
Ukrainian Weekly Newspaper      USA      Canada

Ukrainians Love It

www.ukrslovo.net

Since 2002
3 лютого 2023 р. № 5 (1000)

1-888-505-4196

У нас
дешевше!

У нас
дешевше!

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ

ВІДПОЧИНОК

 � особового складу ‒ близь-
ко 129 030 (+610) осіб лік-
відовано,

 � танків ‒ 3 211 (+2) од,
 � бойових броньованих ма-
шин ‒ 6382(+0) од,

 � артилерійських систем 
– 2212 (+5) од,

 � РСЗВ ‒ 458 (+0) од,
 � засоби ППО ‒ 222 (+1) од,
 � літаків – 293 (+0) од,
 � гелікоптерів – 284 (+0) од,
 � БПЛА оперативно-так-
тичного рівня ‒ 1951 (+0),

 � крилаті ракети ‒ 796 
(+0),

 � кораблі / катери ‒ 18 (+0) 
од,

 � автомобільної техніки та автоцис-
терн ‒ 5 064(+3) од,

 � спеціальна техніка ‒ 200 (+0).
Дані уточнюються.
Є втрати й у ЗСУ. Згідно з указом Пре-

зидента України Володимира Зеленсько-
го № 143/2022, хвилина мовчання про-
водиться щодня о 9:00, її оголошують у 
всіх засобах масової інформації.

«З метою вшанування світлої пам’яті, 
громадянської відваги і самовідданості, 
сили духу, стійкості та героїчного по-
двигу воїнів, полеглих під час виконання 
бойових завдань із захисту державного 

суверенітету та територіальної ціліснос-
ті України, мирних громадян, які заги-
нули унаслідок збройної агресії росій-
ської федерації проти України, постанов-
ляю: започаткувати проведення щоденно 
о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональ-
ної хвилини мовчання за співвітчизни-
ками, загиблими внаслідок збройної 
агресії російської федерації проти Укра-
їни, яку оголошувати у всіх засобах ма-
сової інформації незалежно від форми 
власності», – йдеться в документі.

А тим часом Європейський Союз в 
межах тренувальної місії для україн-
ських військових додатково підготує 15 
тисяч військовослужбовців, загалом 

тренування пройдуть 30 тисяч військо-
вослужбовців ЗСУ.

Про це заявив Високий представник 
ЄС віцепрезидент Єврокомісії Жозеп 
Боррель у Твіттері.

«Радий повідомити Прем’єр-міністру 
Денису Шмигалю, що місія військової 
допомоги ЄС EUMAM навчить додатко-
во 15 тисяч українських військових, до-
вівши загальну кількість навченого 
персоналу EUMAM до 30 тисяч осіб», – 
йдеться у дописі.

Раніше Прем’єр-міністра України Де-
нис Шмигаль повідомив, що ЄС запус-
кає програму гуманітарного розмінуван-
ня на 25 млн євро.

БИЙ ОКУПАНТА! РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО! НАША СИЛА ‑‑  В ПРАВДІ!

БІЛИЙ ДІМ МОЖЕ 
ОГОЛОСИТИ ПРО 
ЧЕРГОВИЙ ПАКЕТ 
ДОПОМОГИ УКРАЇНІ 

УКРАЇНЦІ ЧИКАГО 
ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ 
СОБОРНОСТІ

Оголошення про наступну 
партію військової допомоги 
США для України може бути 

зроблене вже 03 лютого. 

Український конгресовий комітет 
Америки (відділ Іллінойс) за сприяння 
Генерального консульства України в 

Чикаго провів захід, присвячений 
Дню Соборності України. 

Ст. 5

У КРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ  
ВЖЕ ЛІКВІДУВАЛИ МАЙЖЕ  

130 ТИСЯЧ ОКУПАНТІВ

Ст. 8

ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ 
ВТРАТИ ПРОТИВНИКА 

З 24.02.2023 ПО 
02.02.2023 

ОРІЄНТОВНО 
СТАНОВЛЯТЬ:
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Прем’єр-міністр    Денис Шмигаль за-

явив, що ніхто не внесе розбрат  у коалі-
цію підтримки нашої держави та не зу-
пинить євроатлантичну інтеграцію

Промову перед засіданням уряду 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпо-
чав з анонсу двох надзвичайно важливих 
подій у сфері європейської інтеграції 
України, які відбудуться цього тижня. 2 
лютого пройдуть перші в історії нашої 
держави міжурядові консультації між 
урядом України та Європейською комісі-
єю. А вже 3 лютого в Києві пройде саміт 
Україна – ЄС.

«Те, що цей саміт відбудеться саме в 
Києві, –  потужний сигнал і партнерам, і 
ворогам. Партнерам – про те, що Європа 
вірить у перемогу України та сприяє на-
шому швидкому руху до вступу в ЄС. 
Ворогам – це сигнал про марність їхніх 
зусиль внести розбрат у коаліцію під-
тримки України та зупинити нашу євро-
атлантичну інтеграцію.

Насамперед від саміту очікуємо про-
міжної позитивної оцінки наших євроін-
теграційних зусиль. Хочемо сформувати 
детальну дорожню карту, як максималь-
но швидко й успішно пройти євроінте-
граційний шлях, – від оцінки роботи, яку 
ми провели після отримання статусу 
кандидата, до початку предметних пере-
говорів про вступ України до Європей-
ського Союзу», – цитує слова Дениса 
Шмигаля департамент комунікацій Се-
кретаріату Кабміну.

Очільник уряду додав, що на порядку 
денному саміту Україна – ЄС будуть пи-
тання секторальної інтеграції української 
економіки до європейського простору. 
Зокрема, для нашої держави принципово 
важливо отримати довгостроковий до-
ступ усіх українських товарів до ринку 
ЄС без квот і мита. Є сподівання на про-
грес у питанні приєднання України до 
Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та у 
приєднанні до Єдиного роумінгового 
простору. Не менш важливим залишаєть-
ся питання промислового безвізу.

Важливими також будуть дискусії 
щодо фінансової допомоги Україні для 
швидкої відбудови енергетики, інфра-
структури та пошкодженого житла. Адже 
це пріоритети української влади на 2023 
рік. Особливо що стосується енергетики 
та енергоефективності.

Внесок  в енергостійкість країни
Говорив Прем’єр і про те, що 30 січня 

в Україні розпочато масштабну програму 
обміну старих ламп розжарювання на 
енергоощадні LED-лампи. Це ініціатива 
Президента Володимира Зеленського, яку 
підтримав Євросоюз.

«30 мільйонів таких ламп уже закупле-
но ЄС, ще 5 мільйонів очікуємо від Фран-
ції. Ми вдячні нашим партнерам за під-

тримку.
Попередню за-

я в к у  н а  о б м і н 
можна подати че-
рез «Дію» або про-
сто обміняти старі 
лампи на нові у 
відділеннях Ук-
рпошти. Українці 
замовили на обмін 
уже понад 300 ти-
сяч енергоощад-
них ламп через 
«Дію». Тому впев-
нені, що програма 
буде успішною», 
– наголосив Денис Шмигаль.

До слова, програму обміну ламп на-
зивають одним з істотних кроків на 
шляху до створення енергетично неза-
лежної держави. Заміна старих електрич-
них ламп розжарювання на енергоощад-
ні LED-лампи – ще один внесок кожного 
в енергетичну стійкість країни.

Будується вільний економічний про-
стір

Дерегуляція та покращення бізнес-
клімату в Україні: уряд створив Міжві-
домчу робочу групу з питань прискореної 
дерегуляції.

«Вона вже представила свої перші ре-
комендації: скасувати 47 ліцензій і до-
зволів у віданні Міністерства економіки. 
Це норми, що регулюють експорт та ім-
порт товарів, норми у галузях інвестицій-
ної діяльності, інтелектуальної власності, 
технічного регулювання», – прокоменту-
вав Прем’єр.

Кабмін розпорядженням вніс зміни до 
плану заходів щодо дерегуляції та по-
кращення бізнес-клімату. Додано понад 
30 позицій, за якими відбудуться спро-
щення. Це стосується адміністративних 
процедур, транспорту, логістики та IT, 
медицини і соцсфери, нафтогазового 

Тривала війна? Перемир›я?  Виведення 
військ?

Ці варіанти наступних дій Росії в Укра-
їні лежать на президентському столі в 
Кремлі.

Але, судячи з мілітаристської риторики 
звернень російського президента під Новий 
рік та під час візиту на Обухівський завод 
у Санкт-Петербурзі, Путін свій вибір уже 
зробив –  тривала «народна» війна на ви-
снаження України. Адже стратегічні цілі 
для кремлівського «відлюдника» залиша-
ються незмінними – встановлення контр-
олю над Україною, знищення євроатлан-
тичної єдності, перехоплення ініціативи в 
геополітичній грі. Одне слово, завдання – 
зламати весь світовий порядок, що сформу-
вався після холодної війни.

Для Путіна ставка у війні – це не тільки 
майбутнє російської держави, ї ї ціліс-
ність, імперська велич і міжнародний пре-
стиж, а й власне життя, і особисте місце в 
історії.

Тому йому важливо не просто утримати 
окуповані території або «визволити» весь 
Донбас, а й захопити «один із центрів ро-
сійської державності» – Київ. Ось чому 
загроза  повторного наступу з Білорусі  на 
українську столицю залишається високою. 
Зважаючи на все, Путіну байдуже, чи бу-
дуть в операції брати пряму участь біло-
руські солдати, – кремлівський правитель 
розраховує на необмежені ресурси Росії, 
плануючи тілами чмобиків пробити шлях 
до «другого Єрусалима».  Захоплення Со-
ледара  – яскрава демонстрація того, що 
Кремль ніяка ціна не спинить.

Аби досягти своєї мети, Москва готуєть-

ся до контрнаступу на фронті і завдає ра-
кетних ударів по будинках українців  та 
критичній інфраструктурі. За рахунок їх 
знищення російське військово-політичне 
керівництво намагається не тільки зламати 
волю українців, а й переконати основних 
донорів нашої країни (передусім такі краї-
ни Євросоюзу як Франція і Німеччина) в 
тому, що безглуздо вкладати ресурси в 
Україну. Роблячи ставку на ресурсне до-
мінування Росії над Україною, Путін ві-
рить: Захід поступово зменшить допомогу 
нашій країні, оскільки для нього ціна цієї 
підтримки зростатиме.

У цьому забігові на довгу дистанцію 
Путін проводить реорганізацію військово-
го командування російськими військами 
на російсько-українському фронті й по-
ступово переводить Росію на воєнні рейки: 
перебудовує економіку, проводить мобілі-
зацію, мілітаризує російське суспільство, 
готується до закриття кордонів і запрова-
дження в країні воєнного стану. Всі ці за-
ходи мають посилити можливості росій-
ської армії та сприяти досягненню нею 
перемоги.

У рамках стратегії тривалої війни Путі-
ну також вигідний сценарій, за яким Київ і 
Москва укладають перемир›я.

По-перше, це дасть російській армії час 
підготуватися до реваншу. По-друге, до-
зволить перебудувати економіку під вій-
ськові запити (британські військові аналі-
тики вважають, що до осені слід очікувати 
значної мобілізації російської економіки). 

По-третє, продемонструє російському сус-
пільству перемогу на фронті «спеціальної 
військової операції», зафіксувавши нову 
«територіальну реальність». По-четверте, 
покаже urbi et orbi «добру волю» Росії мир-
но розв’язати «конфлікт».

Але чи зможе російське суспільство, «як 
у часи ВВВ, жити задля потреб фронту», а 
економіка Росії – перейти на військові рей-
ки?

Кремлівські пропагандисти  зомбують 
росіян, культивуючи в суспільстві «священ-
ність» СВО та закликаючи співвітчизників 
не боятися помирати, а в країні практично 
не чути голосу противників війни. Багато 
хто виїхав. А тих небагатьох росіян, що 
ризикують публічно навіть не заявити «Ні 
війні», а написати – «*** *****», звільняють 
із роботи, штрафують, ув’язнюють. Попав-
шись на гачок ресентименту й імперської 
ностальгії, 63% російських громадян жал-
кують, що Радянський Союз розпався.

Як пише The Wall Street Journal, дані за-
критого опитування Фонду «Суспільна 
думка» свідчать: незважаючи на початкове 
невдоволення мобілізацією, оголошеною у 
вересні 2022 року, росіяни готові «потерпі-
ти ще одну хвилю». І якщо у вересні кіль-
кість російських громадян, які підтримують 
продовження бойових дій в Україні, різко 
знизилася до 34%, то вже на початку листо-
пада рівень підтримки зріс і сягнув 80%.

Нині Кремль готується до нової хвилі 
мобілізації, прагнучи забезпечити постій-
ний приплив людського ресурсу на фронт. 

За інформацією ГУР МО України, в січні 
2023 року російська влада планує мобілізу-
вати ще 500 тисяч росіян на додачу до 300 
тисяч, призваних в армію минулої осені. В 
Росії також мають намір встановити новий 
призовний вік: не з 18 до 27 років, а з 21 до 
30 років. При цьому на «перехідний період» 
планується залишити нижню планку 18 
років і підняти верхню до 30 років.

Щоб забезпечити амуніцією мобілізова-
них, російські емісари розміщують відпо-
відні замовлення в нейтральних або «друж-
ніх» до Росії країнах. Так, замовлення на 
пошиття форми отримали компанії Біло-
русі, Ірану, В›єтнаму, Китаю. (При цьому 
росіяни говорять про низьку якість поши-
того обмундирування.) Консервні заводи 
Білорусі також значною мірою орієнтовані 
на потреби російської армії.

Зіштовхнувшись минулого літа з дефі-
цитом снарядів великого калібру та ракет 
для реактивної артилерії, росіяни на 70% 
спустошили склади Білорусі. Представники 
Росії також стали викуповувати боєкомп-
лекти в країнах Близького Сходу, Африки, 
Азії, куди Москва раніше поставляла ці 
ракети і снаряди разом із військовою тех-
нікою. Крім того, КНДР відправила озбро-
єння «вагнерівцям», а з Ірану російська 
армія чекає поставки балістичних ракет.

У Києві вважають, що проблеми з забез-
печенням чмобиків негативно позначилися 
на їхній бойовій підготовці. За оцінками 
росіян, зволікання Кремля з оголошенням 
часткової мобілізації призвело до вимиван-

САМІТ УКРАЇНА – ЄС – ПОТУЖНИЙ СИГНАЛ 

ПУТІН ЗРОБИВ ВИБІР: ЯКОЮ БУДЕ ВІЙНА З РОСІЄЮ ЦЬОГО РОКУ
ЯК ХАЗЯЇН КРЕМЛЯ ХОЧЕ ВЗЯТИ РЕВАНШ В УКРАЇНІ
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Україна і світ

сектору й екології, агропромислового 
комплексу. Урядові рішення на виконан-
ня цього плану обіцяють ухвалювати 
протягом усього 2023 року.

