернули з 
російського полону, бу в і 
22-річний знам’янчанин Ста-
ніслав Зімарєв (на знімку).

Ім’я придумати не встиг
Станіслав перебував у по-

лоні рік. За цей час у подружжя 
народилась донька, яку дружи-
на назвала Валерією. Обгово-
рити ім’я для дитини подруж-
жя не встигло, бо Станіслав 
дізнався про вагітність дружи-
ни торік наприкінці січня, а 
вже 7 лютого поїхав на ротацію 
в Маріуполь. Думав, що повернеться швидко, але 
ротація перетворилася на рік пекла: повномасш-
табна війна, ворожі авіаудари, поранення, полон...

Рік пекла
Станіслав Зімарєв служив у Національній гвар-

дії уже два роки, з перших днів повномасштабної 
війни боронив Маріуполь.

«Спочатку ми підтримували з сином зв’язок, але 
за декілька днів після початку вторгнення втрати-
ли його. Їхні позиції були розбомблені, Станіслава 
вважали безвісти зниклим, – розповіла мама гвар-
дійця Наталія. – Я переписувалася з жителькою 
Маріуполя, вона мені писала, що відбувалося в 
місті...»

На Благовіщення, 7 квітня, Наталії зателефону-
вали з частини і повідомили, що Станіслав знай-
шовся, але має поранення.

«Ми плакали від щастя: живий, знайшовся, мо-
лилися, щоб з ним було все добре. А потім він по-
трапив на завод «Азовсталь», який бомбили росі-
яни. Знову про нього нічого не знали. І лише в 
травні він зміг передати записку, в якій написав, 
що дуже нас любить...» – згадує Наталія.

Коли за наказом Головнокомандувача українські 

військові почали виходити з те-
риторії заводу, на відео полоне-
них Марія свого чоловіка не 
знайшла. Але потім жінці пере-
дали, що його бачили і він у по-
рядку.

Пізніше в Червоному Хресті 
повідомили: Станіслава забрали 
в Оленівку і потрібно оформити 
документи про те, що він поло-
нений. Через деякий час при-
йшла новина: російські військо-
ві обстріляли колонію в Оленів-
ці. І жах повернувся в родину 
Станіслава.

Найочікуваніша зустріч
«Але серце підказувало, що 

мій син живий, – розповіла Наталія. –У списку за-
гиблих Станіслава не було. Тим часом велику ро-
боту з пошуку інформації про нього проводила 
Марія. Вона постійно перебувала на зв’язку з пред-
ставниками Червоного Хреста, військовим керів-
ництвом, зареєструвалася в усіх відомих спільнотах 
дружин і матерів військовополонених, брала участь 
у всіх заходах щодо повернення полонених «азов-
ців» додому...»

Через певний час Наталію знайшла в соцмережах 
жінка, чоловік якої перебував у полоні разом із 
Станіславом. Вона повідомила, що з ним усе добре. 
Згодом почали приходити звістки й від інших не-
знайомих людей, що син живий і чекає на обмін.

«Ми молилися, надіялися і вірили, що Станіслав 
повернеться», – згадує Наталія.

Нині молодий воїн перебуває в одному зі шпи-
талів Києва. Його вже відвідують рідні. Кілька днів 
біля Станіслава перебувала дружина Марія. А по-
переду на молодого батька чекає найочікуваніша 
зустріч – зі своєю донечкою Валерією, про яку він 
мріяв у найтяжчі години життя.

Катерина МАТКО, 
Кіровоградська область

«МИ МОЛИЛИСЯ І ВІРИЛИ, ЩО СИН ПОВЕРНЕТЬСЯ»

НОРОВ: «НЕ ТАКИЙ СТРАШНИЙ ВОРОГ, ЯК ПРО НЬОГО КАЖУТЬ»
Капітан Збройних Сил України, учас-

ник російсько-української війни, Герой 
України Андрій Норов (на знімку) на-
родився 6 червня 1977 року в Кіровогра-
ді (нині – Кропивницький).

Навчався у місцевій школі № 1. Потім 
здобув вищу економічну освіту. Відслу-
жив строкову службу в армії.

Андрій завжди був патріотичною, по-
літично активною людиною і не стояв 
осторонь під час історичних подій у 
житті України – брав активну участь у 
помаранчевій революції, Революції Гід-
ності, Євромайдані. В 2016 році пішов 
добровольцем у зону проведення АТО, 
свідомо обравши місцем служби 72-ту 
окрему механізовану бригаду (у серпні 
2017-го їй було присвоєно славетне ім’я 
Чорних Запорожців – одного з легендар-
них кінних полків Армії Української 
Народної Республіки). Повернувшись до 
служби у званні сержанта, Андрій Норов 
неодноразово брав участь у боях у зоні 
АТО/ООС. Закінчив короткострокові 
офіцерські курси.

У січні 2019 року молодший лейтенант 
Норов був удостоєний медалі «За військо-
ву службу Україні». Всі наступні звання 

офіцер із позивним «Космос» отримував 
достроково. А 18 березня 2020-го став 
кавалером ордена «За мужність» III сту-
пеня. 5 березня 2022 року заступнику 
командира батальйону з бойової підго-
товки Андрію Норову було присвоєно 
чергове військове звання «капітан». На 
початку російського вторгнення в Украї-
ну 2022-го Андрій Норов, який на той час 
проживав у Києві, організовував оборону 
Київської ГЕС. У березні завдяки його 
вмілим діям на Київщині було завдано 
істотних уражень підрозділам противни-
ка та зупинено його просування.

Так, у ніч на 12 березня 2022 року для 
недопущення прориву та з метою зміц-
нення оборони підрозділів 72-ї окремої 
механізованої бригади було направлено 
посилений взвод мотопіхотного баталь-
йону на чолі з Андрієм Норовом. Бійцями 
підрозділу під його командуванням було 
знищено кілька гелікоптерів, БМП та три 
вантажівки з майном і боєприпасами, а 
також склад боєприпасів, що істотно 
підірвало боєздатність ворога. Просуван-
ня противника було зупинено. Підрозділ 
капітана Норова з боєм визволив один із 
захоплених населених пунктів, але за-

гарбники вдарили по ньому з «Градів». 
Багато українських воїнів, серед яких був 
і Андрій Норов, дістали поранення. 13 
березня рашисти обстріляли колону, яка 
евакуювала поранених...

Офіцера поховали на Рівнянському 
кладовищі у Кропивницькому. Його за-
гибель стала безутішною втратою для 
матері, дружини, сина (також офіцер 

ЗСУ) та доньки.
«У нашій останній розмові він казав, 

що все буде добре, ми переможемо. Не 
такий страшний ворог, як про нього ка-
жуть...» – розповів журналістам про Ге-
роя його брат Олександр.

«Ми втратили одного з найкращих 
людей. Андрій Норов, «замкомбата з бою» 
– той, чиї міномети гатили по ворогу ще 
до 24 лютого 2022 року. Той, хто з перших 
днів війни знищував кацапів сотнями...» 
– написав про героя бойовий побратим, 
підкреслюючи, що він завжди був із сол-
датами і загинув як Герой на своєму 
місці командира.

На честь Героя Андрія Норова в Кро-
пивницькому земляки назвали вулицю.

За особисту мужність і героїзм, вияв-
лені у захисті державного суверенітету й 
територіальної цілісності України, ві-
рність військовій присязі указом Прези-
дента України № 148/2022 від 19 березня 
2022 року капітану Андрію Норову при-
своєно звання Герой України з удостоєн-
ням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Петро МЕЛЬНИК. 
Кропивницький
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Юлії Мороз із Тростянця, що на Сумщи-
ні, вісімнадцять, її родина пережила 

окупацію, а нині Юлія допомагає людям тим, 
що вміє найкраще, – готує смачну їжу.

Юлії Мороз (на знімку) з Тростянця, що на 
Сумщині, вісімнадцять. Закінчила вище про-
фучилище за фахом кухаря. Їй змалку подо-
балося експериментувати з тістом, вигадувати 
власні рецепти. Вправно випікає чебуреки, 
рулети, пиріжки з різною начинкою, здобу... 
Спершу робила смаколики тільки для домаш-
ніх, насамперед для молодшої сестрички, а 
потім стала пригощати бабусиних подруг та 
самотніх стареньких сусідок. До останніх про-
йнялася особливою турботою: не тільки часту-
вала, а й разом із подругами розраджувала са-
модіяльними концертами.

...Страшні дні рашистської окупації припали 
на кінець лютого та березень 2022 року. Дівчи-
на разом із рідними переховувалася у підвалі, 
бо їхня Вишнева вулиця потрапила чи не в 
епіцентр бойових дій. Якось за малим не по-
збулися рідного дому – снаряд пролетів поруч, 
через город, а інший поцілив у сусідську хату, 
й осколки розлетілися увсебіч, пробивши й 
стіну їхньої оселі. Юля тоді, інтуїтивно відчув-
ши небезпеку, штовхнула на підлогу сестричку 
й двоюрідного братика, який переховувався у 
них разом із мамою, ще й собою прикрила дітей. 
Так усім урятувала життя. Тепер той уламок 
проклятого залізяччя залишився на згадку.

Було непросто виживати під ворогом, але 
родина мала запаси продуктів і навіть ділилася 

консервацією з сусідами. У хвилини певного затиш-
шя Юля разом із мамою, Наталією Юріївною, пекли 
хліб. І не тільки для себе. Дівчина, мужності якій не 
позичати, потім розносила буханці й тим, хто осо-
бливо потребував.

А коли наші захисники визволили Тростянець, 
Юля Мороз подалася у волонтери. На прохання 
воїнів на багатті варила гарячі страви, за якими ті 
особливо скучили. Один із визволителів заявив, що 
не любить суп із рисом. «А ти скуштуй!» – наполягла 
юнка. Спробував – і з’їв три повні миски під гучний 
регіт товаришів.

Нині Юля продовжує добру справу, допомагає 
людям тим, що вміє найкраще, – готує смачну їжу. 
Періодично випікає по 4-5 жаровень рулетів чи 
пиріжків із картоплею, капустою, яблуками, пови-
длом – з усім, що заготовлено власними руками. 
Пиріжки від щирого серця роздає сусідам. Борошно 
купує за власні кошти, використовує те, що родина 
отримала з гуманітарною допомогою.

