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АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ

ВІДПОЧИНОК

Триває Велика визвольна війна укра-
їнського народу проти російських агре-
сорів… Сьогодні чотирьохсотий день від 
початку широкомасштабного нападу 
Російської Федерації на Україну.

Спочатку ми рахували час від широ-
комасштабного нападу Росії годинами. 
Потім – днями. Згодом – тижнями і мі-
сяцями, які злились зрештою у довгий 
рік. Перший рік, який змінився наступ-
ним.

Кожен день на цьому довгому шляху 
був сповнений не лише болем і гіркотою 
втрат, але й звитягою та радістю перемог.

Був сповнений українською стійкістю. 
Українською нескореністю. Українською 
незламністю.

Кожен день наближав нас до Перемоги 
у війні.

30 березня ми стали ближчими до неї 

вже на 400 днів…
Загальні бойові втрати противника 

з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно станов-
лять:

 � особового складу ‒ 172 900 (+560) осіб 
ліквідовано

 � танків ‒ 3610 (+1)
 � бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8)
 � артилерійських систем ‒ 2671 (+12)
 � РСЗВ ‒ 526 (0)
 � засоби ППО ‒ 278 (+1)
 � літаків ‒ 306 (0)
 � гелікоптерів ‒ 291 (0)
 � БПЛА оперативно-тактичного рівня 
‒ 2239 (0)

 � крилаті ракети ‒ 911 (0)
 � кораблі / катери ‒ 18 (0)
 � автомобільної техніки та автоцис-
терн ‒ 5518 (+11)

 � спеціальна техніка ‒ 291 (+3)

«На жаль, втрати – це неминучий на-
слідок війни. Без втрат не буває» –

написала в телеграм заступник Міні-
стра оборони України Ганна Маляр.

«Одне з головних завдань воюючої 
сторони – знищення фізичної сили про-
тивника.

Але втрати ворога в рази більше.
Це при тому, що у них перевага за 

кількістю особового складу і озброєння.
Втрати були більші у них і у 2014-2015, 

але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс 
на нашу користь.

У нас бувають такі дні на Сході, коли 
співвідношення вбитими сягає 1 до 10.

Це, звісно, не щодня, і середній коефі-
цієнт нижчий, але менш із тим», – зазна-
чила Ганна Маляр.

Бий окупанта! Разом переможемо! 
Наша сила – в правді!

ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 
НЕ МОЖЕ БУТИ ВИПРАВДАНА. 
РОСІЯ НЕ МАЄ ОТРИМАТИ 
ЖОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ПОСТУПОК 

Так вважають  колишні посли 
США в Україні Джон Гербст і 

Вільям Тейлор та виконавчий 
директор Інституту Джорджа 

Буша Девід Крамер.

Вигідні пропозиції – це фішка 
KD-markеt уже 25 років. 25 берез-
ня KD-markеt святкував 25 років з 

неймовірними 25-відсотковими 
знижками та сюрпризами. Було 

смачно і весело.

Ст. 2,3

«НА ЖАЛЬ, ВТРАТИ – ЦЕ НЕМИНУЧИЙ 
НАСЛІДОК ВІЙНИ. БЕЗ ВТРАТ НЕ БУВАЄ» 

Ст. 4, 5
ЯКІСТЬ НА БУДЬ-
ЯКИЙ СМАК
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Колишні посли США в Україні 
Джон Гербст і Вільям Тейлор та 

виконавчий директор Інституту Джор-
джа Буша Девід Крамер опублікували 
колонку-відповідь на публікацію так 
званого «реаліста» Лойоли, який закли-
кав досягнути миру якнайшвидше, ви-
магаючи заради цього від України по-
ступок територій та залишити Росії 
Крим. Автори, які знаються на Україні, 
теза за тезою розвінчують міфи та про-
паганду, що намагаються використову-
вати на Заході прихильники кремля та 
його прямі агенти. Основна думка авторів 
у зверненні до «реаліста» та читачів аме-
риканського видання The Atlantic: росій-
ська агресія не може бути виправдана 
жодним чином. Такої ж думки дотриму-
ється і «архітектор» кампаній президента 
Буша Карл Роув у своїй колонці для Wall 
Street Journal.

Неспровоковане вторгнення Росії в 
Україну минулого року і, якщо вже на те 
пішло, її перше вторгнення в сусідню 
країну вісім років тому неможливо ви-
правдати. Президент Росії Владімір Путін 
намагається переконати свою громад-
ськість у тому, що ця війна є екзистенці-
альною, але без особливого успіху. Існу-
вання РФ як сильної, суверенної держави 
не залежить від її контролю над Україною 
чи навіть частинами Донбасу або Криму. 
Саме тому, відколи Путін провів частко-
ву мобілізацію минулої осені, сотні тисяч 
чоловіків втекли з Росії, а не пішли вою-
вати, і саме тому він досі відмовляється 
оголосити війну і віддати наказ про повну 
мобілізацію.

І все ж невелика група критиків 
об’єдналася під прапором «реалізму», 
щоб виступити проти подальшої під-
тримки Заходом захисту України. «Росія 
може вести агресивну війну з точки зору 
права, – написав Маріо Лойола у нещо-
давньому есе в The Atlantic. – Але з точки 
зору історії та стратегії вона намагається 
запобігти серйозному погіршенню свого 
стратегічного становища, ставки в якому 
для неї є майже такими ж екзистенцій-
ними, як і для України». Проте справжній 
реалізм має ґрунтуватися на деталях 
ситуацій, які він оцінює. А у випадку з 
Україною ці факти призводять до зовсім 
інших висновків.

Кордони України, що виникли в ре-
зультаті розпаду Радянського Союзу в 
1991 році, були закріплені в міжнародно-
му праві та в численних договорах і уго-
дах, які Росія підписувала знову і знову. 
Вони не були «формальністю», як вважає 
Лойола, так само як і перше вторгнення 
Росії в Україну та незаконна анексія Кри-
му не були виправдані, через те, що «Росія 
відчувала, що у неї не було вибору ... тому 
що не могла ризикувати втратою Севас-
тополя». РФ ділила Севастополь з Украї-
ною більше десяти років і мала договір 
оренди, який мав тривати до середини 
століття. Україна жила в мирі з Росією до 
2014 року. Путіну не подобалися демокра-
тичні революції в сусідніх країнах, осо-
бливо в Україні, тому що він боявся, що 

росіяни захочуть того ж, а це загрожува-
ло б його корумпованій, авторитарній 
системі. Саме тому він вторгся у 2014-му, 
і це одна з головних причин, чому розпо-
чав другий раунд минулого року.

Лойола не єдиний, хто пропонує роз-
глядати статус Криму як особливий ви-
падок для Росії, тому що він був переда-
ний Україні «лише» в 1954 році і «навіть 
зараз є домом для небагатьох етнічних 
українців». Крим є частиною України. 
Протягом століть – поки Сталін під час 
Другої світової війни насильно не пере-
селив їх до Центральної Азії – кримські 
татари були основним народом на пів-
острові навіть після того, як Росія взяла 
його під свій контроль наприкінці 
XXVIII століття, складаючи близько 20% 
населення на момент депортації (під час 
якої до 50% з них загинули). Згідно з 
останнім переписом населення, який 
Україна проводила в Криму у 2001 році, 
вони становили близько 10 відсотків на-
селення, а українці – 24 відсотки. Їхні 
лідери зазнали жорстоких репресій з боку 
російських окупантів. Вони є такими ж 
громадянами України, як і всі інші, що 
живуть на українській землі.

Часто можна почути відлуння росій-
ської пропаганди про те, що проросій-
ський уряд в Україні «був повалений» у 
2014 році, але це не відповідає дійсності. 
Колишній президент України Віктор 
Янукович втік з Києва і опинився в Росії. 
Інша теза, яку часто можна почути в Мо-
скві і яку повторюють дехто на Заході, 
полягає в тому, що до 2014-го на виборах 
перемагали проросійські кандидати в 
президенти. Після Помаранчевої револю-
ції лідер прозахідної опозиції Віктор 
Ющенко обійшов Януковича на повтор-
них президентських виборах 2004 року, 
незважаючи на спроби останнього вкрас-
ти перемогу.

Також існує аргумент, що розширення 
НАТО стало причиною вторгнення Пу-
тіна у 2014 році. При цьому, звичайно, не 
береться до уваги той факт, що Янукович 
законодавчо припинив прагнення Укра-
їни до тісніших зв’язків із Північноатлан-
тичним альянсом – і все ж Путіна це не 
влаштовувало. Якби Путін не тиснув на 
Януковича, щоб той відмовився від угод 
з Європейським Союзом у 2013 році, ре-
волюція Євромайдану ніколи б не від-
булася. І коли нинішній президент Укра-
їни Володимир Зеленський висунув ідею 
нейтралітету України на ранніх стадіях 
останнього російського вторгнення (до 
виявлення звірств у Бучі та інших міс-
цях), Путіна це теж не зацікавило. На-
решті, Путін не висловив жодного зане-
покоєння з приводу того, що фіни і 
шведи подали заявки на членство в 
НАТО.

Лойола та інші реалісти часто відмов-
ляють Україні та українцям у дієздатнос-
ті. Зеленський, який героїчно проявив 
себе під час війни, був обраний демокра-
тичним шляхом і повинен враховувати 
думку українського народу. Нещодавнє 
опитування Міжнародного республікан-

ського інституту показало, що 97% укра-
їнців вважають, що вони можуть пере-
могти у війні, а 74% вірять, що Україна 
збереже всі території в межах своїх між-
народно визнаних кордонів, визначених 
у 1991 році. Українці рішуче виступають 
проти будь-яких територіальних посту-
пок чи компромісів. Вони також не дові-
ряють Росії, зважаючи на те, що Москва 
ніколи не виконувала своїх попередніх 
зобов’язань перед Україною, не в останню 
чергу – Мінських домовленостей 2014 та 
2015 років.

Більше того, тактика Росії – її воєнні 
злочини, злочини проти людяності та 
геноцид – відштовхнули українців на 
осяжне майбутнє. Путін значно посилив 
прагнення українців до вступу в НАТО: 
82 відсотки тепер кажуть, що підтримали 
б вступ до Альянсу. Вторгнення у сусідні 
країни і жахливі знущання над ними, як 
правило, відштовхують, а не завойовують 
населення цих країн. Коли Лойола пише, 
що мир «має бути головною метою зараз, 
але це вимагатиме готовності до компро-
місу», він не згадує, що це вимагатиме 
нав’язування українцям угоди, проти 
якої вони рішуче виступають. Він також 
ігнорує той факт, що російські високопо-
садовці, такі як колишній президент 
Дмітрій Медвєдєв, і російські ЗМІ заяви-
ли, що ключовою метою вторгнення є 
знищення «українства», через що деякі 
спостерігачі звинувачують Москву у 
скоєнні не просто воєнних злочинів, а 
геноциду.

Присутність російських окупантів на 
українській землі є неприйнятною для 
українців. Мирна угода, що передбачає 
поступку території, не лише зрадить 
Україну та концепції суверенітету і тери-
торіальної цілісності, але й виправдає 
думку Путіна про те, що Захід слабкий, і 
що він може прийняти його подарунок у 
вигляді частини України зараз – фактич-
но як винагороду за агресію, а потім по-
вернутися за новими територіями як в 
Україні, так і далі на Заході. Президент 
Китаю Сі Цзіньпін також спостерігає за 
реакцією Заходу і робить висновки про 
те, що міжнародне співтовариство могло 

б зробити, якби він напав на Тайвань.
Як і інші «реалісти», які схильні зви-

нувачувати в першу чергу Америку, Ло-
йола вважає, що США підштовхнули 
Україну до війни. Ніщо не може бути далі 
від правди. Адміністрація Байдена зро-
била все можливе, щоб відвернути росій-
ське вторгнення, і Україна також намага-
лася запобігти йому. Путін не хотів нічо-
го з цього чути і натомість у грудні 2021 
року висунув абсурдні вимоги, які б 
відкинули НАТО до кордонів, що існува-
ли до 1997 року, і закріпили російський 
контроль над євразійським регіоном. 
Більше того, незважаючи на жахливу 
роботу своїх військових, Путін досі не 
відмовився від початкових, максималіст-
ських військових цілей.

Ціна того, щоб дозволити Путіну діяти 
по-своєму в Україні, включаючи шкоду, 
яку він може завдати десятиліттями 
сформованому міжнародному порядку, є 
занадто високою. Якщо його не зупинити 
і не перемогти в Україні, Путін спробує 
щастя в інших країнах регіону, в тому 
числі в Молдові і, можливо, навіть у кра-
їнах Балтії. Дії Росії проти Естонії, Латвії 
чи Литви порушать гарантії безпеки 
НАТО за статтею 5, що потенційно втяг-
не Сполучені Штати у війну з Росією. 
Наразі країни Балтії є постійними 
об’єктами провокацій кремля, включаю-
чи кібератаку на Естонію в 2007 році, 
викрадення естонського чиновника у 
вересні 2014-го, невдовзі після візиту пре-
зидента Барака Обами, а також нарощу-
вання військ у західному військовому 
окрузі Москви. Якщо Путін здатен бле-
фувати на шляху до перемоги в Україні, 
то на якій підставі ми можемо вважати, 
що він не спробує зробити те ж саме в 
країнах Балтії? Це чітко розуміють у 
Східній і Північній Європі, і саме тому 
традиційно нейтральні Швеція і Фінлян-
дія хочуть вступити до Північноатлан-
тичного альянсу..

В Україні воюють і, на жаль, гинуть 
українці. Сполучені Штати не мають 
жодного солдата на цій території. Але ми 
зацікавлені у наданні військової підтрим-
ки, необхідної Україні для перемоги у цій 

ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НЕ МОЖЕ БУТИ ВИПРАВДАНА. РОСІЯ 
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війні і витіснення всіх російських окупа-
ційних і загарбницьких сил з української 
території. Ніхто не хоче більш ніж укра-
їнці, щоб війна закінчилася якомога 
швидше, але вони вірять, і небезпідстав-
но, що можуть перемогти, якщо якнай-
швидше отримають необхідну їм допо-
могу. Зараз не час виривати російську 
поразку з пащі перемоги України.

Про авторів:
Вільям Тейлор – колишній посол 

США в Україні (з 2006 по 2009 рік) і 
тимчасовий повірений у справах США в 
Україні у 2019-2020 роках.

Девід Крамер – виконавчий директор 
Інституту Джорджа Буша і колишній 
помічник держсекретаря в Бюро з питань 
демократі ї, прав людини і праці в 
адміністрації Джорджа Буша.

Джон Гербст – старший директор 
Євразійського центру Атлантичної ради 
та колишній посол США в Україні (з 
вересня 2003 по травень 2006 року).

Джерело: The Atlantic

Крім того, у Wall Street Journal на цю ж 
тему вийшла відповідь неоізоляціоністам 
– стаття Карла Роува, старшого радника 
і заступника голови адміністрації Джор-
джа Буша (2000-2007 рр.), відомого як 
«архітектор» кампаній президента Буша. 
Він також звернув увагу, що неоізоляці-
оністи намагаються звинуватити у війні 
Росії проти України США, і покладає 
відповідальність за цю війну виключно 
на кремлівського диктатора: «саме праг-
нення Путіна відновити російську імпе-
рію призвело до того, що Росія захопила 
Крим у 2014 році та вторглася на решту 
України більше року тому».

На закиди, що ця війна США не стосу-
ється, Карл Рову відповідає: «Героїчний 
опір України Росії, ворожій до США силі, 
різко покращив стратегічну позицію 
Америки у всьому світі. кремль став на-
багато слабшим, у той час як НАТО, до 
складу якого входять багато наших най-
більш надійних союзників, стало набага-
то сильнішим і згуртованими, ніж це було 
з часів Холодної війни. Але якщо Росія 
переможе у війні, цей прогрес згорнеть-
ся».

Він акцентує, що перемога Путіна та-
кож підбадьорить «деяких дуже непри-
ємних персонажів на світовій арені, 
включаючи Кім Чен Ина з Північної Ко-
реї, мулл Ірану та Сі Цзіньпіна з Китаю».

Путін ясно дав зрозуміти, що волів би, 
аби його кривавий авантюризм у Європі 
не закінчувався в Україні. Окрім ствер-
дження у своєму есе «Про історичну єд-
ність росіян і українців» у липні 2021 
року, що «справжній суверенітет України 
можливий лише в партнерстві з Росією», 
Путін пригадав, що Литва, Молдова, Бі-
лорусь та частини Польщі і Словаччини 

колись були невід’ємними частинами 
Росії. «Силовик сказав нам, що хоче за-
хопити більше території, і кілька його 
цілей – союзники по НАТО, яким США 
зобов’язалися за договором надати допо-
могу у вигляді наших збройних сил, якщо 
на них нападуть. Неізоляціоністи турбу-
ються, скільки коштує Америці зброя та 
допомога Україні, але припинення нашої 
підтримки ризикує життям американ-
ців», – наголошує автор. Більш того, Росія 
не відповідає не лише стратегічним, але 
й економічним інтересам США: якщо 
Путін завоює Україну і вимагатиме ло-
яльності від країн Європи, це призведе 
до зменшення експорту американських 
товарів до Євросоюзу, а торгівельні та 
інвестиційні відносин США і ЄС є най-
більшими у світі.

«Можете не сумніватися, що Європа 
не буде імпортувати багато скрапленого 
природного газу з Луїзіани, якщо Путін 
завоює Україну. Континент отримувати-
ме енергію від безконтрольної диктатури 
на сході. І замість того, щоб Європа ку-
пувала все – від комп’ютерів і сільсько-
господарської техніки до споживчих то-
варів і бізнес-послуг у США, Китай і Ро-
сія, швидше за все, використають своє 
партнерство «без обмежень», щоб змуси-
ти Європу купувати у них. Все це кошту-
ватиме американцям   робочих місць і 
економічного зростання»,  – йдеться у 
статті.

«Перемога Путіна в Україні також по-
ставила б під сумнів рішучість Америки 
в Азії. Наші союзники там, швидше за все, 
зміцнлять торговельні та інвестиційні 
зв’язки з КНР за рахунок США. А якщо 
Китай вторгнеться на Тайвань, попро-
щайтеся з товарами на 43,7 мільярда до-
ларів, які Америка продала острівній 
державі у 2022 році, і з нашим імпортом 
на 91,8 мільярда доларів, в основному 
чіпами та електронними компонентами. 
Пам’ятаєте, як пандемія COVID скороти-
ла поставки напівпровідників у 2020-му? 
Це буде набагато гірше»,  – попереджає 
автор WSJ.

Натомість надання військової допо-
моги Києву – це, перш за все, плюс для 
економіки США, адже Вашингтон зна-
чною мірою оплачує працю американ-
ських робітників, які виготовляють 
зброю, кулі, ракети та обладнання для 
подальшої передачі в Україну.

«Якщо США покинуть Україну попри 
всю її мужність та жертви, це буде стра-
тегічною, економічною і моральною ка-
тастрофою, яка зменшить наш вплив у 
світі і завдасть шкоди нашій економіці. 
Допомагаючи Україні, ми ставимо інтер-
еси Америки на перше місце», – завершує 
свою колонку Карл Роув.