Уряд схвалив зміни до законопроєкту 
про оцінку впливу на довкілля. «Цими 
змінами прагнемо оптимізувати проце-
дуру. По-перше, її буде повністю пере-
ведено у цифровий формат. По-друге, 
істотно скоротяться строки її проходжен-
ня. І по-третє, усуваємо можливості для 
зловживань чиновників. Упевнені, що 
бізнес позитивно оцінить такі зміни», – 
заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр додав, що будується вільний 
економічний простір, де інвестор почу-
ватиметься комфортно. Адже приватний 
сектор – це основа економіки, і він стане 
ключовим елементом відбудови України 
після війни.

«Працюємо з партнерами, аби вже за-
раз повернути іноземні інвестиції в 
Україну та заохотити приватний сектор 
брати участь у проєктах відбудови. Для 
цього проводимо дерегуляцію, привати-
зацію, готуємо проєкти державно-при-
ватного партнерства, переводимо послу-
ги в цифру, впроваджуємо податкові 
пільги для інвесторів.

Підтримка українського бізнесу – 

один із п’яти пріоритетів швидкого від-
новлення. Для цього передбачаємо і ко-
шти державного бюджету, і шукаємо 
ресурси від міжнародних партнерів», – 
зазначив Прем’єр.

Він повідомив про нову домовленість 
з Американською корпорацією з фінан-
сування міжнародного розвитку про те, 
що вона залучить 250 мільйонів доларів 
на підтримку малого і середнього бізнесу 
в Україні.

Соціальні зобов’язання виконувати-
муть

Щодо соцсфери. Уряд затвердив бю-
джет Фонду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування на 
випадок безробіття. Його видатки стано-
витимуть майже 17 мільярдів гривень. 
Це кошти на виплати безробітним, ком-
пенсації роботодавцям за працевлашту-
вання ВПО, компенсації у зв’язку з част-
ковим безробіттям, мікрогранти для 
малих підприємців.

Денис Шмигаль акцентував, що торік 
у повному обсязі профінансовано соці-
альні видатки. Цьогоріч уряд також ви-
конає всі зобов’язання.

Оксана МАЛОЛЄТКОВА

ня кадрів із різних військових тренувальних 
центрів та училищ. Інфраструктура поліго-
нів у Росії теж була неготова до розміщення 
й навчання близько 150–200 тис. чмобиків 
(близько 100–150 тис. чоловік відразу ж від-
правили в бойові частини в Україну без 
необхідної підготовки). Одним із варіантів 
виходу з такої ситуації стало розміщення в 
Білорусі близько 12 тисяч російських сол-
датів.

У Сполучених Штатах теж вважають 
малоймовірним, що Росії вдасться підготу-
вати і озброїти одночасно 500 тисяч солда-
тів. «Так, мобілізація 500 тисяч – це неймо-
вірна річ. Ви, звісно, цікавитеся, чи можна 
буде в таких умовах підготувати й забез-
печити необхідним таку кількість людей. Я 
підозрюю, якщо Путін мобілізує таку 
кількість військ, не відбудеться ні того, ні 
іншого», – заявила під час недавнього ві-
зиту до Києва заступниця держсекретаря 
США Венді Шерман.

Проте навіть погано підготовлена бага-
тотисячна орда становить для нас серйозну 
небезпеку, яку не слід недооцінювати.

Переводячи економіку на військові рей-
ки в умовах міжнародних санкцій, скоро-
чення європейського ринку збуту росій-
ських енергоносіїв і падіння цін на нафту 
сорту Urals, стабільного погіршення госпо-

дарського життя, Кремль тисне на 
великі держкомпанії, щоб отримати 
більше грошей на війну. Після того, 
як влада веліла «Газпрому» виплати-
ти 1,2 трлн руб. додаткових податків, 
відповідно до рішення уряду Мішус-
тіна, на війну також мають «скину-
тися» виробники вугілля та добрив: 
їх можуть зобов›язати виплатити 
«дивіденди» в розмірі понад 50% від 
чистого прибутку.

Незважаючи на масштабні заходи 
з переведення економіки Росії на 
військові рейки (на підприємствах 

ВПК впроваджено цілодобовий режим 
роботи, петеушників примушують влашто-
вуватися на заводи, використовується пра-
ця ув›язнених у військовій промисловості 
тощо), зробити це Кремлю буде складно. 
РФ–не СРСР, і приватизовані заводи не 
можуть одразу перейти на виробництво 
БТР та ракет, а держпідприємств недостат-
ньо. Крім того, є труднощі з виробництвом 
високотехнологічної зброї через обмеження 
на поставку в Росію мікрочипів.

Наростання в країні економічних про-
блем, зокрема й через впроваджені між-
народною спільнотою санкції, занурить 
економіку Росії в рецесію. Однак російська 
влада розраховує, що, на тлі значного від-
пливу капіталу та зменшення доходів на-
селення, виплати військовим за поранення 
або виплати родинам на випадок їхньої 
смерті фактично вирішуватимуть пробле-
му підживлення обіговими коштами. Крім 
того, ці гроші будуть нівелювати зростання 
невдоволення в суспільстві через тривалі 
втрати під час бойових дій в Україні. За-
галом, у Москві хто вірить, а хто сподіва-
ється, що всі ці проблеми не перешкодять 
успішно завершити воєнну кампанію 
проти «нацистського режиму» в Україні.

Володимир КРАВЧЕНКО

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
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Laura GolubLaura Golub
Attorney  at Law

ПАРТНЕРАМ І ВОРОГАМ
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Американський виробник зброї пропонує уряду 
України продати два безпілотники Reaper MQ-9 

за долар, щоб допомогти країні захиститися під час 

підготовки до очікуваного контрнаступу Росії. За  ін-
формацією  The Wall Street Journal, таку пропозицію 
зробив Лінден Блу, головний виконавчий директор 
General Atomics, яка виробляє Reapers.

Угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 
мільйонів доларів на підготовку та доставку літаків в 
Україну та ще близько 8 мільйонів щороку на технічне 
обслуговування та підтримку старих моделей безпілот-
ників.

Пропозиція компанії-виробника включає, зокрема, 
і наземну станцію управління для керування безпілот-
никами майже в будь-якому місці.

Білий дім, який мав би схвалити продаж, відмовив-
ся від коментарів, так само, як і український уряд.

«General Atomics обговорювала потреби українських 
збройних сил з їхнім урядом протягом багатьох місяців 
і продовжує підтримувати їх усіма  можливими спосо-
бами», – розповів Марк Брінклі, речник General Atomics, 
представники якої мали зустрічі з українською сторо-

ною.
Представник General Atomics додав, що 

компанія не може коментувати конкретні 
угоди, але там впевнені, що Україні потрібне 
таке обладнання, як Reaper, і якомога швидше.

MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-
ударний БПЛА армії США. Він оснащений 
турбогвинтовим двигуном, що дозволяє роз-
вивати швидкість понад 400 км/год. Безпілот-
ник може нести до 4 ракет класу «повітря - 
земля», 4 ракети «Хеллфайр» та дві бомби 
Mark 82 з лазерним наведенням

Упродовж минулого року США надали 
Україні понад 700 менших безпілотників,  у 
тому числі тактичні дрони  Switchblade.  Їх 
активно використовували для захисту укра-
їнських позицій. 

Однак Reaper є набагато складнішим безпілотником 
зі значно більшою дальністю дії, швидкістю та можли-
востями. Він має розмах крил близько 66 футів (понад 

20 метрів), може знаходитись  повітрі понад 24 години 
і нести бойове навантаження.

Компанія пропонує передати Україні старішу версію 
безпілотника, літак MQ-9A Block 1, який у випадку 
комерційної угоди обійшовся б у кілька мільйонів до-
ларів за штуку. 

Безпілотники можуть використовуватися для збору 
розвідданих, а також для спостереження та розвідки, 
однак також можуть нести боєприпаси.

Згідно з пропозицією, компанія також готова опла-
тити витрати на навчання персоналу для керування 
безпілотниками на заводі в Каліфорнії, що належить 
General Atomics. За оцінками компанії, уряду в Києві 
доведеться заплатити General Atomics за підготовку 
літаків до бойових дій, а потім – за відправку їх в Укра-
їну. Загалом сума становить близько 10 мільйонів до-
ларів. Ще вісім мільйонів на рік коштуватимуть запчас-
тини та обслуговування БПЛА.

Безпілотник Reaper, як і також виготовлений General 
Atomics Gray Eagle, дозволить українським силам за-
хисту завдавати удари та стежити за російськими вій-
ськами з більш безпечної відстані. 

Раніше Білий дім чинив опір спробам надати літаки 
Gray Eagles, які зараз експлуатуються армією США, 
через побоювання, що чутлива технологія на борту лі-
така, зокрема камера камеру, може потрапити до рук 
росіян у випадку збиття апарату.  

Безпілотниками Reapers, які є більшими та мають 
більше корисного навантаження, користуються зараз 
ВПС США. 

Продаж дронів вимагатиме від адміністрації Байде-
на схвалення передачі технології Україні. Однак General 
Atomics пропонує продавати Reapers безпосередньо 
уряду України, а не через уряд США.

Восени минулого року представники американсько-
го Конгресу  звернулися до глави Пентагону Ллойда 
Остіна з проханням пришвидшити постачання Украї-
ни передових ударних дронів MQ-1C Grey Eagle та MQ-
9A Reaper.

АМЕРИКАНСЬКА 
КОМПАНІЯ 

ПРОПОНУЄ УКРАЇНІ 
БЕЗПІЛОТНИКИ 

REAPER ЗА  
ОДИН ДОЛАР
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Make Your Wedding 
Memorable,  
Elegant & Modern  
at Chez Hotel
(Previously Known as European Crystal Banquets)

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

Our Top Event Coordinators & 
Team will assist in every detail

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

Tel. 847.437.5590
Email: info@chezhotel.com

ДЖОНСОН У США ЗАКЛИКАВ ЗАХІД НАДАТИ 
УКРАЇНІ УСЮ НЕОБХІДНУ ЗБРОЮ

Колишній очільник уряду Великої 
Британії Борис Джонсон, який нара-
зі перебуває у Сполучених Штатах за-
явив 1 лютого, що Україні потрібно 
більше допомоги і всього необхідного 
для оборони і звільнення свої терито-
рій. Про це він повідомив  в ефірі Fox 
News.

Коментуючи надання Україні бойо-
вих літаків F-16, Джонсон наголосив, 
що Україна потребує усіх видів озбро-
єння

«Все, що я скажу, це те, що кожного 
разу, коли ми говоримо, що буде по-
милкою надавати такий-то один пред-
мет зброї, ми в кінцевому підсумку 
робимо це, і це закінчується тим, що це 
правильна річ для України», – зазначив 
експрем’єр.

«Я пам’ятаю, як мені казали, що це 
була погана ідея дати їм протитанкові 
ракети. Насправді вони були незамінні, 
і Сполучені Штати - за часів Дональда 
Трампа - надали їм також і Javelin. Вони 
були незамінні в боях для відбиття 
російських танків», – розповів Джон-
сон.

«Люди казали, що не треба давати 
HIMARS. Я пам’ятаю, як сперечалися 
про реактивні системи залпового вог-
ню, РСЗВ. Насправді вони виявилися 
безцінними для українців. Те ж саме 
ми говорили про танки», – підкреслив 
колишній глава британського уряду.

Джонсон вважає, що потрібно «за-
ощадити час, заощадити гроші, зберег-
ти життя і дати українцям те, що їм 
потрібно, якомога швидше».

Також Борис Джонсон сумнівається, 
що президент Росії Владімір Путін 
може бути готовий перетворити війну 
на ядерний конфлікт.

«Він, напевно, навіть не зупинить 
українців, якщо зробить це - ми зану-
римо його економіку в такий кріоген-
ний параліч, що Росія не зможе вийти 
з нього десятиліттями - тому він не 
збирається цього робити», – додав він.

Нагадаємо, раніше експрем’єр Бри-
танії Борис Джонсон заявляв, що Путін 
погрожував йому ракетним ударом під 
час «надзвичайної» телефонної розмо-
ви напередодні вторгнення Росії в 
Україну. Тодішній прем’єр-міністр по-
відомив, що кремлівський диктатор 
сказав йому, що це «займе лише хвили-
ну».

БІЛИЙ ДІМ МОЖЕ ОГОЛОСИТИ ПРО 
ЧЕРГОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ 

Оголошення про  наступну партію 
військової допомоги США для Украї-
ни може бути зроблене вже в п’ятницю 
03 лютого. Про це повідомляє The Wall 
Street Journal із посиланням на джерела.

За інформацією видання, новий пакет 
включатиме малогабаритні високоточні 
боєприпаси Ground Launched Small 
Diameter Bomb (GLSDB), дальність дії 
яких становить 150 кілометрів – це біль-
ше, ніж у будь-якої іншої зброї, яку США 
досі передавали Україні.

Очікувана поставка зброї більшої 
дальності відбувається на тлі повідо-
млень про надання європейськими со-
юзниками сучасних бойових танків та 
іншої передової зброю перед очікува-
ним наступом Росії. 

GLSDB можна ви-
користовувати з ра-
кетних установок, зо-
крема з наявних в 
У к р а ї н і  с и с т е м 
Himars, які США вже 
поставили Україні. 
Бомба оснащена кри-
лами, які дозволяють 
їй планерувати до 
цілі, і ракетним дви-
гуном, що забезпечує 
додаткову дальність.

Це дозволяє точно 
наводити її на ціль: 

так, якби її було запущено з літака, але 
без ризику для пілота та з меншими ви-
тратами.  Бомба також має передові 
системи відстеження, що робить її більш 
точною.

GLSDB постачатиметься через Ініці-
ативу сприяння безпеці України, яка 
фінансує придбання та створення нової 
зброї та систем озброєння, замість ви-
лучення із запасів США. Обладнання, 
що фінансується таким чином, зазвичай 
доставляється в Україну довше, ніж 
якби її відвантажували зі складів. На-
гадаємо, що 25 січня Білий дім анонсу-
вав черговий пакет військової допомоги 
Україні на суму в $400 млн та оприлюд-
нив його вміст.
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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!

Транспортне командування Збройних Сил США 
доставляє першу партію бойових машин Bradley 

в Україну в рамках угоди про військову допомогу США 
на 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього 

року. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Вантаж, що містить понад 60 Bradley, забезпечить 

українським силам додаткові наступальні та оборонні 
можливості для захисту їхніх кордонів від незаконного 
вторгнення Росії.