Навіть перебої з електроенергією не заважають 
юній кулінарці займатися улюбленою справою: пече 
почергово то в газовій, то в електричній духовці. А 
ліпити може і при свічках чи ліхтарику.

...Якось на блокпості Юля познайомилась з хлоп-
цем, задружили. Тепер Олександр служить у війську, 
а вона чекає на нього з війни, щовечора молячись за 
його й інших воїнів життя та здоров’я. А ще пише 
вірші, які присвячує коханому.

Дівчина щиро вірить у нашу святу Перемогу й 
наближає її так, як уміє.

Наталія РОЗТОРГУЄВА, Сумська область

Training

www.MidCityCDL.comwww.MidCityCDL.com

773-725-3000
1107 W. Jefferson Ave.
Joliet, IL 60435
Запитати Iгоря

TWO LOCATIONS: CHICAGO & JOILET 

МОЖЛИВЕ БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО КВАЛІФІКУЄТЬСЯ

МОЖЛИВЕ БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО КВАЛІФІКУЄТЬСЯ

Досвідчені інструктори (польська, українська і російська мови)
Підготовка до всіх письмових екзаменів, включаючи HAZ-MAT
Сучасне обладнання, підручники в перекладі на українську,
польську і російську мови 
Заняття в зручний для вас час: ранкові, вечірні години або у вихідні дні 
Допомога у працевлаштуванні
Гнучка система оплати









ГОТУЄ СМАКОЛИКИ І ЧЕКАЄ НА КОХАНОГО
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Мати, яка втратила на війні єдину ди-
тину, звертає увагу на несправедли-

вий розподіл одноразової допомоги за заги-
бель військового у війні з російськими оку-
пантами.

«За що платити компенсацію тим, хто не 
виховував дитину, не підтримував матеріаль-
но, та ще й обманював державу, уникаючи 
аліментів?» – запитує жінка.

Валентина Михайлівна зі Жмеринки ви-
ховувала сина самотужки. Всі клопоти лягли 
на її плечі: і виховання, і заробляння грошей. 
Колишній чоловік залишив їх, коли їхній 
Андрійко ще був малий. Аліментів не платив. 
Але після загибелі сина на війні батько 
з’явився – отримати свою частку допомоги, 
яку виплачує держава.

– Парадокс ситуації у тому, що він, як 
з’ясувалося, має на це право, – продовжує 
співрозмовниця. – Він переховувався від 
аліментів, не сплатив жодної гривні після 
розлучення, а тепер держава має йому ще й 
заплатити?! Юристи кажуть, що має право. 
Хто такий «мудрий» писав цей документ? 
Уявляю, що син на це сказав би, якби дізна-
вся...

Ніяке золото не замінить...
Коли почалася війна, Андрій пішов боро-

нити державу. Мама щодня молилася за сина. 
2 грудня 2022 року для неї стало чорним днем. 
З військкомату повідомили, що її Андрій за-
гинув у бою.

Наприкінці листопада сказав мамі, що з 6 
грудня йому пообіцяли відпустку, що чекає на 
зустріч і дуже хоче обійняти матір. А 6 грудня 
пані Валентина поховала єдину дитину.

10 тисяч гривень на поховання їй надала 
міськрада. Оформила також документи на 
отримання виплат від обласної влади. Сказа-
ли, що мають заплатити 60 тисяч. Матері 
важко брати гроші за загибель сина. Ніяке 
золото світу не замінить рідну дитину. Тож 
вона не поспішала з оформленням документів 
на виплату компенсації від держави. Коли ж 
врешті пішла у військкомат, їй пояснили, що 
спершу мають надійти документи з військової 
частини, і запитали про чоловіка. Пані Вален-
тина пояснила, що давно розлучена, що алі-
ментів він не платив, не кажучи вже про ви-
ховання сина. «Він біологічний батько, тому 
одноразова допомога ділиться і на нього», – 
почула у відповідь.

«Це ж несправедливо!» – обурюється пані 
Валентина і просить винести питання на за-
гал. Аби на це звернули увагу депутати й 
урядовці.

«Я розумію, що є закон і його треба дотри-
муватися, – каже жінка. – Але ж закон пишуть 
і приймають люди. Якщо несправедливість 
очевидна, чому її не змінити?»

Ще випадок
Під час розмови жінка розповіла про ще 

один аналогічний випадок.
«Нещодавно у нас загинув військовий, 

звати його Павло, – каже пані Валентина. – 
Коли дитині було два рочки, її залишила мама. 
Хлопчика доглядав тато. Згодом привів мачу-
ху, і вони вдвох виростили дитину. Тепер, як 
дійшло до отримання допомоги за загибель 
Пашки, об’явилася мамка...»

Батько Павла дуже боляче пережив втрату 
сина. Нині він у лікарні, кажуть, у передін-

сультному стані. Не про гроші думає зараз.
Тим часом біологічна мама вже цікавиться, 

коли і як зможе їх отримати. Натомість мачу-
ха загиблого хлопця, яка виховала його, не 
може претендувати на жодну гривню такої 
допомоги. Бо це не передбачено державним 
документом.

Дуже хотіла внуків
Розмова зі згорьованою жінкою знову по-

вернулася до згадки про сина. Пані Валенти-
на вже вкотре не стримувала сліз. Розповіла, 
що її Андрійко був людяним і щирим. Понад 
усе цінував справедливість. Можливо, тому, 
що з дитинства відчув, що таке несправедли-
вість, коли його залишив батько.

«Щоб поставити дитину на ноги, я постій-
но підробляла, крім основної, ще на одній 
роботі, – каже жінка. – Раділа, коли син після 
школи вивчився на електромонтажника. По-
тім служив в армії у прикордонних військах. 
Працював».

Коли почалася велика війна, не ховався, 
сам пішов у військкомат. Щоправда, його 
взяли не в прикордонну службу. Це засмутило 
хлопця, бо хотів у свій загін. Виконував бойо-
ві завдання на Херсонщині. Андрію назавжди 
залишиться 25 років.

– Просила його одружитися, хотіла взяти 
на руки онука чи внучку, – каже крізь сльози 
пані Валентина. – Знаєте, що він мені сказав 
з цього приводу? «Мамо, я ще не заслужив на 
таке. Треба спочатку чогось добитися в житі. 
Нині найважливіше – вигнати москалів з на-
шої землі, а вже тоді думати про сім’ю».

Точка зору
Вінницький адвокат Віталій Шиманський 

так пояснив ситуацію:
– За загибель військового під час бойових 

дій держава виплачує одноразову матеріальну 
допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень, – 
уточнює адвокат. – Порядок таких виплат 
передбачено у постанові Кабміну № 168 від 28 
лютого 2022 року. Там же визначено перелік 
осіб, які мають право на отримання зазначеної 
суми.

Якщо чоловік є біологічним батьком дити-
ни, значить, має право на допомогу разом з 
мамою загиблого сина. Допомога розподіля-
ється рівними частками.

Адвокат погоджується з тим, що з мораль-
ної точки зору це може сприйматися як певна 
несправедливість. Однак ми керуємося не 
емоціями, а нормами закону.

– У документі також передбачено, що той 
чи інший претендент на одноразову допомогу 
може відмовитися від її отримання, – додає 
адвокат. – У такому разі гроші розподіляють-
ся серед інших осіб, які мають право на допо-
могу.

Віктор СКРИПНИК, Вінницька область.

224.828.1773

Regional- Midwest Lines
Trailer for rent + Fuel cards with discount

LOOKING FOR
OWNER OPERATORS

MEI FREIGHT INCMEI FREIGHT INC

(224)828.1773 We speak ukrainian,
polish, english

або 
ставка 33$ на годину, 

$400 ставка в день.
 

Понеділок-П’ятниця

ОПЛАТА ПОГОДИННООПЛАТА ПОГОДИННО

потрібний водій на
MIDWEST-REGIONAL
потрібний водій на

MIDWEST-REGIONAL

«ЗАЛИШИВ СИНА, АЛІМЕНТІВ НЕ ПЛАТИВ, А ТЕПЕР ОТРИМАЄ МІЛЬЙОНИ?»

Андрій з мамою Валентиною.
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співвітчизники понад 25 тися-
чами голосів підтримали елек-

тронну петицію про присвоєння уро-
дженцю села Старий Іржавець, що нині 
входить до Оржицької територіальної 
громади Лубенського району, – 27-річно-
му молодшому сержанту Василю Поліщу-
ку (позивний – «Газон»), котрий загинув 
понад пів року тому під час звільнення 
окупованої кацапами території Харків-
щини, – звання Героя України (посмерт-
но). Згадану петицію подала сестра по-
леглого на полі бою воїна – 26-річна 
Оксана Поліщук.

ОДИН З ОСКОЛКІВ ПРОЙШОВ 
БЛИЗЬКО БІЛЯ СЕРЦЯ Й ПРОБИВ  

ЛІВУ ЛЕГЕНЮ
«Старший брат був для мене цілим 

всесвітом, – зазначає дівчина. – Між нами 
незначна різниця у віці – усього рік і три 
місяці. Тож ми разом росли, разом пішли 
до першого класу нашої сільської школи 
– Васі на ту пору виповнилося сім років, 
а мені не було й шести. Потім разом всту-
пили до Лубенського лісотехнічного 
фахового коледжу й там також навчалися 
в одній групі, а наші гуртожитки стояли 
поряд.

Щоправда, на відміну від мене, брат 
так і не закінчив цього навчального за-
кладу. Бо 2013 року в Україні, як відомо, 
розпочалися національно-патріотичні 
протестні акції на підтримку європей-
ського вектора розвитку. Вася з його рано 
сформованою національною самосвідо-
містю (навіть на фотознімку з одного з 
вечорів у коледжі він у футболці з пор-
третом Степана Бандери, ім’я якого стало 
символом боротьби за свободу й неза-
лежність нашої країни) просто не міг 
лишатися осторонь усіх цих процесів.

Річ у тому, що брат глибоко вивчав іс-
торію. Наш шкільний учитель історії 
виділяв його з-поміж інших учнів, бо, 
знаючи дві-три теми наперед, брат за-
вжди був з ним на одній хвилі. Коли інші 
діти просили в батьків іграшки, Вася 
виплакував енциклопедії з історії, які на 
ту пору коштували недешево.