Джерело: Wall Street Journal

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

НЕ МАЄ ОТРИМАТИ ЖОДНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПОСТУПОК 
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Вигідні пропозиції – це фішка KD-markеt уже 25 

років. Навіть в такий важкий час тут наполегливо 
працюють над тим, щоб радувати клієнтів вигідними 
пропозиціями. Тому KD-markеt регулярно вибирає для 
нас товари за суперцінами, що робить закупівлі 
надзвичайно вигідними та приємними.

Якість завжди була їхнім пріоритетом. Всі продукти, 
які пропонує вам KD-markеt, проходять ретельний 
процес перевірок за сучасними стандартами.

Та ким чином, можете корист у ватися всі ма 
перевагами безпечного шопінгу в KD-markеt.

Приміром, молочні продукти – найважливіша 
складова щоденного раціону людини. Вони збагачені 
білком, амінокислотами та вуглеводами, фосфором, 
калієм, кальцієм і вітамінами. Все це необхідне для 
правильного росту та розвитку організму. Саме тому з 
давніх-давен люди вважали молоко домашньої худоби 
особливо цінним і корисним продуктом. Його 
сквашували та томили в печі, використовували для 
приготування різних страв, виготовляли з нього тверді 
та м›які сири, збивали масло та сметану. З козячого, 
коров›ячого, овечого молока роблять вершки, ряжанку, 
кефір, вершкове масло, йогурт, сметану, сир, кумис, 
мацоні, катик, варенець – і все це є у KD-markеt. Яким 
би не був ваш улюблений молочний продукт, ви 
знайдете його на полицях KD-markеt.

Доступна велика кількість морепродуктів з багатьох 
різних джерел. Є продукція вітчизняного виробництва, 
є певна доля імпорту - це здебільшого стосується 
молюсків, окремих видів морської риби та екзотики.. 
Так, у KD-markеt ви можете купити різни види 
продукції з Північного моря, Атлантичного океану, 
Середземного моря - і це лише деякі райони світу, з яких 
походить широкий асортимент риби та морепродуктів. 

Приваблює асортимент бакалії, м’яса, ковбас, 
делікатесів, хліба тощо. 25 березня KD-markеt святкував 
25 років з неймовірними 25-відсотковими знижками та 
сюрпризами. Було смачно і весело.

Оксана МОМЧИЛОВА, «Українське Слово»

ЯКІСТЬ НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК
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Українське Слово
31 березня 2023 №

 13
Українське Ч

икаго

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
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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!

Член Духовного собору Свято-Успенської Києво-
Печерської Лаври архімандрит Авраамій (Ло-

тиш) звернувся до Блаженнійшого Митрополита Київ-
ського і всієї України Епіфанія, як Священноархіман-
дрита обителі, з проханням затвердити його в числі 
братії у складі монастиря Православної Церкви України.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній задовольнив 
його прохання та благословив отцю Авраамію викону-
вати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Пе-
черської Лаври у складі Православної Церкви України.

Також Предстоятель ПЦУ звернувся до уряду з про-
ханням надати у користування українській Лаврі при-
міщення для звершення богослужінь, проживання 
братії та монастирської діяльності. Митрополит Епіфа-
ній висловив сподівання, що держава допоможе захис-
тити намісника і монастир від можливих провокацій з 
боку прихильників Московського патріархату.

Як намісник отець Авраамій 29 березня 2023 р. звер-
нувся до братії із наступним закликом:

«Всечесні отці і дорога братія Лаври!
Протягом останнього часу, особливо в ці місяці й 

тижні, всі ми відчули біль та розпач через події, які від-
буваються з нашою обителлю. Нас дотепер намагають-
ся переконати, що єдиною причиною цих подій є став-
лення держави. Однак слід чесно визнати – наш доте-
перішній намісник і священноначаліє в особі митропо-
лита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, 
в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і 
погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, 
щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде 
проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і 
заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків 
шляхів єднання православних і примирення – розпалю-
вання ворожнечі та протистояння.

Як член Духовного Собору Лаври я віддавна відчув 
особливу відповідальність за долю нашого з вами спіль-
ного дому, уділу Богородиці та обителі Преподобних 
Отців. В молитві та роздумах я провів чимало часу. І 

совість моя, і мій обов’язок лаврського постриженика 
спонукають мене залишитися в місці, де я складав обі-
тниці перед Богом.

У тому, що відбувається, я бачу дію Промислу Божо-
го і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну 
реальність існування в Україні Помісної Православної 
Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має 
визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, 
яка має канонічно обраного Предстоятеля Блаженній-
шого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, 
Священноархімандрита Печерської Лаври. Я сам добро-

вільно прийняв це складне, але на мою 
думку – єдино правильне і канонічно ви-
правдане рішення. Блаженнійший Ми-
трополит Епіфаній на моє прохання за-
твердив мене в числі братії Лаври у 
складі Православної Церкви України.

На мене недостойного Священноархі-
мандрит поклав обов’язок намісника 
Лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не 
славу, а терновий вінець і важкий хрест. 
Але заради смирення і спасіння душі прий-
шов я сюди, і тому не тікаю від хреста, 
а з упованням на милість Божу, заступ-
ництво Богородиці та молитви Отців 
Печерських приймаю його.

Дорогі отці і браття!
Закликаю вас залишитися в Лаврі в 

складі Помісної Православної Церкви 
України під омофором Блаженнійшого 
Митрополита Епіфанія. Готовий до 

спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудити-
ся для оновлення нашої обителі як справжнього монас-
тиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх ві-
рних.

Прошу ваших святих молитов!
Молитвами преподобних Отців наших Печерських 

Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас!».

Архімандрит АВРААМІЙ, 
виконуючий обов’язки намісника Свято-Успенської 

Києво-Печерської Лаври (ПЦУ)

ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ’ЯЗКИ НАМІСНИКА ЛАВРИ 
АРХІМАНДРИТ АВРААМІЙ ЗВЕРНУВСЯ ДО БРАТІЇ
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Ось зроблю Я нове, тепер 
виросте. Чи ж про це ви не 
знаєте? Теж зроблю Я дорогу 
в степу, а в пустині річки.

(Ісаї 43:19).
Неймовірно! Після всіх цих років я 

все ж отримав цього страшного листа. 
Ну, це було на білому папері, але повідо-
млення було чітким: «У зв’язку з ре-
структуризацією ми з жалем повідо-
мляємо, що нам більше не потрібні ваші 
послуги. Це повідомлення не має зво-
ротної дії.. Дякуємо за час, проведений 

у нашій компанії». Здається що, щойно 
мене жбурнули з гармати у велику не-
відомість. Що тепер я буду робити, 
Господи? Я навіть не хочу розповідати 
про це своїй родині. Вони будуть спус-
тошені. Я відчуваю себе дуже невпев-
нено. Чи так винагороджується ві-
рність? Я багато і довго працював і не 
скаржився, коли мене просили робити 
більше. А тепер це? Я дуже розлючений. 

У мене таке відчуття, що коли я закінчу 
гніватись, я почну тремтіти від страху. 
Що я мені робити далі? Ця робота – це 
все, що я знаю. Економіка не вимагає 
більш таких людей, як я. Мені потрібен 
дохід, і він потрібен швидко.

-----
Ну, Господи, я опублікував своє ре-

зюме. Я шукав вакансії в інтернеті та в 
газетах. Я здійснив «холодні» дзвінки 
та заповнив заявки. Я чекаю на співбе-
сіду, а рахунки накопичуються. Госпо-
ди, будь ласка, допоможи мені знайти 

роботу, яку ти для мене вибрав. 
Мені важко змусити себе діяти, 
тому що я вже впадаю у відчай. 
Мені потрібна робота, і я гото-
вий спробувати щось нове. Я 
готовий застосувати свій досвід 
і навички в новій роботі най-
кращім чином. Було б цікаво та 
добре здивувати себе новою 
кар’єрою. Я міг отримати друге 
дихання. Дай мені трохи уяви, 
Ісусе. Дозволь мені побачити, де 

насправді є нові можливості, і дай мені 
винахідливості, щоб скористатися 
ними. Я люблю тебе, Ісусе. Ти обіцяв, 
що не дивлячись ні на що, Ти зробиш 
усе для мого блага. Я з нетерпінням 
чекаю того часу, коли зможу озирнути-
ся назад і побачити, що це так. Тому що 
я теж працюю.

Підготувала Лінда ФІЛЛІПС

ДОПОМОЖИ МЕНІ, ІСУСЕ, ВИЙТИ НА БІССИНОД ПЦУ СТВОРИВ РЕЛІГІЙНУ 
ОРГАНІЗАЦІЮ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА І 

ЗАТВЕРДИВ ЇЇ СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТА
У Синодальній залі Митро-

поличого дому – Резиденції 
ПЦУ при Михайлівському Зо-
лотоверхому кафедральному 
соборі 28 березня відбулося 
чергове засідання Священного 
Синоду Української Православ-
ної Церкви (Православної Церк-
ви України). Про це повідо-
мляє сайт ПЦУ.

Учасники Синоду ухвалили 
у складі Тернопільської єпархії 
утворити релігійну організацію 
«Почаївська Свято-Успенська Лавра Тер-
нопільської єпархії Української Право-
славної Церкви (Православної Церкви 
України)».

Священноархимандритом Почаївської 
лаври єрархи ПЦУ затвердили митропо-
лита Тернопільського і Кременецького 
Нестора.

На Синоді також утворили монастирі 
у Дрогобицько-Самбірській та Чернігів-
ській єпархіях з призначенням відповід-
них керівників.

Державна влада відреагувала на ба-
жання Української Греко-Католицької 
Церкви служити в Почаївській лаврі дуже 
дипломатично. Про це в ефірі телемара-
фону «Єдині новини» розповів Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав. Про це 
повідомляє   Департамент інформації 

УГКЦ
«Реакція влади була дуже дипломатич-

ною. Всі уважно вислухали, але поки що 
промовчали», – зазначив Предстоятель.

«Дуже важливо, що влада визнала, що 
Почаївська лавра історично має відно-
шення до нашої Церкви, – наголосив 
Патріарх. – Чудотворна ікона Почаївської 
Богородиці коронована папськими коро-
нами. І цьогоріч виповнюється ювілей 
цієї коронації. Греко-католики там теж 
мають мати своє місце разом із право-
славними братами».

Раніше Блаженніший Святослав за-
являв, що УГКЦ не претендує на майно 
Почаївської лаври, але хотіла б мати 
можливість там молитися, оскільки По-
чаївська лавра має історичний зв’язок із 
УГКЦ.
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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 

Що значить бути 
свідком Бога? Яким 
чином сьогодні до-
носити своє свідчен-
ня людині XXI сто-
ліття? Над цим роз-
думує владика Вене-
дикт Алексійч у к, 
є п ис ко м Єп а рх і ї 
Святого Миколая 
із осідком у м. Чика-
го (штат Іллінойс, 
США), у  черговому 
духовному роздумі на сторінці у Фей-
сбук.

Християни зобов’язуються насліду-
вати Ісуса Христа в  дуже особливий 
спосіб, маючи бажання вдивлятись 
у  Нього і  переносити на  себе всі риси 
Його особи. Особливо, в  уподібненню 
Йому в любові до інших. Тоді Христос 
немовби стає видимим у нас, христия-
нах. Так як  Христос став видимою 
іконою Отця, так християнин стає 
іконою Христа, яка являє світові на-
шого Спасителя. Бо  ж каже Господь, 
що  по  наших вчинках буде видно, чиї 
ми діти. Варто наголосити, що треба 
повсякчас пам’ятати, що  Бог довіряє 
нам свідчити про себе, свідчити саме 
в тих обставинах, де Він нас поставив.

Святий папа Іван Павло ІІ  казав, 
що  Церква тепер потребує у  світі 
не так вчителів, як свідків. Бог потре-

бує своїх свідків. А хто може 
бути свідком у  суді? Той, 
хто бачив, хто був свідком 
чогось. Тому особа може 
лише тоді бути свідком, 
коли має свій досвід Бога. Без 
нього проповідування Бога 
є  лукавством. Люди дуже 
добре чують на  пропові-
ді ,   чи особа говорить, 
бо  десь це  прочитала,  чи 
вона говорить з  власного 

досвіду.
Може не раз, здавалося б, ми говоримо 

про речі звичайні, але передаючи свій 
досвід Бога. Ми, християни, є тими, які 
мали б рішуче зректися світу і всіх його 
вигод. Якщо знову починаємо цього всьо-
го шукати в житті, то через це стаємо 
фальшивими свідками Божими. Говоря-
чи про одне  – живемо іншим; взяли 
на себе обов’язок бути світлом, а ним 
не є, виправдовуючи себе тим, що так 
жити тепер неможливо. А цим самим, 
не будучи синами світла, стаємо, самі 
того не усвідомлюючи, синами темряви. 
Бо  всі люди, маючи безсмертну душу, 
десь у  глибині потребують тих, хто 
старається провадити взірцеве хрис-
тиянське життя.

† Венедикт АЛЕКСІЙЧУК, 
єпарх Чиказький

ВЛАДИКА ВЕНЕДИКТ АЛЕКСІЙЧУК: БУТИ БОЖИМИ 
СВІДКАМИ В УСІХ ОБСТАВИНАХ ЖИТТЯ









Наша високопрофесійна 
команда - до Ваших послуг!  

Запрошуємо стати нашим клієнтом!

Велика безкоштовна парковка.

Ми пропонуємо цілодобове 
онлайн-бронювання.

847.226.6323847.226.6323

«Beautiful Blossom»САЛОН

 косметичні 
процедури для 
вирішення різних 
проблем шкіри, 

 корекція брів,

 нарощення вій, 

 різноманітні техніки 
манікюру

 різні види макіяжу.

Салон
Beautiful
Blossom
пропонує
широкий
спектр
послуг:

Салон
Beautiful
Blossom
пропонує
широкий
спектр
послуг:

http://beautiful-blossom.com/

4701 N.Cumberland Ave #K2,
Norridge, IL 60706

appointment
online
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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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Більшість людей знають про цю недугу небагато, а поза 
тим остеопороз у найближчому майбутньому загрожує 
стати світовою епідемією. За даними ВООЗ, ця хвороба 
за причиною інвалідності та смертності – на четвертому 
місці: після онкології, серцево-судинних захворювань та 
цукрового діабету. За статистикою, 35% жінок і 20% чо-
ловіків, які отримують травми різного походження, ма-
ють так звані остеопоротичні переломи. За даними до-
сліджень, майже 3,5 мільйона українців потерпають від 
остеопорозу. Чому розвивається ця недуга, чи можливо 
її попередити і як долати наслідки хвороби, говоримо з 
завідувачем Кабінету остеопорозу та денситометрії Ки-
ївського міського клінічного ендокринологічного центру 
Олександром Олійником.

Жінки в менопаузі і космонавти  
стають мішенню недуги
– Олександре Борисовичу, що таке остеопороз і чим 

загрожує здоров’ю ця недуга?
– Питанню остеопорозу більше уваги почали приділяти 

з 1960-70 х років, коли стали активно використовувати 
глюкокортикоїди для лікування системних захворювань 
сполучної тканини (або ревматологічних захворювань). 
Звернули увагу, що при тривалому прийомі цих препаратів 
частіше виникали переломи, тож лікарі почали шукати 
шляхи вирішення проблеми. І вже в 1970-80-х роках 
з’явилися перші препарати, які використовували для ліку-
вання остеопорозу. Потім звернули увагу на остеопороз як 
на синдром при різних захворюваннях, так і на самостійне 
захворювання.

Остеопороз – це патологічний стан, при якому порушу-
ється структурна конструкція і властивості кісткової тка-
нини, що призводить до зменшення її міцності і виникнен-
ня передумов для переломів при менших навантаженнях. 
Тобто, підвищується ламкість кісткової тканини. Але не 
тільки за рахунок того, що її стає менше, а через те, що по-
рушується структура кістки.

Сьогодні виділяють дві форми остеопорозу: первинний, 
причину якого на 100 відсотків не вдається встановити, але 
відомо, що основним механізмом виникнення є дефіцит 
естрогенів у жінок після менопаузи; і сенільний (віковий) 
остеопороз, який сьогодні вважають наслідком вікових по-
рушень обміну вітаміну D-3. Решту типів остеопорозу від-
носять до вторинного, який виникає при певних захворю-
ваннях: щитоподібної залози, наднирників, крові, систем-
них захворюваннях сполучної тканини, – ревматизм, рев-
матоїдний артрит тощо, – нирок, системи травлення, вна-
слідок лікування деякими медикаментами (глюкокортико-
їди, протисудомні препарати, антикоагулянти тощо).

Так, при підвищенні функції щитоподібної та паращи-
топодібної залоз у пацієнтів, які перебувають на діалізі при 
нирковій недостатності, відбувається вимивання кальцію 
з кісток. Така ж проблема виникає при гінекологічних хво-
робах, при порушеннях менструального циклу, що пов’язані 
з дефіцитом естрогенів. Також причиною можуть бути за-
хворювання шлунково-кишкового тракту, при яких пору-
шується засвоєння кальцію.

Є таке поняття, як кальцієвий баланс. Якщо мінералу 
надходить менше, то організм, щоб стабілізувати його рівень 
у крові, підвищує функцію паращитоподібної залози, і це 
призводить до того, що кальцій береться з депо, тобто з 
кісток. А це прямий шлях до остеопорозу. Така ж ситуація 
відбувається при дефіциті вітаміну D, який дуже важливий 
для активного всмоктування кальцію в кишечнику. Якщо 
його не вистачає, кальцію в кров надходить менше, виникає 
вторинний гіперпаратиреоз, і кальцій вимивається з кісток. 
Якщо це відбувається у дітей – виникає рахіт, якщо у дорос-
лих – розвивається остеопороз.

Скелет людини завершує ріст до 24 років. Це – пік кіст-
кової маси. Після цього кількість кісткової тканини посту-
пово зменшується. Це природний процес. У перші 5 років 
після настання менопаузи відбувається різке зниження 
кількості кісткової тканини. Пізніше її втрата уповільню-
ється, але продовжується. У чоловіків відбувається посту-
пове зниження мінеральної щільності протягом життя. 
Мінеральна щільність пропорційна також фізичному на-
вантаженню. Якщо воно зменшується – кальцій вимиваєть-

ся з кісток, і кістка стає менш міцною. Так само відбуваєть-
ся, коли людина захворіла і тривалий час лежить нерухомо. 
У космонавтів також швидко розвивається остеопороз, 
оскільки тривалий час вони не мають навантаження на 
кістки.