«Ситуація в Україні дійсно вивела на перший план 
важливість матеріально-технічного забезпечення та 
складність проектування та підтримки потужності. 
Наша підтримка України була б неможливою без міцних 
відносин, які ми маємо з нашими союзниками та парт-
нерами, які забезпечили доступ, базування та проліт 
для полегшення доставки допомоги.» – сказала коман-
дувачка Транспортного командування Збройних Сил 
США генерал Повітряних Сил генерал Жаклін Ван 
Овост під час інтерв’ю Joint Force Quarterly.

«Бредлі» – це бойова броньована машина, яка пере-
возить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний 

вогонь.
Допомагає контролювати завантаження об-

ладнання командирка 841-го транспортного ба-
тальйону підполковник Армії США Ребекка 
Д’Анджело, яка зазначає, що Бредлі будуть дуже 
важливі для України, оскільки війна триває.

«Бредлі – це дуже потужна машина, яку ми 
надаємо українцям», – сказала вона. «Сподіваюся, 
це збільшить їхні можливості, щоб забезпечити 
просування вперед на полі бою та відновити втра-
чені території, маючи обладнання, яке відповідає 
або перевищує те, що є у росіян».

Разом із 60 Бредлі адміністрація Президента 
США Джозефа Байдена оголосила про виділення 
додаткових 2,5 мільярдів доларів на безпекову 
допомогу, що включає додаткові бойові машини, 
боєприпаси, ракети та бронетранспортери Stryker. 
Таким чином, загальний внесок США в ці зусил-

ля з моменту початку російського вторгнення в лютому 
2022 року досяг 27,1 мільярда доларів.

«На додаток до великого пакету допомоги у сфері 
безпеки, оголошеного в середині січня Міністерством 

оборони США, який передбачає суттєві додаткові засо-
би протиповітряної оборони та бронетехніки для Укра-
їни, багато країн оголосили про подібну значну під-
тримку, включно з внеском Німеччини та Нідерландів 
у засоби протиповітряної оборони Patriot, закупівлею 
Канадою NASAM та пожертвування Сполученим Ко-
ролівством танків Challenger 2… це лише деякі з них», 
– сказав високопоставлений чиновник оборони під час 
брифінгу.

Хоча це неповний переліку обладнання та країн, які 
допомагають Україні, надання матеріальних засобів є 
вирішальним.

«Операції в Україні підкреслюють важливість на-
явності гнучких мобільних сил, які разом зі стратегіч-
ним авіатранспортним парком, який може доставити 
негайно, протягом кількох годин після отримання по-
відомлення, так і з наявним морським транспортом, 
який може доставити набагато більший обсяг матері-
альних засобів, необхідних для доставки та підтримки 
основних сил.», – сказала командувачка Транспортного 
командування Збройних Сил США генерал Повітряних 
Сил генерал Жаклін Ван Овост.

«Робота в межах структури, щоб залучити обладнан-
ня з різних місць по всьому світу, транспортувати його 
в Європу та передати його нашим партнерам, які до-
ставляють його безпосередньо на поле бою, є видатним 
досягненням і демонструє цінність нашого партнер-
ства», – наголосила командувачка Транспортного ко-
мандування Збройних Сил США генерал Повітряних 
Сил генерал Жаклін Ван Овост.

Транспортне командування Збройних Сил США іс-
нує як військове бойове командування для проектуван-
ня та підтримки військової сили в час і в місці, які ви-
бере держава. Працюючи з відданими чоловіками та 
жінками, USTRANSCOM гарантує смертоносність 
Об’єднаних сил, просуває інтереси Америки по всьому 
світу та надає лідерам нашої країни стратегічну гнуч-
кість для вибору з багатьох варіантів, створюючи чис-
ленні дилеми для наших супротивників.”

УКРАЇНА 
НЕЗАБАРОМ 

ОТРИМАЄ ПЕРШУ 
ПАРТІЮ БОЙОВИХ 
МАШИН BRADLEY
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«Втрачений рік», мабуть, одна з перших кни-
жок про Голодомор, написана англійською мо-
вою для дітей середньо-шкільного віку (10-14 
років), автор  - Katherine Marsh (Катя).  Презен-
тація книжки  відбулась   25 січня 2023 року в 
книгарні Anderson’s Bookshop, в передмісті Чи-
каґо .  

Тему книжки надихнула власна  історія ро-

дини авторки, а саме виживання та страждання 
під час Голодомору-геноциду - штучного голоду 
в 1932-19332 роках, під час якого загинули  міль-
йони невинних чоловіків, жінок і дітей, заподі-
яного Україні та прикритий сталінським тота-
літарним режимом, і досі запереченим Росій-
ською Федерацією.

Бабуся Каті емігрувала до Сполучених Шта-
тів Америки у 1928 році, залишивши на Хмель-
ниччині двоє сестер і брата. Про звірства, запо-
діяні українцям під час Голодомору-геноциду, у 
Сполучених Штатах родини дізналася з листів, 
написаних членами свояками в Україні та від 
сусідів, які отримували подібну інформацію. 
Однак саме в 1933 році двоюрідний брат матері 
Каті зміг привезти доньку до США, і тоді стала 
відома вся історія.

Катя розповіла, що після того, як дізналася 
про історію своєї родини під час Голодомору, 
вона відчула, що важливо поділитися цією іс-
торією, оскільки вона усвідомила, як мало аме-
риканців знають цю історію. Вона написала 
«Втрачений рік», щоб змінити це. Авторка також 
зазначила, що хотіла розповісти цю історію, тому 
що Голодомор є потужним прикладом дезінфор-
мації та того, як вона формує наше розуміння 
історії.

Навчання американської молоді правдивої 
історії настільки важливе для Каті, що раніше, 
у день представлення книжки, вона викладала 
історію Голодомору 600 дітям середньої школи 
в цьому районі. Вона робила це також на східно-
му побережжі США (1400 студентів) перед поді-
бними заходами там.

Під час написання цієї книжки Катя провела 
значну кількість досліджень. Вона звернула 
увагу на дезінформацію, написану журналістом 
New York Times Волтером Дюранті, який писав, 
що відвідав Москву та повторював радянську 
брехню про те, що голоду не було. Катя також 

відзначила кількох 
інших журналістів, 
з о к р е м а ,  Ґе р е т а 
Джонса, який дій-
сно відвідав Украї-
ну і дуже докладно 
написав про голод, 
свідком якого він 
особисто був.

Катя зазначила, що вона – журналістка та 
письменниця, яка любить писати містичні ро-
мани. «Втрачений рік» – це історичний фантас-
тичний роман, написаний як таємниця, що 
спонукає молодого Метью розгадати правду про 
таємницю, яку його бабуся приховувала від 
родини. Коли він знаходить стару чорно-білу 
фотографію в речах своєї бабусі, це викликає 
його цікавість. Небажання його бабусі навіть 
говорити про фотографію спонукає Метью роз-
починати його місію відкриття.

Книжка поєднює читачів із життям родини 
Каті під час Голодомору, а особливо нащадки 
тих, які пережили Голодомор, можуть побачити 
в книжці про те, що розповідали наші родини 
про свої пережиття.   Мільйони нащадків Голо-
домору в усьому світі можуть легко зрозуміти 

те, що вони прочитають у «Втраченому році».
Катя написала цю книжку у 2021 році, 

перед нинішнім вторгненням Росії в Украї-
ну. Вона стала ще більш переконливою через 
подібність геноциду, який Росія вчинила 
проти України під час Голодомору, та гено-
циду, який вона здійснює сьогодні.  Автор 
також розповіла про деякі діяння, які мо-
жуть здатися дивними випадковому спо-
стерігачеві, але тепер відомо, що вони є 
частиною травматичних наслідків для лю-

дей, які пережили Голодомор-
геноцид і для їхніх нащадків.

«Втрачений рік» чудово 
п роі л юс т рова ний Марією 
Ск л я р ов ою ( ht t ps : //w w w.
mariaskliarova.com), молодою 
українською художницею з 
Харкова, а обкладинка книги 
була розроблена для зображен-
ня “Від Печерської Лаври в 
Києві до Брукліна” (де її бабуся 
спочатку оселилася в США). 

Книгарня Anderson’s Bookshop – це сімейний 
бізнес, який бере початок у 1875 році в Непер-
віллі, Іллінойс.  Андерсон співпрацює з тисяча-
ми шкіл, щоб уможливити доступ книжок в руки 
юних читачів.   Вони планують зробити це з 
«Втраченим роком», щоб діти зрозуміли, що таке 
Голодомор.

Випуск книжки «Втрачений рік» підтриму-
ють Український конґресовий комітет Америки 
– Відділ Іллінойс, Мережа нащадків Голодомору 
та Фундація Голодомору в Україні – США, пред-
ставники яких були присутні на презентації 
книжки.

Оля СОРОКА,  
голова Мережі нащадків Голодомору

«ВТРАЧЕНИЙ РІК» – 
РОЗКРИТА СІМЕЙНА 

ТАЄМНИЦЯ 
ГОЛОДОМОРУ

ДОСЬЄ: Кетрин Марш – авторка «Ніч-
ного туриста», лауреата премії Едгара, 
«Сутінковий в›язень, «Джепп, Хто кинув 
виклик зіркам», «Двері біля сходів». Кетрин 
виросла в Нью-Йорку, а зараз живе у Ва-
шинґтоні, округ Колумбія, з чоловіком і 
двома дітьми.

«Втрачений рік» доступний у книгарні 
Anderson’s Bookshop (і онлайн https://www.
andersonsbookshop.com ) у Даунерс-Гроув і 
Нейпервіллі, Іллінойс та Амазон.
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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 

Український конгресовий комітет Америки (відділ 
Іллінойс) за сприяння Генерального консульства 

України в Чикаго провів в Українському культурному 
осередку міста захід, присвячений Дню Соборності Укра-
їни. Про це у Фейсбуці повідомило Генеральне консульство 
України в Чикаго.

У заході взяли участь представники української грома-
ди Чикаго та штату Іллінойс, федеральних та місцевих 
законодавчих і виконавчих органів влади США, консуль-
ського корпусу міста Чикаго.

Під час офіційної частини до присутніх з промовами 
звернулись: очільник Українського конгресового комітету 
Америки (відділ Іллінойс) Ігор Дячун, його заступник 
Павло Бандрівський, мер міста Чикаго Лорі Лайтфут, се-
натор Річард Дурбін, конгресмени Майкл Квіглі, Раджа 
Крішнамурті та Денні Девіс, Генеральний консул України 

в Чикаго Сергій Коледов, 
головний податківець 
округу Кук Фріц Кегі, ві-
цепрезидент JUF Стівен 
Дішлер.

Також з доповідями 

щодо актуальних проблем сього-
дення виступили підполковник 
у відставці, відомий військовий 
аналітик Александер Відман і 
політичний оглядач Януш Бугай-
скі. За визначний внесок у надан-
ня гуманітарної допомоги Укра-
їні спеціальними відзнаками 
УККА (відділ Іллінойс) були на-
городженні представники укра-
їнської громади Ірина Ценглевич, 
Алла Лопаткіна та Ігор Терлець-
кий. Генконсульство подякувало 
всім, хто брав участь у підготов-
ці та проведенні заходу.

Нагадаємо, українська громада Нью-Йорка (США) ра-
зом з американською громадськістю  відзначили  День 

Соборності України – на Таймс Сквер замайоріли україн-
ські прапори, а також потужно пролунали гасла «Слава 
Україні! – Героям Слава!» й Державний Гімн України. 

УКРАЇНЦІ ЧИКАГО ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СОБОРНОСТІ

Фото: Consulate General of Ukraine in Chicago / Фейсбук
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1-800-361-7345
meest.com

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K

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

MEEST KARPATY
6725 West Belmont Ave, 

Chicago, IL 60634
TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO
820 Ridge Ave Unit J

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

ПІДТРИМАЙТЕ
РІДНИХ ТА
ДРУЗІВ!

MEEST НАДСИЛАЄ:

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

Посилки в Україну та інші країни Європи
box4ukraine.com

export.meest.com

us.meest.com/portal

*Доставка згідно запланованого графіку буде відбуватися в зони, де наразі
немає активних бойових дій. Доставка в зони, в яких є активні б
буде здійснюватися, як тільки ситуація стане безпечною для дост
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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!

Зимово-весняний період супроводжується не тільки 
вірусними та застудними захворюваннями. Через слизь-
кі дороги зростає кількість травм, зокрема переломів 
кісток.

Звісно, у цих випадках передусім слід звернутися до 
лікаря-травматолога, який накладе гіпс і призначить 
медикаментозне лікування. Натуропатичні засоби при 
цьому допоможуть переломам зростатися швидше, а 
травмованим частинам тіла – відновлюватися якісніше.

Перші 7 днів після травми організм намагається очис-

титися від ушкоджених клітин. А також запускає меха-
нізм підвищеного утворення стовбурових клітин, із яких 
вироблятимуться кісткові клітини для зрощення кісток. 
У цей період організмові потрібен вітамін А. Його краще 
вживати в природному вигляді, тобто з харчами. Відомо, 
що на цей вітамін багата морква. Тому щодня слід пити 
по одній-дві склянки морквяного соку, розділивши на 
кілька прийомів (за годину до їди), обов’язково з додаван-
ням нерафінованої олії з розрахунку столова ложка на 
склянку соку.

Можна замість соку їсти дрібно натерту моркву: по 150 
г тричі на день, заправивши двома столовими ложками 
сметани або столовою ложкою нерафінованої олії.

За засвоєння вітаміну А в організмі відповідає печін-
ка. Якщо робота цього органа порушена (на жаль, 
це спостерігається в більшості людей), його можна 
активізувати з допомогою рослин-гепатопротекто-
рів: насіння розторопші, корінь аїру й кульбаби, 
квіти календули. Їх заварюють із розрахунку: сто-
лова ложка сировини на склянку окропу. Настояти 
годину, перецідити й випити за 3 рази в інтервалах 
між їдою.

На другому тижні після перелому починається 
процес активного поділу клітин та утворення біл-
ка – будівельного матеріалу для кісток. На цьому 
етапі організмові допоможе щоденне вживання 
страв із розварених хрящів та кісток – холодцю, 
заливної риби.

Крім цього, утворенню кісткових білків сприя-
ють вітамін С та залізо. Тому треба подбати, щоб у 

цей період у раціоні були продукти, багаті на ці речовини.
Вітамін С міститься у шипшині, смородині, солодкому 

перці, цитрусових, ківі, броколі, капусті білокачанній, 
зелені, картоплі (ліпше вживати в лушпинні або у ви-
гляді соку).