Думаю, ще в юності він розумів те, до 
усвідомлення чого ми приходимо тільки 
зараз: що історія повторюється, доки не 
будуть вивчені її уроки. Аби затримати 
«тітушок», брат разом з однодумцями 
будував на трасі Київ – Харків барикади. 
А тоді всі ці активісти зібралися й пода-
лися на Майдан до Києва. Вася розказу-
вав, як правоохоронці били їх кийками 
й по голові, і по ногах. Іще пригадую: 
удома він демонстрував мені шолом, який 
його тоді виручав».

За словами Оксани, Василь завжди 
говорив, що хотів би стати частиною іс-
торії своєї Батьківщини. Тим часом вихор 
подій настільки затягнув його, що на 
навчання до коле джу він більше не по-
вернувся. Проте 2020 року вступив на 
заочне навчання до Національного уні-
верситету водного господарства та при-
родокористування, що в місті Рівне, – так 
почав втілювати в життя істинні бажан-
ня своєї душі.

«Після Революції гідності брат у Пол-
таві пройшов курс підготовки добро-

вольців до служби в батальйоні «Дні-
про-1», – продовжує свою розповідь 
Оксана. – У складі цього добровольчого 
батальйону згодом брав участь у запеклих 
бойових діях.

Хоч загалом перебував у його лавах 
недовго, оскільки дуже хотів потрапити 
до загону спеціального призначення 
«Азов», що є формуванням Національної 
гвардії України. А взагалі він тоді не над-
то посвячував нас у свої плани. Тож про 
те, що він служить бойовим медиком 
«Азова», ми дізналися тільки десь через 
пів року.

17 вересня 2017 року під час зіткнення 
з противником він та ще двоє його по-
братимів були тяжко поранені – їх до-
правили гелікоптером до обласної клініч-

ної лікарні імені  І. І. Мечникова, що в 
місті Дніпро. Вася мав численні осколко-
ві поранення тулуба, один з осколків 
пройшов близько біля серця й пробив 
ліву легеню.

Лікарям довелося виймати ті осколки, 
а окрім того, видалити частину легені. У 
брата лишився великий шрам – від со-
нячного сплетіння й аж до лопатки. 
Після низки операцій йому призначили 
тривалу реабілітацію. Та він пробув десь 
із місяць  у лікарні імені І. І. Мечникова, 
потім, може, місяців зо два – у лікарня-
ному закладі Києва, куди його перевели, 
а тоді ще два місяці – удома, після чого 
сказав: усе, досить.

Тато мав необережність нагадати, що 
йому пропонують оформити групу інва-
лідності. Вася навіть розізлився, почувши 
таке: «У мене є руки-ноги, то який же я 
інвалід?» А щоб зміцнити легені, почав 
бігати до сусіднього села, розташованого 
за п’ять кілометрів від нашого, і назад. Не 
знаю, яким чином примудрився пройти 
медогляд, після якого його ви знали при-
датним до військової служби. Здається, 

він вирвав сторінки з історії хвороби, де 
було зазначено про тяжке поранення».

Наш земляк хотів повернутися до лав 
«Азова». А не повернувся, на думку Окса-
ни Поліщук, через те, що за  відсутності 
Василя 14 березня 2018 року помер у лі-
карні імені І. І. Мечникова від ран його 
найкращий друг – 20-річний «азовець» 
Марко Гудзовський (позивний – «Упер-
тий»).

ВИКЛИКАВ ВОГОНЬ НА СЕБЕ,  
АБИ ПОБРАТИМИ ЗМОГЛИ  

ЗАРЯДИТИ ЗБРОЮ
«Вася надзвичайно важко переніс 

смерть Марка, – говорить Оксана, – дуже 
печалився, упав духом. Із часом опанував 
себе, проте тепер уже хотів потрапити до 

ЗСУ. Десь у вересні 2018-го брата роз-
поділили до 30-ї окремої механізова-
ної бригади.

У її складі він і служив до кінця 
своїх днів. За чотири роки більше часу 
провів на передовій. Десь у квітні 2022 
року його з побратимами мали ви-
вести на ротацію, бо вони 9 місяців 
без відпочинку утримували позиції 
на Донецькому напрямку. Але розпо-
чалася повномасштабна війна.

Сьомого квітня 2022-го Вася знов 
отримав множинні осколкові пора-
нення тулуба, рук, ніг. Загалом лікарі 
вийняли з його тіла шість осколків – 
щоправда, цього разу вони не зачепи-
ли життєво важливих органів. Річ у 
тому, що, воліючи затулити собою 
побратима, брат упав на нього. Однак 
і тому добряче дісталося: посікло 
осколками руку. Та після операцій і 

лікування обоє знову повернулися у 
стрій».

У червні Василеве військове з’єднання 
нарешті вивели з донецького напрямку. 
Як тепер уже відомо, бійців готували до 
Слобожанського контрнаступу ЗСУ. На 
початку серпня їх кинули на Харківщину. 
25 серпня Василю Поліщуку виповнило-
ся 27 років. А вже 27 серпня він загинув.

«Востаннє ми з Васею спілкувалися, 
коли я його вітала з днем народження, за 
допомогою відеозв’язку. Загалом зв’язок 
був поганий, але брат купив якийсь під-
силювач. Вася був брудний, замучений. 
Я ще пожартувала: шашлики, мовляв, там 
смажите? Оскільки він завжди говорив: 
«Усе гаразд», тому і дозволяла собі жар-
тувати. Просто не знала, наскільки важко 

було брату та його побратимам.
Будучи за званням молодшим сержан-

том, Василь перебував на посаді головно-
го сержанта взводу. Окопавшись, він 
разом з іншими бійцями стояв у полі. 
Приблизно в один і той же час – десь об 
11.30 – надіслав мамі та дружині Олі 
останні SMS-ки однакового змісту: «У 
мене все гаразд», – переривчастим голо-
сом описує останні миті життя брата його 
сестра. – А вже через пів години москалі 
розпочали обстріл їхньої позиції. Коли 
на горизонті з’явився ворожий танк, Ва-
силь, не роздумуючи, сам завдав удару по 
ньому з ручного протитанкового грана-
томета, тим самим давши можливість 
побратимам привести в бойову готов-
ність зброю. Та з-за російського панцир-
ника несподівано вигулькнув другий. 
Його постріл і обірвав життя Васі. 

(Закінчення на ст. 22)
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(Закінчення. Початок на ст. 20)
Він загинув миттєво… Бійці потім нам 

говорили, що, аби першими завдати уда-
ру по тому танку, їм не вистачило якоїсь 
хвилини».

Після паузи Оксана Полі-
щук наголошує, що, поклавши 
вісім років життя на вівтар 
боротьби за єдину, незалежну 
Україну, її брат мав відвагу 
прийняти свій останній бій і 
загинути за те, аби наша краї-
на, ми з вами мали майбутнє. 
А отже, він заслуговує на най-
вищу відзнаку держави – при-
своєння почесного звання Ге-
роя України.

«Для нас він справжній ге-
рой. Звичайно, жодні нагороди, звання 
не повернуть найріднішої людини, – роз-
мірковує вголос моя співрозмовниця. – 
Але дуже хочеться, щоб Василеві діти, 
коли виростуть, знали, що їхній батько 
віддав найцінніше – життя – за Україну, 
загинувши зі зброєю в руках, і що наша 
держава гідно оцінила його подвиг. Та 
навіть якщо Васі не присвоять цього 
звання, бо нині так багато вірних синів 
України гинуть за неї, я хоча б приверну-
ла увагу до його імені, показавши, якою 
дивовижною людиною він був».

За словами Оксани, Василь жодного 
разу не поскаржився на тяготи служби, 
ніколи нічого не просив у волонтерів, не 
плакався на те, що немає каски, спідньої 
білизни чи шкарпеток. Натомість гово-
рив: у мене ж, мовляв, є зарплатня, тож 
можу спокійно все купити.

«Один-єдиний раз за вісім років вій-
ськової служби перед своїм останнім 
днем народження, коли я запитала, що 
йому подарувати, він попросив замовити 
рюкзак, – ворушить іще один спогад ді-
вчина. – Отримавши той рюкзак, Вася 
написав, що я єдиний волонтер, у якого 
за всі ці роки він щось попросив. Іще він 
заявляв: «Ненавиджу, коли жаліються. 
Так, буває, немає їжі чи води, але ж, при-
святивши себе захисту Вітчизни, ми чу-
дово знали, що нас не завжди супрово-
джуватиме різнокольорова веселка».

Коли хтось скаржився, що йому 
страшно йти на війну, адже він зовсім не 
підготовлений, Вася в такому разі пари-
рував: «А хто тобі заважав готуватися з 
2014 року?» Брат дуже любив читати 
книги, примудрявся робити це за будь-
яких обставин.

Замовляючи чтиво на сайті, просив 
мене оплатити замовлення. Десь за тиж-
день до загибелі замовив дві книжки. 
Одна з них – іще зовсім свіже видання 
«Вони перемогли» авторства журналістки 
Анастасії Федченко, яка й у Василя взяла 
інтерв’ю, коли він брав участь у боях на 
Світлодарській дузі.

Прочитавши цю книгу, куди ввійшли 
11 історій про бійців з дуже тяжкими по-
раненнями, брат за п’ять днів до загибелі 
виставив на сторінці в соцмережі своє 
фото з нею, рекомендуючи кожному мати 
її у своїй бібліотеці. А другої книжки, на 
жаль, так і не встиг прочитати. Тож, коли 
його по братими переслали її нам разом з 
іншими Василевими речами, ми поклали 
цю книгу йому до труни».

УЖЕ НЕ УЯВЛЯВ СВОГО  
ЖИТТЯ БЕЗ АРМІЇ

Оксана Поліщук зауважує, що її брат 

поспішав жити, кохати.
«Коли він був на ротації в Києві, я теж 

приїжджала туди на день, аби провести 
час разом. І от уявіть собі, Вася брав із 
собою рюкзак, у якому було кілька фут-
болок, – він їх час від часу переодягав. 
Коли я поцікавилася, навіщо йому на 
один день кілька предметів одягу, брат 
відповів: а мені, мовляв, хочеться поно-
сити і одне, і друге, і третє. Він ніколи не 
дорожив грішми, не відкладав їх на чор-
ний день, не накопичував. Навпаки, ви-
трачав без жалю – і, напевно, то було 
правильно.