Часті пологи – прямий шлях до остеопорозу

– Як не пропустити недугу?
– Ми можемо впливати на фактори ризику виникнення 

остеопорозу. Перше, що важливо, – починати профілакти-
ку з дитинства, коли йде формування кісткової тканини. 
Сучасні діти вживають дедалі менше молока і молочних 
продуктів, які є основним джерелом кальцію. Натомість 
захоплюються газованими напоями, що взагалі небезпечно, 
бо вуглекислота призводить до порушення обміну кальцію. 
Другий важливий момент – спосіб життя. Раніше діти біль-
ше рухалися, проводили достатньо часу на вулиці, під 
сонцем. Дивлюся навіть по своїх дітях: по-перше, як їх від-
правити самих на вулицю, де машини ганяють, і не відомо, 
з ким вони там зустрінуться. Тому якщо спланую їм фізич-
ну активність – це добре, а якщо ні – сидітимуть у квартирі, 
уткнувшись у планшети.

Тобто, фізична активність і харчування, – це фактори, 
на які ми можемо впливати. Фактори, які не модулюються, 
– це стать, раса (у людей із чорною шкірою кісткова система 
більш розвинена, в азіатів (китайці, тайські народи) міцність 
кісткової тканини менша, у нас, європейців, – десь посеред-
ині). Впливають і генетичні фактори: якщо хтось у роду мав 
випадки захворювання кісткової системи, у нащадків імо-
вірніше розвивається остеопороз. Важлива також маса тіла. 
З одного боку, чим людина повніша, тим міцнішою розви-
неться кістка. Однак надмірна вага призводить до підви-
щення ризику переломів – огрядні люди ведуть малорухо-
мий спосіб життя, а при падінні навантаження на кістку 
дуже велике.

На ризик виникнення остеопорозу впливає також кіль-
кість пологів. Три і більше – це вже фактор ризику. При 
вагітності і грудному вигодовуванні (особливо якщо виго-
довування довготривале) втрачається близько 10 відсотків 
мінеральної складової кісткової тканини. Вона потім має 
відновитися, але якщо перерва між пологами невелика, а 
жінка не вживає препаратів кальцію, то відновитися за не-
великий проміжок часу важко.

– Які методи використовують для діагностики хворо-
би?

– «Золотим» стандартом є рентгенівська денситометрія. 
Апаратура для таких обстежень уже є в Україні, однак ве-
лике значення має підготовка фахівців і правильна інтер-
претація результатів. Популярним скринінговим методом 
є ультразвукова денситометрія, яка дозволяє робити масо-
ві дослідження – скажімо, виїжджати в регіони і виявляти 
там групи ризику.

З інших засобів діагностики – кількісна комп’ютерна 
томографія, але таких іще не дуже багато. Можна ще опи-
ратися на лабораторні показники, які можуть свідчити про 
стан ремоделювання (обміну) кісткової тканини. Їх вико-
ристовують переважно для контролю ефекту лікування. Під 
впливом терапії структурні зміни в кістковій тканині 
можна виявити не раніше ніж через півроку. А завдяки 
лабораторним показникам можемо оцінити ефект препара-
тів і коригувати лікування.

Кальцій, жирна риба, спорт…
– Як лікувати остеопороз? Наскільки дієвими є звичні 

форми терапії?
– Як і всі методи лікування, терапія остеопорозу почи-

нається зі зміни способу харчування, дотримання режиму. 
Але запорукою успішної терапії є лікування первинного 
захворювання, яке спричинило остеопороз. Якщо це ендо-
кринні захворювання – мусимо лікувати їх. Звісно, доки 
лікуємо цю патологію, необхідно паралельно починати лі-
кування і кісткової тканини. Які препарати використову-
ються при цьому? Насамперед так звана базисна терапія – 
препарати кальцію і вітаміну D. Згідно зі статистикою, у 
світі від 40 до 60 відсотків людей у віці понад 60 років мають 
дефіцит цього вітаміну. Тому на початку лікування вкрай 
важливо той дефіцит ліквідувати. Інакше успіх лікування 
буде сумнівний. Щодо кальцію, то його можна отримувати 
з продуктами харчування – це і молочні продукти, і риба. 
Дози, рекомендовані для лікування остеопорозу, – 1-1,5 
грама на день, їх дуже важко спожити з їжею. Щоб ви уяв-
ляли – твердий сир містить найбільше кальцію: у 100 грамах 
продукту його близько 600 міліграмів. Тобто, маєте з’їдати 
200 грамів твердого сиру на день. А це непросто, крім того, 
така їжа може й не перетравитися, а кальцій – не засвоїтись.

При лікуванні остеопорозу важливе значення має при-
йом препаратів кальцію. На ринку таких препаратів багато. 
Однак дослідження довели, що прийом лише препаратів 
кальцію без вітаміну D не покращує кісткової тканини. 
Продукти, які містять вітамін D: печінка, м’ясо, рослинні 
олії, жирна риба та інші.

Багато препаратів, які використовувалися раніше, зняли 
з виробництва. З’ясувалося, що вони мають більше побічних 
ефектів, ніж користі. Нині кілька препаратів проходять 
клінічні дослідження і, сподіваюся, невдовзі з’являться на 
нашому ринку. Лікування остеопорозу – тривале. Це роки. 
У більшості пацієнтів вдається досягти не тільки призупи-
нення патологічного процесу, а й покращення стану скеле-
ту. В окремих випадках виникає необхідність хірургічної 
корекції.

Для лікування остеопорозу дуже важлива гімнастика – 
переважно це вправи, направлені на м’язи спини. Але за-
бороняються види спорту, при яких відбувається «скручу-
вання хребта» – теніс, скажімо. Лижний спорт, стрибки, 
ковзани також не бажані. Плавання покращує загальний 
стан, але не дає великого ефекту щодо кісткової тканини. 
Корисна ходьба, загалом фізична активність.

Майте на увазі
«Враховуючи, що населення світу загалом старішає, а 

остеопороз – це проблема людей старшого віку, то кількість 
пацієнтів зрсотає, – наголошує Олександр Олійник. – Чим 
страшний остеопороз? Своїми наслідками. Переломами, з 
яких особливо небезпечний – перелом шийки стегнової 
кістки. Такі пацієнти стають лежачими, і багато з них гинуть 
протягом перших 6 місяців. Ризик загинути від остеопоро-
тичних переломів можна порівняти із ризиком при раку 
молочної залози. Якщо відбувається раннє ендопротезуван-
ня і вдається відновити рухову активність хворого, то най-
важчих – летальних – наслідків можна уникнути. На друго-
му місці за складністю – переломи хребців, на третьому – 
переломи кісток передпліччя, які найчастіше зустрічають-
ся і є найменш тяжкими. Переломи тіл хребців можуть 
призводити в подальшому до деформації хребта, дихальної 
недостатності – формується специфічна постава, так званий 
«горб вдови». Завважте, що тільки третина переломів тіл 
хребців діагностується, адже більшість із них минає без 
симптомів, і лише на випадковому рентгенівському знімку 
можна побачити, що є зміни тіл хребців. Бо такі переломи 
часто не викликають клінічної картини (болю тощо)».

Факт
Шкідливі звички також впливають на розвиток недуги 

– паління, зловживання алкоголем, надмірне захоплення 
кавою. Дуже часто остеопороз розвивається при повному 
вегетаріанстві, коли людина повністю відмовляється від 
тваринних білків.

Юлія КОСИНСЬКА 

ПЕРЕБІГ ОСТЕОПОРОЗУ НАЙЧАСТІШЕ БЕЗСИМПТОМНИЙ
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Здоров‘я

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!

Відома аксіома: для того, аби зуби були 
здоровими і міцними, за ними необ-

хідно регулярно доглядати. Лікарі-стомато-
логи кажуть, що пацієнти часто нехтують 
елементарними правилами гігієни порожни-
ни рота. Звідси – проблеми. Наприклад, ба-
гато хто віддає перевагу м’яким щіткам для 
чищення зубів. Звісно, ними комфортніше 
чистити зуби, але для здоров’я краще виби-
рати щітку з жорсткою щетиною. М’яка щітка 
погано відчищає зуби від нальоту. Кажуть, 
що жорстка щітка ранить ясна, але це не так. 
Ясна кровоточать не від щітки, а від стану 
ротової порожнини.

«Пацієнтів часто турбує запалення ясен. 
Знімати його можна відваром ромашки – по-
лоскати двічі на день після того, як почисти-
ли зуби, – радить столичний стоматолог 
Олена Савченко. – Щоб зуби і ясна були здо-
ровішими, можна періодично полоскати рот 
відваром кори дуба. Робити це краще курса-
ми: десять днів полощемо – два місяці пере-
рва».

Лікарі радять масажувати ясна під час 
кожного чищення зубів. І користуватися опо-
ліскувачем. Особливо це актуально після 
вечірньої процедури догляду за зубами. Адже 
вночі мікроби, що залишаються в роті, най-
більш нахабніють. Особливо шкідлива їжа 
увечері – солодка. Навіть після чищення й 
ополіскування між зубами залишаються 
часточки смаколиків. Тож стоматологи ра-
дять за якийсь час після десерту з’їсти яблуко 
або морквину. Тверда їжа зчищає зубний 
наліт.

Чому важливо добре ополіскувати зуби 

після чищення? «Коли ви миєте голову, то 
спершу змиваєте жир, а потім робите волос-
ся шовковистим. Так само відбувається і з 
зубами, – наголошує фахівець. – Після всіх 
процедур треба прополоскати рот, щоб по-
збутися бактерій остаточно. Якщо у вас немає 
спеціальної рідини, підійде проста вода».

Скільки часу необхідно відводити на чи-
щення зубів? Лікарі переконані, що цілком 
достатньо 2-3 хвилини. Ніби небагато, але 

більшість людей чистять максимум хви-
лину. Важливо також не просто чистити зуби, 
а й стежити за процесом. Здебільшого люди 
ледь «проходяться» по зубах, багато хто на-
віть не тримає щітку рукою, допомагаючи собі 
щелепами. І,здійснивши похапцем гігієніч-
ний «ритуал», біжить у справах. Тоді як осо-
бливу увагу потрібно приділити лінії ясен, де 
зачаїлася причина можливого карієсу (на 
яснах «засідає» найбільше бактерій, що мо-
жуть спричинити гінгівіт). Дістатися до за-

дніх зубів теж важливо, 
адже там збираються за-
лишки їжі.

А ще люди неправильно 
тримають зубну щітку.

«Пам’ятайте, що зуби 
ростуть вертикально, а 
чистячи їх із боку в бік, ви 
травмуєте корені, які неза-
баром можуть просто зла-
матися. Найоптимальніше 
тримати щітку під кутом 45 
градусів, роблячи повільні 
кругові рухи. Після цього 
приділіть увагу лінії ясен», 
–  р е к о м е н д у є  О л е н а 

В’ячеславівна.
Але не надто захоплюйтеся «процесом». 

Якщо ви чистите зуби з надмірною ретельніс-
тю, емаль довго «не проживе». Також це може 
призвести до утворення виїмок на лінії ясен, 
якщо у вашої щітки жорстка бічна щетина, не 
кажучи вже про самі ніжні ясна, які дряпати 
не можна.

Змінювати щітку необхідно тоді, коли 
ворсинки повністю «розійшлися» в боки, як 
гілочки ялини. Жорсткіші щітки служать 
довше. Після кожного чищення бажано спо-
лоснути щітку окропом або дуже гарячою 
водою. Адже на щетині накопичуються бак-
терії, найбільш підступні з яких – стрептоко-
ки і стафілококи.

Вибір зубної пасти – справа індивідуальна. 
Однак стоматологи не радять часто викорис-
товувати пасту, що відбілює, – можете по-
шкодити емаль. І не забувайте: яку б якісну 

зубну щітку ви не придбали, завжди залиша-
ються горезвісні важкодоступні місця. Тому 
без зубної нитки вам не обійтися. Вона чис-
тить проміжки між зубами, саме «на стику» 
і плодиться найбільше бактерій (тому при 
чищенні ви відчуваєте неприємний запах). У 
цих місцях імовірність появи карієсу най-
більша. Не водіть нитку з боку в бік – так вона 
травмує ясна, краще оберніть її навколо зуба.

Важливо!
У половини дітей, яких приводять на кон-

сультацію до стоматолога у 6–8 років, є карі-
єс та інші проблеми з зубами. А причина в 
тому, що батьки не вчать дітлахів чистити 
зуби. Міркують так: зуби молочні, все одно 
випадуть. «Це велика помилка, – наголошує 
Олена Савченко. – Чистити зуби дитині тре-
ба одразу, як проріжеться перший. Для цього 
є спеціальні щітки, які мама чи тато може 
одягнути, як ковпачок, на палець і почистити 
зубчик».

Після появи першого зуба лікар радить 
показати малюка дитячому стоматологу. 
Фахівець підкаже, як чистити, підбере пасту 
і зробить знімок, щоб бачити, чи всі зуби про-
різуються.

 Факт
30 відсотків дорослих українців та поло-

вина дітей до 6 років не чистять зуби. Через 
це у 90% вони псуються. А після 20 років 
починають випадати. У більшості 25-річних 
немає одного-двох зубів. До 50 – випадає до 
половини. Тільки 10% українців постійно 
чистять зуби двічі на день.

Мирослава КРУК 

ЛІКАРІ РАДЯТЬ МАСАЖУВАТИ ЯСНА ПІД ЧАС КОЖНОГО ЧИЩЕННЯ ЗУБІВ 
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Alma laser hair removal: 
the service can be done for the 
whole body or for separate parts 
of the body
Blood test: we offer food 
sensitivity panels by Allettes, 
and also a regular blood work 
analysis 
Body treatments: we offer a 
variety of different body treat-
ments such as: body wraps, 
body slim saunas, detox wraps, 
slim&sculpting, and body 
exfoliation
Chemical peels for the face and 
body
Endosphere: a body treatment 
that contours the body, boosts 
lymphatic drainage, tones 
muscle, soothes inflammation, 
improves circulation
Exosomes
Facials: we offer a variety of 
different facials from a custom-
ized medical facial to a lymph 
drainage facials
Fillers: juvedern, radiesse, 
restylane, sculptra and more
IV Infusions and IM injections
Mesotherapy
Xeomin, Dysport, and Botox
PRP treatments
Skin Laser treatments: IPLs, 
Erbium resurfacing, Melasma, 
and more
Ultherapy: skin tightening and 
lifting
Weight Support: Semaglu-
tide/B12 and Tirzepatide injec-
tions
EvolveX: Muscle tightening 

We are one 
of the exclusive 
representatives of 
Biologique Recherche. 
We offer their facial 
treatments, body treatments, 
Biologique Recherche scanning, 
and all of their products.

LACCURA Medical Spa

w w w . l a c c u r a . c o m 1729 Green Bay Rd.,
Highland Park, Il 60035

847.748.8948
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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

Чоловік активний і напористий, жінка – 
беззахисна й сором’язлива. Чоловіка 

збуджує її краса, жінку – його слова. Чоловік 
домагається престижу, впливу та свободи, жін-
ка – захищеності, спокою та кохання. Такими 
протилежностями наділив нас Бог, але матема-
тики стверджують, що мінус на плюс дає плюс. 
Далі, дотримуючись законів арифметики, не гріх 
посилатися на горезвісне яблуко, дві половинки 
якого становлять єдине ціле. Це ціле, що скла-
дається з чоловіка й жінки, за ідеєю має залиша-
тися єдиним удень і вночі. І ось тут ставиться 
кома і пишеться велике жирне «але»...

  Це «але» стосується ночі й у буквальному 
розумінні не дає спокійно спати. Ні, мова зовсім 
не про секс. Ось, наприклад, ви любите спати, 
відкривши балкон і всі кватирки в домі, неза-
лежно від пори року й від температури повітря 
за цими кватирками? Знала я одного такого 
охочого до свіжості. Його бідолашна дружина 
щоранку прокидалася від того, що аж цокотіла 
зубами від холоду, не знаючи, яку з ковдр ще на 
себе натягнути. Йому було задушливо. Їй холод-
но. Врешті вони розійшлися у різні спальні, а 
згодом і в різні квартири. Не факт, звісно, що 
причиною розлучення стали балкони та кватир-
ки, але свою частку вони внесли.

Подружнє ложе – місце, де запросто можна 
втратити власний романтичний образ, який ви 
так старанно контролювали у денному світлі. Це 
лише у фільмах нам демонструють чарівну мить 
пробудження юної красуні, коли її вкладене фе-
ном волосся вишукано, під правильним кутом 
розметалося на подушці, і чудова усмішка 
з’являється на медових устах. Насправді все ви-
глядає набагато прозаїчніше: продираються очі 
під опухлими повіками і скуйовджене волосся 
швидше нагадує мочало, ніж золотавий водоспад.

Ці нічні, здавалося б, дрібниці іноді розрос-
таються до найстрашніших кошмарів. Якось моя 
подруга Олена поділилася зі мною проблемою: 
її благовірний уві сні розмахує руками й ногами, 
немов млин. Тож Олена постійно боїться про-

кинутися з парою симпатичних синців. Най-
страшніше, зізналася вона, що після цього в неї 
залишається одне бажання: перев’язати кохано-
го з голови до ніг мотузками.

Цілком її розумію, але нехай ще скаже спа-
сибі, що її не спіткала доля тапчана для ніг. Є 
такі охочі повикладати власні ноги на чужі, не 
переймаючись тим, що їх накачані стегна – аж 
ніяк не горобині лапки і важать цілком конкрет-
ну кількість кілограмів.

Втім, Олена може відплатити тією ж монетою. 
Відомо, що жіноче прагнення поговорити мож-
на зрівняти хіба що з чоловічим бажанням за-
ткнути таким балакучим рота. Отож, якщо в неї 
не було можливості виговоритися вдень, вона, 
заснувши, зі спокійною совістю починає мило 
теревенити уночі. Кажуть, у такий спосіб можна 
навіть вивідати якусь таємницю. Уві сні людина 
не контролює власні слова й думки, тож розпо-
вість набагато більше, ніж під час найзадушев-
нішої розмови. Та краще таких допитів не вла-
штовувати, задля власної ж душевної рівноваги.

Проблема в тому, що одного чудового дня, 
точніше, ночі, це безперервне катування вух 
може добряче набриднути і тоді... А тоді просто 
заткніть вуха ватою. Ще гірше спати поруч із 
сновидою, якщо, звісно, бігати за ним уночі да-
хами і регулярно встановлювати навколо будин-
ку загони пожежників і міліції – не мрія щасли-
вого дитинства. Спочатку можна злякатися, 
потім це стане цікаво, але ж уночі треба зрештою 
спати, а не валандатися карнизами.

Або боротьба за ковдру. Ну, це зовсім не нове. 
Я сама регулярно вислуховую, скільки разів 
моєму ненаглядному доводиться прокидатися і 
силоміць відбирати свою половину.

Одним словом, спільне ліжко ще не означає 
єдність духу й плоті. Окрім ковдр і кватирок на 

шлюбному ложі на подружнє щастя чатує ще 
сила-силенна напастей. Наприклад, він любить 
спати обійнявшись, притиснувши її, крихітну і 
дорогоцінну, до свого вихованого гирею та 
штангою плеча. А їй, бачте, хочеться дихати.