Джерела заліза: морепродукти, червоне м’ясо, печінка, 
соєвий сир (тофу), чай, бобові (сочевиця, квасоля), яблу-
ка, шпинат, зелень. Якщо цих продуктів у вашому раціо-
ні мало, вітамін С й залізо можна попити у вигляді аптеч-
них препаратів за призначенням лікаря.

На третьому тижні  починається процес активного 
відновлення травмованої кістки. У цей період організм 
потребує кальцію. На нього багаті мак, кунжут, твердий 
сир. Кальцію потрібно досить багато – до 1 мг на день, а 
таку кількість складно отримати з харчових продуктів. 
Тому можна приготувати засіб зі шкаралупи яєць.

Візьміть шкаралупу домашніх свіжих ретельно ви-
митих яєць, зніміть внутрішню плівку й потовчіть її в 
ступці якомога дрібніше або змеліть у млинку для кави. 
Отриманий порошок можна потроху додавати в супи, 
каші, картопляне пюре тощо. Денна доза – чайна ложка. 
Якщо порошок трохи загрубий, залийте його лимонним 
соком. Дайте постояти годину та добре перемішайте.

В організмі кальцій працює в парі з вітаміном D, яко-
го багато міститься в риб’ячому жирі. Його можна вжи-
вати у вигляді аптечного препарату. Засвоєнню риб’ячого 
жиру сприяють фітоестрогени (листя малини, листя 
манжетки, трава синюхи, корінь солодки). Столову лож-
ку однієї з названих рослин залити склянкою окропу, 
настояти годину, перецідити, випити за 3 прийоми за 
годину до їди.

У меню третього після перелому тижня слід уводити 
страви із жирної риби (оселедці, палтус, скумбрія, кам-
бала тощо).

На четвертому тижні відбувається остаточне віднов-
лення кістки: завершується процес утворення кісткового 
мозоля на місці перелому. На цьому етапі організм також 
потребує вітаміну D. Тому варто продовжити вживання 
риб’ячого жиру та відвару рослин-фітоестрогенів.

Якщо хворий похилого віку й має травмовані великі 
кістки (стегнова, великогомілкова та ін.), то після тижне-
вої перерви чотиритижневий відновний курс треба по-
вторити.

І ще: зламаній кістці обов’язково давайте невелике 
навантаження. Організм реагує на це посиленням від-
новних процесів. Допустимі й навіть корисні незначні 
больові відчуття, але гострого болю слід уникати.

Олег ПИЛАТЧУК,  
травматолог

ЧЕРЕЗ СЛИЗЬКІ ДОРОГИ 
ЗРОСТАЄ КІЛЬКІСТЬ 
ТРАВМ, ЗОКРЕМА 

ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК 
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Здоров‘я

 Зовні жодних 
проблем із зубом 
ніби немає, а непри-
ємні відчу ття не 
дають спокою. У 
чому проблема?

Гострий зубний 
біль, надто той, що 
виникає вночі, зде-
більшого вказує на 
пульпіт – запалення судинно-нервово-
го пучка (пульпи) всередині зуба.

Часто пульпіт є наслідком карієсу, 
який може роз’їсти зуб усередині, хоча 
зовні він має здоровий вигляд. Коли 
карієс дістається пульпи, де розташо-
ваний нерв, біль стає нестерпним. Він 
різкий, пульсоподібний, може віддава-
ти у вухо, скроню, око, розповсюджу-
ватися на інші зуби.

При цьому зуб може бути проліко-
ваний, запломбований, але із запаль-
ним процесом усередині. Тож варто 
зробити рентген. Буває, пульпіт вияв-
ляють під час лікування глибокого 
карієсу.

Першими ознаками розвитку пуль-
піту може бути підвищена чутливість 
зуба до подразників – холодного, гаря-
чого, а також неприємний запах із рота.

До речі, часом хворий зуб поболить 
і перестане. Проте це не означає, що 

пульпіт зник. Він набуває хронічної 
форми. Тому навіть один больовий про-
яв має стати приводом для візиту до 
стоматолога: якщо пульпіт не лікувати, 
він може перерости в періодонтит – за-
палення тканин чи коренів зуба, ліку-
вання якого значно триваліше.

Як саме лікують пульпіт? Зазвичай 
нерв видаляють. Спершу прочищають 
канали, видаляючи залишки нерва, за-
повнюють їх тимчасовим пломбуваль-
ним матеріалом, який має антисептич-
ну й протизапальну дію, а за декілька 
днів ставиться остаточна пломба – і в 
канали, і на зуб.

До відома, депульповані зуби вима-
гають ретельнішого догляду, адже вони 
частіше псуються, розколюються.

Світлана КОЛОМІЄЦЬ, 
стоматолог

Наш орган слуху складається із зо-
внішнього вуха (вушна раковина й 
слуховий хід), середнього (барабанна 
порожнина, слухові кісточки, слухова 
труба) і внутрішнього (канальці, що 
відповідають за рівновагу, центр слу-
хового аналізатора). Причиною біль-
шості випадків ураження середнього 
вуха є збудники, які потрапляють туди 
з носа. Рідше запалення розвивається 
внаслідок травми.

Здебільшого інфекція спершу вра-
жає слизову оболонку носа, а тоді про-
никає у вухо. Хоча буває й одночасне їх 
ураження. Коли розвивається запален-
ня, через слухову трубу цей процес 
може поширитись до середнього вуха, 
при цьому порушується провідність 
слухових кісточок, а барабанна пере-

тинка може збільшитись удесятеро. У 
нормі вона тонша за папір, а при запа-
ленні потовщується до півсантиметра 
й більше.

Чим загрожує запальний процес у 
вусі? Через підвищений тиск може розі-
рватися барабанна перетинка. Якщо 
гній із середнього вуха витікатиме на-
зовні, поступово зникне набряк і мине 
біль. Але він може потрапити й усеред-
ину, діставшись навіть мозку, що вкрай 
небезпечно. До того ж запальний про-
цес часом зачіпає внутрішнє вухо, що 
призводить до незворотної втрати 
слуху.

Чи довго лікують запалення вуха? 
Якщо немає гнійного процесу, лікуван-
ня триває близько трьох тижнів, в ін-
ших випадках слух може залишатись 

зниженим упро-
довж декількох 
місяців. Усе за-
лежить від сили 
запального про-
цесу. Іноді слух 
не відновлюєть-
ся взагалі. Тому 
медики й наголо-
шують на важли-
вості вчасного 
лікування.

Василь ДЯЧУК, 
отоларинголог

Хрускіт у суглобах – перша ознака за-
йвини солей, які не виводяться, а відкла-
даються по всьому організму. Згодом ці 
відкладення завдають болю, незручнос-
тей та дискомфорту під час руху. Через 
неправильне харчування фосфати, кар-
бонати, трипельфосфати, урати й оксала-
ти мають властивість накопичуватися в 
суглобах. Це призводить до появи про-
блем з опорно-руховим апаратом.

Як виводити солі з організму?
Зменшіть кількість солі в їжі. Зведіть 

до мінімуму вживання м’яса та риби, а 
також солодощів, різних соусів та кетчу-
пів. Білкові продукти завжди мають по-
даватися до столу зі свіжими овочами, які 
сприяють повнішому засвоєнню білків, 
перешкоджаючи відкладенню солей. Та-
кож слід відмовитися від солодких газо-
ваних напоїв та мінеральної води.

Рухайтеся і пийте багато води. Занят-
тя спортом сприяють інтенсивному по-

товиділенню й прискоренню метаболізму, 
а разом із цим і виведенню солей з орга-
нізму. А щоб уникнути зневоднення, під 
час тренування не забувайте про воду.

Пийте зелений чай.  Він виводить з 
організму солі й токсини, а також має 
легку сечогінну дію.

Спробуйте рисову дієту. Правило ри-
сового раціону просте: можна їсти тільки 
варений рис без солі та інших приправ, а 
пити лише воду або зелений чай. Протя-
гом тижня їжте по 3-4 склянки вареного 
рису на день, запиваючи його великою 
кількістю води. Після закінчення дієти 
намагайтеся не переїдати і не зловживати 
солоними продуктами.

Замініть сіль корисними спеція-
ми:  часником, чорним перцем, карі, пе-
трушкою, орегано і розмарином.

Застосовуйте натуральні сечогінні за-
соби. Це можуть бути овочі зеленого ко-
льору, цибуля, буряки, спаржа, свіжови-

чавлені цитрусові соки.
Зробіть глиняні подушеч-

ки проти солей.  Дві столові 
ложки косметичної глини 
змішайте зі столовою ложкою 
сухої суміші трав (полин, 
ромашка, деревій) і накладіть 
на центр стопи, де міститься 
60 активних рефлекторних 
точок. Тримати такі подушеч-
ки на ногах потрібно годину.

Марія ВАНДА, 
сімейний лікар

ЯК ВИВОДИТИ СОЛІ З ОРГАНІЗМУ 
Функціонування 

легенів у людей, які 
багато курять, може 
значно покращити-
ся, якщо курець ви-
ділятиме час на регу-
лярні інтенсивні фі-
зичні вправи. Про це 
заявила група фахів-
ців після завершення 
нового дослідження.

Учені зібра ли і 
проаналізували ре-
зультати досліджень, 
які проводилися під 
керівництвом Лондонського імперсько-
го коледжу протягом одного десятиліт-
тя у 25 наукових центрах 11 країн Єв-
ропи. У сумі вийшло майже 4 тисячі 
учасників, яким у період експерименту 
було 25–57 років.

Під час досліджень добровольцям 
регулярно проводили спірометрію. На-
уковцям потрібно було знати, як змі-
нюється об’єм легенів, коли людина 
потрапляє у різні умови. Крім того, всі 
учасники заповнювали спеціальні опи-
тувальники, в яких вони мали вказува-
ти, який спосіб життя вони ведуть.

Під терміном «інтенсивні заняття 
спортом» учені мали на увазі серію 
вправ або біг, яким займаються учас-
ники не рідше двох разів на тиждень як 
мінімум протягом 60 хвилин. У під-
сумку припущення про зв’язок фізич-
них вправ і функціонування легенів 

підтвердилося.
Показники учасників, які регулярно 

виконували вправи, були значно кра-
щими, ніж показники людей, котрі іг-
норували спорт. Більш того, легені 
стали краще функціонувати й у завзя-
тих курців, яким удалося відмовитися 
від пасивного способу життя і стати 
фізично активними.

Автори наукової роботи підтверди-
ли, що у людей, які активно курять і при 
цьому стали займатися спортом, з ро-
ками легені стали краще працювати. 
Пригнічення легенів є процесом, який 
вражає багатьох людей, не тільки ша-
нувальників сигарет. Однак саме у 
курців цей процес розвивається наба-
гато стрімкіше.

Нове відкриття доводить, що дегра-
дацію легенів можна не тільки сповіль-
нити, але й усунути.

СПОРТ, КУРЦІ І ЛЕГЕНІ

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ ЗАПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВУСІ ЧАСТО ГОСТРИЙ ЗУБНИЙ БІЛЬ ВИНИКАЄ 
ЗНЕНАЦЬКА
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ТИХ, ХТО СТРАЖДАЄ ВІД 
ЗАПАМОРОЧЕНЬ
Приправа «гвоздика 

духмяна» – це ви-
с у ш е н і 
бруньки (їх 
ще називають 
« б у т о н ч и к и ») 
тропічного гвоз-
дичного дерева з яскравим ароматом, які 
виявляють і антисептичну дію.

Із давніх-давен їх застосовували для ліку-
вання головного болю. У нотатках середньо-
вічної абатиси й травниці Гільдегарди йдеться, 
що «коли в когось болить голова й у вухах 
дзвенить, нехай частіше їсть гвоздику, й про-
блеми відійдуть».

Отже, бруньки цієї рослини слід змолоти на 
порошок і вживати на кінчику чайної ложки 
тричі на день, запиваючи травним чаєм (напри-
клад, із квітів чи плодів глоду, м’яти та меліси 
тощо).

Дуже корисно як засіб, що стимулює роботу 
головного мозку, вживати молоко із гвоздикою 
духмяною. Для цього 5 г гвоздички перемолоти 
на порошок і  за лити ск л янкою щойно 
скип’яченого молока, настояти 10 хвилин. Пити 
по 50 мл тричі на день, додавши за смаком меду.

Цей засіб корисний для тих, хто страждає від 
запаморочень, погіршення пам’яті, кашлю.

Олена СВІТЛИЦЬКА, терапевт

ЩО САМЕ ЛІКУЮТЬ АНТИБІОТИКИ І КОЛИ ЇХ ПРИЗНАЧАЮТЬ 
Трапляється, людина сама собі призначає лікування 

антибіотиками. Продають їх без рецепта, і завжди зна-
йдеться друг чи родич, який підкаже назву ліків, що колись 
допомогли йому за схожої ситуації. Такі дії не просто по-
милкові, вони небезпечні.

Всесвітня організація охорони здоров’я виявила, що 
більшість людей у світі не знає, як уживати антибіотики. 
Організована нею просвітницька акція 
наголошує: незнання сприяє поширен-
ню антибіотикорезистентності та появі 
супербактерій. За даними експертів 
ВООЗ, щороку в країнах Євросоюзу 25 
тисяч пацієнтів умирає від бактеріаль-
них інфекцій, бо мікроби стали нечут-
ливими до ліків.

Що ж саме лікують антибіотики і 
коли їх призначають?

Підвищена температура тіла не по-
казання для вживання антибіотиків. 
При грипі чи ГРВІ (застуді) антибіотики 
теж безсилі. Показанням для їхнього призначення є клі-
нічні ознаки, що вказують на бактеріальну природу за-
пального процесу. Важливо не лише правильно підібрати 
антибіотик залежно від типу захворювання, а й дотриму-
ватися дозування й термінів його вживання.

Хочу наголосити: вживши дозу препарату, меншу, ніж 
потрібно для цілковитого знищення бактерій, людина 
сприяє появі збудників, стійких до ліків. Так і виникають 
супербактерії, подолати які стає щоразу важче.

А що ж таке антибіотикорезистентність, про яку засте-
рігають фахівці ВООЗ? Це нечутливість патогенних мікро-
організмів до протимікробних ліків. Через антибіотико-
резистентність ті інфекційні хвороби, які вже вважалися 
подоланими, знову стають невиліковними. Тому правиль-
не вживання антибіотиків – відповідальність не лише за 
своє здоров’я, це – глобальна відповідальність.

До речі, ми харчуємося м’ясом тварин, яких на фермах 

лікують антибіотиками. Згідно з правилами, виробник має 
зачекати певний час, доки медична речовина виведеться з 
організму тварини. Однак це правило часто порушують. 
Ми, на жаль, не захищені від ризику вживання і молока з 
антибіотиками. Вони ж, потрапляючи в організм людини, 
не тільки алергізують його, а й призводять до того, що за 
необхідності ліки вже не діють.