У 27 років уже був батьком двох діток. 
Із першою дружиною Марією – вимуше-
ною переселенкою з Донецька – Вася 
познайомився в Маріуполі, коли ніс 
службу в лавах «Азова». У них народився 
син Іван. Після тяжкого поранення Ва-
силя й загибелі його друга Марка, я так 
розумію, вона не хотіла, щоб брат і далі 
ніс таку небезпечну службу, кожен день 
якої пов’язаний із ризиком та загрозою 

для життя.
А Вася вже не уявляв свого життя без 

армії. Через це між ними почалися непо-
розуміння, що врешті призвели до роз-
лучення. Із початком повномасштабної 
війни колишня братова дружина з малю-
ком встигли виїхати з Маріуполя до 
Черкаської області. Василевому первістку 
вже виповнилося шість років.

Із другою дружиною Ольгою він по-
знайомився на передовій – якраз на 
Світлодарській дузі. Обоє служили в 
одній бригаді, вона також офіцер. У щас-
ливої пари народилася рудоволоса доне-
чка Аня, якій нині 2 роки», – описує де-
талі моя співрозмовниця.

Здається, Василь Поліщук відчував, 
що йому відведено не так багато років. 

Його сестра зазначає, що, 
коли торік його з’єднання 
виводили з передових 
позицій донецького на-
прямку, він дуже хотів 
побачитися з сином: 
«Вони з Іванком спілку-
ва лися за допомогою 
відеозв’язку, а бачилися 
нечасто, бо Вася ж увесь 
час був на «нулі».

 «Хочу з’їздити до Вані, 
– поділився він зі мною 
своїм сокровенним ба-
жанням, – бо може стати-
ся так, що помру, так і не 
зустрівшись із сином». 
Мене ті слова шпигнули 
в самісіньке серце.

 «Навіщо ти так гово-
риш?» – тільки й спромо-
глася промовити. «Сама 
розумієш, нас нині готу-
ють до контрнаступу, – 

після короткої мовчанки озвався він. – 
Тож може статися так, що останню 
зарплату зароблю собі на надмогильний 
пам’ятник».

Насправді все так і сталося, як напро-
рокував брат. І бійці, які приїжджали на 
похорон Васі, говорили, що останнім 
часом він поводився дещо дивно. Маючи 
досвід надання першої медичної допо-
моги в умовах бойових дій, він намагався 
передати його побратимам.

І коли хлопці дивувалися: навіщо, 
мовляв, нам це, якщо в нас є ти, він на-
стійно просив: «Давайте покажу все, що 
вмію, бо скоро мене не буде». Ще прига-
дую: один із компанії хлопців, які поїха-
ли просто з нашого коледжу на київський 
Майдан – Павло Добротворський, – за-

гинув унаслідок бойових дій раніше за 
Васю.

А ще за життя, знаючи, яка доля його 
може чекати, він попросив батька в разі, 
якщо станеться непо правне, провести 
кремацію його тіла, а прах розвіяти в 
урочищі Холодний Яр, що на Черкащині. 
Коли Василева дружина Оля розпочала з 
ним про це розмову, він сказав: «Якщо 
чесно, я теж так хотів би. І волів би, щоб 
на пам’ятнику був зображений Кельт-
ський хрест, на якому б сидів ворон».

Поховавши прах Васі в нашому рідно-
му селі Старий Іржавець, зараз виконує-
мо ще один його заповіт – спілкуємося з 
дизайнером, котра створює саме такий, 
як він хотів, надмогильний пам’ятник».

Оксана говорить, що її брат ніколи не 
розповідав про свої плани після війни. 
Хоч дуже мріяв про якнайшвидшу пере-
могу в цій кровопролитній російсько-
українській бійні й хотів побачити, якою 
стане Україна після неї.

«Не тільки для мене, а й для 
багатьох інших людей він був 
особливий. Досі не сприймаю 
того, що він загинув. Таке від-
чуття, начебто ми пережили 
всього лиш дуже страшний сон. 
І я чекаю брата. Здається, що от 
зателефонують із якогось невідо-
мого номера й повідомлять, що 
сталася прикра помилка. Навіть 
коли бачу колективне фото звіль-
нених із російського полону 
військових, мимоволі вдивляюся 
в кожне обличчя. У голові якийсь 
гнітючий дисонанс», – зізнається 
дівчина.

Насамкінець додає, що на 
пам’ять про Василя дружина 
Ольга й молодший брат Богдан 
зробили однакове татуювання з 
обрисами Василевого обличчя і 
його гаслом: «Не ридати, а здо-
бувати».

Ганна ЯРОШЕНКО

СЕСТРА ЗАГИБЛОГО ГЕРОЯ ВАСИЛЯ ПОЛІЩУКА: 
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ПОРАНЕНИЙ ПІД БАХМУТОМ ОЛЕКСІЙ 
ГОРДЄЄВ ПРОВІВ У ПІДВАЛІ 42 ДНІ БЕЗ ЇЖІ 

Під час боїв під Бахмутом Збройні 
сили захопили позиції російських за-
гарбників та знайшли у підвалі поране-
ного українського захисника Олексія 
Гордєєва. Поранений воїн провів там 42 
дні без їжі, харчувався крихтами та пив 
із калюж. Про це розповів журна-
ліст Андрій Цаплієнко.

«Воїни, які звільнили село під Бах-
мутом, знайшли у підвалі полоненого 
українського бійця Олексія Гордєєва. З 
дірками від куль та осколків у стегні й 
спині, але живий! З пекла його витяг 
доброволець ЗСУ з Нової Зеландії.

Нагорі точилися бої, а поранений 
Олексій 42 дні лежав в підземеллі серед 
його вбитих і вмираючих від ран това-
ришів, яким він хотів, але не міг допо-
могти», – йдеться в повідомленні.

Харчувався Гордєєв крихтами – схуд 
з 80 до 42 кг. Пив із калюж, а коли вода 
закінчилася, отруйний антифриз із на-
грівача.

Зараз Олексій у шпиталі у Дніпрі. 
Його прооперували, лікують від отру-
єння та дистрофії, скоро переведуть до 
клініки у Києві.

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ 

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.

osem.info@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

You Deserve
To Be With 
The Best!

You Deserve
To Be With 
The Best!

847.707.0065
773.317.8035
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і Реалії новітньої російсько-україн-
ської війни такі, що на фронті 

гине цвіт нашої на-
ції.

Наразі найгарячі-
шою точкою на мапі 
війни є місто-форте-
ця Бахмут.

Саме там 14 бе-
резня поліг у бою з 
москалями великий 
патріот і подвижник 
Юрій Коваленко – 
історик, археолог, 
краєзнавець, фахо-
вий викладач та екс-
курсовод, фанат му-
з е й н о ї  с п р а в и , 
56-річний воїн 58-ї 
бригади ЗСУ імені 
Івана Виговського.

Його колеги по 
кафедрі історії, пра-
вознавства та мето-
дики навчання Глу-
х і вс ьког о на ц іо -
нального педагогіч-
ного університету 
імені Олександра 
Довженка згадують 
Юрія Олександро-
вича як потужну лю-
дину та визначного 
науковця, виклада-
ча, який підтриму-
вав ідеї студентів та 
продукував нові.

Пан Юрій – кандидат наук, захистив 
дисертацію у 2021 році, перебуваючи в 

ЗСУ. Був талановитим співаком, недар-
ма ж мав позивний «Маестро»: йому під 
силу були й бардівські пісні, й церковні 
гімни, й народні співи.

Він був одним із засновників Глухів-
ського національного заповідника, ак-
тивним учасником археологічних роз-
копок Цитаделі Батуринської фортеці 
– місця, де кацапи потовклися 313 років 
тому.

Саме він, досліджуючи руїни Бату-
рина, який у 1708 році знищили москов-
ські загарбники, знайшов місце розта-
шування головного храму гетьманської 
столиці – собору Живоначальної Трій-
ці. У глухівських музеях є багато екс-
понатів, які знайшов під час своїх екс-
педицій рідним краєм Юрій Коваленко.

Завдяки спільним з однодумцями 
зусиллям вдалося знайти та перепохо-
вати тих солдатів, що пропали безвісти 
під час Другої світової.

Мужній чоловік із 2014 року разом з 
побратимами з «Чорного тюльпана» з 
ризиком для власного життя їздив на 
тимчасово окуповану територію Дон-
басу, де вони розшукували тіла заги-
блих та повертали додому розстріляних 
під Іловайськом українських захисни-
ків.

Юрій Коваленко вивіз 150 тіл. Потім 
зібрані ним факти та фотовідеофіксація 
злочину російських військ були вико-
ристані в книзі «Іловайськ».

До повномасштабного вторгнення 
був на гарячих напрямках у складі 58-ї 
окремої мотопіхотної бригади імені 
гетьмана Івана Виговського, з якою в 
2020 році підписав контракт.

KACZOR & ASSOCIATES LTD

info@kaczorcpa.com

• Accounting & Taxes
• Tax Problem Resolution
• Business Support
• Payroll Services

847.584.1040

Richard Kaczor CPA, MBA

1015 W Wise Rd STE 101, 
Schaumburg, IL 60193

ЛЮДИНА-
ЛЕГЕНДА. 
ЯКИМ БУВ 

ЗАГИБЛИЙ У 
БИТВІ ЗА 
БАХМУТ 

НАУКОВЕЦЬ 
ЮРІЙ 

КОВАЛЕНКО 
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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

У лютому-березні минулого року за-
хищав Чернігівщину, щоб рашисти не 
пройшли далі, на Київ. Якось на одному 
вцілілому БТРі виходили з хлопцями з 
бою та долали близько 70 км, щоб не 
потрапити в оточення.

Минулого року, перебуваючи на від-
новленні в Глухові, сконтактував з ке-
рівником фонду «Нестримні», щоб 
отримати авто для свого підрозділу. 
Незважаючи на погане самопочуття, 
приїхав сам, щоб перегнати мікроавто-
бус. Радів, що його хлопці матимуть 
транспорт. Не так давно повідомляв, що 
бусик – «живий»...

Кафедра археології та музеєзнавства 
КНУ, звідки випустився Юрій Ковален-
ко, називає його людиною-легендою для 
Глухова, Сумщини та України.