Або благовірному забаглося похропіти. О, це 
зло, що геть чисто вбиває всю романтику любов-
них стосунків! Виснажена бурхливим сексом і 
ще ширяючи в романтичних мріях, вона ласка-
во і ніжно гладить його волосаті груди, вважа-
ючи, що коханий лежить і ловить кайф. І раптом 
серед цієї святої тиші зоряної ночі лунає його 
хропіння, що нагадує наближення товарного 
поїзда. Дедалі гучніше й гучніше... Повискуючи, 
порохкуючи і прицмокуючи, ще п’ять хвилин 
тому найсексуальніший чоловік світу мчить на 
експресі «Червоне око» до найближчої станції 
«Важкі дні». Який вже тут їй, бідолашній, сон. 
Вона не може заснути, бродить балконом туди-
сюди, рахує мурах, які нипають повз неї, і кож-
ні десять хвилин будить чоловіка, що мирно 
хропить, питанням, чи не прокинувся він. Їй не 
допомагає лаврове листя під подушкою й ім-
портний Super-sleep. Розрада одна: у цьому ви-
нний не лише хропун-чикатило, на безсоння 
страждають близько половини жінок, як на і 
хропіння, до речі, більшість чоловіків.

Та навіть і на це можна заплющити очі й за-
ткнути вуха, якщо він і вона сопітимуть в унісон 
і одночасно продиратимуть очі. Наші далекі 
предки, живучи з полювання та землеробства, 
давно помітили: деякі людські особини в моро-
ку ночі почуваються, мов риби у воді, – їх не 
лякають яскраве горіння очей хижаків, і люті 
духи, що населяють темряву. Вони безстрашно 
кидали виклик ночі, щоб уранці повернутися з 
мисливськими трофеями чи назавжди згинути 
у мороці. І коли родичі-хлібороби виходили за-

видна опрацьовувати поля, нічні герої мирно 
сопіли. І ні в кого не піднімалася рука потриво-
жити їхній заслужений сон. Пізніше друзів 
темряви стали називати «совами» – за аналогією 
з грізним нічним мисливцем світу пернатих. А 
нащадків давніх хліборобів прозвали «жайво-
ронками» – на честь дзвінкоголосого враніш-
нього співака.

Як тяжко уживатися «сові» з «жайворонком» 
в одному гнізді, себто під однією ковдрою, слу-
хала я від Світлани. Доки її чоловік-«сова» гли-
боко, самозабутньо і по-дитячому безтурботно 
спить до полудня, вона, «жайворонок», устигає 
переробити масу справ, перечитати гори книг і 
переглянути купу фільмів. З фантазіями про 
синхронне пробудження Світлана розпрощала-
ся вже давно. Замість цього бідолашна регуляр-
но зазнає терору, коли їй сниться вже третій сон, 
а йому раптом о першій ночі захотілося сексу. 
Не дивно, що «жайворонки» вважають «сов» 
страшенними лежнями, а «сови» «жайворонків» 
– божевільними занудами.

Одне слово, рятуйся хто може. Та все не так 
погано. Проти цих нічних розчарувань є один 
надійний спосіб – окрема спальня. Чи хоча б 
велика гарна ширма між розставленими якнай-
далі ліжками, наскільки дозволяє площа в меж-
ах однієї кімнати. Уявляєте, як романтично буде 
ходити один до одного в гості? Тоді мрії зали-
шаться мріями, любовний човен не розіб’ється 
об побут, богиня не привидиться пом’ятою тіт-
кою, а бог – мучителем, який хропить у смугас-
тій піжамі.

Людмила ЩЕРБАНЬ

ПРОТИ НІЧНИХ РОЗЧАРУВАНЬ Є ОДИН 
НАДІЙНИЙ СПОСІБ – ОКРЕМА СПАЛЬНЯ 



14

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
31

 б
ер

ез
ня

 2
02

3 
№

 1
3

Л
ю

ст
ер

ко
Усім відомий іронічний вислів «Човен 
кохання розбився об побут». Проте, на 
думку фахівців, різноманітні життєві 
негаразди й незручності – далеко не 
головні випробування для почуттів. 
Навпаки, інколи вони їх навіть поси-
люють. Набагато частіше кохання гине 
від одноманітності й нудьги. Саме тому 
корисно час від часу додавати в по-
дружні стосунки «перчику».

ЗАГОСТРІТЬ ПОЧУТТЯ «РОЗЛУКОЮ»
Навіть партнери, котрі щиро кохають 

одне одного, відзначають: із роками секс 
дедалі більше втрачає свою чарівність. 
Якщо до нього вдавалися для насолоди, 
то згодом він стає чимось на кшталт 
«трудової повинності». Хочеш – не хочеш, 
а будь ласкавий виконувати подружній 
обов’язок, щоб не образити другу поло-
вину. Партнер, якого бачиш щодня про-
тягом багатьох років, неминуче втрачає 
ореол загадковості, гострота почуттів 
непомітно спадає... Саме в цей момент 
утомлені одне одним чоловік і дружина 
починають шукати віддушину на стороні: 
коротка легка інтрижка видається їм 
єдиною можливістю знову відчути збу-
дження й радість сексу.

Та чи це справді так? І чи можна ожи-
вити згаслі почуття менш радикальним 
способом – без обману та зрад? Цими 
питаннями заклопотані нині в усьому 
світі. Більшість розвинених країн уже 
перехворіли на статеву розпущеність і 
вседозволеність і повернулися до моно-
гамної родини, традиційних цінностей. 
Схоже, у моду знову входять відданість 
та вірність.

Фахівці підбадьорюють: жити довгі 
роки з однією людиною, не охолонувши 
до неї й дістаючи насолоду від інтимної 
близькості, – цілком реально. Потрібно 
лише виявити творчість і фантазію. 
Французи, приміром, вважають, що один 
раз на п’ять років жінка мусить змінюва-
ти свій імідж: зачіску, макіяж, стиль 
одягу. Тоді партнер просто не встигне до 
неї звикнути. Те саме стосується й моде-
лі статевої поведінки: незле зі скромниці 
перетворитися на жінку-вамп, потім – на 
ласкаву кішечку, потім – вакханку тощо. 
Чоловікові здаватиметься, що кожного 
разу поруч із ним нова жінка, і думка про 
зраду навіть не з’явиться.

На батьківщині «сексуальної револю-
ції» – у Швеції – фахівці зі шлюбних 
стосунків радять чоловікам вносити в 
життя елементи гри. Приміром, потай від 
усіх призначати одне одному побачення 
в романтичних кав’ярнях або дансингах. 
Чи втікати на вихідні в інше місто й реє-
струватися в готелі під різними прізви-
щами, аби всі навколо вважали їх кохан-
цями, змушеними зустрічатися потай. 
Погодьтеся, це лоскоче нерви.

Останніми роками стало модно... жити 
в розлуці. Взагалі-то часто це вимушений 
захід: подружжя просто не може влашту-
ватися на роботу в одному місті, тож і 
мусять жити окремо, зустрічаючись на 
вихідні та свята. Проаналізувавши сто-
сунки таких «недільних чоловіків», фа-
хівці дійшли несподіваного висновку: 
їхнє сексуальне життя стає інтенсивні-
шим, ніж до розлуки, вони ставляться 
одне до одного ніжніше й уважніше, а під 

час коротких зустрічей активно надолу-
жують втрачене. Розлука загострює по-
чуття, тримає обох партнерів у тонусі. 
Але все-таки вона не повинна затягува-
тися. Через рік-два такого життя «неділь-
ні чоловіки» зазвичай розлучаються.

ПО НОВИЙ ДОСВІД –У СЕКС-ВОЯЖ
Одним із найпопулярніших засобів 

профілактики розлучень вважаються 
секс-вояжі. Втомлене одне від одного по-
дружжя вирушає у відпустку поодинці. 
Приміром, він – в Індію, вона – у Таїланд. 
Обох знайомлять із місцевими звичаями, 
ритуалами. Загальновідомо, що Індія і 
Таїланд – країни, де кохання й почуттєві 
задоволення зведено в культ.

Участь у секс-вояжах зовсім не озна-
чає, що мандрівники віддаються там хоті 
й розпусті. Кожен вирішує сам, обмеж-

итися йому роллю глядача чи випробува-
ти все на практиці. Обов’язкова лише 
одна умова: при всіх видах сексуальних 
контактів використовувати презерватив. 
Зустрівшись після такої відпустки, по-
дружжя зазвичай переживає новий пік 
взаємного інтересу. Починається актив-
ний «обмін досвідом», набутим у секс-
вояжах. Вражень вистачає на кілька мі-
сяців, а інколи й до нової відпустки. І 
після такого емоційного потрясіння про 
розлучення найчастіше вже не згадують.

– А що думають про «секс-вояжі» 
українські фахівці?

– Я гадаю, що є й менш радикальні за-
соби розв’язання інтимних проблем. 
Цілком можливо уникати одноманітнос-
ті, не розлучаючись і не влаштовуючи 
почуттям перевірку, – вважає директор 
Київської міської консультації «Шлюб і 
сім’я» Леонід Бистров. – Я порекоменду-
вав би навпаки – провести відпустку 
спільно. Тільки не збираючи картоплю 
на городі чи роблячи ремонт у задушли-

вій міській квартирі. Потрібно знайти 
можливість усамітнитися, забути про всі 
проблеми, вийти з ролі турботливих 
батьків, керівних працівників тощо. Від-
чути себе просто чоловіком і жінкою. 
Якщо пару вже не збуджує те, що вони 
робили раніше, – не гріх скористатися 
послугами секс-індустрії. Нині з’явилося 
чимало магазинів, де можна підібрати 
часописи, відеокасети, еротичну білизну, 
різноманітні пристрої. У пошуках го-
стрих відчуттів окремі подружжя вда-
ються до екстремальних методів: залуча-
ють до своїх сексуальних ігор третього 
(дівчину або хлопця), а то й інше подруж-
жя. Що ж, коли учасникам це подобаєть-
ся й вони йдуть на це добровільно… 
Сексологи давно переконалися, що в 
сексуальному житті можливо все, якщо 
це не пов’язано з насильством над парт-

нером. Хоча як лікар я не радив би в такій 
делікатній ситуації шукати третього. 
Усе-таки кохання – це таємниця двох.

ЧИ ВИСТАЧАЄ ВАМ ЕНЕРГІЇ
А ось східні мудреці вважають, що 

сучасні європейці потерпають від різно-
манітних сексуальних розладів, бо не-
правильно витрачають сили й енергію. 
На думку китайських медиків, головним 
постачальником як сексуальної, так і 
розумової енергії є один і той самий орган 
– нирки. Вони генерують потік енергії і 
спрямовують його в те чи інше річище. 
Якщо людина перебуває в стані стресу, то 
потік іде в найбільш перевантажену ді-
лянку – у мозок, а решті органів мало що 
дістається. Сил на любовні ігри, природ-
но, вже бракує, лібідо знижується.

На Заході цю проблему намагаються 
розв’язати найпростішим і найлегшим 
шляхом – ковтаючи стимулюючі препа-
рати. У Китаї вважають цей шлях пороч-
ним: не можна нескінченно виснажувати 

свої ресурси з допомогою стимуляторів. 
Необхідно постійно відновлювати свої 
природні запаси енергії за рахунок пра-
вильного добору їжі, фізичних вправ, 
спілкування з природою. Стародавня 
мудрість рече: якщо хочете пити із по-
судини, треба її наповнювати. Як же це 
робити?

Передусім слід визначити: чи вистачає 
вам енергії. Для цього торкніться паль-
цями живота приблизно на 5–6 сантиме-
трів нижче пупка. Потім помацайте ді-
лянку на 5–6 сантиметрів вище. Якщо 
нижня ділянка холодніша, це означає, що 
ви поступово втрачаєте життєві сили. 
Тепер торкніться внутрішньої поверхні 
ноги в ділянці коліна. Якщо ця точка 
холодніша, ніж внутрішня поверхня 
стегна, – ви потребуєте «підзарядки».

Сексуальну енергетику допоможуть 
пробудити кілька досить простих вправ. 
Станьте прямо, опустивши руки вздовж 
тіла. Уявіть, що срібна голка проходить 
крізь вашу голову та хребет, утримуючи 
їх у прямому й напруженому стані. Роз-
ведіть плечі і зробіть вдих, розширяючи 
діафрагму. Повітря при цьому має вільно 
входити через ніс, а не втягуватися, як 
насосом. Видихайте через рот, скорочу-
ючи діафрагму. Тепер станьте прямо, ноги 
на ширині плечей. З’єднаєте долоні і по-
тріть їх до відчуття тепла. Потім покла-
діть руки на ділянку нирок (на спину на 
рівні талії) пальцями одна до одної, 
ближче до хребта. Трохи зігнувши коліна, 
починайте плавно обертати стегнами 
проти годинникової стрілки, верхню 
частину тулуба залишаючи нерухомою. 
Виконавши 10 обертів, змініть напрямок 
обертання. Рекомендується робити до 
100–150 обертань двічі-тричі на тиждень, 
а можна і щодня. У такий спосіб ви лік-
відуєте енергетичний дисбаланс і відчу-
єте приплив сил. Важливо лише спряму-
вати їх у правильне річище.

Вороги кохання – жирні страви, ласощі, 
цукор, алкоголь, молоко та швидкозасво-
ювані вуглеводи. Вони роблять тіло важ-
ким, позбавляючи його любовного палу. 
Якщо не хочете, щоб уся ваша енергія 
пішла на перетравлювання їжі, – відда-
вайте перевагу білковим продуктам: рибі, 
овочам, фруктам, крупам, бобовим і пря-
нощам, особливо траві шавлії та часнику.

За традиційними китайськими уяв-
леннями, красива й вишукана любовна 
гра допомагає розв’язати відразу дві про-
блеми: відновлює потяг і знімає стрес. 
Причому ця гра зовсім не обов’язково має 
завершуватися статевим актом. Її можна 
практикувати в будь-який зручний мо-
мент протягом дня просто для того, щоб 
залишатися більш сексуальними й менш 
схильними до стресу. Особливо корисно 
присвятити одне одному кілька хвилин 
зранку, перед виходом на роботу. Через 
поцілунки, обійми, доторки партнери 
обмінюються енергією, яка потім під-
тримує їх протягом дня. Почуваючись 
коханими й жаданими, вони з нетерпін-
ням чекають наступної зустрічі. Чи не в 
цьому таємниця того, що на Сході прак-
тично немає фригідних жінок, а чоловіче 
безсилля трапляється у стократ рідше, 
ніж на «освіченому» Заході?

Лариса НІКОНОВА

ЧОВЕН КОХАННЯ 
РОЗБИВСЯ ОБ ПОБУТ 
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$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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Що змушує жити з нелюбимим 

чоловіком? Точної відповіді на 
це запитання не дасть, мабуть, і най-
кращий психолог. Одних тримають у 
сім’ї діти, других – гроші, третіх – страх 
самотності. Когось – почуття відпові-
дальності за непутящого чоловіка, а 
когось – найзвичайнісінька суспільна 
мораль, за якою – нормальний середньо-
статистичний громадянин має бути 
одруженим або заміжньою. А можливо, 
всьому причиною – нерозгадана жіноча 
логіка?

...Того недільнього ранку Ганна почу-
валася цілком щасливою. Їй 18 років, не-
щодавно вийшла заміж за любимого чо-
ловіка, що не тільки має до неї відповідні 
почуття, але й непогано заробляє, а отже 
– майбутнє забезпечене. Так завжди гово-
рила практична мама. Те, що новоспече-
ний чоловік полюбляв випити, Ганну 
анітрішки не засмучувало: зрештою, всі 
чоловіки на це грішать, а в Ігоря є два 
серйозних «плюси» – «золоті» руки і 
«хлібна» професія жіночого кравця.

Мрії про світле і затишне майбутнє 
перервав несподіваний гуркіт, а потім й 
істеричний жіночий лемент у квартирі 
нагорі. Чоловік сусідки, колись красунь-
гармоніст, усе життя пропрацював на 
заводі, заробляв мало, пив багато, періо-
дично впадав у шаленство. Сім’я трима-
лася лише на дружині, що працювала в 
перукарні і вважалася хорошим май-
стром, а тому діти в матеріальному плані 
ніколи не відчувалися обділеними. Але, 
щойно закінчивши школу, вони поспіши-
ли залишити галасливий і незатишний 
дім. Що змушувало їхню матір і далі му-
читися з алкоголіком-невдахою, було для 
Ганни загадкою.

Не розуміла вона і своєї старшої сестри 
Світлани, що вийшла заміж за 35-річного 
завідувача лабораторії одного з НДІ. Її 
благовірний не пив, заробляв пристойно, 
але був жахливо нудним, якимсь прісним. 
Якби ще Світланка палала до нього боже-
вільними почуттями, Ганна б її зрозуміла, 
але сестра давно збайдужіла до чоловіка 
і терпіла його лише заради сина. З Вовчи-
ком Сергій справді багато вовтузився, і 
дитина була до нього прив’язана, певно, 
навіть більше, ніж до матері.

Наступні 20 років промайнули непо-
мітно і щасливо, анітрохи не похитнувши 
переконання нашої героїні в тому, що 
головне в сімейному житті – любов. Єди-
не, що отруювало Ганні Володимирівні 
життя, – це відсутність дітей. Куди тільки 
вона не зверталася, по яких екстрасенсах 
і знахарках не бігала, все марно. Поступо-
во Ганна Володимирівна змирилася і 
спрямувала нерозтрачену енергію на са-
мовдосконалення: вивчила доволі при-
стойно англійську, освоїла комп’ютери, 
що тільки тоді з’явилися, заочно закінчи-
ла університет. Відтак до 35 років вона 
змогла отримати хоч і не дуже оплачувану, 
але цікаву роботу. Про гроші, як і раніше, 
не думала – чоловік зі своєю професією 
навіть на пенсії не пропаде сам і не дасть 
загинути їй.

Крах почався тоді, коли численні орди 
«човників» буквально закидали країну 
дешевим імпортом, і половина клієнток 
чоловіка почали отоварюватися на «бло-
шиних» ринках. Друга, заможніша, по-
ловина віддала перевагу фірмовим крам-
ницям і бутикам. Ігор Володимирович не 
встиг вчасно зорієнтуватися і, як кажуть, 

не потрапив «у струмінь». Запаси танули 
на очах, роботи не було, зарплати Ганни 
Володимирівни ледь вистачало на їжу, а 
чоловікові «зустрічі з друзями» почали 
перетворюватися на тривалі запої. Ганна 
Володимирівна, пометушившись, зна-
йшла собі місце перекладача в одному з 
перспективних видань. І хоча зарплата 
була не такою високою, як колись у чоло-
віка, вона все ж дозволяла підтримувати 
колишній спосіб життя і ні від кого не 
залежати. Тепер чоловік, від колишньої 
любові до якого не залишилося і сліду, 
почав дуже заважати.