Досі наука могла впоратися з 
бактеріями, синтезуючи анти-
біотики нового покоління. Але 
несподівано це спричинило не-
бажаний ефект: світ зіткнувся із 
суперстійкими бактеріями. І, 
вочевидь, науковцям доведеться 
чимало попрацювати над ство-
ренням ліків, які стали б альтер-
нативою антибіотикам.

Тим часом медики мають від-
мовитися від практики призна-
чення антибіотиків за шабло-

ном, натомість ретельно добирати препарат, зважаючи на 
чутливість збудника до нього. А пацієнтам не потрібно 
практикувати самолікування, слід дотримуватися способу 
вживання антибіотиків, рекомендованого лікарем.

Інколи запитують, чи можуть деякі рослини замінити 
антибіотики? Так, у медицині успішно використовують 
фітобіотики – наприклад, іманін, добутий зі звіробою, 
сативін – із часнику. Видобуто антибіотики й із лишайни-
ків, їх досить часто застосовують у комплексі із синтезо-
ваними протимікробними препаратами. Але сподіватися, 
що часником можна вилікувати, наприклад, бактеріальну 
пневмонію, не варто. Відповідальний пацієнт повинен 
вживати ліки згідно із приписом лікаря, а той своєю чергою 
має підібрати правильний препарат та призначити відпо-
відне його дозування.

Федір ЛАПІЙ, імунолог

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

847.563.0082847.563.0082
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
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October 2021:
November 2021:
December 2021:
January:
February:
March:

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

YEARS IN
BUSINESS

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now availableNew 2022 trailers now available

BIG FUEL DISCOUNTS
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Є відгалуження медицини, яке лише в останнє 
десятиріччя здобуло сприятливий ґрунт для 

розвитку, хоча корені його сягають сивої давнини. 
Це сексопатологія. Чому так сталося?  Це знає відомий 
київський сексопатолог кандидат медичних наук 
Юрій Борисенко. Наш кореспондент попросив його 
поділитися своїми знаннями та життєвими спосте-
реженнями з читачами.

–  Юрію Олексійовичу, для початку хотілося б зна-
ти Ваш погляд на ефективність таблеток, які 
останніми роками широко рекламують і видають 
мало не як панацею від імпотенції. Чи й справді ці 
засоби здатні зцілити чоловічу половину людства від 
статевого безсилля?

– Не стану огульно гудити пропоновані препарати 
– певно, якесь раціональне зерно в них є. Але що таблет-
ки можуть? Ну, розширити судини певної сфери, якоюсь 
мірою допомогти. Але це ж не є радикальною допомо-
гою. Проблема набагато складніша, до неї потрібно 
підходити серйозніше, глибше, в ході лікування діяти 
на причини виникнення хвороби, докопуватися до її 
витоків. Оскільки глибинні причини часто виявляють-
ся далекими від хворого органа, від кровоносних судин, 
на розширення яких спрямовані таблетки. Клінічна 
практика спонукає нас освоювати й суміжні, а іноді й 
не зовсім суміжні профілі медицини.

– Тепер мені стало зрозумілим, чому Ви завжди 
прагнули до універсалізації свого лікарського фаху. 
Вас знають не лише як досвідченого сексопатолога, а 
і як голкорефлексотерапевта, психо- і мануального 
терапевта, масажиста, одне слово, як лікаря-універ-
сала. 

– Розгадка таємниць сексопатології вимагала глибо-
ких знань. За цими знаннями та досвідом я виїздив і за 
межі України. Багато років довелося працювати в Мон-
голії, сусідніх країнах, де мав змогу вивчати й тибет-
ський тисячолітній досвід зцілення від імпотенції, де 
остаточно переконався, що лікування хворих з сексу-
альними розладами неодмінно має бути комплексним. 
Отож кожен лікар-сексопатолог має осягти глибинні 
зв’язки між органами і системами людського організму. 
Бо на статеву функцію впливає багато чинників. Тут не 
лише кардіологія, а й урологія, ендокринологія, нерво-
ва та інші системи. Важливо адекватно полікувати па-
цієнта, вплинути на весь складний вузол причин, від-
новити норму й гармонію. З огляду на все це, я і взявся 
за свою «універсалізацію». І не пошкодував. Бо знати 
треба не лише суміжні профілі медицини, а й психоло-
гію людських стосунків.

– Як психолог може допомогти імпотентові? Ви 
говорили про комплексне лікування...

– Не поспішаймо у кожному випадку чоловікові при-
клеювати ярлик імпотента. Імпотенція може бути 
справжньою, коли потрібне уже комплексне лікування, 
а нерідко й удаваною. Ось випадок з моєї багаторічної 
практики. У чоловіка на роботі був гострий стрес, що й 
зумовило його сексуальну невдачу. Молода дружина, не 
розібравшись, що до чого, порадила сходити до аптеки, 
придбати розрекламований препарат. А яка була по-
треба в тому? Дружина зробила чоловікові ведмежу 
послугу. По-перше, вона морально вбила його, а по-
друге, лише ускладнила ситуацію, спровокувавши ви-
никнення так званої психогенної імпотенції, створеної 
власною уявою чоловіка.

Ось у таких випадках і допоможе психотерапевт. 
Давно вже помічено величезну роль психічного стану 
людини у виникненні того чи того розладу. Іноді мож-
на допомогти умілим словом. Ось чому я оволодів і 
психотерапією. Не тією, стадіонною, що «лікує» від-
разу десятки тисяч людей, а індивідуальною, бо кожна 
людина володіє неповторною індивідуальністю, до 
котрої треба уміти дібрати свій особливий ключ. Робо-
та в Монголії, вивчення стародавньої тибетської меди-
цини допомогли мені удосконалюватися в цьому на-
прямі. Але в багатьох нескладних випадках чоловік, 
який помітив певне неблагополуччя, може і сам собі 
допомогти, звичайно, під наглядом лікаря – шляхом 
автогенного тренування. Воно дає змогу хворому само-
стійно підвищувати рівень психічної саморегуляції 
багатьох функцій організму, усувати симптоми захво-
рювання.

– Як це практично зробити?
– У разі сексуальної невдачі потрібно не переживати, 

не страхати себе (ой, невже це імпотенція?!), не заганя-

ти себе в глухий кут, а спробувати заспо-
коїтись шляхом позитивного, оптимістич-
ного самовиховання. Ось ці ключові 
слова: «Я – цілком здоровий! То була лише 
випадкова невдача! Я не стану панікувати! 
І мені не потрібні жодні таблетки!»

– Але почастішали серед наших чоло-
віків і серйозні розлади. Які їх причини, 
звідки ця біда?

– Причини різні. Імпотенція утверджу-
ється і на ґрунті неврозів, і хронічного 
простатиту, різних ендокринних захво-
рювань. Далеко не останню роль відіграє 
і спосіб життя. Будь-якому чоловікові не 
додасть потенції зловживання алкоголем 
і навіть куріння, гіпокінезія (малорухли-

вість), постійні стреси. Отже, потрібно уникати відпо-
відних ситуацій. Але коли вже з’явилися симптоми 
неблагополуччя, то перш як бігти до аптеки, як радить 
реклама, слід звернутися до лікаря-сексопатолога. Що 
раніше почнеться лікування, то кращими будуть ре-
зультати.

– А які засоби лікування має сучасна медицина?
– Вони є різними. Окрім відомих, традиційних, мож-

на застосувати дещо і з практики східної медицини – 
корпоральну та вушну рефлексотерапію, метод про-
грівання біологічно активних точок з допомогою на-
туральних китайських полинових сигарет, глино-, 
грязе-, озоке- ритотерапію та інші методи.

– Можна так зрозуміти, що Ваш комплексний під-
хід до лікування складних статевих розладів дає 
змогу поліпшити загальний стан організму, провести 
санацію й супутніх хвороб, які є майже в кожного 
пацієнта?

– Саме таке завдання я і ставлю перед собою, зустрі-
чаючись із хворим. Досвід засвідчує: можна усунути 
статеві розлади, але якщо функції інших органів і систем 
порушені, стійкого поліпшення основної патології очі-
кувати не доводиться. Отож діапазон недуг, який я 
охоплюю, досить широкий: це й хронічний простатит, 
і хвороби хребта, нервової системи, органів дихання, 
травлення. А звідси і моя порада чоловікам: не варто 
зациклюватися на своїх суто чоловічих болячках, а під-
ходити до лікування ширше. Вважаю, що саме тим 
шляхом мають спрямовувати своїх пацієнтів й інші 
лікарі-сексопатологи. 

Василь КАЛИТА

КОЛИ ЧОЛОВІКАМ ЗА 40, КРАЩЕ ТАКИ ПЕРЕВІРИТИСЯ
За даними Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, рак простати – в 
п’ятірці хвороб, які найчастіше стають 
причиною смерті. В Україні кожен 
п’ятий чоловік помирає впродовж року 
після виявлення хвороби. А все через 
пізню діагностику, незважаючи на що-
річні спеціальні акції, які нагадують 
представникам сильної статі про огляд 
в уролога, надто коли їм за 40.

Злоякісна пухлина передміхурової 
залози – найпоширеніша чоловіча онко-
патологія. За статистикою, її виявляють 
у кожного шостого чоловіка на планеті. 
Аденома простати – доброякісна пухли-
на передміхурової залози, яку діагнос-
тують у кожного другого чоловіка віком 
понад 60 років. Проте останнім часом 
аденому виявляють навіть у 40-річних.

Основна причина виникнення адено-
ми та раку простати – гормональні змі-
ни. З віком у чоловіків порушується 

метаболізм чоловічих статевих гормонів 
і збільшується рівень жіночих статевих 
гормонів.

Які ж ознаки аденоми чи раку про-
стати? Часте сечовипускання, відчуття 
неповного випорожнення сечового мі-
хура, ослаблення струменя сечі. При-
чина – розростання тканини передміху-
рової залози, яка стискає сечовипускний 
канал. А коли пухлина стає злоякісна, 
може з’являтися кров у сечі або спермі, 
виникає біль у спині, стегнах чи тазі, 
ознакою є і болісна еякуляція. Якщо є 
хоч один із перелічених симптомів – слід 
негайно проконсультуватися з лікарем.

До речі, від початку зародження пух-
лини до появи її клінічних проявів ча-
сом може минути навіть 10 років. При-
чому найчастіше в пацієнта не виникає 
жодних симптомів. Ось тому й варто 
чоловікам за 40-45 раз на рік проходити 
огляд в уролога, який за необхідності 

призначить пацієнтові аналіз крові на 
ПСА (простатоспецифічний антиген).

ПСА – це тест, який вимірює рівень 
білка, що виробляють клітини перед-
міхурової залози. Він допоможе вияви-
ти небезпечну хворобу на ранніх стаді-
ях. Високі рівні ПСА (до 10 нг/мл) не 
завжди констатують онкологію – це 
може бути запалення простати або 
збільшення залози. Але якщо рівень 
ПСА високий (понад 20-30 нг/мл), то, 
вірогідно, йдеться про одну з форм раку 
простати.

Часто чоловіки бояться лікування та 
операції, бо вважають, що це призведе 
до статевого безсилля. Це зовсім не так. 
При локалізованих формах раку про-
стати терапія (променеве опромінення 
чи хірургічне втручання) дає змогу 
зберегти статеву функцію. Це підтвер-
джує статистика лікування.

Однак на пізніх стадіях, коли пухли-

на поширює метастази, гормональна 
терапія, на жаль, – єдиний метод ліку-
вання. Вона приглушує тестостерон, що 
є основною причиною імпотенції. Та на 
таких стадіях розвитку хвороби йдеться 
вже про збереження не статевої сили, а 
життя.

Андрій БОРЖІЄВСЬКИЙ, 
уролог

ЯК ПСИХОЛОГ МОЖЕ ДОПОМОГТИ ІМПОТЕНТОВІ 
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United States Legal Federal Holidays 2023
Jan 01 - New Year’s Day, Jan 16 - Martin Luther King Jr. Day, Feb 20 - President’s Day, 
May 14 - Mother’s Day, May 29 - Memorial Day, Jun 19 - Juneteenth (in lieu), Jul 04 - 

Independence Day,  Sep 04 - Labor Day,  
Oct 09 - Columbus Day,  Nov 10 - Veterans Day, Nov 23 - Thanksgiving,  

Nov 24 - Day after Thanksgiving, Dec 25 - Christmas Day, Dec 31 - New Year’s Day 

Ukrainian Weekly Newspaper       Chicago    USA Since 2002

2023
Ukrainians in Chicago  
Love it!

president.umg@gmail.com
847.707.0065

Model: Daryna from the You Tube Channel:  
DNS Sisters - https://www.youtube.com/@dnssisters

Galya Georgieva
      Real Estate Broker, Realtor, CSC, MRP, SFR

630.965.7328 ☏
www.northwestchicagorealtor.com

Licensed in Illinois  
and Wisconsin  

Commercial and  
Residential  
Real Estate

224-404-6114WHAT WE DO

•Compliance Audits
•New MC & DOT Set up
•BOC-3
•Safety Rating Upgrades
•MCS 150 Updates
•In-House Safety
•Driver Training
•ELD Monitoring
•DataQ Challenges
•DOT/MC Problems
•Driver Recruiting
•Regulatory Compliance

•Articles of Incorporation
•EIN Numbers
•IFTA & Permits Filings
•IRP Filings
•Trailer Registrations
•Title Transfers
•IRP and IFTA Audits
•HUT 2290 Filings
•HZ Permits and Filings
•UCR Filings
•Insurance Filings &  Audits

•Pre-Employment Drug Testing
•TPA Service
•Random Drug & Alcohol Testing
•Post Accident Testing
•Reasonable Suspicion Employee
•Training and Certification
•Roadside Inspections
•DOT SAFETY Inspections
•DOT Annual Inspections

DLuxe Beauty

773.317.9190
Lashes and Spa

@dluxebeautychicago

870 E Higgins Rd Suite #130,  
Schaumburg, IL 60173

WE ARE HIRING OTR 
AND LOCAL DRIVERS 
WITH CDL CLASS A!
Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446

Email: safety@amerifreightsystems.com

9925 Gross Point Rd
Skokie, IL 60076

847.982.1400

   .

broker
Rusen Rusev

Runway Realty, Inc

FIND & GET FOUND IN CHICAGOLAND!
THE PLACE FOR CLASSIFIED & BUSINESS ADS!

www.chicagoadshub.com

Tel. 224.400.0759
www.imgtrucking.com

Hiring safe drivers!!!

Trucking Insurance Solutions!