У Глухівському заповіднику зазна-
чили: «Ти пішов від нашої колективної 
родини у вічність, залишивши у спадок 
те найдорожче, що збирав протягом 
життя, – історію свого народу, чию душу 
розумів набагато глибше за нас [...]. Твоя 
душа – поряд із нами у музейній екс-
позиції та фондовій колекції, наукових 
статтях і дисертаційному дослідженні, 
у результатах археологічних експедицій 
і студентських практик, відеозйомках і 
екскурсіях. Ми всі твої боржники».

Ми втрачаємо найкращих! Втрачає-
мо людей, які несуть кращі гени нації, 
– сміливих, надійних, мужніх, розум-
них, добрих.

Тарас ЗДОРОВИЛО

Малюк меш-
канки Івано-Франківська 

Оксани Федорик народився під мамин 
голос.

Просто в операційному залі місь-
кого перинатального центру № 1 по-
роділля заспівала: «Квіточки збирала 
і пісню співала, тепер вже додому 
іду...».

«Жінці робили кесарів розтин під 
місцевою анестезією, тож вона була 
при свідомості. Якою ж силою володіє 
українська жінка, щоб під час власної 
операції співати!» – дивувалися меди-
ки центру.

Сама ж Оксана Федорик 
щиро вдячна лікарям, осо-
бливо Лесі Досінчук, за 
турботу та увагу.

Цікаво, що народила 
Оксана саме на чергову 
річницю свого шлюбу з 
чоловіком Павлом Тачин-
ським. Найцінніший скарб 
– синочок-богатир – важив 
при народженні 4150 грамів 
та мав зріст 55 см.

Оксана Федорик – відома 
на Прикарпатті як дири-
гент, піаністка і компози-
тор. Кожної неділі під час 

вранішньої літургії в одно-
му з храмів звучить спів камерного 
хору Cantabile, яким керує мисткиня. 
Назва хору в перекладі означає «спі-
вучі». Пані Оксана гуртує біля себе 
творчих людей, і «Краплі душі» – її 
збірка, як композиторки – вже роз-
летілася світом.

До декретної відпустки вона також 
була регентом хору «Благовіст» Івано-
Франківської духовної семінарії, ху-
дожнім керівником аматорських ко-
лективів «Гроно калини» та «Ястру-
бецькі мрії». Викладала у Тисменичан-
ській музичній школі. 

Нині ж свій спів Оксана дарує пер-
вістку Устиму-Івану. Дитина від за-
чаття викохана в музиці. А спонтан-
ним співом під час пологів мама ви-
плеснула всю свою любов і радість від 
з’яви синочка. «Це була подяка Богу за 
вимолену дитину і невимовне щастя, 
яке простими словами не передати, – 
розказує породілля. – Разом із чолові-
ком, який для мене є міцною опорою 
і підтримкою, ми довго чекали на 
первістка. До речі, мої батьки теж 
співають, тож онук росте й під колис-
кові люблячої бабусі».

До речі, торік у міському перина-
тальному центрі народилися 1744 
дитини. Серед породіль – і 183 жінки 
із числа переселенців. А цьогоріч уже 
з’явилися 348 немовлят. І це обнадіює.

Варто нагадати й про одну з соці-
альних ініціатив міського голови 
Руслана Марцінківа. Цьогоріч при 
народженні малюка в міському пери-
натальному центрі із місцевого бю-
джету батьки отримуватимуть 20 ти-
сяч гривень. Якщо ж батько служить 
у ЗСУ, то допомога зросте до 50 тисяч 
гривень.

Людмила СТРАЖНИК, 
Івано-Франківська область

ПОЛОГИ... З ПІСНЕЮ

На знімку: щасливе подружжя 
Оксани та Павла.
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НАЦІЛЕНІ НА ПЕРЕМОГУ!

“Нецілені на перемогу!”, це кампанія закупівлі сучасної оптичної техніки 
та пристроїв нічного бачення, це можливість реально долучитись до якомога 

скорішого досягнення Перемоги над рашистами, 
бо ця техніка надасть величезну перевагу нашим військовим.

Внаслідок успіхів Збройних Сил України на фронті, ми впевнено йдемо до Перемоги. 
Звільнення усіх українських територій вимагає додаткових зусиль і підтримки.

Український конґресовий комітет Америки (УККА) запустив збір 
коштів для купівлі оптичної техніки для наших Козаків і Героїв. 

Ми доставлятимемо це обладнання ЗСУ прямо на фронті.

Наша мета – це зібрати 300 тисяч доларів.
Приєднуйтесь, надавайте вашу щедру фінансову підтримку, 

повідомляйте ваших друзів і знайомих!

https://www.mightycause.com/story/Knpplf
УККА зареєстрована як благодійна організація 501(c)(3) і всі пожертви на цю 

кампанію не включаються до оподаткованого доходу згідно законодавства США.
Можна також відправляти чеки 
(з позначкою “#AimingForVictory”):
 UCCA
 203 Second Avenue
 New York, NY 10003

 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!!

 
«Нафтогаз України» повністю 

відмовляється від газу і переходить 
на опалення росгвардією.

 
Якщо Притула почне збір коштів, 

щоб залити рашку бетоном, я візьму 
кредит.

 
Вийшла килим побити. На хви-

линку уявила, що це російський орк. 
Тепер живу без килима.

 
Якби я був тютюновим магнатом, 

то зробив би цигарки «Бавовна» з 
органічним написом: «Паління 
вбиває». Ну і з різними смаками: 
«Ялта з ментолом», «Білгород із 
шоколадом» тощо.

 
Не вийде розмова, бо різна в нас 

мова. У нас солов’їна, а в них солов-
йова.

 
Синоптики радять: «Нехай «шахе-

ди» та негоди не роблять вам в 
житті погоди!»

 
Росія тепер офіційно друга армія 

«того» світу.
 

Після смерті Путін потрапив у 
пекло, тут до нього підходить 
Гітлер і каже:

– Слухай, ти зробив те, що не 

вдалося навіть мені!
– Що саме?
– Ти знищив Росію!
 

– Хто найбагатший фермер на 
світі?

– Путін.
– Чому?
– В нього 140 мільйонів баранів і 

найбільший у світі свинарник!
 

Путін підписав документи про 
приєднання Меркурія, Венери, Марса 
та Юпітера до Росії.

 
Приходить чоловік на цвинтар і 

чує, що хтось кричить: «Ура! 
Браво!». Підходить, бачить зграю 
у к р а ї н ц і в  і  д в о х  з м у ч е н и х 
могильників. Питає:

– Що тут сталось?
– Та вчора Путін помер, то ми його 

сьогодні 10 разів на біс закопуємо...
 

Путіна після смерті відправили в 
пекло. Але, оскільки в нього була 
хороша поведінка, йому дозволили 
спуститися у Москву. Він спустив-
ся, прогулявся, зайшов у московський 
бар, замовив чарку горілки і питає у 
бармена:

– Крим наш?
– Так, Крим наш, – відповів бармен.
– А Донбас наш?
– Так, Донбас наш.
– Ну а Київ теж наш?

– Звичайно, теж наш.
Путін із задоволенням випив чарку 

і каже:
– А скільки я маю заплатити?
– 100 гривень.
 

У відповідь на візит Байдена в 
Україну Путін відвідав протилежний 
бік свого стола.

 
Використовуючи високоточну 

зброю в Україні, Путін вразив такі 
цілі, як: авіаперевезення РФ по світу, 
дипломатичні відносини, система 
SWIFT, членство РФ у Раді Європи, 
банківський сектор, бабло корешів, 
північний потік-2, рубль.

 
Ворожка до путіна:
– Бачу, як їдеш у лімузині по Крас-

ній площі, всі аплодують, радіють, 
сміються, танцюють, махають 
тобі. Величезне свято!

– А я? Я махаю у відповідь?
– От цього не бачу, труна закри-

та…
 

Командир батальйону російської 
армії описує солдатам бойову 
ситуацію:

– Ворог позаду нас, ліворуч, право-
руч і перед нами. Тепер він від нас не 
сховається.

 
Додому до українця заходить мос-

каль. А українець саме в той мо-

мент узявся сало куштувати:
Москаль:
– Может, угостіш? Діко єсть охо-

та.
Українець:
– Чому б не пригостити. Тільки ти 

спочатку відро води випий.
Кацап випив відро води і ледве сідає 

на стілець.
– Ну що, може, сальця?
– Нєт, спасібо.
– Так то ти пити хотів!
 

Запитання Януковичу:
– Чому Путін напав на Україну?
– Я його попросив.
– А як ви до цього додумалися?
– Він мене попросив.
 

Стала відома причина агресії. Ви-
являється, Янукович заповідав 
Путіну свою дачу в Криму.

 
А ви знаєте, чому Путін не 

любить гусей? Бо йому постійно 
здається, що вони кажуть «Гаага».

АНЕКДОТИ АНЕКДОТИ
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Зловили українець і москаль одно-

часно золоту рибку. Вона дає моска-
лю два бажання, а нашому одне.

Москаль:
– Хочу, чтоби по всєй Росєї нє било 

ні аднаго украінца, а кругом 
построіть високій забор, чтоби ні 
адин украінєц нє пролєз!

Рибка так і зробила.
Українець запитує рибку:
– Усі москалі разом зібрались?
– Так
– Українців нема?
– Жодного.
– Паркан стоїть?
– Так.
– Заливай бетоном.
 

У Москві затримали на мітингу 
чоловіка з плакатом «Х..ло». У 
рапорті записали: оскорблєніє 
прєзідєнта.

Затриманий:
– Так, а гдє тут про прєзідєнта?
Поліцейський:
– А то ми нє знаєм, кто у нас 

х#йло.
 

Викликає Путін екстрасенса і 
запитує про своє майбутнє. Той 
йому й каже:

– Ви помрете на велике українське 
свято.

– Я не знаю дат українських свят.
– Дата не має значення – коли б ви 

не померли, буде велике українське 
свято.

 
Росія. Сидять двоє ув’язнених, один 

іншого запитує:
– Тебе за що посадили?
– Я створив комікс, де написав, що 

Путін дебіл.
– І за якою статтею: хуліганство 

чи екстремізм?
– Ні, за розголошення державної 

таємниці.
 