Йти по-доброму він категорично від-
мовлявся. «Я тебе, заразо, – кричав він, 
– все життя утримував: одягав, узував, 
пику он яку наїла. А тепер зайвим став?» 
Ганна Володимирівна дивилася на чоло-
віка, що викликав колись такі високі по-
чуття, з жалем і презирством, і чим більше 
дивилася, тим прикріше їй ставало за себе 
і за вже таку близьку незатишну старість. 
«І який ти чоловік! – з образою вигукува-
ла вона. – Перша невдача – і ти розклеївся. 
Он Світланин Сергій у Кембриджі працює 
за грантом! У Оленки, лаборантки нашої, 
чоловік торбами на базарі торгує: весь 
тиждень шиє, а у вихідні продає. Ти навіть 
не ворушишся. Одне слово, так: не зна-
йдеш роботи, не перестанеш пити – подаю 
на розлучення!»

Всі полум’яні промови струшували, 
радше, повітря в квартирі, але аж ніяк не 
свідомість вічно п’яного або з похмілля 
чоловіка. Зрештою, жінка не витримала і 
подала документи на розлучення. Оскіль-
ки дітей не було, то справа вирішилася 
дуже швидко. Але про спокійне життя і з 
документами про розлучення мріяти не 
випадало: Ігор Віталійович навідруб від-
мовився розмінювати квартиру, потай 
сподіваючись, що екс-дружина відтане й 
усе буде як і раніше.

Звісно, жінку лякала перспектива са-
мотності, тим паче що в її віці багато хто 
згоден на будь-якого представника чоло-
вічої статі. От, приміром, у їхньому інсти-
туті працює Галина Олександрівна, док-

тор наук, розумниця, три мови знає. А 
особисте життя не склалося. Зрештою, 
вона вийшла заміж за такого ж самотньо-
го, як і сама, – електромонтера, що зайшов 
одного разу полагодити проводку. «Зви-
чайно, – зі смутком розповідала вона, – 
ніяких сильних почуттів між нами немає 
і сміємося ми з абсолютно різних жартів, 
– але я так стомилася від самотності, що 
рада будь-якій живій людині. До того ж 
він дуже хороший, добрий, хазяйновитий, 
хоча й, як той казав, зовсім не зіпсований 
освітою».

Такі міркування наштовхнули Ганну 

Володимирівну на думку – порадитися зі 
своїм колишнім однокласником, а нині 
сімейним психологом-психотерапевтом 
Валерієм Петровським.

– Для початку тобі слід розібратися у 
своїх почуттях і зрозуміти – чи справді ти 
хочеш розлучитися, чи лише намагаєшся 
такими погрозами змусити Ігоря зміни-
тися.

Адже що найчастіше змушує жінку 
жити з нелюбимим чоловіком? Страх са-
мотності, діти і «квартирне питання» – 
нерідко подружжя-вороги не бажають 
розмінювати свою, хай невеличку, але вже 
обжиту і звичну квартиру на дві маленькі 
і необлаштовані, вважаючи за краще тер-
піти один одного.

А буває, що за зовнішніми сварками 
стають непомітними глибокі та сильні 
почуття, що у найбільш критичний і від-
повідальний момент випливають назовні. 
Мені здається, що у вас із чоловіком саме 
така ситуація – інакше ти прийшла б не 
до мене, а до юриста. Розлучення нерідко 
свідчить не про повний розрив взаємин, 
а лише про бажання загострити почуття. 
Часто новий штамп у паспорті змушує 
екс-чоловіків ніби «струснутися» і всерйоз 
замислитися про те, що ж вони насправді 
втрачають і одержують. У полум’ї баталій 
на такі міркування найчастіше просто 
немає часу і бажання. Кожен з «поборни-
ків» будь-що-будь прагне відстояти свою 
позицію і завдати найдошкульнішого 
удару «супротивнику» – позбавити спіл-

кування з дитиною, знищити улюблену 
колекцію, виписати з квартири. Коли ж 
свого домігся, то нерідко виявляється, що 
всі ці дії були лише приводом для спілку-
вання, завуальованою можливістю сказа-
ти: «Бачиш, я тебе ще люблю, хочу, щоб ти 
змінився, і ми знову змогли б жити ра-
зом». Це як у молодших класах школи, 
коли хлопчик б’є дівчинку, яка сподоба-
лася. Коли ж почуття згаснули, вгасають 
і емоції, і бажання зайвий раз спілкува-
тися з партнером.

– Ну які почуття можуть бути до алко-
голіка?

– Річ не в алкоголі. Тим більше що ви-
ходила ти заміж за цілком благополучно-
го чоловіка, ви понад 20 років прожили 
разом, у вас дуже багато тих дрібних 
звичок і традицій, які міцніше за будь-які 
інші узи пов’язують людей.

Звісно, дружини алкоголіків, що про-
довжують, попри постійні сварки і скан-
дали, нести свій «хрест», викликають у 
навколишніх найбільше подиву. Але є 
таке поняття, як жінка-мати. Така до 
останнього вовтузитиметься з «нерозум-
ним дитям», без якого її життя просто 
втрачає сенс. І ніякі діти тут не допомо-
жуть – багато їх набагато самостійніші за 
свого батька і не потребують опіки.

Якщо хочеш, я з тобою попрацюю, а ні 
– вирішуй сама. Тільки коли приймеш 
певне рішення – будь послідовна. Тобто, 
якщо зрозумієш, що тобі насправді краще 
без чоловіка, то розмінюй квартиру і живи 
окремо. У мене маса клієнток, котрі то 
виганяють чоловіка, то, навпаки, при-
ймають – так і мучаться все життя. Якщо 
ж ти все ще любиш його, то спробуй до-
помогти, не відштовхуй остаточно, не 
будуй між вами нездолану стіну.

Спілкування з психологом хоч і змуси-
ло замислитися, та все ж остаточно войов-
ничого настрою не вгамувало. Продавши 
квартиру, що дісталася їй з сестрою у 
спадок, Ганна Володимирівна привела 
колишнього чоловіка в нотаріальну кон-
тору і, уклавши договір, вручила йому 
гроші за півквартири. Що з ними потім 
зробив Ігор Віталійович, вона так і не 
зрозуміла, але внаслідок якихось сумнів-
них комерційних операцій він залишився 
без грошей і кімнати в комуналці. Оскіль-
ки йти зі своєї колишньої житлоплощі він 
не збирався, жінці довелося звернутися 
до суду – за що ж вона, справді, віддала 
такі гроші! Ігор Віталійович аж до суду не 
вірив, що з ним справді не хочуть жити. 
Можливо, так воно й було. Домігшись 
рішення суду про те, що екс-чоловік 
зобов’язаний залишити зайняту житло-
площу без будь-яких компенсацій, Ганна 
Володимирівна так і не зважилася на 
останній крок: зібрати речі колишнього 
коханого і виставити його з ними за двері. 
Прийшовши того вечора додому, Ігор Ві-
талійович почав збирати речі, а потім 
подивився на колишню дружину, що за-
зирнула в кімнату, і зненацька запитав:

– А пам’ятаєш, Ганнусю, які ти мені 
колись смажила оладки, з яблуками й 
родзинками?

Саме оладки й вирішили справу. Ганна 
Володимирівна дозволила екс-чоловіку 
залишитися, лише попередила: до першої 
чарки. Ігор Віталійович тепер ходить ти-
хий, тверезий і сумний, але роботи так і 
не шукає.

Євгенія СОКОЛОВА

МОЖЛИВО, ВСЬОМУ ПРИЧИНОЮ – 
НЕРОЗГАДАНА ЖІНОЧА ЛОГІКА?
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Чоловіки відріз-
няються від жінок 
багато в чому, зокре-
ма і особливій потре-
бі у продуктах харчу-
вання. Так само як 
жінкам потрібні осо-
бливі продукти під 
час вагітності або для 
захисту від раку мо-
лочної залози, чоло-
вікам потрібні по-
живні речовини, які 
допомагають зберег-
ти м я̀зову масу, запо-
бігають раку проста-
ти і багато чому іншо-
му. 

Багато продуктів, 
якими тра диційно 
харчуються чоловіки, не є якнайкращим 
вибором для здоров̀ я. В той же час здо-
рове харчування і регулярні фізичні на-
вантаження можуть допомогти запобігти 
серцево-судинним захворюванням і 
проблемам з простатою, які є дуже небез-
печними для чоловіків старше 35 років. 

Варто зазначити, що продукти, що за-
побігають серцево-судинним захворю-
ванням, також підвищують потенцію 
чоловіка. А ще поживні речовини, корис-
ні для серця, поліпшуючі циркуляцію 
крові у всіх частинах тіла, захищають від 
раку і інших хронічних хвороб. 

Від якості живильних речовин зале-
жить і підтримка імунітету, запобігання 
втраті кісткової і м я̀зової маси. Потрібно 
також вести здоровий спосіб життя від-
мовитися від куріння і зловживання ал-
коголем, щодня приймати полівітаміни 
(склад яких підібраний виключно для 
чоловіків). 

Проте, додавши у ра-
ціон харчування про-
дукти, багаті поживни-
ми речовинами, напри-
клад, морепродукти, 
можна істотно поліпши-
ти здоров`я чоловіка. 
Морепродукти - це аф-
родизіаки – підвищують 
тонус і життєві сили, 
позбавляють депресій, 
зберігають молодість, і 
здоров̀ я, а також стиму-
люють статевий потяг. 
Найголовніше – те, що 
морепродукти багаті на 
цинк, а він бере участь в 
багатьох процесах в ор-
ганізмі, від виробни-
цтва ДНК до відновлен-
ня клітин. 

Цинк запобігає розвитку раку про-
стати, позитивно впливає на функціону-

вання чоловічої репродук-
тивної системи, підсилює 
вироблення сперматозої-
дів, підсилює імунітет, до-
помагає загоєнню ран, бо-
ротьбі з простудами і за-
паленнями, сприяє красі 
шкіри і волосся. Цинк від-
повідає за плодючість, ре-
гулює діяльність статевих 
гормонів і стимулює робо-
ту простати. 

Цинк містять й інші 
продукти, ось дані з книги 
«Мікроелементи і їх зна-
чення в житті організмів» 
А. Максимова: 

«Близько 0,25 міліграма 
цинку на 1 кг містять яблу-

ка, апельсини, лимони, інжир, грейпфру-
ти, всі м`ясисті фрукти, зелені овочі, 
мінеральна вода. 

У меді – 0,31 міліграм цинку на 1 кг 
Близько 2–8 мг/кг – в малині, чорній 

смородині, фініках, більшій частині ово-
чів, у більшості морських риб, у пісній 
яловичині, молоці, очищеному рисі, буряку 
звичайною і цукровою, спаржі, селері, по-
мідорах, картоплі, редьці, хлібі. 

Близько 8–20 мг/кг – в деяких зернових, 
дріжджах, луку, часнику, неочищеному 
рисі, яйцях. 

Близько 20–50 мг/кг – у вівсяному, яч-
мінному борошні, какао, патоці, жовтку 
яєць, в м̀ ясі кроликів і курчат, горіхах, 
горосі, квасолі, чечевиці, зеленому чаї, су-
шених дріжджах, кальмарах. 

Близько 30–85 мг/кг – в яловичій печін-
ці і деяких видах риб. 

Близько 130–202 мг/кг у висівках з пше-
ниці, які є якнайкращими постачальни-

ками цинку». 
Варто відзначити такі 

моменти, як нестача і над-
лишок цинку в організмі. 
Нестача цинку в організмі 
веде до ослаблення імуніте-
ту до шкірних хвороб і по-
гіршення потенції. Над-
лишку цинку не буває, хіба 
якщо він потрапляє до ор-
ганізму шляхом ін є̀кцій. У 
дуже окремих випадках 
перенасичення цинком 
приводить до шлунково-
кишкових хвороб і проблем 
з м я̀зовою координацією. 
Добова доза цинку 11–15 
міліграм, і бажано, щоб по-
трапляв він саме з їжею, в 
ній цинк знаходиться в по-

трібних сполученнях і правильно засво-
юється. Цинковмісні препарати має 
призначати тільки лікар.

КОРИСНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЧОЛОВІЧОГО ЗДОРОВ`Я                           

В ЄВРОПЕЙСЬКИХ НІЧНИХ КЛУБАХ КОКТЕЙЛЬ З 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАПОЮ REDBULL З ГОРІЛКОЮ 

НАЛЕЖИТЬ ДО ФАВОРИТІВ. МОЛОДІ ЛЮДИ 
ОСОБЛИВО ЦІНУЮТЬ КОМБІНАЦІЮ З АЛКОГОЛЮ 
І ЗБУДЛИВОГО ЕНЕРГЕТИКА - ТАК МОЖНА ВСЮ 
НІЧ ЗАЛИШАТИСЯ ПІД КАЙФОМ І ПРИ ЦЬОМУ 

НЕВТОМНО ТАНЦЮВАТИ. 
Федеральний інститут оцінки ризику в Німеччи-

ні застерігає, як повідомляє «Шпігель», що змішані 
з алкоголем енергетичні напої, можуть бути дуже 
небезпечними для здоров̀ я. Перш за все, призвести 
до порушень ритму серця, судомних припадків і 
відмови нирок. Вже зафіксовано декілька смертель-
них випадків. Одна людина померла до прибуття 
лікарів швидкої допомоги, після того, як випила 
такий коктейль. Інший 18-річний хлопець для кон-
центрації уваги при підготовці до здачі іспиту на 
водійські права, протягом декількох днів випив 
велику кількість банок з RedBull. У наслідок набря-
ку мозку і легенів у нього наступив колапс.

За повідомленням німецьких журналістів, токси-
кологічні центри у ФРН мають в своєму розпоряджен-
ні інформацію про небажані побічні дії таких напоїв. 
Проте, необхідно сказати, що до цих пір ще не виясне-

но, якими причинами може бути викликаний фізична 
шкода здоров̀ ю і чи дійсно енергетичні напої є при-
чиною летальних результатів.

У рекомендації призначеною для уряду, Федераль-
ний інститут оцінки риски радить не змішувати енер-

гетичні напої з алкоголем, а також утри-
матися від активного заняття спортом 
після його вживання. Дітям і вагітним 
жінкам зовсім слід відмовлятися від 
вживання енергетичних напоїв. Лідер 
продажів - RedBull рекламується як про-
дукт, який «заряджає енергією».

Парламентський державний секретар 
в Міністерстві захисту прав споживачів 
Улла Хайнен закликала до діалогу між 
виробниками напоїв і Федеральним ін-
ститутом оцінки ризику: «Я чекаю, що 
виробники перевірять свою продукцію і 
вкажуть на можливі небезпеки».

Про можливий ризик від вживання 
енергетичних напоїв, таких як RedBull, 
велися дискусії ще до впровадження їх 
на ринок. У деяких країнах виробники 
зобов̀ язані писати на банках поперед-
ження про можливу шкоду від вживан-
ня енергетиків. Через вміст в напої 

кислоти аміносульфону таурину, у Франції його на-
віть класифікували як медикамент. Проте, дане об-
меження на продаж було скасоване лише кілька років 
тому.

СПРИЧИНЮЮТЬ СУДОМИ ТА ВІДМОВУ НИРОК! 



19

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
31 березня 2023 №

 13
 

224.828.1773

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

LOOKING FOR
OWNER OPERATORS

MEI FREIGHT INC

Розмовпляємо польською і англійською мовами 

Водії CDL «А»

В малу транспортну компанію
з Bolingbrook, IL терміново 
потрібні на 
роботу

В малу транспортну компанію
з Bolingbrook, IL терміново 
потрібні на 
роботу

∇  Висока оплата 

∇  Траси  на вибір  – Midwest, OTR 

∇  Можливість швидкого авансу 

∇  Запропонуйте свої умови співпраці – домовимось!

Запрошуємо до співпраці 
власників вантажівок!

630.757.7660 
MEI 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

osem.info@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

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!

847.707.0065
773.317.8035
847.707.0065
773.317.8035
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...Приємні мрії про майбутній уїк-енд перервав прониз-

ливий дзвінок у двері. Відчиняю: на порозі стоїть чоловік 
із пом’ятими ромашками в руках і від нього несе перегаром. 
«Ти де був – пиво, чи що ти пив?» – запитую. «Ні, горілку», 
– чесно відповідає він, робить крок уперед, падає й миттєво 
засинає прямо на килимку в коридорі.

Вранці жертва «зеленого змія», прийшовши до тями після 
баночки пива, глибокодумно сказала: «Напевно, горілка була 
неякісна: давно я так не «відпочивав».

Ні, я зовсім не хочу сказати, що мій чоловік – великий 
любитель випити, однак компанію підтримати не відмовиться. 
І хоча трапляються «хлопчачники» рідко, та якось дуже вже 
«влучно». Ось узяти хоча б нещодавню зустріч з нагоди ювілею 
фірми, в якій він працює. Клятвено пообіцяв прийти раніше 
й у «людському» стані: у мене трапилася термінова робота й 
потрібно було побути з дітьми. Довгоочікуване шкрябання 
ключа в замку почула лише о третій годині ночі. Чортихаючись 
(знову не висплюся!), виходжу в коридор і бачу коханого не 
лише «веселим», а ще й мокрим із голови до ніг. «Невже це ти 
від жалю до мене стік сльозами?» – допитуюсь, давлячись від 
сміху. – «На мене, – каже, – напали, побили й кинули в Дніпро. 
А черевики (тільки тут помітила, що він босоніж) я сам зняв 
– щоб не втопитися». – «Хто ж це постарався? Може, у міліцію 
заявити?». – «Не знаю. Може, я і сам стрибнув. Точно пам’ятаю 
лише те, що плив».

Іншого разу – і зовсім анекдотична ситуація вийшла. За-
глядаю якось до кишені свого піджака і виявляю 100 грн. 
Зрадівши неочікованому подарунку долі (напевно, на щось 
відклала й забула), одразу відправилася до магазину здій-
снювати давню мрію – купити сковорідку з антипригар-
ним покриттям. Повернувшись, побачила, що мій нена-
глядний просто-таки оскаженів. «Ти, – каже, розлютова-
но водячи очима, – навіщо мої гроші забрала?» Виявило-
ся, напередодні, після бурхливого «обмивання» чиєїсь 
новонародженої дочки, він переплутав піджаки й сховав 
заначку (за «щасливим» збігом цього дня видали зарплату) 
до кишені мого піджака. «Так, – реготали ми з ним опісля, 
– ховати заначку до кишені дружини – це вже клініка!»

Тим часом, далеко не у всіх жінок вистачає душевних 
сил сприймати «загули» чоловіка з гумором. Особливо, 
якщо трапляються вони постійно. Гинуть почуття, дегра-
дує особистість – причому не лише питущої людини, а й 
її постійної супутниці. Не витримуючи постійної напру-
ги, жінка нерідко зривається, перетворюючись на класич-
ну карикатурну дружину, яка вічно скандалить і зі сково-
рідкою в руці. «А що робити, якщо більше нічим його не 
дістанеш?» – пояснила одна з таких.