• High Insurance Costs?
• Issues With an Insurance 

Renewal?
•  Can’t Get Insurance?

Call Paul Bondar Today!
20 Years Experience

Tel. 630.570.0074
Email: quotes@bondarins.com

We speak Bulgarian

(847)258-9450

FOR ALL YEAR ROUND STEADY RUNS 
DROP & HOOK FOR 

SOLO & TEAMS

(847)258-9450

contact@ukdancerm.com

 224.808.0657
BALLROOM DANCE LESSONS  
FOR KIDS 
AND ADULTS 
 2653 Kirchoff Rd, Rolling Meadows, IL 60008

312-662-3373
Theelegystudio@gmail.com

Voice and Singing lessons for kids 
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Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL  ●  South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)
BBB Rating: A+

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

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

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

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

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

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

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

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

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

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

17 years in business
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Training

www.MidCityCDL.comwww.MidCityCDL.com

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

TWO LOCATIONS: CHICAGO & JOILET 

МОЖЛИВЕ БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО КВАЛІФІКУЄТЬСЯ

МОЖЛИВЕ БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО КВАЛІФІКУЄТЬСЯ

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









За спос те ре жен ня ми фа хів ців, синд ром 
хро ніч ної вто ми – од на з най по ши ре ні

ших па то ло гій на шо го ча су, го лов ною озна кою 
якої є не вмо ти во ва на ви ра же на за галь на слаб
кість, що спос те рі гає ть ся три ва лий час і пе
ре шко джає ак тив но му по всяк ден но му жит тю 
лю ди ни.

Ста тис ти ка, кот ра знає все, за зна чає: синд
ром не об ме жує ть ся будьяки ми гео гра фіч
ни ми або со ці аль ноде мо гра фіч ни ми гру па
ми. За да ни ми різ них ав то рів, час то та йо го 
мо же ста но ви ти 1037 ви пад ків на 100 ти сяч 
на се лен ня.

От же, проб ле ма іс нує, тож слід щось ро би
ти для її ви рі шен ня. Щоб діз на ти ся де таль ні
ше про цю не ду гу і на крес ли ти шля хи її по
до лан ня у ра зі по тре би, ми звер ну ли ся за 
по яс нен ня ми до спе ціа ліс та – кан ди да та ме
дич них на ук, до цен та Ган ни КО РОЛЬ.

– Уперше різноманітні симптоми були 
об’єднані в єдиний синдром під назвою «не-

врас те ні я» у 1860 
році. Які ж при чи ни 
фор му ван ня синд ро му 
х р о  н і ч  н о ї  в т о  м и 
(СХВ)?

– Іноді ми беремо на 
себе стільки обов’язків, 
що втома і перевтома 
стають частішими гос
тями в нашому тілі. Як 
відомо, перевтома – це 
явище, пов’яза не з 
важкими психічними 
та фізичними наванта
женнями на організм. 
Зазвичай цей стан ми
нає досить швидко і 
легко, без будьяких 
наслідків (особливо 

перевтома 1ї стадії). Але за відсутності адек
ватного лікування всі симптоми перевтоми 
посилюються. Як результат – формується 
синдром хронічної втоми.

Він найбільш поширений у розвинених 
країнах і в мегаполісах. Основний прояв по
лягає в тому, що людина не здатна зняти 
втому навіть після тривалого і повноцінного 
відпочинку. Відбувається розлад вегетативної 
нервової системи, а саме відділів, що відпо
відають за процеси гальмування.

– Що ж про во кує та кий стан?
– Його можуть провокувати різні чинники. 

У першу чергу – це неправильне поєднання 
інтелектуальної і фізичної праці. Це особливо 
стосується людей, які проживають у великих 
містах. Як правило, саме вони пов’язані біль
ше з розумовим навантаженням. Фізична 
напруга майже відсутня, що і формує незба
лансованість цих двох факторів.

Що стосується фізичних причин СХВ, то 
вони виникають у відповідь на надмірне утво
рення молочної кислоти у м’язах. Також пере
втома м’язів порушує надходження кисню в 
усі тканини організму.

Іншими факторами є хронічні захворю
вання і несприятлива екологічна обстановка. 
Часто такий стан називають хронічною вто
мою, синдромом постійної або підвищеної 
втоми. Якщо захворювання пов’язують із ві
русними хворобами, то застосовують термін 
синдром поствірусної астенії або імунної 
дисфункції.

Доведено прямий зв’язок СХВ із пригні
ченням імунної системи. Тобто стан розви
вається не після перенесеної хвороби, а просто 
при нестачі корисних речовин в організмі, 
насамперед вітамінів і мікроелементів. Таке 
часто трапляється восени і навесні.

– Яки ми є озна ки СХВ?
– За наявності постійної втоми організму 

варто звернутися до лікаря. Чим раніше бу
дуть виявлені порушення, тим легше уникну
ти важких наслідків. Основними симптомами 
поряд із перевтомою є: безпричинний біль у 
м’язах, порушення сну – як безсоння, так і 
дуже тривалий сон протягом доби, погіршен
ня пам’яті, уваги, концентрації на важливих 
питаннях, сильні головні болі незрозумілої 
етіології.

Характерними для СХВ виступають часом 
і запалення лімфовузлів на шиї та, можливо, 
розпухання суглобів і наявність ниючого 

болю в них.
– Чи іс нує ефек тив на про фі лак ти ка СХВ?
– Запобігти стану постійної втоми досить 

просто, необхідно лише дотримуватися дея
ких правил або навіть не правил, а корисних 
звичок.

Важливим профілактичним заходом є до
тримання режиму дня. Краще встати трохи 
раніше, щоб, не поспішаючи, почати свій день 
і не вимотатися за перші ранкові години. Ко
рисна й адекватна фізична активність, що 
сприяє зниженню розумової напруги. Тому 
хоча б 30 хвилин на день варто приділяти 
фізичній культурі.

Сон є чи не найважливішою складовою в 
профілактиці синдрому хронічної втоми. Але 
кожній людині необхідна своя кількість часу 
сну на відпочинок. Хтось висипається за 6–8 
годин, а комусь треба і більше. Головне – від
чувати себе бадьорим, встаючи з ліжка.

Дуже бажано виключити шкідливі звички. 
Куріння, кава, алкоголь і гіподинамія сприя
ють послабленню всіх функцій організму. 
Замість цього бажано знайти собі певне за
няття, яке було б до душі.

Необхідно звернути увагу і на харчування. 
Варто більше споживати рослинної їжі, бага
тої на корисні речовини. Не треба забувати 
про кисломолочну продукцію та морепродук
ти. Відмінним засобом профілактики хроніч
ної втоми є прогулянки на свіжому повітрі, 
екскурсії, відвідування театру і кіно. Яскраві 
враження дозволяють відволіктися від існу
ючих проблем, отримати заряд бадьорості і 
позитивних емоцій.

Під час відпустки рекомендується не сиді
ти вдома біля телевізора, а організувати по
їздку до моря, у гори чи інші красиві місця. 
Навіть можна просто виїхати з наметами на 
кілька днів до найближчої річки або озера. 

СХВ: ЩО З 
НИМ РОИТИ?
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Єднання з природою – це найкращий анти-
депресант при будь-якому стані.

– Чи по тре бує синд ром хро ніч ної вто ми 
спе ці аль ної те ра пії?

– СХВ – не таке просте захворювання. 
Лікувати його довго й дорого, тому краще 
присікти його ще в стадії звичайної втоми або 
перевтоми. Незважаючи на стрімкий розви-
ток сучасної медицини, лікування синдрому 
хронічної втоми йде без особливих успіхів.

Однак медики згодні з тим, що лікування 
обов’язково має бути комплексним і включати 
в себе: чіткий щадний режим відпочинку і 
фізичних навантажень, вітамінізацію орга-
нізму препаратами вітамінів групи В (В1, В6, 
В12) і вітаміну С, активні методи нормалізації 
емоційно-психічного стану, такі як аутогенне 
тренування або групова психотерапія.

Часто при даному синдромі до піших про-
гулянок додається курс лікувальної фізкуль-
тури, гідротерапії або масажу. Масаж вважа-
ється одним із найефективніших способів 
боротьби із захворюванням, тому хворим 
часто призначають щоденний масаж усього 
тіла або частковий масаж комірцевої зони, 
плюс обов’язковий паравертебральний масаж, 
який включає в себе елементи мануальної 
терапії. Такий вплив на організм здійснює 
одночасно активізуючий і релаксуючий ефек-
ти.

Дієвими методами лікування СХВ є також 
киснетерапія і контрастний душ. Часто при 
цьому захворюванні рекомендується такий 
нетрадиційний спосіб лікування, як голков-
колювання, що сприяє відновленню правиль-
ного функціонування внутрішніх органів, 
зменшує можливі больові синдроми і напо-
внює тіло життєвою енергією.

Ярослав ШЛАПАК

ЯКЩО КОРИСТУВАТИСЯ ГЕЛЕМ-СКРАБОМ, КОРИСТЬ БУДЕ ПОДВІЙНОЮ 
Сьогодні на полицях магазинів 

величезний вибір щіток, губок, моча-
лок для тіла: масажні на ручці, тради-
ційні довгі, рукавичкою, стрічкою, 
морські натуральні тощо. Як же розі-
братися в цьому безмежжі і вибрати 
ту, що найбільш підходить?

Прийшовши в магазин, передусім 
зверніть увагу на масажні щітки з 
дерев’яними зубчиками. Ті, що на довгій 
ручці, підійдуть для масажу спини. Для 
масажу ступень, ніг, рук, живота оби-
райте невелику щіточку з ремінцем, яку 
одягають на кисть руки. Найзручніша 
– щітка з ручкою, яка знімається: вона 
підійде для всіх проблемних і важко-
доступних місць.

Щоб самомасаж був максимально 
ефективним, пам’ятайте основне прави-
ло: починати розтирати тіло слід від 
ступні, від кисті, поступово рухаючись 
до центру тіла. Рухи мають бути тільки 
коловими, не натирайте і не шкребіть 
шкіру. Спочатку колові рухи щітки ніж-
ні, невеликого радіусу, потім – все шир-
ші та з більшим натиском – лише в такій 
послідовності масаж принесе користь. 
Через 2–3 хвилини, як шкіра почервоніє, 
можна припинити розтирання.

У боротьбі з целюлітом ця проста 
щоденна процедура з успіхом замінить 
дороговартісні салони: посилюється 
кровообіг, лімфа під шкірою розгонить-
ся, клітинний обмін прискорюється, а 
радіус обертів поступово зменшується. 

До речі, дерев’яні щітки так і називають-
ся – антицелюлітні. Найкорисніше для 
шкіри дерево – бук, воно і слугує довше.

Масажні щітки бувають не лише з 
дерева – є також змішані: дерев’яні чи 
пластмасові із натуральною щетиною. 
Такою щіткою корисно митися, причому 
гарантоване більш глибоке очищення 
шкіри від пилу та бруду, ніж під час 
звичайного миття.

До речі, є навіть мочалки із натураль-
ної щетини. Вони досить шорсткі і не 
призначені для посиленого миття тіла. 
Такими мочалками слід робити масаж, 
обережно притискаючи до тіла, ледь 
вібрувальними рухами. А ось після 
масажу вже можна починати митися. 
Велику мочалку чи меншу обрати – 
справа смаку. Пам’ятайте лише, що з 
великою на миття витрачається більша 
кількість гелю, яким косметологи реко-

мендують мити шкіру – 
він менше її висушує, ніж 
звичайне мило.

Якщо користуватися 
гелем-скрабом, користь 
буде подвійною. Ви не 
лише очистите шкіру, але 
і видалите дрібні шкірні 
спайки, і шкіра стане гла-
денькою на дотик.

Вибираючи мочалку, 
перевагу віддавайте на-
туральній. Нейлонові, хоч 
якими б красивими та 

яскравими вони були, можуть травму-
вати шкіру. 

Остання новинка – мочалка із волок-
на кокосового дерева. Нічого особливо-
го в ній немає, хіба що вона шорсткіша 
за мочалку з натурального волокна. А 
мочалки із сизалю шорсткі лише в сухо-
му вигляді. Насправді миття ними до-
сить комфортне для шкіри.

На сьогодні популярними є також 
натуральні морські губки. Це середзем-
номорські губки – вони м’якші, та ка-
рибські – їхня структура пориста. По-
рівняно зі звичайною мочалкою вони 
м’якші на дотик і призначені для делі-
катного миття. Ними добре мити дітей, 
а жінкам вони підходять для очищення 
шкіри обличчя та шиї. 

До речі, маленькі морські губки добре 
очищують шкіру обличчя, одночасно 
злегка масажуючи її.

osem.info@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER
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і Для старшого лейтенанта Дмитра Чавалаха з 59-ї 
мотопіхотної бригади, яка розташовувалась біля 

Олешківських Пісків на Херсонщині, здавалось, це не мало 
бути несподіванкою. На війні він був з 2014-го. Саме тоді 
опинився на передовій у складі інженерно-технічного 
батальйону. Тоді головним завданням було закріпитись на 
позиціях. Адже набрали чинності Мінські домовленості, і 
наші бійці втратили можливість іти в наступ.

Це не було просто очікування. Так зване перемир’я було 
напруженим, і кожен із фронтовиків знав, що рано чи 
пізно воно перейде в запеклі бої.

Тож підрозділ Дмитра облаштовував на передовій 
укриття, бліндажі, окопи, забезпечував наші позиції ко-
мунікаціями. Де необхідно – мінували, де потрібно – роз-
міновували.

Усе це доводилось робити в буквальному розумінні на 
очах у ворога. Тож не дивно, що той постійно намагався 
не просто зірвати роботи, а знищити наших військових 
інженерів та будівельників.

МОСТИ МІЖ ЖИТТЯМ ТА СМЕРТЮ

Дмитра доля берегла. До 24 лютого. У перші миті, коли 
почались потужні обстріли, одразу навіть не усвідомив, 
що це початок повномасштабної війни. Гадали, чергова 
провокація противника. Схожих за останні роки було 
чимало. Але не таких.

Усе розгорталось миттєво. Швидко стало відомо, що 
армада російської бойової техніки вийшла з Криму і руха-
ється на Херсон. І ні в кого вже не було жодного сумніву, 
що її потрібно зупиняти, вступати в бій.

У ворога був один шлях – через міст, що за півсотні 
кілометрів від Чаплинки. Звичайний міст раптом став 
надзвичайно важливим стратегічним об’єктом. Якби він 
залишався під нашим контролем, «парадний» марш агре-
сора стишився б і, можливо, не було б окупованого Херсо-
на.