Як тільки Путін здохне, це буде 
перший випадок, коли всі країни 
відправлятимуть у Росію не 
співчуття, а вітання.

 
Запитують:
– Як Путіну зберегти обличчя?
Відповідаємо:
– У формаліні.
 

Є побоювання, що коли бункерний 
дід здохне, то весь світ стрибатиме 
в танцях від радості. А Земля може 
зійти з орбіти. Тож треба буде 
святкувати якось по черзі)

 
Дзвонить власник Coca-Cola до 

Медведєва:
– Чи хочете ви за 5 мільярдів до-

ларів на рік змінити прапор Росії на 
червоний, під колір Coca-Cola?

– Важко відразу відповісти, мушу 
подумати.

Медведєв дзвонить до Путіна:
– Володю, коли в нас закінчується 

контракт з Aquafresh?
 

Коли Гітлер зрозумів, що програв 

війну, застрелився 30 квітня. Маю 
надію, історія повториться.

 
Путін так сміливо користується 

методичкою Гітлера, що в мене 
складається враження, ніби він не в 
курсі, чим там усе закінчилось.

 
Приходить чоловік на цвинтар і 

чує, що хтось кричить: «Ура! Бра-
во!» Підходить, бачить натовп 
українців і двох замучених могиль-
ників. Питає:

– Що тут сталось?
– Та вчора Путін помер, то ми його 

сьогодні десять разів на біс 
закопуємо.

 
Цигани цікавляться, чи дійсно за 

голову пуйла дають мільйон. Бо вони 
вже кочують у бік Уралу.

 
Споконвічні російські землі – це два 

метри вглиб.
 

– Куме, діставайте самогонку 
Путін впав у кому!

– Рано, давайте дочекаємось, коли 
буде крапка.

 
Ворожка до Путіна:
– Бачу, як їдеш у лімузині по чер-

воній площі, всі аплодують, радію-

ть, сміються, танцюють, махають 
тобі. Величезне свято!

– А я махаю у відповідь?
– От цього не бачу, труна закри-

та.
 

В аптеці:
– Чи є у вас відхаркувальні засоби?
– Є! Портрет Путіна підійде?
 

Через проблеми з доставкою 
українського зерна в Африці може 
настати голод. Мені здається, я 
знайшов вихід: давайте просто 
годувати Африку руснею.

 
– Росіянин і кадировець падають 

із багатоповерхівки, хто впаде пер-
шим?

– А яка різниця?
 

У нас немає світла тимчасово, а 
Росії  вже нічого не світить 
назавжди.

 
Сидить Путін у бункері. Один. 

Лише його портрет на стіні. Путін 
– портрету:

– Просрали війну, дебіли, що ж 
тепер буде?

Портрет:
– Поміняємось місцями.
– В сенсі?
– Мене знімусь, а тебе повісять.
 

Після смерті Путін потрапив у 
пекло, тут до нього підходить 
Гітлер і каже:

– Слухай, ти зробив те, що не 
вдалося навіть мені.

– Що саме?
– Ти знищив Росію.
 

– Хто найбагатший фермер у 
світі?

– Путін.
– Чому?
– У нього 140 мільйонів баранів і 

найбільший свинарник.
 

По г о д а  в  К р и м у :  п о мі р н а 
хімарність.

 
Єдине російське, від чого Україні не 

варто відмовлятись, – це репарації.
 

Продам вишиванки мешканцям 
Криму. Дорого!

 
Коли я кажу, що зброя має бути в 

кожній хаті, я трішки не це маю на 
увазі. Заголовки в інтернет-видан-
нях: «На Полтавщині у місцевих 
жителів вилучили 11 танків».

 
Напис в туалеті: «Шановні відві-

дувачі, влучайте в пісуар так, ніби 
ви – то «Хаймерс», а пісуар – то 
Антонівський міст!»

 
Інструктор НАТО українському 

солдату:
– Як вам вдалося протитанковою 

ракетою збити літак противника? 
В інструкції ж написано...

– В якій інструкції?
 

Туреччина запрошує москалів на 
відпочинок, а українців на сафарі.

 
Люди в 1950-му:
В 2022 році машини замінять лю-

дей!
2022-й:
«Лади» заміняють москалів.
 

Коли в Росії починають говорити 
про патріотизм, знай: десь щось 
вкрали.

 
Допитують полонених:
– Хто кричав з окопу «росіяни не 

здаються»?
– Це я, вибачте.
– Ну і чого тоді ти здався?
– Я по мамі бурят.
 

У результаті референдуму Лиман 
відійшов до України. В опитуванні 
брали участь танки, міномети, 
гаубиці, хаймерси.

 
– Чи знає хтось як переслати гро-

ші в Росію?
– Через Сергія Притулу. Дуже на-

дійний переказ.
 

– В Україні підтримка Залуженого 
– 102%.

– Звідки взялися ті 2%?
– Полонені.
 

– Діду, а то правда, що у вас у 
хліві кулемети заховані?

– Та ти що, то ворог наговорює.
– А правда, що у вас танк у сіні 

стоїть?
– Та ні, то все кляті вороги.
– Дідусю, а то правда, що в крини-

ці у вас підводний човен?
– Ну, чого нема, того нема.
 

Перепрошивка Himars до 500 кіло-
метрів, безкоштовно. Радіоринок в 
Одесі. Запитати Миколу.

 
Собака любить м’ясо, ворона лю-

бить сир. А я люблю бавовну з до-
ставкою у Крим.

 
Притула купує супутник.
Роскосмос: «Я вообщє нє хочу із 

космоса улєтать, здєсь так класно».
 

По масовій втечі з Криму можна 
робити висновок: росіяни вірять у 
ЗСУ.

 
Від Ніни з Києва поставте для 

Валерія Федоровича Залужного піс-
ню: «Хто, як не ти, спалить мос-
ти?»

 
Нова Пошта і Укрпошта так 

змагаються між собою, хто перший 
заїде в деокуповане місто, що одного 
разу приїдуть туди раніше за ЗСУ.

 
– Слухай, а чому ми стільки били 

по Антонівському мосту, щоб він 
став непрохідним, а по кримському 

один раз – і все, секції повипадали?
– Бо Антонівський будували ук-

раїнці.
 

У бункері сидять Путін, Кадиров, 
Шойгу, Лавров і щось дуже активно 
обговорюють. Заходить Залужний 
і каже:

– Вибачте, я змушений вас переби-
ти.

 
Для економії тепла та електрое-

нергії всім неодруженим чоловікам 
рекомендується переселитися до 
незаміжніх жінок.

 
У Криму розпочався опалювальний 

сезон. Кочегарять так, що аж чор-
там душно.

 
Росія вимагає скликати Раду Без-

пеки ООН.
– Обіцяли наступати на Херсон, 

а самі полізли на Ізюм. Так не чесно, 
– заявив Небензя.

 
70 років росіян лякає образ Банде-

ри. Наступні 70 років вони будуть 
казитись від прізвища Залужний.

 
Краще одна важка зима в Україні, 

ніж усе життя з Росією.
 

Хочу побажати росіянам, які їду-
ть в Україну воювати: мирної землі 
над головою!

 
Терміново шукаю жінку, в оселі якої 

є вода, світло та опалення. Обіцяю, 
що навесні з’їду.

 
Вони там знають, що, окрім елек-

трики і газу, в нас є ще тонни росій-
ської літератури в бібліотеках, 
якою ми розтоплюватимемо піч цієї 
зими? На кілька місяців вистачить.

 
Єдиним предметом обговорення на 

переговорах із Росією може бути 
лише меню на похороні Путіна.

 
Це їм іще пощастило, що ракета 

потрапила поряд із мостом Кличка. 
А якби в сам міст, то відскочила б 
назад в Астрахань.

 
– Алло, це гаряча лінія?
– Так.
– Мені холодно.
 

Так хочеться простого, душевного 
і мирного авіаудару по Москві.

 
– Як називається ситуація, коли 

росіянин загинув в Україні, а його 
родичам нічого не кажуть, щоб не 
платити компенсацію?

– «Гробовая тішіна».
 

Єдиним предметом обговорення на 
переговорах із Росією може бути 
лише меню на похороні Путіна.

 
Раз на рік і палиця стріляє. Міно-

борони РФ роздасть мобілізованим 
палиці.

АНЕКДОТИ АНЕКДОТИ
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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

МУЗИЧНИЙ КРОСВОРД “ЛЮБОВ ОСТАННЬОЮ НІКОЛИ НЕ БУВАЄ…”
Горизонтально: 7. “Вона – як світ без 

меж, як сонце золоте, в степу, де ти живеш, 
… росте!” – із пісні “Чарівниця” на вірші 
В.Бровченка, музика О.Злотника. 8. Сукуп-
ність звуків різної висоти, які може брати 
голос або музичний інструмент.   10. “… 
в›ються малинові” – пісня на вірші Р.Кири-
ченко, музика Г.Татарченка. 13. “На Краків-
скім базари шпондерок на дровах такий 
смачний, шо того не скажеш на … .” – із 
пісні “На Краківскім базари” на вірші 
А.Панчишина, музика В.Морозова. 16. 
“Бомба – … подарунок для тещі” – пісня 
на вірші М.Воньо, музика М.Моди. 17. 
Олександр … – український  поет (1933-
1994 рр.), поет-пісняр. Автор текстів до  
пісень: “Іду я росами ”, “Скрипка”, “Тиша 
навкруги”, “Троянди на пероні” та інші. 18. 
“Час спливає швидко, в двері стука … .” 
– із пісні “Дорога до матері” на вірші В.
Крищенка, музика О.Злотника. 19. “Я ще 
така …” – пісня на вірші А.Демиденка, 
музика О.Макаревича. 21. Пісня на вірші 
М.Ткача, музика П.Дворського. 24. “По-
друга-…” – пісня на вірші Ю.Тарусова, 
музика П.Зіброва. 29. Місто в Івано-Фран-
ківській області в якому народився укра-
їнський композитор, народний артист 
України О.Гавриш. 30. “В кафе наповненім 
…, де ллються вина золоті, люблю лиша-
тися з тобою, о смутку мій, на самоті.” – із 
пісні “В кафе” на вірші О.Олеся, музика Б.Веселовського. 31. 
Петро … – український поет, поет-пісняр. Автор текстів до 
пісень: “Ми на своїй землі”, “Осіння елегія”, “Я з нову з тобою, 
мій Києве” та інші. 32. Геннадій … – український композитор, 
автор музики до пісень: “Запрошення”, “Казкова мить”, “По-
крова” та інші. 