– Справді, – підтвердив лікар-психіатр лікувального центру 
«Ноу-хау» Андрій Карачевський, – алкоголізм – хвороба сімей-
на. Адже сім’я – це єдиний організм, союз, заснований на 
любові й порозумінні, де в кожного є свої права й обов’язки. 
Члени сім’ї питущої людини намагаються адаптуватися, щоб 
вижити у важких і неприємних умовах. Чоловіки та діти за-
лежної людини або завзято намагаються обмежити споживан-
ня спиртного, або ж ставлять «хрест» на власному щасливому 
житті. Замість відчуття безпеки, довіри і любові в такій сім’ї 
оселяються страх, гнів, сором і образа. Сімейне життя стає 
найтяжчим тягарем і джерелом труднощів. Втрачається по-
розуміння – замість правди й відвертості з’являються неправ-
да, фальш і маніпуляції одного з подружжя іншим. Сім’я ізо-
люється і від зовнішнього світу. Все це часто означає «взаємо-
проникнення» у хворобу чоловіка чи батька.

– Чим це небезпечно?
 – Виникає співзалежність від алкоголю, яка також змінює 

особистість людини. Нерідко в дружини алкоголіка всі думки, 
почуття та вчинки зосереджуються навколо однієї болючої 
теми. Вона намагається взяти на себе роль головного в сім’ї: 
контролює поведінку «нерозумного» чоловіка, намагається не 
пустити його на зустріч із друзями чи відбирає гроші, щоб хоч 
якось обмежити споживання спиртного, готова відповідати 
за вчинки чоловіка, які він скоїв у нетверезому стані, намага-
ється захистити його перед начальством. Водночас у неї мож-
на спостерігати відмову від власних прагнень і потреб, готов-
ність до самопожертви, страх перед розлученням, занижену 
самооцінку, а також маніакальні переживання з приводу 
майбутнього. Згодом з’являються злостивість і сварливість – 
через кожний найменший привід і без нього.

– А як реагують діти? Я чула, що існує ген алкоголізму. 
Проте не завжди син алкоголіка починає пити?

 – Американські учені встановили, що існує схильність до 
захворювання на генетичному рівні, як до інших спадкових 

захворювань. Цікаві дослідження проводили на близнюках: 
одних залишали в їхній рідній сім’ї, а інших віддавали при-
йомним батькам. У перших спостерігалися дві крайності: або 
вони самі починали пити з ранніх років, або, бачачи негатив-
ні приклади впливу алкоголю, не доторкалися до спиртного 
протягом усього життя. Другі, не бачачи згубних наслідків 
пиятик, можуть розпочати пити, хоча й живуть у звичайній, 
здоровій сім’ї.

– Чи можна розпізнати алкоголіка до весілля, і взагалі, із 
чого розпочинається алкогольна залежність?

 – Як правило, залежні від алкоголю люди вибирають собі 
авторитарних дружин. Такому чоловіку дуже зручно – за 
нього все, як у дитинстві мати, вирішує дружина. До речі, по-
ведінка чоловіка, як невихованої дитини, – один із перших 
«дзвіночків» захворювання. Дружина ж заохочує інфантильну 
поведінку, а коли починає вимагати, щоб поводився як дорос-
лий, виникають проблеми. Починається все з того, що людина 
може випити і поступово втрачає відчуття норми. Потім ви-
никають провали в пам’яті («тут пам’ятаю, а тут не пам’ятаю»), 
бажання похмелитися вранці. Між іншим, похмелитися новою 
дозою спиртного – безглуздо, адже опісля буде ще гірше. Ко-
лись в такій ситуації пили розсіл, кисломолочні продукти або 
їли борщ. Якщо ж людині стає легше від нової дози алкоголю, 
приміром, баночки пива, виходить у неї вже формуються па-
тологічні механізми.

Потім виникає безсоння, коли людина прокидається в 
чотири-п’ять ранку і більше заснути не може. Зникає блювот-
ний рефлекс на алкоголь: здорова людина звичайної статури 
повинна реагувати на 300–500 грамів горілки. Потім людина 
вже може пити без міри, аж до коматозного стану, коли за 
столом падає «обличчям в салат». У такої людини повністю 
втрачається кількісний контроль, коли «випив менше, ніж 
хотів, але більше, ніж зміг».

Взагалі ж, найбільша алкоголізація відбувається у віці від 

25 до 35 років. Потім людина уже виробляє свою власну толе-
рантність: де і з ким пити можна, а де – ні.

– Як правильно поводитися з таким родичем?
 – Для початку потрібно засвоїти, що алкоголізм – це хво-

роба, а не проста відсутність сили волі. Тому всілякі докори та 
сварки дають дуже сумнівний ефект. Щоб не давати подібним 
чином виходу негативній енергії, краще попрасувати білизну 
чи помити підлогу. Нічого не вирішують і патетичні докори 
та нотації, тому що винний прекрасно знає все, про що йому 
говорять чи хочуть сказати. Це його може лише спровокувати 
до наступної брехні й змусити давати обіцянки, які він не 
зможе виконати. Не варто приймати і явно нездійсненні обі-
цянки: обманюючись і роблячи вигляд, що віриш, можна пере-
конати хворого, що він може всіх перехитрити.

Нерідко дружини вдаються до шантажу, говорячи: «Якби 
ти мене справді любив, то не пив би...» Подібні висловлювання 

нічого не змінюють, 
оскільки людині не під 
силу змінити ситуацію. 
Це рівнозначно тому, що 
дорікнути хворого на 
риніт – мовляв, якби ти 
любив мене, то не засту-
дився б.

Пустопорожні погро-
зи («розлучуся», «вижену 
на вулицю» і т.п.) лише 
дають алкоголіку мо-
ральне право несерйозно 

ставитися як до слів дружини чи інших члени сім’ї, так і до 
своїх власних. Пошуки захованого алкоголю змушують 
шукати нові потаємні місця, а ховання і виливання спирт-
ного лише провокує до ще наполегливіших спроб його зна-
йти і зрештою напитися. Деякі родичі алкоголіків намага-
ються «взяти удар на себе», складаючи їм компанію, але це 
зовсім не означає, що алкоголік вип’є менше, чи не звалить-
ся під стіл від однієї чарки.

Реагувати на «веселий» настрій чоловіка потрібно якомо-
га холоднокровніше. Якщо загул трапляється раз на місяць, 
то можна й поспівчувати. Якщо частіше, то потрібно по-
старатися так організувати свій побут, щоб не залежати від 
стану питущого чоловіка чи дружини.

– Ви говорите, алкоголізм – хвороба й тяга до нього в 
хворих нездоланна. Та навіть найзатятіший пияк може 
взяти себе в руки і якийсь час не пити. Приміром, у нас у 
будинку одному з таких якийсь знайомий пообіцяв $100, 

якщо він не питиме три місяці. Бідолаха справді весь уста-
новлений термін ходив тверезий, як скельце.

  – Ремісії можна домогтися різними способами. Інколи 
людина цілком спонтанно вирішує не пити. Буває, 20 років не 
п’є. Але якщо залежність раз виникла, то все може проявити-
ся раптово. Досить стресу чи якого-небудь захворювання, щоб 
усе почалося знову.

– Тобто, вилікуватися все-таки можна?
 – Так, але не за один день, як це обіцяють реклами модних 

центрів. Кодування – не панацея. Деяким справді допомагає і 
вони не п’ють понад десять років. А інші «зриваються» через 
півроку. Тут дуже важливо, як проходить період реабілітації. 
У цей час дуже важлива розумна допомога близьких. Адже в 
багатьох за роки спільного життя сформувалася звичка ко-
мандувати питущим чоловіком, повчати, не сподіватися на 
його допомогу. Виходить, людина й хоче стати іншою, а зміни-
ти свою роль у сім’ї не може. Не треба залишати людину на-
призволяще, однак не варто й надмірно опікати її, виконувати 
замість неї роботу. Це слід робити лише в тому випадку, якщо 
людина сама про це просить.

Велику допомогу можуть надати в такий період товариства 
анонімних алкоголіків. Вони допомагають людині знайти своє 
місце в житті, вчать не просто бути тверезим, а жити тверезо. 
Там, до речі, є і групи співзалежних, де допомагають родичам 
тих, хто кинув пити, правильно будувати взаємовідносини в 
сім’ї.

– Загалом, наскільки я зрозуміла, якщо алкоголік потра-
пить до рук досвідченого психіатра, то в нього є шанс 
стати нормальним членом суспільства. Питання лише в 
тому, як переконати його звернутися по допомогу?

 – Існує методика кризової інтервенції (вона з успіхом за-
стосовується в нашому центрі), яка може допомогти людині 
усвідомити, що їй потрібно лікуватися.

Євгенія СОКОЛОВА

ЯК ДОПОМОГТИ 
ЛЮДИНІ 

УСВІДОМИТИ, 
ЩО ЇЙ 

ПОТРІБНО 
ЛІКУВАТИСЯ
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і У родині Потяк з села Бистрець Вер-
ховинського району нині служать 

голова сімейства Іван Потяк і старша 
донька Юля. Обоє – у 201 верховинському 
батальйоні тероборони. У червні мину-
лого року вони поховали сина і брата – 
офіцера ЗСУ Степана Потяка. Він боро-
нив країну з 2016.

ТОЙ САМИЙ ВОРОГ
У селі Бистрець, де починається перша 

хата, здаля видно червоно-чорний прапор 
на городі. Він висить над могилами двох 
упівців. На металевому паркані є таблич-
ка: «Тут поховані вояки Української По-
встанської Армії, що віддали своє життя 
за незалежність України».

Цих хлопців убили в лісі. Тогочасна 
влада не дозволила хоронити їх на цвин-
тарі, тож тато одного з них поховав їх тут, 
бо це була його земля.

З Бистреця в УПА воювало багато 
люду. На цвинтарі, під старою дзвіницею, 
є таблиця – 23 людини.

Дехто й не похований по-людськи, 
адже, кажуть місцеві, переважно тіла за-
бирали до райцентру й скидали невідомо 
де. Аби пам’ять не лишалась. Але люди 
нікого й нічого не забули, тим більше 
ворог – той самий.

Нині з маленького села Бистрець, де 
160 виборців, на війні – 10 людей. Біля 
церкви дві свіжі могили з синьо-жовтими 
й червоно-чорними прапорами – Ан-
дрія Бощука й Степана Потяка.

ТАКА РОДИНА
На хаті Потяків червоно-чорний пра-

пор й раніше висів постійно. Голова сі-
мейства Іван Потяк порається біля маши-
ни. Щось ремонтує, бо завтра має везти 
доньку Юлю на потяг – на службу.

І пан Іван, і Юля – обоє бійці 201 окре-
мого батальйону територіальної оборони 
Верховини. У червні, після загибелі сина, 
Івана Потяка перевели у пункт постійної 
дислокації батальйону. Тому він на місці. 
А Юля після десятиденної відпустки ви-
рушає на схід. Перед від’їздом погодилась 
поговорити.

Наша родина така завжди 
була. Дідусі, бабусі, тато з ма-
мою – завжди були активні, 
патріотичні, – розповідає Юлія 
Потяк. – Говорили про УПА, 
про національний рух, коли це 
ще не було так популярно, як 
зараз. Мама у школі, тато – у 
Будинку культури. Вони учас-
ники обох Майданів, завжди 
мали активну позицію і нас 
вчили. По маминій лінії і бабу-
ся з дідусем були вивезені у 
Сибір. Там і познайомилися. По 
татовій лінії вивезли прадіда і 
прабабу. Моя баба народилась 
у засланні.

Дівчина проводить до за-
тишної дерев’яної веранди. Усі 
дерев’яні вироби, які тут є – це 
роботи її батька. На одній стіні 
з дерев’яного бруска вирізьбле-
ний козак з шаблею на коні та 
напис: «Борітеся – поборете». 
Це подарунок для молодшого 
14-річного сина Богдана. А на-
впроти інша картина – кремез-
ний козарлюга з мечем і також 

напис: «Душу – Богові, 
честь – для себе, життя – 
Україні». Це був подару-
нок на повноліття для 
старшого сина Степана.

У куті велике сімейне 
фото подружжя Потяків 
та їхніх чотирьох дітей. Це 
було Різдво, остання коля-
да Степана.

ДОБРИЙ «ВІКІНГ»
Степан Потяк у 2016 

році пішов на строкову й 
одразу підписав контракт. 
Почав з солдата, потім 
сержант, далі – офіцер-

ський контракт. Він був командиром 
танкової роти 128 бригади.

Юля розказує, що після бистрецької 
школи Степан навчався у Прикарпатсько-
му військово-спортивному ліцеї-інтер-
наті. Але казав, що ніколи не буде ні 
правоохоронцем, ні військовим. Втім, 
склалося по-іншому.

До війни Степан працював на заводі у 
Франківську, мав спеціальність, пов’язану 
з інженерною справою – налаштуванням 
станків під комп’ютерні програми, – роз-
казує сестра. – Та технічна робота йому 
подобалась. Але відмовився на користь 
військової кар’єри.

Через службу вдома бував рідко, але 
завжди старався приїхати, як випадала 
нагода. Мав позивний «Вікінг», бо носив 
відповідну зачіску й довгу бороду.

Про війну, про свою службу не надто 
хотів говорити, якось нас старався від 
того оберігати, – каже Юля. – Він був з 
тих людей, у кого все завжди добре. Вже 
потім, після його смерті, я дізналась якісь 
історії від його друга. Він був такою лю-

диною структурованою, дисциплінова-
ною, але разом з тим добрий, відкритий. 
Був веселою людиною у побуті і в житті. 
У ньому все поєднувалося. Степан Потяк 
загинув 21 червня 2022 року на Запорізь-
кому напрямку. Йому було 27.

ЮЛЯ «КУЛЬТУРА»

Юля служить з квітня минулого року. 
До війни після університету працювала 
у Верховинському відділі культури, звіль-
нилась майже перед вторгненням.

Каже, коли все почалося, кожен нама-
гався якимось чином бути корисним, 
шукав своє місце. Юля хотіла в тероборо-
ну. Але першим туди пішов батько. Вона 
ж лишалась вдома, аби допомагати мамі 
з господаркою. А на початку квітня і Юля 
пішла у батальйон. У зону бойових дій 
відправилися одразу після Великодня.

З того часу вдома вона вдруге. Перший 
раз приїжджала, коли загинув брат.

Мені особисто відчувається якась не-
стача цивільного життя, – говорить ді-
вчина. – Тому, коли випадає нагода, на-
магаюся трошки пожити тим життям, яке 
було до війни. Чи відвідати кав’ярню, 
перукарню, чи зробити нігті. І кожен так. 
Не дратує, що люди сидять по кав’ярнях. 
Та коли дивишся на чоловіків, у першу 
чергу, в якісь добрій фізичній формі, то 
мимоволі питаєш себе: це військовий у 
відпустці чи людина, яка переховується 
від військкомату?

Юля має позивний – «Культура». Бо всі 
знають, де вона працювала раніше. У 
багатьох до війни так і була записана в 
телефоні – «Юля Культура».

Показує фото з «Артистом» – Василем 
Коржуком, актором львівського театру 
імені Заньковецької.

Він родом з Верховини й пішов служи-
ти у наш батальйон, – розказує Юля. – Це 
ми разом вели захід на День ЗСУ. То була 
приємна робота.

У батальйоні, крім неї, служать ще 
кілька дівчат – водійки, медики, кухарки. 
У неї робота пов’язана з документообігом.

Це не окоп, я не стрілець, але ясно, що 
перебуваєш у зоні бойових дій, де ризики 

БАТЬКО З ДОНЬКОЮ ВОЮЮТЬ 
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є незалежно від того, що робиш. У когось 
більші, у когось менші, – каже дівчина.

Хоч батальйон називають «Верховин-
ським», але тут багато людей з різних 
куточків України.

З квітня по червень Юля була разом з 
татом, але бачились вони рідко, бо ж 
різні підрозділи й різні завдання. Каже, 
батькові, напевно, було важче.

На схід Юля повезе з собою гуцульські 
голубці для побратимів. Вже наробила 
цілу каструлю. Більше нічого не замовля-
ли. Адже усім базовим забезпечені – не 
голодні, вбрані. Серед основних потреб 
– автівки, дрони, протидронові рушниці, 
снайперське обладнання.

Помагають і наші верховинці, і кожен 
шукає знайомих через знайомих, і у все-
українські фонди пишемо, – розповідає 
Юля Потяк. – От, потрібна машина, то 
родина скинулась і купила. Це типовий 
випадок. Такого у нас в батальйоні теж 
багато. Усі допомагають, хто чим може.

Я змінилась і то не в кращий бік. Дуже 
мало людей за війну змінилося на краще, 
– говорить Юля. – Або лишаються як є, 
або якісь риси загострюються. Десь лю-
дина закривається, жорсткішає. Пріори-
тети загострюються, бачиш чіткіше. 
Людей міняє смерть на війні, а там ти з 
цим стикаєшся постійно.

Світлана ЛЕЛИК

«БЕШКЕТНИКИ СІРКА»: НА ФРОНТІ ЗАГИНУВ 
ЗАСНОВНИК РОЗВІДЗАГОНУ ІВАН ЩЕГОЛОВ
Засновник розвідувального загону 

«Бешкетники Сірка» Іван Щеголов 
загинув у бою. Про смерть воїна пові-
домив блогер Ігор Лачен у Телеграм  та 
побратими Щеголова у Інстаграм..

«Один із засновників нашої родини, 
найголовніший Бешкетник «Щегол» 
загинув. Він був одним із тих, хто йшов 
першим у бій, завжди вів за собою лю-
дей, ніколи його усмішка не сходила з 
його обличчя», - ідеться у дописі.

Як зазначається, Щеголов ще у 2016 
році вступив до лав добровольчого ба-
тальйону ДУК. Він протистояв окупан-
там під командуванням Да Вінчі, пер-

шого добровольця України Дмитра 
Коцюбайла, який став першим Героєм 
України за життя.

«У боях за нашу державу загинув Іван 
Щеголов, засновник розвідувального 
загону «Бешкетники Сірка» – воїн най-
кращий з найкращих. Ти прийняв нас 
до себе як у сім’ю, бойовий командир, 
який вів за собою в бій людей, які, без-
сумнівно, підуть за тобою. Який біль 
тебе втратити, для країни це величезна 
втрата. Вальгалла відчинила свої ворота, 
тебе там зустрічають віддаючи салют. 
Завжди в серці», – додали побратими.

Тарас ЗДОРОВИЛО

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.

ЗА ЗАГИБЛОГО СИНА
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і У хаті Марії Сорокоумової з-під Мелітополя, яку 
вона майже викупила якраз перед вторгненням, 

тепер живуть російські військові. В окупації надивила-

ся ганебних обшуків, доносів, як у сталінські часи, і 
навчилася захищатися по-жіночому.

«Що, стерво, сильно дуже за Україну виступаєш?». 
Знавіснілий бурят жбурнув на підлогу дитячу синьо-

жовту ракету і розчавив берцями. Марія геть забула її 
сховати.

«А це що таке?» – знову люто зашипів він. На комоді 
висіли малюнки з українськими віршами, які ще до ві-
йни в дитсадку Ярику дали вивчити. «Вірш…» – відпо-
віла Марія. Жінка вже побіліла від страху. Тим паче в 
сусідній кімнаті спав малий. «Чому українською мо-
вою?» – хамовитий бурят став ще зліший. «Бо до вашо-
го приходу тут була Україна…». 