Та це розумів і ворог. Тому поспішали обидві сторони. 
Підрозділ Дмитра стрімко рухався в бік моста. Але тут 
вступила в бій ворожа авіація. Бомбили нещадно.

– І раптом з’явився наш літак. Тоді вперше побачив по-
вітряний бій, – згадує Дмитро. – Він був справді страшним: 
не на життя, а на смерть. І нашому льотчику вдалось зни-
щити ворожий літак. Це і нам всім додало неабиякої впев-
неності.

Дмитро Чавалах народився в селі Соколівка Ярмоли-
нецького району на Хмельниччині. Після закінчення 
школи вступив до Військового коледжу сержантського 
складу в Кам’янці-Подільському. Після закінчення у 2014 
році молодший сержант Чавалах розпочав службу у Біл-
городі-Дністровському старшим техніком понтонної роти 
понтонно-мостового полку. Там подав рапорт із проханням 
перевести до інженерно-тактичного батальйону, який 
формувався на Чернігівщині, а потім – у зону АТО.

У 2015 році сержант Дмитро Чавалах вступив до На-
ціональної академії Сухопутних військ. Після закінчення 
лейтенант обрав місцем служби 11-й окремий мотопіхот-
ний батальйон «Київська Русь», який дислокувався на 
Одещині. А через місяць служби у складі батальйону 
опинився на Світлодарській дузі в зоні ООС.

Після закінчення першої ротації став командиром мо-
топіхотної роти. Друга ротація знову проходила на Світ-
лодарській дузі неподалік Дебальцевської траси. До по-
чатку широкомасштабного вторгнення Дмитро взяв участь 
у міжнародних україно-американських навчаннях «Репід 
Трайдент».

Усе розвивалось так швидко, що командирам доводи-
лось приймати рішення миттєво. Карта бойових дій змі-
нювалась, як стрічка кінофільму, а ворог просувався 
вперед. І тоді нашим бійцям потрібно було розвертатись і 
прямувати вже до славнозвісного Антонівського моста 
біля Херсона, щоб закріпитись на ньому.

Хоч як поспішали, але на міст уже встиг висадитись 
ворожий десант. Він зустрів підрозділ Дмитра шаленим 
вогнем. Наші хлопці втрапили в пастку, з якої був один 
вихід – прорив через ворожі ряди. Ті мости стали наче 
мостами між життям і смертю.

Війна, оточення, прорив – все це пролітало, як блискав-
ка. Тепер Дмитро може згадувати про це, аналізувати, з 
відстані часу відтворюючи всю картину. А тоді, пригадує, 
в голові була одна думка: «Невже для мене війна може за-

кінчитись у першій же день? А якщо полон? А коли не 
вдасться вирватись з оточення? Що далі?»...

ПЕРША ПЕРЕМОГА

Думки пролітали в голові так само швидко, як ворожі 
кулі та снаряди. Всі просто знали: не можна зупинятись, 
треба прориватись на вільну територію. І перші на прорив 
пішли танкісти. За ними – мотопіхотні підрозділи. Вів 
уперед свою роту і командир – старший лейтенант Чава-
лах.

Хлопці бачили, як ворог гатить по наших танкістах, як 
нищиться техніка й гинуть їхні побратими, але йшли 
вперед. Кожен метр мосту доводилось долати під шаленим 
вогнем. Щоб здолати трохи більш як кілометр, знадобилось 
зо три години. Не було, коли лякатись, не було, над чим 
роздумувати, треба було просто йти під ворожі кулі, міни 
та снаряди. Щоб вижити. Щоб вижила вся країна.

І вони дійшли майже впритул до ворожих мінометів. 
Коли це сталось, ворог просто кинув свою зброю і почав 
тікати. А наша піхота таки добралась до своїх.

Це була перша, нехай зовсім невелика, але перемога у 
великій війні. Та відчуття радості було таким само миттє-
вим, як і все в той день. Буквально кілька хвилин на пере-
починок – і знов у бій, бо потрібно було займати оборону.,

До визначеної позиції залишались лічені метри, коли 
Дмитро зрозумів, що його поранено. Вірніше, в тій гаряч-
ці бою він і не зрозумів, і не відчув цього, а просто почав 
втрачати свідомість. Пізніше згадає, що ще встигав давати 
своїм бійцям накази, а в голові була думка: «Як же так, ось 
мені 27 років, у мене немає ні дружини, ні дітей. Невже це 
все? А помру – мама плакатиме»...

Тоді він не знав, що куля пройшла навиліт. Що, крім 
нього, було поранено ще чотирьох хлопців з його роти. Що 
один із них так і не вижив... Він знав одне: їхня бригада 
вирвалась з оточення.

ОКУПОВАНЕ МІСТО РЯТУВАЛО ПОРАНЕНИХ

Що відбувалось потім, Дмитро дізнався тільки з розпо-
віді друзів. Його, непритомного, передали до хлопців із 
територіальної оборони, а ті доправили до лікарні.

Поранений офіцер прийшов до тями лише через дві 
доби. Як розповідає тепер, усе, що відбулося з ним до цьо-
го моменту, видавалося важким сном. Хотілось відкрити 
очі, звестись на ноги – і весь цей жах щезне, розвіється. 
Але коли побачив себе у трубках та дротах, підключених 
до медичних апаратів, зрозумів: це не сон.

Сюрреалістичний фільм тривав далі. Дмитро одразу 
зателефонував до мами, аби заспокоїти, розповісти, що 
живий. Але вона... не впізнала свого Дмитрика за голосом. 
Залишається тільки здогадуватись, як той перший день 
війни та поранення змінили хлопця.

Дмитро почав розказувати мамі історії з дитинства, які 
могли знати тільки вони, щоб вона зрозуміла, що це теле-
фонує її син. Їх життя було непростим. Коли хлопчику 
виповнилось лише три роки, помер його батько. Мамі, 
котра працювала санітаркою в лікарні, довелося самій 
ставити на ноги двох синочків. Тож вони рано зрозуміли, 
що свій шлях у житті треба торувати самостійно.

Так і тоді, після поранення, Дмитро знову став на свою 
дорогу життя. Але цей шлях теж був складним і небез-
печним. За кілька днів після операції стало відомо, що до 
населеного пункту, де була лікарня, ввійшли окупанти. 
Майже місяць командир ще перебував у лікарні. А тим 
часом окупанти почали шукати наших поранених бійців.

Хто знає, що було б із Чавалахом, якби його знайшли, 
але допомогла волонтерка. Вона підшукала родину, яка 
погодилась переховати Дмитра. Згодом дружину з дитиною 
вдалось вивезти в Україну. А чоловік залишився і два мі-
сяці, ризикуючи власним життям, доглядав за Дмитром. 
Це були важкі та тривожні дні. Переживав не так за себе, 
як за людей, котрі дали прихисток. Адже в будь-який мо-
мент могли поплатитись за це життям.

А окупанти з кожним днем ставали дедалі агресивні-
шими. Якось вони таки навідались до квартири, де пере-
ховувався Дмитро. Але буквально за пару днів до цього 
він залишив її – нашого командира вдалось переправили 
на підконтрольну Україні територію.

ДОДОМУ ПОВЕРНУВСЯ ГЕРОЄМ

Навіть якби він не отримав ніякої нагороди, все одно 
був би героєм, який рятував країну. Він і уявити не міг, що 
в той час, коли починав потроху приходити до тями в лі-
карні, Президент 2 березня підписував указ про присво-
єння Дмитру Чавалаху звання Героя України.

А потім зателефонувала мама, котра вже не знала, що й 
сказати. Адже поряд із багатьма іменами тих, хто разом з 
її сином був відзначений державними нагородами, стояла 
приписка – «нагороджений посмертно». Коли близькі та 
знайомі почули прізвище її сина, то їм здалося, що і Дми-
тра вже немає серед живих. Тож вони почали телефонува-
ти матері зі словами співчуття.

Яке ж було щастя, коли вона почула його голос. Той 
розповідав, що з ним усе гаразд, що він серед своїх.

А свою «Золоту Зірку» Дмитро отримав лише через 
дев’ять місяців у День Збройних Сил України з рук глави 
держави. Важке поранення не минуло безслідно. Дмитру 
довелося довго лікуватися, відновлюватися в санаторії, 
перш ніж повернувся додому. Це повернення було важким 
у багатьох розуміннях. Не давали спокою і фізичні, і пси-
хологічні травми.

Усе хотів повернутись назад, на фронт. Але його визна-
ли непридатним для служби і зняли з військового обліку.

От тоді настав час сильної депресії. Здавалося, втрачено 
мету в житті, немає справді важливої та потрібної роботи. 
Ось тоді і звернувся по допомогу до психологів, які пра-
цюють із військовими.

Рішення було правильним: він не просто знайшов спо-
кій, але зрозумів, чим займатиметься далі. Хотів вступити 
до університету на спеціальність «психологія», але дещо 
запізнився із подачею документів. Тож поки що навчаєть-
ся на історичному факультеті, але з наступного навчаль-
ного року хоче перевестись на обраний факультет. Мета 
одна: прагне бути корисним. І всій країні. І тим, хто поруч.

Ірина КОЗАК

КОМАНДИР РОТИ 
ПОВІВ НА ПРОРИВ...

ЦЕ БУВ ТОЙ ПЕРШИЙ ДЕНЬ, 
КОЛИ ВСЯ КРАЇНА ЗУСТРІЛА СВІТАНОК 
З ОДНИМ СЛОВОМ НА ВУСТАХ: «ВІЙНА»
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ… 
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ! 

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!

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

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

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

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

Comprehensive Rehabilitation Clinic
АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.

Коли влітку 2015-го Василя запросили до райвійсь-
ккомату, він шукати способів уникнути військової 

служби не став.
Не личить це 40-річному чоловікові, та й вихований він 

інакше – правильно. Зібрав речі, обійняв дружину Олек-
сандру, притиснув до себе донечку Яночку, вийшов за 
хвіртку рідної домівки та впевненим кроком попрямував 
осягати до цього йому невідоме.

Старшого лейтенанта запасу спочатку відрядили на 
місячні курси перепідготовки до Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. А за два 
тижні, після завершення навчання, він був уже в районі 
АТО, обіймаючи посаду командира реактивної артилерій-
ської батареї однієї з піхотних бригад.

Так розпочався армійський шлях дипломованого іс-
торика Василя Боєчка, який став артилеристом, а згодом 
– Героєм.

Був учителем історії
Він закінчив школу у 1992 році. У випускному класі 

зустрів спочатку кінець радянської епохи, а згодом і на-
родження незалежної Української держави. Важкими, а 
водночас цікавими та переломними були ці часи. Життя 
не просто текло широким струменем, а вирувало, било 
ключем!

Попри те, що мати Василя – Марія Григорівна – була 
вчителем математики, сам він більше тяжів до гуманітар-
них дисциплін. А в старших класах особливо захопився 
історією України. Воно й невипадково – своя незалежна 
країна відроджувалась та утворювалась! Хотілося знати 
ще більше про рідну землю, про те, які доленосні та бу-
ремні події на ній відбувалися, про видатних пращурів та 
постатей сучасності. Через це 17-річний хлопець і вступив 
на історичний факультет Чернівецького національного 
університету, який, до речі, закінчила і його мати, що-
правда, за математичним профілем.

Якщо волієш навчатися, то навчатися завжди цікаво й 
пізнавально. Василь до опанування цієї спеціальності 
прагнув. Тож і докладав максимум зусиль для досліджен-

ня нашого минулого.
Студент захоплювався історією. Залюбки брав участь 

в археологічних експедиціях, які влаштовував деканат 
факультету. Знайде під час розкопок якійсь предмет ти-
сячорічної давнини, ті самі фрагменти керамічного по-
суду, залишки кам’яних знарядь, присяде на присипаний 
землею пагорбок, замислиться: скільки ж ще недослідже-
ного приховує в собі наша матінка-земля?..

Після закінчення університету Василь п’ять років про-
працював учителем історії в сільській школі. Одружився, 
народилася донька Яночка.

Працював у дорожньо-патрульній службі
Але згодом вирішив залишити вчительську справу та, 

як то кажуть, попрацювати трішки на себе.
– Розумієте, час був таким: початок 2000-х, м’яко кажу-

чи, рівень заробітної плати вчителя був не занадто висо-
ким. Ось і вирішив піти в бізнес. Возив з-за кордону ки-
лимові вироби, інші речі, а вдома їх реалізовував. Так і 
жив кілька років: між Україною та Туреччиною, – розпо-
вів капітан Василь Боєчко.

Згодом він ще багато років обіймав посаду старшого 
інспектора дорожньо-патрульної служби райвідділення 
МВС України. Уважний та рішучий, відповідав за життя 
людей: і водіїв, і пішоходів. Ну, а коли у військкоматі ска-
зали «треба» – Василь по-армійському чітко відповів 
«слухаюсь»!

А став артилеристом
Чого історика відрядили в артилеристи? Тому що на 

військовій кафедрі Чернівецького нацуніверситету він 
навчався саме за цією спеціалізацією, бо іншої там не було. 
Ну, звісно, отримав офіцер запасу якісь теоретичні знання. 
Приміром, про те, для чого призначені та як обладнують-
ся відкриті та закриті вогневі позиції; що таке фронт ба-
тареї та яким має бути інтервал між знаряддями. Але це 
все теорія, а ось практика прийшла у військах.

У серпні 2015-го він у ранзі командира реактивної ар-
тилерійської батареї прибув на війну, до району АТО. Ось 

ВІН УТРИМУВАВ 
ЛЮТІЗЬКИЙ 
ПЛАЦДАРМ!
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там офіцер і відчув повною мірою всю відповідальність 
своєї нової посади та могутність і силу систем залпового 
вогню.

– Особливо сумувати не було коли, – жартома каже 
Василь. – Увесь час – напружена робота. 8–9 місяців – 
служба в зоні АТО/ООС, потім – повернення до пункту 
постійної дислокації, а десь за півроку – знов ротація на 
Донбас.

Ось у такому ритмі тривали будні батареї, якою коман-
дує капітан Боєчко.

До слова, коли він її прийняв, увесь підпорядкований 
йому підрозділ складався лише з таких, як він сам, – мо-
білізованих. А його злагодження відбувалось там, у полях, 
– на передовій.

Востаннє Василь повернувся зі східного фронту на 
Донбасі напередодні нового 2022 року. Зустрів зимові 
свята та 4 січня відсвяткував свій 47-й день народження 
в колі родини. Побачив та розцілував свого чотиримісяч-
ного внука Маркіяна, поява якого освітила його життя 
по-новому.

І Героєм України
Але нетривалим виявилося це сімейне щастя та спокій. 

Уранці 24 лютого раптом усе змінилося... Абсолютно все... 
У всіх... І у Василя теж...