Вертикально: 1. “Цвіла калина біла-біла, тебе одного … 
.” – із пісні “Причарувала, приворожила” на вірші Б.Пісного, 
музика В.Мухара. 2. Олег … – знаменитий український співак 
(1944-1999 рр.) 1970-х - 1980-х років, що виступав з леген-
дарним естрадно-джазовим оркестром “Медікус” та іншими 

колективами. 3. “Місячне …” – пісня на вірші А.Демиденка, 
музика О.Морозова. 4. “Їхав, їхав козак …” – українська на-
родна пісня. 5. “А на кордоні, а на кордоні стоять на … сини 
і доні.” – із пісні “Мамин заповіт” на вірші В.Мельникова, 
музика О.Бурміцького. 6. Микола … – український компо-
зитор, співак, народний артист України (1947-2010 рр.), відо-
мий своїми шлягерами: “Зачаровані слова”, “Горянка”,  
“Рідний край”, “Минає день”, та багато інших. 9. Український 
ВІА з міста Львова. Найбільшу популярність здобув у 1970-
1980-х роках. 11. Об›єднані в одному футлярі радіоприймач 
і магнітофон. 12. “… кохання” – пісня  на вірші М.Мельнико-

ва, музика О.Злотника. 14. Іван … 
– український естрадний співак, 
композитор, народний артист 
України. 15. Марія … – українська 
співачка, народна артистка Украї-
ни. 20. Пісня на вірші В.Крищенка, 
музика А.Остапенка. 22. Музичний 
… – збірка музичних композицій 
на носії доступному для відтворен-
ня на аудіопрогравачах. 23. Мико-
ла … – український поет, автор 
віршів до пісні, яка є назвою цього 
кросворда. 25. Микола … – укра-
їнський поет і письменник, заслу-
жений діяч мистецтв України, ав-
тор тексту до пісні-хіта “Степом-
степом”. 26. Наталя … – українська 
співачка,  заслужена працівниця 
культури України, керівник гурту 
“Лісапетний батальйон”. 27. Сергій 
… – український поет-пісняр (1959-
2017 рр.), заслужений діяч естрад-
ного мистецтва України, автор 
текстів до пісень: “Наш Тернопіль”, 
“Пісенні Медобори”, “Я твоєю ста-
ла” та інші. 28. “Коло річки …” – 
пісня на вірші А.Демиденка, музи-
ка О.Морозова.

ВІДПОВІДІ:
Горизонтально: 7. “… волош-

кою …”. 8. Діапазон. 10. “Стяги …”. 13. “… словах”. 16. “… 
кращий …”. 17. … Богачук. 18. “… грізно”. 19. “… молода”. 21. 
“Писанка”. 24. “… шинель”. 29. Косів.  30. “… юрбою …”. 31. … 
Паливода. 32. … Володько.

Вертикально: 1. “… полюбила”. 2. … Дорош. 3. “… коле-
со”. 4. “… містом”. 5. “… варті …”. 6. … Мозговий. 9. “Арніка”. 
11. Магнітола. 12. “Кругообіг …”. 14. … Попович. 15. … Бур-
мака. 20. “Листопад”. 22. … альбом. 23. … Кликовка.  25. … 
Негода. 26. … Фаліон. 27. … Сірий. 28. “… броду”.

Склав Анатолій Лозовий, (Gemmingen, Німеччина)

1 2 3 4 5 6

7 8

9

Л Ю Б О В 10

О С Т А Н Н Ь О Ю
11 12

13 14 15 16
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18 19

20 21 22 23
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27 Н Е Б У В А Є 28
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31 32



29

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
24 березня 2023 №

 12
 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)

та солодкі булочки, колачі, 
тістечка, усі солодощі для 

хлібобулочного відділу 

ПОТРІБНА ЛЮДИНА З ДОСВІДОМ, 
ЯКА ВМІЄ РОБИТИ ПОНЧИКИ

Повинна говорити
польською або

англійською мовами. 

в магазині Mount Prospect. 

847.722.0144 

Schaumburg location only!Schaumburg location only!

For more information,
please call or text: Patryk  

We are
NOW hiring 
full -time 
BUTCHERS

We are
NOW hiring 
full -time 
BUTCHERS
English or Polish 
is a plus 

708.407.4590708.407.4590

part-time CASHIERS! 
Fridays, Saturdays and Sundays ONLY! 

KD Market in Mount Prospect
IS NOW HIRING

Must speak
English or Polish

630.915.8355
For more information, 
 please call Jadzia

https://mykdmarket.com/pages/careersor apply online



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.

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 бейсменті:  

три окремі кімнати, які 
закриваються на замок, 

спільна кухня, ванна 
кімната і вітальня. Око-
лиця Belmont- Harlem 

близько автобусної 
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

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

Забираємо з дому.  
847-312-6508 #8 

Потрібен водій CDL 
3000-3500$  
за тиждень.  

Тел (773)600-5114 

General  
Construction Work  
People needed for 

furniture assembling 
ASAP.  

Tel. 847.437.5590

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

РІЗНЕ
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Гороскоп

Овен (2 1 .0 3 –20.0 4) 
Зiрки обiцяють яскравий тиж-
день. Настає саме той перiод, 
коли ви багато встигнете за ко-
роткий промiжок часу. Готуй-
теся поставити останню крапку 
в робочих справах. Не починай-
те нiчого нового, пок и не 
вирiшите давнiх питань. Зга-

дайте приказку: краще сiм разiв вiдмiряти i 
тiльки раз вiдрiзати. Ви вдало вирiшите дiловi й 
органiзацiйнi питання, а також тi, якi стосують-
ся виховання дiтей. Тут ви впораєтеся «на 
вiдмiнно». Перша половина тижня принесе ти-
повим Овнам високу активність в питаннях, 
пов’язаних з їх будинком, нерухомим майном, а 
також із стосунками в сім’ї. У вирішенні поді-
бних питань протягом цього періоду від їх буде 
потрібно прояв ініціативи, рішучості і деколи 
напористості. У серединi тижня можливi 
напруженi ситуацiї на роботi. Від турбот Овни 
визволяться лише до суботи. Вони не знатимуть, 
за що схопитися, так багато раптом виявиться 
цікавих занять. З цього-то моменту і почнеться 
напружена професійна діяльність. Особисте 
життя Овнів почне активізуватися лише в другій 
половині тижня. 

Телець (2 1 .0 4 –2 1 .0 5) 
 Ви неодмiнно проявите себе 
або просто вирiшите змiнити 
iмiдж. Вівторок – вдалий час 
для вирiшення побутових пи-
тань, змiцнення сiмейни х 
традицiй, спiльних прогуля-
нок. Тиждень вдалий для за-

вершення старих справ, а от iз новими планами 
доведеться почекати. Бiльше уваги придiлiть 
робочим моментам, це дасть потрiбнi плоди. 
Якщо ви хотiли виправити давнi помилки, 
зробiть це зараз. Протягом першої половини 
тижня Тельці відмітять, що стали напористіши-
ми в спілкуванні з людьми. Вони стануть прямо 
і відкрито говорити практично про все, поважа-
тимуть щирість. Також Тельці отримають ціка-
ві пропозиції з джерел своїх постійних контак-
тів. Правда, дехто відговорюватиме від нього, 
але Тельці упруться рогом і не помиляться. 
Друга половина тижня зробить акцент на пи-
таннях їх роботи, зараз в цій області Тельцям 
належить прийняти немало важливих рішень, 
налагодити взаємини з колегами. Свої справи 
краще планувати заздалегiдь, щоб не пропусти-
ти щось важливе. Наприкiнцi тижня придiлiть 
увагу близьким. Також в цей період Тельці 
зможуть багато що прояснити в стосунках з 
родичами. 

Близнюки (2 2 .0 5 –2 1 .0 6) 
 У вас з’явиться можливiсть 
виправити старi помилки, осо-
бливо у стосунках iз коханими. 
У роботi розраховуйте на зна-
йомих i друзiв. Вас чекають 
напруженi ситуацiї на роботi, 
м о ж л и в i  к о н ф л i к т и  з 

керiвництвом. Найкраще правило нiхто не ска-
совував: мовчання – золото. Розташування 
планет протягом першої половини тижня при-
несе типовим Близнюкам підвищену активність 
в будь-яких справах, але особливо в тих, які 
пов’язані з грошима. У цей період їх енергія 
зросте, і вони зможуть використовувати її для 
збільшення своїх доходів. Але при цьому можуть 
збільшитися і витрати, а тому тримайте себе в 
руках і уникайте зайвого марнотратства У другiй 
половинi тижня удача знову буде на вашому 
боцi. Намагайтеся чути iнших людей i прислу-
хатися до їхньої думки. Толерантнiсть допоможе 
уникнути конфлiктiв, якi вiрогiднi на цьому 
тижнi.. Домашні справи теж вирішуватимуться 
легко. Початок місяця в Близнюків – час гонит-
ви за задоволеннями, романтики, сексу і любові. 

Рак (2 2 .0 6 –23 .07 ) 
У справах буде цiкавий поворот. Давнi заслуги 
отримають друге життя. Ремонт i побутовi спра-
ви клаще вiдкласти на деякий час. Не берiть 

бл и зько до  с е рц я т е ,  що 
вiдбувається. Зараз ви схильнi 
драматизувати подiї, а невдовзi 
виявиться, що не все так страш-
но. Словом, тримайте емоцiї пiд 

контролем. Тиждень буде доволi напруженим, 
багато чого пiде не за вашим сценарiєм. І це, 
звiсно, не покращить ваш настрiй. Словом, не 
будуйте чiтких планiв, щоб не розчаруватися. У 
Раків настане смуга везіння. Ймовірно, настане 
знакове знайомство або прийде запрошення на 
хорошу роботу. Настрій буде прекрасним. У 
такому достатку все почне виходити. Успіх в цей 
період чекатиме їх в невеликих поїздках і корот-
ких подорожах. Друга половина тижня може 
принести зміни в їх систему цінностей. Зараз не 
виключена зміна відношення до грошей і мате-
ріальних благ. У цей період Ракам буде важлива 
підтримка з боку близьких людей і членів сім’ї. 
На щастя, стосунки з ними зараз складатимуть 
гладко і позитивно. Раків захлесне потік інфор-
мації і нових ідей, в похід за знаннями вони 
відправляться на тренінги, лекції і курси. 