«Хохолка до кісток»
34-річна Марія Сорокоумова двічі втікала від війни. 

Перший раз – із рідного Криму. Там її завжди називали 
«хохолкою до кісток». Так дідусь виховував, він, до речі, 
родом із заходу України.

Марія каже, завдяки окупації Криму дізналася, яка 
гарна Україна – багато де встигла пожити, навіть волон-
терила у зоні АТО. В останні роки осіла під Мелітополем, 
у селі Матвіївка. Усе складалося, жінка думала – стіль-
ки всього з’ївши, нарешті буде добре.

Поруч п’ятирічний син від першого шлюбу, щойно 
знайшла своє кохання. Щаслива. Працювала на пошті, 
була наймолодшою поштаркою в Запорізькій області. 
Коло хати завела чималу господарку – розводила качок, 
гусей, курей, сапала городи, словом, ця жінка роботи 
ніколи не боялася.

Якраз перед великою війною майже викупила хату. 
«Тепер у ній живуть не наші», – сумно всміхається пере-
селенка. 

Було страшно
У той страшний день Марія мала повно планів: поїха-

ти на базар купити мішок борошна, взуття для сина і 
парфуми, про які давно мріяла.

Їхнє село одразу дуже бомбили – поруч були і колиш-
ня військова частина, і військовий ліцей. Перший тиж-
день люди не вилазили з підвалів. Виїхати вже не було 
як – міст зірвали.

«Пам’ятаю двох хлопців: Сашко і Андрюха – вияви-
лися бійцями ЗСУ, відбилися від своїх, – розповідає 
жінка. – Місцева бабуська сховала у себе в підвалі. 

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

ЩОБ НЕ  
БОЯТИСЯ,  

СПІВАЛИ «ОЙ, 
У ЛУЗІ…»:  

ЯК ПЕРЕСЕЛЕНКА 
«ДОРОГОЮ  

СМЕРТІ» ВТІКАЛА 
З ОКУПАЦІЇ ДО 
ФРАНКІВСЬКА
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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

Хлопцям дуже пощастило, що потрапили саме на неї, 
адже у нас пів села – проросійське. Я принесла трохи 
чоловікового одягу. Вони перевдягнулися, а форму і 
документи спалили. Змогли видзвонити своїх, того ж 
дня по них приїхали побратими. Хлопці перед тим по-
передили нас: «Якщо приїдуть не на «хаммерах», вбий-
те нас. Бо «хаммери» є тільки в наших». 

В окупації Марія найперше помчала в управління, 
де здавала документи для соціальних виплат на сина. 
Треба було негайно позабирати всі «папери» з відомос-
тями про його батька-військового.

«Не дам. Не маю права», – сталевим голосом вперла-
ся чиновниця. «Даш. Інакше я все тут розтрощу», – Ма-
рія вже була не при собі. Документи вона таки забрала. 
Палила просто у кабінеті. «Що 
боїшся?» – засміялася чиновни-
ця. До речі, зараз вона колабо-
рантка. 

Малого Ярика жінка добряче 
вимуштрувала, що тато – ніякий 
не військовий, а охороняє склад 
з іграшками.

Люди в селі зникали. Деко-
трих застрелили – п’яні росіяни 
так собі захотіли. Окупанти дуже 
боялися «азовців», тому на вули-
цях лапали чоловіків і змушува-
ли роздягатися, щоб перевірити 
наявність характерних татую-
вань, світили чимось на руки, 
оглядали, чи часом нема мозолів 
від автомата.

Як тільки в селі почалися ма-
сові обшуки, Марія найперше 
заховала військову медаль Яри-
кового батька. У псячій буді. 
Присипала сіном. 

За кожного проукраїнського 
окупанти платили 10 тисяч ру-

блів – треба було просто показати де живе. І люди зда-
вали.

До Марії теж приїздили. Буряти з кадирівцями ро-
били обшук. Питали, де сім’я такі гроші заробляє, що в 
хаті є і мікрохвильова, і духовка, і плазмовий телевізор, 
і паркан на подвір’ї гарний. «Працюємо, не пиячимо – 
так і наскладали», – відповіла Марія. 

Жінка ще кілька місяців продовжувала носити лю-
дям українську пенсію, хоча було дуже страшно. В су-
сідньому селі двох поштарів росіяни переїхали танком 
і тиждень не давали забрати тіла.

«Я розвозила пенсію на велосипеді, в кишені трима-
ла газовий балончик, – розповідає Марія. – Боялася, але 
мусила робити свою роботу – бо ж зарплатня йшла».

Коли в селі почули про звір-
ства в Бучі, жінки дуже наляка-
лися. Перестали доглядати за 
собою – аби окупантам навіть 
наближатися було неприємно. 
«Брудне волосся, занедбані бро-
ви і нігті, ніякої косметики і 
депіляції… Знаєте, з часом я 
просто перестала себе впізнава-
ти в дзеркалі, але це був мій 
самозахист», – каже Марія.

Звісно, не всі жінки злякали-
ся. Багато хто був радий росія-
нам. У сусідньому селі, казали 
люди, 15-річна дівчина завагіт-
ніла від бурята і той одружився.

«А ще був такий випадок під 
Бердянськом, коли двоє моло-
дих росіян прийшли до місце-
вих, сказали, що не хочуть вою-
вати і попросилися на роботу. 
Віддали зброю і працювали на 
городах, – розповідає Марія. – 
Але мені навіть таких не шкода. 
Це все одно окупанти».

Тут повітря – солодке
Евакуюватися не вдавалося довгий час. Складно було 

знайти надійного перевізника. Але якось улітку о п’ятій 
ранку до хати залетіла подруга. «Маша, їдеш? Але вже». 
– «Куди?». – «Нас з чоловіком щойно відпустила ФСБ. 
Тут більше не можна лишатися».

Марія з Яриком зібралися за п’ять хвилин, просто в 
піжамах погнали до машини. Коханий зостався вдома 
– тоді вже не випускали чоловіків до 35 років. Та й в 
автівці було тільки два місця.

У колоні до блокпоста їхнє авто було 686-те. Чотири 
дні в черзі. Під пекельним південним сонцем. Жахлива 
антисанітарія. «Ми з подругою не витримали і пішли 
прибирати узбіччя – воно ж усе смерділо нереально», 
– пригадує переселенка.

Окупанти привозили цистерни з водою. Люди гріли 
ту воду під сонцем, рушниками затуляли одне одного і 
так милися. Багато жінок були з немовлятками.

Найважче було минати село Кам’янське – так звана 
дорога смерті. Сіра зона. Їхати треба швидко і лише по 
слідах попередньої машини – все заміновано. Півтора 
години тягнулися вічність. Аби не з’їхати з глузду, спі-
вали «Ой, у лузі червона калина».

«Коли побачили блокпост з українським прапором, 
все одно не вірили, думали – точно підстава, – усміха-
ється Марія. – Аж коли водій крикнув «Наші!», навіть 
діти заплакали на радощах. Знаєте, це таке дивне від-
чуття… У тебе вже, ніби й немає дому, але ти відчуваєш, 
що нарешті вдома. Тут повітря – солодке».

У Франківську жінку з сином прихистили волонтери 
«Час добра і милосердя» в «Домі матері і дитини». Той 
день, каже, пам’ятатиме до кінця життя. Вперше за ба-
гато часу нормально помилася, смачно поїла гарячого 
супу з фрикадельками і виспалася.

«Нарешті відчула, як добре спати без шкарпеток, – 
сміється Марія. – Випростатися в повний зріст на 
м’якому ліжку. Для щастя багато не треба. Повірте мені».

Наталя МОСТОВА
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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!!

Про те, як загинув її чоловік, роз-
кажуть, коли війна закінчиться. 
Зараз не можна.

Одне точно відомо – це була ге-
роїчна смерть у червні 2022-го на 
Херсонщині, вночі. Боєць свідомо 
пожертвував собою заради того, що 
вважав ціннішим за власне життя. 
На тому бойовому завданні він єди-
ний загинув.

На похорон харків’янина Сергія 
Сисоєва з’їхалося купа люду. Сотні. 
Його багато хто знав і поважав.

Морський спецпризначенець, 
водолаз-розвідник, старшина 2 
статті, старший оператор з озброєн-
ня 73 морського центру спеціальних 
операцій, майстер спорту з кікбок-
сингу Сергій Сисоєв мав феноме-
нальний талант до військової спра-
ви. Мріяв стати офіцером. Не встиг.

Боєць був настільки потужним 
професіоналом, що до останнього 
ніхто не вірив у його загибель.

ПРО НЬОГО І ДЛЯ НЬОГО

Дружина воїна, 26-річна переселенка з Харкова Іри-
на Сисоєва, яка зараз живе в Івано-Франківську, взяла 
на себе місію – аби якомога більше людей дізналися про 
її полеглого героя. Каже, кохала його так сильно, як 
буває раз в ніколи. Досі кохає.

Тепер Сергій живе у малюнках і віршах її поетичної 
збірки. То присвята для чоловіка. Там про нього і для 
нього. Вся поезія, як і їхні стосунки, просякнута кохан-
ням і війною.

Збірку «Людина як поле бою» 
вдова видала торік. Багато віршів 
написала ще до загибелі чоловіка. 
Але більше – після трагедії.

Жінка роздає збірки по бібліо-
теках, також купують ті, хто знав 
Сергія, і не знав. Першу сотню 
примірників розібрали одразу. 
Другу – теж. Уже втретє переви-
дала.

А в т о р к а 
ілюстрацій Іри-
на Ф у рма н – 
жінка, з якою 
Сисоєва позна-
йомилася під 
час евакуації. 
Стали рідними 
д у ш а м и .  І  в 
житті, і в твор-
чості.

Кожна ілю-
страція – з сен-
с о м .  Н а п р и-

клад, синій светр передали дружині 
після втрати Сергія, той светр «бачив» 
оборону Миколаєва і Маріуполя. З 
обрізаної пластикової пляшки Сергій 
пив чай десь під Миколаєвом – місце-
ві пригостили. Великий м’який вед-
медик – подарунок для донечки, за два 
тижні до загибелі. Сергій постійно 
дарував ведмедиків і донечці, і дру-
жині. Всі ті ведмедики постійно з 
ними переїжджали з місця на місце.

СВІЙ ШЛЯХ

Вони одружилися, коли Сергій уперше приїхав до-
дому із зони АТО. Молодий і гарячий юнак пройшов 
Революцію Гідності, одним із перших кинувся на Схід 
воювати. Професійний спортсмен мав добру фізичну 
підготовку, витримку і стійку психіку, дуже багато 
тренувався, щоб потрапити до «морських котиків». 
Потрапив.

Пара переїхала на Миколаївщи-
ну, в Очаків, у військове містечко. 
Іра не бачила чоловіка місяцями 
через постійні відрядження.

«Я змирилася, що в нього на пер-
шому місці завжди робота, – каже 
жінка. – Хоча це не була його робо-
та, швидше – місія, пристрасть 
усього життя, призначення… Коли 
бачила, як горять його очі, трохи 
навіть заздрила – людина пішла 
саме тим шляхом, до якого покли-
кана». 
БІЛЯ МАРІУПОЛЯ БУЛО НАЙВАЖЧЕ

«Російські кораблі підходять все 
ближче і ближче. Різне може стати-
ся – просто будь готова…» – сказав 
Сергій за тиждень до повномасш-
табного вторгнення.

«Але він навіть не припускав, що 
росіяни попхають з усіх боків. Ду-
мав, штурмуватимуть Донецький 
напрямок», – згадує Іра. 

Того дня його викликали перед 
п’ятою ранку. Бомбили порт і вій-

ЩОБ УСІ ПОЧУЛИ ПРО НЬОГО: У ФРАНКІВСЬКУ ДРУЖИНА 
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ськову частину. Іра з дев’ятимісячною 
донечкою Софією побігли в укриття.

Періодично телефонував Сергій і давав 
вказівки що робити. Десь на третій день 
сказав спалити всі його нагороди, доку-
менти і фотографії, бо «якщо сюди зайдуть 
орки, то просто пошматують за те, що 
дружина військового».

Іра не послухалася – все поклала до 
пакету і закопала. Потім він їй дякував.

Далі були ночівлі в підвалі, обстріли, 
евакуація, постійні переїзди туди-сюди. 
Спершу Іра з дитиною осіли на Вінниччи-
ні, потім у гірському селі в Чернівецькій 
області.

Гірська тиша трохи заспокоювала, хоча 
спочатку жінка кидалася навіть від звуку 
машини. А від гулу літаків 
зіщулюється по сьогодні.

Сергій стояв на обороні 
Миколаєва, Одеської об-
ласті, воював на Маріуполь-
ському напрямку, тоді – 
Херсонщина.

Біля Маріу поля було 
найважче. Саме тоді Іра 
вперше в житті відчула роз-
пач у його голосі.

ЦЕ БУЛО НЕМОЖЛИВО

За тиждень до загибелі 
бійця відпустили на кілька 
днів до сім’ї. Вони багато 
гуляли горами, сміялися, говорили, готували 
смачну їжу, фотографувалися. Сергій не міг наті-
шитися Софійкою – його маленька принцеса так 
підросла за кілька місяців.

Сергій пропустив її перший крок і перше слово 
– «тато». І її перший день народження. Боєць тоді 
якраз був під Маріуполем, але записав для Софій-
ки відео.

«Він говорив багато теплих слів, а навколо все 
бахкало, чулися крики – просто не мав де схова-
тися, але дуже хотів привітати донечку в її перше свято», 
– згадує вдова.

Іра від початку великої війни ні разу не заплакала, 
сльози покотилися лише після страшної звістки.

«У мене взагалі не було поганого передчуття, – каже 
жінка. – Розумієте, він був настільки досвідченим вої-
ном, стільки всього знав і умів… Це було просто не-

можливо. Коли востаннє прощалися, просила 
його повідомити, якщо щось станеться. Сергій 
тоді відповів: «Якщо щось станеться, тобі вже 
скажу не я». 

ТАТО

Після похорону Іра ще довго не могла отя-
митися. Поглинула сильна депресія. В один із 
найважчих днів наснився коханий. Говорив до 

неї. Жінка пам’ятає кожне 
слово: «У мене травма. Я не 
виживу ніяк. А тобі треба 
жити. Треба виховати нашу 
дитину». Обійняв і зник.

Найчастіше Іра згадує його 
руки. Бо завжди, коли трима-
ла коханого за руку, почува-
лася захищеною від усіх стра-
хів світу. Сергій випроміню-
вав нереальну внутрішню 
силу і спокій. Те саме казали 
і побратими: «З таким не 
страшно і у вогонь, і в воду».

Маленька Софійка ще майже не говорить, але іноді 
показує пальчиком на ікону, а тоді – на таткове фото. А 
іноді, коли бавиться, раптом починає дивитися убік і 
щось мугикати, ніби говорить до когось. «Софієчко, хто 
там?» – «Тато…».

Наталя МОСТОВА

МУЖНІСТЬ ГВАРДІЙЦІВ 
ЗУПИНИЛА ВОРОГА

Артилерія Національної гвардії України почала форму-
ватися у 2014 році, як-то кажуть, з нуля. Втім, уже у перші 
місяці неоголошеної війни на Донбасі гвардійські гаубичні 
та мінометні розрахунки прославились вправністю та 
влучністю.

Особливу повагу і командування, і бойових побратимів 
заслужили гвардійці-артилеристи. Під керівництвом на-
чальника артилерії Східного територіального управління 
Національної гвардії України полковника Мукімбоя Жу-
мабоєва зростали справжні професіонали ратної справи. І 
на передовій, і в місцях постійної дислокації вони нена-
станно відточували свої фахові навички.

У 2022 році настав час, коли бойовий вишкіл підлеглим 
полковника довелося застосувати при захисті свого рідно-
го Харкова. Противник кинув на Харківський напрямок 
величезні резерви живої сили та техніки, однак столиця 
Слобожанщини виявилась йому не по зубах, зокрема й 
стараннями гвардійських артилеристів.

Уже в перший день повномасштабного російського 
вторгнення в Україну Мукімбой Юнусович особисто при-
йняв керівництво артдивізіоном 3-ї бригади оперативного 
призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ.

Начальник артилерії визначив бойові позиції та вивів 
на них підрозділ, провів розрахунки щодо ураження воро-
жих цілей, завдяки чому 24 лютого гвардійці гідно зустрі-
ли ворога. Вони не дали колоні військ РФ прорватися до 
Харкова, знищивши на околиці міста 2 танки Т-72, 1 МТ-ЛБ 
та 2 ББМ «Тигр».

Загалом же лише впродовж першого тижня війни, з 25 
лютого по 2 березня 2022 року, гаубичним артилерійським 
дивізіоном 3-ї бригади оперативного призначення імені 
полковника Петра Болбочана НГУ було виконано понад 25 
вогневих завдань з підтримки сил оборони Харкова, зни-
щено 5 ворожих танків, 2 БТР, 6 МТ-ЛБ, 2 ББМ «Тигр», 3 
БМ-21 «Град» та приблизно 7 одиниць іншої техніки. Нацг-
вардійці також завдали чисельних втрат живій силі проти-
вника. Зусиллями гвардійських артилеристів під команду-
ванням полковника Мукімбоя Жумабоєва було зупинено 
просування ворога вперед та надано істотну підтримку 
іншим підрозділам Збройних Сил України, які тримали 
оборону навколо міста.

І нині харківські артилеристи продовжують протисто-
яти ворогові. За бойові заслуги та виняткову мужність 
багатьох із них відзначено державними нагородами Укра-
їни. Полковнику Мукімбою Жумабоєву указом Президен-
та України № 167/2022 від 25 березня 2022 року присвоєно 
звання Героя України.

23 вересня 2022 року в Білій залі Героїв України в Ма-
ріїнському палаці полковник Мукімбой Жумабоєв з рук 
Президента України отримав орден «Золота Зірка».

Валерія АГІБАЛОВА

ЗАГИБЛОГО ВОЇНА МАЄ ВАЖЛИВУ МІСІЮ
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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

У це важко повірити, але 36-річний стар-
ший солдат 30-ї Новоград-Волинської механі-
зованої бригади Євген Полячков, батько сімох 
малолітніх синів та чотирьох донечок, у лавах 
ЗСУ з 2019 року!

Брав участь в ООС, з 24 лютого 2022-го 
бився на фронті у найгарячіших точках Дон-
басу. Під час ворожого обстрілу дістав пора-
нення. Нині перебуває на реабілітації. Трав-
мованого бійця разом з іншими побратимами, 
яких не вдалося успішно прооперувати, від-
правляють на лікування до братньої Литви.

Подружжя Євгена та Оксани Полячкових 
живе у невеликому селі Петраківка Катерино-
пільської громади Звенигородського району. 
Разом уже 15 років. Євген працював на будів-
ництві. Оксана (на знімку з дітьми) вивчилася 
на кухаря-бармена, але за фахом працювати 
не довелося.

– На нашому весіллі, – пригадує 35-річна 
жінка, – моя хрещена мати побажала нам з 
Євгеном «діточок, як у небі зірочок». Ці слова, 
напевно, полинули аж на небеса... Всіх дуже 
любимо. Ні в кого нічого не просимо. Розра-
ховуємо лише на свої сили.

Першим у Полячкових народився хлопчик 
Любим. Оксана почула це незвичайне ім’я від 
своєї матері, Любові Миколаївни. Воно їй 
дуже сподобалося. Тепер Любиму 14 років, і 
він найперший помічник у великій родині. 
Поки батько воював на фронті, хлопець за-
мінив його по господарству: вміє на тракторі 
город обробити і машину водить. «Будь-яка 
техніка – то його стихія!» – з гордістю каже 
Оксана. Другим з’явився на світ Женик. Тре-
тім – Віталик. А Оксані хотілося донечку... І 
вона народилася – їх співуча пташечка Маріч-
ка. За нею – сестричка Юлечка. Потім – Юрась, 
Володик, Соломійка, Саник, Вероніка. Най-
меншому Колику лише два місяці.

– Назвали синочка на честь мого рідного 
брата, – ділиться Оксана. – Коля ще у 2014-му 
пішов воювати, три роки був в АТО. І коли 
моєму чоловікові 2019-го почали надходити 
повістки з військкомату, він не заховався за 
дітей. Сказав:

«Служив строкову й зараз піду, 
якщо мене потребують в армії. Хто 
замість мене захищатиме моїх ді-
тей?» Підписав контракт на три 
роки. У листопаді 2021-го мала 
завершуватися його служба на 
Донеччині. Та про повернення 
додому не могло бути й мови. 
Всі відчували, що назріває 
щось більше, ніж локальні су-
тички з ворогом. Контрактни-
ків відпускали лиш у коротко-
термінові відпустки.

...Перші дні та місяці пе-
кельних зіткнень із рашист-
ською навалою на сході країни були най-
тяжчими. Легендарна 30-та механізована 
бригада імені князя Костянтина Острозького, 
на прапорі якої після «першої» війни з’явилася 
відзнака «За мужність і відвагу», знову опи-
нилася в епіцентрі боїв. Попри ураганний 
вогонь ворожих «Градів» бійці бригади геро-
їчно тримали свої позиції, не дозволяючи 
озвірілій орді прорвати оборону. В одному з 
таких боїв Євген Полячков доправляв на пе-
редову боєприпаси. Коли ж із побратимами 
впритул наблизилися до своїх, знову загримі-
ла ворожа артилерія і снаряди зі свистом ля-
гали праворуч і ліворуч, попереду і ззаду.

Тоді залізо машини та молитви матерів 
урятували всіх трьох від неминучої загибелі. 
Поранених, але живих, їх негайно передали 
бойовим парамедикам. Після зупинення кро-
вотеч та накладення шин на множинні оскол-
кові переломи бійців відправили до шпиталю.

Почалися госпітальні «мандри». У великих 
військових шпиталях для поранених не ви-
стачало місць. Євгена Полячкова переводили 
з одного медичного закладу до іншого. Й у 
кожному оперували. Роздроблена осколками 
рука опухла й «не хотіла» зростатися. Після 
кожного безуспішного оперативного втручан-
ня її знову формували, наново «складали», 

фіксували металеву пластину, коло-
ли антибіотики. П’ять операцій! 

Скільки потрібно мужності, 
стійкості, терпіння, аби ви-

тримати цю «реабілітацію». 
Врешті поставили апарат 
Ілізарова й пообіцяли, що 
разом з іншими поранени-
ми відправлять на лікуван-
ня до Литви.

Тим часом вдома без гос-
подаря було нелегко. Оксанина 

мати, Любов Миколаївна, за-
лишила роботу й допомагала 

дочці з дітьми та великим господар-
ством. Жило подружжя у батьківській 

хаті, побудованій ще років шістдесят тому. 
Оселя негазифікована, й на обігрів потрібно 
чимало дров. Старші хлопці, Любим та Женик, 
змалку вміють орудувати сокирою та пилою. 
Тож це їх турбота – нарубати дров, затопити 
грубку. Аби прогодувати велику сім’ю, Поляч-
кови тримають свиней, по кілька сотень курей, 
гусей, качок. Була й корова, та захворіла, й 
довелося розпрощатися з годувальницею.

Тепер Оксана збирає гроші, щоб купити 
хоч якусь «лиску». Втім, коли вдасться це 
зробити, невідомо. Адже повесні неждано-не-
гадано підмило колодязь – і з’явився ще один 
клопіт. Потрібно було негайно купувати бе-
тонні кільця, аби зміцнити стіни колодязя. 
«Саме повернувся після чергової операції 
Женя, – продовжує Оксана. – Ми з матір’ю 
забороняли йому опускатися у колодязь, адже 
це глибоко, небезпечно. Тим більше з поране-
ною рукою... Та де там! Він нічого не боїться. 
Спустився, обдивився сам, що там і як на дні. 
Почистили, де обвалилося. Купили 11 кілець, 
а треба ще 22. У нас дуже глибокий колодязь».

– Невже вам як багатодітній родині воїна 
ЗСУ ніхто з влади не пропонував допомоги: 
газифікувати будинок чи зробити ремонт? – 
запитую Оксану.

– За три роки – ніхто, – відповідає. – Навіть 
дрова, на які передбачено пільги, купували за 
повну вартість. Дев’ять тисяч гривень – одна 
машина. Щоправда, якось із селищної ради 
привезли продуктові набори, а волонтери – 
два поролонові матраци. То ми один лишили 
собі, а другий надіслали братові Колі на фронт. 
Взимку у бліндажах хлопцям було дуже хо-
лодно. Втім, – додає Оксана, – допомогу ми не 
дуже й виглядаємо. Як я вже казала, поклада-
ємось на себе. Головна радість і втіха – наші 
діти. Вони дуже дружні, працьовиті та добрі. 
Старші доглядають за молодшими. Наймен-
шенького Колика з рук не спускають – роз-
важають, самі купають – дуже люблять бра-
тика...

Запитала Оксану, чи присвоєно їй звання 
матері-героїні. Як відомо, удостоюють цим 
високим званням жінок, які народили і ви-
ховали до восьмирічного віку п’ятеро й більше 
дітей. Враховується також особливий внесок 
жінки в освіту, виховання високих моральних 
якостей дітей, розвиток творчих здібностей. 
У Полячкових з одинадцятьох дітей – шістьом 
більш як вісім років. Всі вони, як розповіли 
вчителі місцевої школи, працьовиті, чемні й 
відповідальні. Однак почесної державної від-
знаки Оксану Володимирівну чомусь ще не 
удостоїли.

...Поки тривала «епопея» з колодязем, Єв-
гена Полячкова знову викликали до Житоми-
ра, у госпіталь. Може, вже знімуть апарат 
Ілізарова, котрий йому до біса набрид, ділить-
ся боєць. Оксана додає, що чоловік знову 
рветься на фронт, «до своїх», але кістка на 
правій руці у нього досі не зрослася. «Женя 
каже, що так надивився на операції, що вже 
сам знає, як усе робити й зашити...»

Подружжя знову прощається. Діти, мов 
грона винограду, облипають батька. Оксана 
не дозволяє собі плакати. «Будуть сльози по-
тім, від радості. Коли закінчиться війна і ми 
привітаємо нашого татка-воїна з Перемогою!»

Лідія ЛІСОВА, 
Черкаська область

ОДИНАДЦЯТЕРО ДІТЕЙ МРІЮТЬ ПРО ОДУЖАННЯ ТАТА

Фото з архіву  
родини Полячкових
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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

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

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035



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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ОВЕН (2 1 .0 3 –20.0 4) 
Тиждень принесе чимало хви-
лювань і розчарувань. Бережіть 
свою репутацію - при недостат-
ньо серйозному ставленні до 
цього питання ймовірні непри-
ємні несподіванки. На сімейно-
м у  н е б о с х и л і  в  с е р е д у 
з’являються грозові хмари. 

Основний клопіт тижня - розчарування у друзях, 
які намагатимуться підставити підніжку у біз-
несових справах. У матеріальній сфері щастить 
Тельцям, які народилися у другій декаді травня. 
П’ятниця і субота - дні непродуманих вчинків. 
Стрільці і Риби підсовують вам неправильну 
інформацію. У ці дні організм сам чистить сечо-
вий міхур і статеві органи. Не заважайте при-
родній профілактиці. Не варто сексуально пере-
вантажуватися. Щоб полегшити перебіг хроніч-
них хвороб, слід зрозуміти, що треба віддавати, 
а не брати, в тому числі й у сексі. Змініть своє 
ставлення до партнера і відчуєте полегшення.

ТЕЛЕЦЬ (2 1 .0 4 –2 1 .0 5) 
Стосунки з партнерами по біз-
несу і покровителями погіршу-
ються. Кохані не завжди будуть 
з вами щирими і відвертими. 
Нові знайомства вимагатимуть 
від вас багато часу та зусиль. У 

середу уникайте марнослів’я і не вдавайтеся до 
необдуманих вчинків. Сприятливий період для 
тих, хто хоче зробити кар’єру. У середині тижня 
стримуйте емоції, бо дрібні конфлікти з партне-
рами по бізнесу можуть зруйнувати все, над чим 
ви працювали з початку місяця. У п’ятницю 
зростає небезпека травматизму. Душевна криза 
охоплює тих, хто народився 16-20 квітня: можуть 
посилитися алергічні реакції і біль у ногах. Не 
плануйте операцію на венах ніг. У ці дні утри-
майтеся від вживання алкоголю. Ви не відчува-
тимете критичної межі сп’яніння. Організм 
майже не захищатиметься від отруєння.

БЛИЗНЮКИ (2 2 .0 5 –2 1 .0 6) 
Працюють з подвоєною напо-
легливістю, щоб встигати за 
подіями. У понеділок і вівторок 
ви можете легко розсваритися з 
тими, хто багато вам допомагав 
у минулому. Чим би ви не за-
ймалися, необхідно пам’ятати, 

що ви не завжди і не в усьому маєте рацію. До-
кладатимуть багато зусиль, щоб не втратити 
завойовані позиції. Фізична робота допоможе 
зняти нервове напруження в четвер. Не виказуй-
те конкурентам слабкі місця свого бізнесу. У 
п’ятницю вони скористаються цією інформацією 
не на вашу користь. Знайомство у суботу роз-
важить вас до кінця місяця. У суботу втома 
швидко знесилюватиме тіло. Уповільнюється 
реакція, тому будьте обережні за кермом. Пийте 
чисту воду між прийомами їжі. Процедури для 
схуднення – ефективні.

РАК (2 2 .0 6 –2 3 .07 ) 
Переглядає деякі життєві засади. 
Дехто змінить погляди на про-
блему подружньої вірності. За-
хочете розставити усі крапки над 
«і», але не поспішайте - войовни-

чий настрій минеться. Шкода, що ваших вчинків 
майже ніхто не розуміє, мало того, їх навіть за-
суджують. Успіх у кар’єрі проблематичний. На 
заваді стануть Овни і Скорпіони. Якщо вони ваші 
начальники чи співробітники, не звертайтесь до 
них у середу, бо нічого, крім конфлікту і розча-
рування, вам це не принесе. Жінок-Раків засму-
тять діти, які у вівторок повністю вийдуть з-під 
контролю. У суботу варто сісти на дієту, бо 
можна легко набрати зайву вагу. Підтримки по-
требуватиме нервова система. Складно буде 
контролювати емоції. Можуть непокоїти три-
вожні сни. Шукайте ефективні способи відпо-
чинку та підтримання внутрішньої рівноваги. 
Ляжте спати раніше.

ЛЕВ (2 4 .07–2 3 .0 8) 
У вівторок може з’явитися над-
мірна нервозність і зайва ініціа-
тива. Будьте обережні у розмо-
вах, зміст яких можуть викорис-
тати проти вас. Скрутні часи 
перечекайте у теплому родинно-

му колі. У середу можливі напади численних 
опонентів. Особливо альтернативно висловлю-
ватимуться чи діятимуть Стрільці, Риби і Близ-
нюки. У Левів, народжених наприкінці липня, 
не все гаразд у сім’ї. Час бити на сполох і рятува-
ти шлюб. У суботу на вас чекають походи в апте-
ку і безліч лікувальних процедур. Подбайте про 
здоров’я. Слідкуйте за поставою. Обирайте 
зручне положення для спини під час роботи та 
сну. Не варто йти на прийом до мануального 
терапевта. Похід до стоматолога теж краще від-
класти. 

ДІВА (2 4 .0 8 –2 3 .0 9) 
До кінця тижня будете жити, як 
на вулкані, - несподівані події 
постійно руйнуватимуть ваші 
плани. Декого чекає удар «ниж-
че пояса» від того, від кого ви 
цього ніколи не сподівалися. 
Позитивні емоції можна черпа-

ти із спілкування з дітьми. Уникайте занепаду 
духу, незадоволення і вразливості. У середу фі-
лософські роздуми обов’язково чергуйте з фізич-
ними вправами та веселим товариством, бо є 
загроза депресій. Справи з мертвої точки зру-
шаться. Позитивні емоції черпайте із сімейного 
життя, тут у вас все чудово. Загострюються 
хвороби нирок та сечового міхура. Операції на 
цих органах варто відкласти. Не слід робити 
пірсинг та проколювати вуха. Збільшується 
кількість захворювань, що передаються статевим 

шляхом. У ці дні не можна робити абортів. При-
діліть більше уваги особистій гігієні. Зробіть 
генеральне прибирання вдома. 

ТЕРЕЗИ (2 4 .0 9 –2 3 . 10) 
Фінансовий бік справ вас не за-
довольнятиме. На роботі можли-
в і  в е л и к і  з м і н и ,  п р и ч о м у 
пов’язані з критичною ситуацією. 
Як людині, яка поважає родинні 
зв’язки, вам доведеться надати 

матеріальну допомогу комусь із близьких. Це 
створить додаткові труднощі в п’ятницю. Осно-
вні клопоти у матеріальній сфері. У вівторок і 
середу ви занепокоєні тим, що вам не повертають 
борги. У бізнесі невизначені або двозначні ситу-
ації, із яких доводиться викручуватися самому. 
У вихідні можливі сварки у сім’ї через різний 
підхід до виховання дітей. Проблемна шкіра по-
требуватиме догляду. Не експериментуйте з 
косметичними препаратами, щоб не було алергії. 
Більше часу проводьте на свіжому повітрі.

СКОРПІОН (2 4 . 10 –2 2 . 1 1) 
На початку тижня ви зіткнетеся із 
сильною протидією з боку парт-
нерів чи начальства і ваші гранді-
озні проекти почнуть пробуксо-
вувати. Тільки інтуїція зможе 
вивести на нове грошове джерело. 

Велика покупка принесе радість. Повинен уваж-
но вивчати, перш ніж підписувати фінансові і 
юридичні документи, щоб уникнути неприємної 
ситуації у четвер. Справами розширення бізнесу 
займіться після 1 числа. У матеріальній і любов-
ній сферах - без проблем. У п’ятницю навколо 
вас буде крутитися багато улесливих людей, 
похвалам яких не варто вірити. Сприятливий час 
для очищення організму. Варто менше їсти й 
більше пити. Перед сном прийміть ванну. Мож-
на робити ванночки для ніг і масаж стоп. Похо-
діть деякий час босоніж.

СТРІЛЕЦЬ (2 3 . 1 1–2 1 . 1 2) 
Доведеться платити за старими 
рахунками в прямому і в пере-
носному значенні. У понеділок 
і вівторок краще не підходьте 
до телефону - отримана інфор-
мація навряд чи додасть жит-
тєвого оптимізму. Треба бути 

готовим до різких змін у стосунках з близькими, 
але не слід надто драматизувати ситуацію. Не-
передбачені обставини вимагатимуть дій, які 
принесуть несподіваний успіх, а декому і при-

буток (середа). Діти шкільного віку приносять 
добру звістку. Дружба з Левами переростає у 
партнерські стосунки, але не забувайте, що ке-
рувати спільною справою захоче Лев. Вирушати 
у закордонну подорож краще після 3 числа. Су-
дини стають більш вразливими й ламкими. 
Підвищується внутрішньочерепний тиск. Фі-
зичне перевантаження може спровокувати 
внутрішні крововиливи. Голова болітиме через 
зміну атмосферного тиску.

КОЗЕРІГ (2 2 . 1 2–20.01) 
У справах і кар’єрі чистота ва-
ших помислів вирішуватиме все. 
В четвер будьте стриманими у 
висловлюваннях, особливо щодо 
керівництва. Не найкращий час 
для поїздок і відряджень, зна-

йдіть собі заняття вдома. Закінчує старі справи. 
Середа і четвер - сприятливі дні для залагоджен-
ня питань з нерухомістю, оформлення спадщи-
ни, походу до стоматолога. Щастить працівникам 
сфери торгівлі, адміністраторам усіх рангів, 
рекламним агентам. Ви можете легко закохати у 
себе Тельців, Риб і Терезів. Романтичні побачен-
ня призначте на суботу або неділю.  Не пийте 
холодних напоїв. Бережіть горло, якщо спілку-
єтеся з великою аудиторією, – можна втратити 
голос. Відкладіть операції на щитовидній залозі 
та носоглотці. Вдалий час для лікування органів 
репродуктивної системи.

ВОДОЛІЙ (21 .01–19.02) 
Переживає багато гострих від-
чуттів. У середині тижня усе те, 
що ви вважали стабільним, не-
змінним, може миттєво розвали-
тися, як картковий будиночок. Не 
засмучуйтесь і не лякайтеся - про-

сто деякі ваші уподобання повинні кардинально 
змінитися, хочете ви того, чи ні. У Водолія по-
силюються професійні амбіції. Ділові справи 
вирішуються без особливих проблем у четвер. У 
п’ятницю - подарунки долі: несподівано знахо-
дяться речі, які ви вважали загубленими наза-
вжди. До Водоліїв, народжених у першій декаді 
лютого, повертаються старі друзі або кохані. 
Важкі дні для гіпертоніків. Намагайтеся уникати 
стресів і контролюйте тиск. Відмовтеся від го-
стрих страв, щоб не було загострення виразки 
шлунку. Не зловживайте алкоголем.

РИБИ (20.02–20.03 ) 
Попереду звичайний тиждень. У 
середу можливі невеликі непри-
ємності, які стосуватимуться не 
особисто вас, а ваших близьких і 
рідних. У творчих людей і комер-
сантів справи йдуть успішно. 

Працівники туристичних агенцій отримають 
незапланований прибуток у четвер. Середа - день 
побачень і з’ясувань стосунків. Охоплені на-
строєм, близьким до панічного, що,  по-перше, 
бракує часу, а по-друге - грошей. У четвер зга-
дайте, що у вас є родина і друзі, і вони вас у біді 
не залишать. Час зайнятися профілактикою та 
лікуванням органів зору. Підбирайте окуляри. 
Проводьте процедури для загального зміцнення. 
Корисною буде сауна. Розпочинайте заняття 
спортом, більше рухайтеся. Не засиджуйтеся 
перед моніторами.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 3 ПО 9 
КВІТНЯ 2023РОКУ
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