Лев (24 .07–23 .0 8) 
Тиждень сприятливий для 
вирiшення особистих питань та 
н а л а г о д ж е н н я  с i м е й н и х 
стосункiв. Не плануйте нiчого 
нового. Слiдкуйте за словами, не 
о б i ц я й т е  н iчо г о  з а й в о г о. 
О т о ч у ю ч i  п р и с к i п л и в о 

спостерiгатимуть за вашими дiями. Ви проявите 
свої лiдерськi якостi, вас чекає успiх у заплано-
ваних зустрiчах i заходах. Близькi зможуть зди-
вувати вас i надихнути на змiни. Починаючи з 
с еред и н и т и ж н я,  щоб дос я г т и к ра щ и х 
результатiв, проявiть творчий пiдхiд до роботи. 
Леви зіткнуться з якоюсь перешкодою. Узяти 
штурмом його не вдасться. Нервувати і квапи-
тися не слідує, поспішність все зіпсує. Треба 
шукати шляхи. Перша половина тижня непогано 
підходить для вирішення фінансових і матері-
альних питань в цей час Леви зможуть зробити 
вдалі покупки і придбання. Друга половина 
тижня пройде активніше. Вони почнуть її відпо-
чивши, повними сил і енергії. Цей період досить 
непоганий для нових починань, в цей час вдало 
складатимуться короткі поїздки, а спілкування 
приноситиме більше позитивних емоцій. 

Діва (2 4 .0 8 –23 .0 9) 
 Вiдкрийтеся новому, i доля зве-
де вас iз цiкавими людьми. Ви 
отримаєте корисну iнформацiю. 
Скористайтеся шансом, щоб 
отримати додаткову роботу. 
К а р ’є р н i  п о д в и г и  к р а щ е 
вiдкласти, зараз вам навряд чи 

вдасться проявити себе на роботi з кращого боку. 
Нiчого особистого – просто для всього свiй час. 
Особливо вдалою буде середина тижня. Багато 
проблем вирiшаться самi по собi, без зайвих 
зусиль. Для вирiшення давнiх справ знайдуться 
потрiбнi вам люди. Діви продовжать проявляти 
активність у сфері дружніх взаємин. Поряд з 
ними зараз опиняться люди з активною життє-
вою позицією, може виникати і деяка конкурен-
ція, яка лише сприятиме зростанню і розвитку. 
Вирішенням фінансових питань типові Діви 
зможуть успішно зайнятися протягом другої 
половини тижня. У цей період їхні фінансові 

плани виявляться вдалими, з’явиться можли-
вість планувати витрати, здійснювати вдалі 
покупки. Тиждень – непростий, але дуже важ-
ливий перевал в стосунках. Робота і справи за-
лишають мало часу на любов і романтику. 

Терези (24 .0 9 –23 . 10) 
У  в а с  м ож у т ь  в и н и к н у т и 
непередбачуванi обставини, тож 
радимо швидше закiнчити давнi 
справи.Для вас найвдалiшою 
буде друга половина тижня. Це 
сприятливий час для творчого 

прояву. Спробуйте втiлити свої задуми в роботi, 
не соромтеся пропонувати нові iдеї. Перша по-
ловина тижня сприятлива для вирішення по-
бутових питань, покращення домашнього 
iнтер’єру. На вас чекає успiх у роботi, але для 
цього варто уникати конфлiктiв. Терези, нарешті, 
займуться особистими проектами. Розташуван-
ня планет протягом першої половини тижня 
дозволить типовим Терезам активно добиватися 
поставлених перед собою цілей і завдань . При 
цьому вони зможуть поєднувати напористість з 
легшими підходами, діяти в потрібні моменти 
відкрито, а в інший час проявляти необхідну 
обережність. Це виведе їх на передній план. 
Краще всього справи підуть в другій половині 
тижня. В цей час можуть з’явитися нові плани, 
частіше приходитимуть нові ідеї. 

Скорпіон (2 4 . 10 –2 2 . 1 1) 
Ви зумiєте вийти сухим iз води, 
що б не сталося. Дiловi якостi до-
поможуть вам як у службових, так 
i в особистих справах. Будьте 
уважнi, пiдписуючи фiнансовi 
документи. Найактивнiшою буде 

друга половина тижня. Не лiнуйтеся обговорю-
вати з колегами робочi моменти, а з близькими 
– плани на вихiднi. Не давайте в борг i не по-
зичайте самi – для фiнансових оборудок це не 
кращий перiод. Слід навести лад в службових 
справах, завершити початі проекти. Продемон-
струвати результати своєї роботи вони зможуть 
вже в останні дні цього місяця. Проте може 
виникнути така ситуація, що, навпаки, вони не 
захочуть розповідати про власні досягнення, а 
використовуватимете їх для досягнення власних 
цілей. Скорпіони схильні до вільного розвитку 
власного особистого життя, і навряд чи удасть-
ся покласти на них жодні обмеження. Вони бу-
дуть активні в інтернет-товариствах і сайтах 
знайомств, а також помітні на клубних вечірках. 

Стрілець (23 . 1 1–2 1 . 1 2) 
У  першiй половинi тижня 
бiльше уваги придiлiть роботi. 
Уникайте ризикованих рiшень 
i експериментiв. Вас чекає вдала 
компанiя i спiвробiтництво у 
б у д ь – я к и х  с п р а в а х .  Ч а с 
змiнювати досягнутi результа-

ти як у робочих, так i в сiмейних питаннях. Не 
зупиняйтеся на пiвдорозi! У другiй половинi 
тижня вас порадують приємнi новини. Стрільці 
зможуть добитися успіху в разі раціонального 
підходу до свого життя. Зараз вони зможуть 
побувати в найцікавіших місцях, а їх зацікавле-
ність, що посилилася, зможе задовольнити по-
дорож по тих країнах, в яких Стрільці раніше не 
бували. Друга половина тижня також стане не-

поганим періодом для навчання. Це підвищить 
працездатність і поліпшить зовнішній вигляд. 
Нарешті будуть частково реалізовані амбіції 
Стрільців, і багато в чому завдяки чарівності і 
умінню сподобатися. Можна буде побачити нові 
горизонти і розраховувати на підтримку за-
ступників. 

Козеріг (2 2 . 1 2–20.01) 
Тиждень буде насиченим на 
важливi подiї. Зокрема це стосу-
ється фiнансових питань. Не-
зважаючи на апатiю, вам удасть-
ся подолати бар’єр у стосунках 
iз колегами. Закінчиться без-

грішшя, настануть якісь дивні зміни на роботі. 
У цей самий час Козероги можуть починати 
крупну перебудову в своєму житті. Розташуван-
ня планет в першій половині тижня говорить 
про високу активність типових Козерогів у 
сфері ділових і особистих взаємин. Протягом 
цього періоду вони зможуть відкрито обгово-
рювати доволі гострі питання і навряд чи змо-
жуть уникнути розбіжностей. Завдяки проду-
маним, але при цьому рішучим діям, Козероги 
зможуть досягти високих результатів і великих 
успіхів протягом другої половини цього тижня. 
Цей період буде ефективний і для вирішення 
будь-яких формальних питань. Ближче до неді-
лі Козероги відмітять, що зростає їх сексуаль-
ність, а їх інтимне життя стає динамічнішим. 

Водолій (2 1 .01–19.02) 
У пе рш i й полови н i  т и ж н я 
можливi сварки з рiдними. Але 
невдовзi удача i радiсть життя 
повернуться до вас. На роботi ви 
встигнете зробити навiть те, на 
що й не розраховували. У цей час 
краще не плануйте важливi спра-

ви. Ви знайдете спiльну мову з людьми, якi вас 
цiкавлять. Також зможете проявити себе в ново-
му амплуа. Протягом першої половини цього 
тижня типовим Водоліям зірки радять завер-
шити всю ту роботу, яка вимагає високої актив-
ності. Вже в другій половині семиденки такого 
ентузіазму ви проявити не зможете, а тому по-
старайтеся використовувати можливості цього 
періоду максимально. Друга половина тижня 
стане вдала для розширення свого кругозору, 
подорожей з метою відпочинку і розваг. В осо-
бистому житті Водоліїв стануться зміни. Навіть 
невільні Водолії обзаведуться новим партнером. 
Самотні ж отримають пропозицію руки і серця. 
Робіть уранці дихальну гімнастику. Частіше 
бувайте на свіжому повітрі. Погіршується епі-
демічна обстановка. Якомога менше часу про-
водьте серед натовпу. Уникайте гастрономічних 
експериментів. 

Риби (20.02–20.03 ) 
 Про себе нагадають родичi, з 
якими ви давно не спiлкувалися. 
У цен т рi  у в а г и оп и н я т ь с я 
особистi, сімейні справи. Дехто з 
вас займатиметься благоустроєм 
житла. Обставини складуться 

так, що успiх у ризикованих починаннях вам 
гарантовано. Тож уперед! Зараз ви здатнi на 
неочiкуванi вчинки й оригiнальнi рiшення. 
Звернiть увагу на небезпеку травм. Це час, коли 
слід активізувати егоїстичні схильності. Вони 
допоможуть отримати вигідне замовлення і 
крупний гонорар за його виконання. Ось тільки 
поширюватися про це не треба. Зараз можливий 
початок нових романів, які у результаті приве-
дуть до серйозних взаємин. В існуючих союзах 
тепер також спостерігатиметься динамічність і 
гармонія. Деякі Риби задумаються про продо-
вження роду. Романтики стане менше в другій 
половині тижня. На зміну їй з’явиться бажання 
до інтенсивної праці. Енергії і сили для цього 
буде достатньо, і навряд чи залишиться на по-
чуттєві та інтимні контакти, які в цей період 
можуть виявитися вельми яскравими і емоцій-
ними. Не проводьте біля комп’ютера чи перед 
екраном телевізора цілий день. 

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 27 БЕРЕЗНЯ 
ПО  2 КВІТНЯ 2023РОКУ 
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