Уже 26 лютого комбат у складі колони прибув до Києва. 
Столиця мала понурий вигляд та готувалась дати відсіч 
російському агресору з усіх напрямків. Побачене й пере-
жите того дня справило на офіцера-артилериста дуже 
тривожне й тяжке враження.

– У Васильківському районі за мною рушила колона 
іншої батареї нашого дивізіону. Так от, її розстріляла ра-
шистська ДРГ. Вісім наших бойових побратимів загинули, 
а ще п’ятеро дістали поранення. Ось так, в одну мить... 
Уявляєте собі, – згадав про ті трагічні події комбат Боєчко.

Він отримав наказ зупинити наступ ворога на Вишго-
род, на північ від столиці, триматися на відомому за часів 
Другої світової війни Лютізькому плацдармі та в подаль-
шому давати відсіч атакам ворога з боку Мощуна, Бучі та 

Ірпеня. І українські воїни буквально вгризлися в цю 
мерзлу землю, у цей плацдарм і тримали його до остан-
нього.

Приблизно о 6-й ранку 27 лютого підрозділ капітана 
Боєчка почав працювати по ворогу. Першого ж дня утри-
мання цього напрямку українські артилеристи знищили 
колону ворожої техніки в Бучі та склад боєприпасів у 
Мощуні. А вже за два дні Василь відчув усю підступність 
ворожої артилерії калібру 152 міліметри.

– Але найгірше сталося 14 березня, коли внаслідок 
чергового обстрілу російських загарбників загинув мій 
підлеглий та хороший товариш Олександр Лабунський. 
Це була дуже важка, непоправна втрата для мене, для 
всього нашого підрозділу та для України. За кілька днів 
після цього Олександру посмертно було присвоєно зван-
ня Героя України, – тремтливим, сповненим лютої нена-
висті до ворогів голосом казав капітан Боєчко.

Але наші артилеристи сповна помстилися і за смерть 
Олександра, і за смерть сотень українських військових та 
мирних мешканців. За місяць війни на Київщині підроз-
діл Василя Боєчка знищив десятки одиниць бойової та 
спеціальної техніки рашистів, велику кількість його осо-
бового складу, виконавши понад п’ятдесят вогневих за-
вдань.

Батареєю комбата було виконано стратегічно важливе 
завдання щодо стримування контрнаступу противника 
на столицю з боку села Мощун, розташованого на пів-
нічний захід від Києва.

– Наші вогневі позиції розташовувались у районі на-
селених пунктів Нові та Старі Петрівці. Допомогу місцевої 
влади відчували в усьому: виділенні приміщень, тран-
спорту, харчових продуктів. І знаєте, що найбільше вра-
жало? Це люди, пересічні сільські жителі – чоловіки, 
жінки, діти... Вони працювали поруч з нам і вдень, і вночі: 
відвантажували та споряджали боєприпаси. А очі... Ви б 
бачили їхні очі... У них – смуток, а водночас – надія! «Ну 
що, вистоїмо?» – перепитували вони. – Звісно, вистояли, 
бо інакше не могли, не мали права підвести таких людей, 
– поділився своїми спогадами наш Герой.

Офіцер також розповів, що в цих населених пунктах 
було створено евакуаційний центр, куди щодня привози-
ли по 300–400 українців з Бучі, Ірпеня та інших опалених 
війною населених пунктів. Люди прямували сюди пішки 
під свист і вибухи снарядів, долаючи шлях завдовжки 10 
км та більше.

Василь із болем у серці згадує про обстріли будинків 
мирних жителів. Про те, як жінка з 7-річним сином діс-
тала поранення, а її 2-літня донечка загинула від рашист-
ського снаряда. Як прийшла до села жінка з візочком, в 
якому була 5-місячна малеча.

«Звідки ти, жіночко?» – перепитали військові в неї. А 
вона мовчить, від пережитого не може вимовити жодного 
слова. Уже згодом, коли трішки отямилася, розповіла, що 
в її будинок увірвались окупанти та попередили: або вона 
йде, або її розстріляють...

Багато чого пережив за перший місяць широкомасш-
табного наступу російських окупантів капітан Василь 
Боєчко. А головне, командуючи підпорядкованим йому 
підрозділом, під час місячних боїв на Київщині він здій-
снив подвиг – утримав довірену йому ділянку плацдарму 
– не дав ворогу пробитися до Києва з метою оточення 
столиці. За це, відповідно до указу Президента України № 
122/2022 від 10 березня 2022 року, йому було присвоєно 
звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зір-
ка».

– Коли дізнався про високу нагороду? Цього ж дня, 
коли бойовий побратим Дем’ян про це розповів, прочи-
тавши про цю подію в Інтернеті. Я спочатку не повірив, а 
потім дивлюсь, звісно, це про мене, – розповів Герой 
України Василь Боєчко.

Тож відтепер серед уродженців села Семаківці, що на 
Івано-Франківщині, на одну відому особистість побіль-
шало. І нарівні з видатним науковцем, доктором біологіч-
них наук, професором, членом-кореспондентом Академії 
педагогічних наук України Федором Боєчком, золотими 
літерами в історію села вписано ім’я людини з таким самим 
прізвищем – Героя України Василя Боєчка.

В’ячеслав ДІОРДІЄВ
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лонтер, який роками відновлював 

меморіали та могили вояків Армії УНР 
Олег Собченко загинув у бою з окупан-
тами під Вугледаром на 
Донеччині 24 січня. Отри-
манні ним поранення вна-
слідок російського артоб-
стрілу виявилися несуміс-
ними із життям.

 Поховали справжньо-
го Героя у його рідному 
місті Корсунь-Шевченків-
ський на Черкащині у су-
боту 28 січня. Про це по-
відомив активіст  Олег 
Слабоспицький в ніч на 
суботу. За його словами, 
прощання з Олегом від-
булося у м. Корсунь-Шев-
ченківський у суботу 28 
січня 2023 року об 11:00 в 
Спасо-Преображенсько-
му храмі Православної 
церкви України, біля місь-
кого Будинку культури.

«Після чину відспіву-
вання та громадянського 
прощання урочиста остання хода руха-
лася вулицями міста до цвинтаря. По-
ховали Олега на Алеї Героїв центрально-
го Корсунь-Шевченківського кладови-
ща», - написав пан Слабоспицький.

Раніше про смерть відомого дослідни-
ка військових поховань, який зі зброєю в 
руках захищав Україну, повідомив  На-
ціональний військово-історичний му-
зей України.

«Він належав до дружньої команди 

Благодійного фонду «Героїка», метою 
якого є збереження пам’яті про захисни-
ків України столітньої давнини. Як тес-
ляр та каменяр, Олег власноруч працював 

над відновленням пам’ятників», - поін-
формували музейники.

«Завдяки його праці та майстерності 
в Україні було встановлено півсотні 
пам’ятників та меморіалів присвячених 
воякам Армії УНР та УПА», - додає пан 
Слабоспицького.

Довгий час Олег Собченко боровся за 
збереження річки Рось. Був виконавчим 
директором благодійного фонду «Сейв 
Рось».

Також він був другом журналіста Ва-
силя Сергієнка, якого у 2014 році викрали 
й закатували у лісі біля Корсуня-Шевчен-
ківського. Добивався покарання вбивць, 

відвідував суди, які нео-
дноразово переносили.

4 грудня Олегу Соб-
ченку виповнилось 49 
років. Бу в активним 
у часником Революції 
Гідності та дістав чисель-
ні пошкодження під час 
протистояння у Черка-
сах. У 2014-2016 рр. Олег 
воював у складі добро-
батів. Зокрема, у полку 
«Азов» був снайпером. 
Нагороджений орденом 
«За мужність» двох сту-
пенів.

У лютому 2022-го до-
лучився до 72-і бригади 
імені Чорних Запорож-
ців, героїчно захищаючи 
Київ під Мотижиним. 
Пізніше був оператором 
аеророзвідки та радіоте-
лефоністом самохідної 

артилерійської батареї.
Також аеророзвідник 72 омбр ім. Чор-

них Запорожців, екснардеп Ігор Луцен-
ко знав Олега Собченка з часів Майдану 
та разом із ним воював, написав у соцме-
режах, що його побратим відіграв велику 
роль в обороні столиці.

«Коли у березні в районі Казаровичів 
група російських десантників спробува-
ла захопити греблю Ірпеня, Олег у слуш-
ний момент взяв командування на себе і 

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

АКТИВІСТ 
І ВОЇН ОЛЕГ 
СОБЧЕНКО
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зметикував, як тими жалюгідними засо-
бами відбити атаку елітних солдатів», - 
повідомив Ігор Луценко.

І наголосив: «Ми тоді не дали можли-
вість росіянам взяти під контроль воду в 
річці Ірпінь – річці, котра потім, завдяки 
відкритій греблі, розлилася і вирішаль-
ним чином допомогла захистити столицю 
з півночі, утримати Мощун».

Він визнає, що йому важко писати про 
цю смерть. Але у побратима була козаць-
ка доля. «Козаком він був, козацький свій 
шлях славно завершив», – сказав на про-
щання Луценко.

Мощун, Лисичанськ, Бахмут – лише 
деякі найгарячіші точки на карті бойових 
дій, які Собченко з Корсуня пройшов 
після початку повномасштабного втор-
гнення росіян.

Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

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

На Донеччині під час виконання 
бойового завдання у Краматор-

ському районі загинув 24-річний пілот 
Данило Мурашко, який відвів підбитий 
літак від осель. Про це повідомляє 299 
бригада тактичної авіації ім. генерал-
лейтенанта Василя Нікіфорова у Фейсбу-
ці. Із загиблим побратимом попрощали-

ся 30 січня.
Зазначається, що коман-

дир авіаційної ланки авіа-
ційної ескадрильї Данило 

Геннадійович Мурашко (10.08.1998 р.н.) 
від першого дня повномасштабної зброй-
ної агресії РФ здійснив 141 бойовий ви-
літ.

У складних умовах протидії проти-
повітряних засобів та винищувачів 
противника знищив близько 70 одиниць 
броньованої техніки, понад 80 автотран-
спортних засобів, приблизно 30 авто-
цистерн паливно-мастильних матеріалів, 
близько 600 особин живої сили проти-
вника, заначають побратими льотчика.

Завдяки умілим діям, неодноразово 
здійснював вивід авіаційної техніки з під 
авіаційних та ракетних ударів проти-
вника.

За видатні досягнення у боротьбі з 
ворогом Мурашко нагороджений орде-
нами Богдана Хмельницького всіх трьох 
ступенів.

Під час виконання бойового завдання 
у складі пари 27 січня 2023 року був під-
битий ворожим винищувачем.

«Побачивши поблизу населений 
пункт Шабельківка, пілот не зважаючи 
на малу висоту польоту, до останньої 
секунди намагався відвести літак від 
житлових будівель. В зв’язку з цим втра-
тив висоту, не зміг безпечно катапульту-
ватися та загинув смертю Героя.

За виявлені у захисті державних інтер-
есів особисті мужність і відвагу, зміцнен-
ня обороноздатності та безпеки України 
майор Мурашко Данило Геннадійович 
командуванням військової частини 
представлений до присвоєння звання 
«Герой України» (посмертно)»,– йдеться 
у повідомленні

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

ВІДВІВ ЛІТАК ВІД СЕЛА: ДАНИЛО МУРАШКО 
ПОХОВАНИЙ З ВІЙСЬКОВИМИ ПОЧЕСТЯМИ
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Дев’ятого березня 2022 року у небі над 
Житомирщиною спалахнув факелом ви-
нищувач МіГ-29 командира бригади 
тактичної авіації майора Євгена Лисенка.

У бою 27-річний командир  (на знім-
ках) встиг знищити один з рашистських 
літаків та, прийнявши на себе удар воро-
жої ППО, врятував від смертельних 
ударів з повітря кілька населених пунктів 
під Житомиром. Бойові побратими ко-
мандира згодом стверджували, що Євген 
Лисенко міг катапультуватися над одним 
із населених пунктів, однак він зробив 
інший вибір і спрямував свій палаючий 
літак на чисте поле...

Поховали мужнього льотчика у його 
рідному селі Ротмистрівка на Черкащині. 
Там мешкають батьки загиблого героя – 
Світлана Олександрівна та Вадим Івано-
вич Лисенки. Євген був у них єдиною 

дитиною...
Вони пишалися сином: з раннього 

дитинства Женя марив небом, хотів ста-
ти військовим льотчиком і здійснив свою 
мрію. Він дуже рано став дорослим і над-
звичайно відповідальним. У дванадцять 
років уже навчався у військовому учили-

щі імені Івана Богуна, далі – у Харків-
ському національному університеті 
Повітряних сил. Там і зустрів свою су-
джену, Катрусю. Закохані одружилися. 
У молодого подружжя народилося двоє 
діток, донька і синочок, Ліза та Єгорчик. 
Євген дуже любив свою сім’ю. Вильоти 
на бойові завдання та відрядження за-
бирали майже весь час, та коли нена-
довго повертався додому, для всіх це 
було справжнім святом і щастям.

За місяць до початку тотального 
вторгнення РФ в Україну одного з кра-
щих і перспективних пілотів Євгена 
Лисенка було призначено командиром 
бригади тактичної авіації. Попереду 

відкривалися нові обрії служби, 
нове життя. Врешті, після бага-
тьох переїздів, його сім’я по-
селилася у Луцьку. Євген 
мріяв ще навчатись, удо-
сконалюватись, хоч вва-
жався попри свою моло-
дість першокласним пі-
лотом, асом.

. . .П іс л я т ра г іч ної 
звістки про загибель 
чоловіка Катерина разом 
з дітьми переїхала до його 
батьків у Ротмистрівку. 
Щоб не були самотніми 
осиротілі батьки. Щоб діти-
сироти були в сім’ї, бачили, де 
ріс їх тато, відчували тепло і 
любов. Там її й знайшли люди із села 
Новополе – того самого, жителів якого 
ціною власного життя врятував пілот 
Євген Лисенко. Новополівці зібрали пев-
ну суму коштів, щоб хоч якось виявити 
свою глибоку вдячність рідним за сина-
героя, за чоловіка-лицаря. Селяни писа-
ли, що хотіли б спорудити у своєму на-
селеному пункті пам’ятник відважному 
пілоту, запитували чи присвоєно Євгену 
Лисенку за подвиг і жертовність звання 
Героя України...

Що могла відповісти їм молода вдова? 
Що ні, не присвоєно. Посмертно майора 
Євгена Лисенка нагороджено орденом 
Богдана Хмельницького третього ступе-
ня... Пекучий невтихаючий біль від втра-
ти і водночас гіркота від недооціненого 

державою подвигу чоловіка, наві-
чно 27-річного льотчика, змуси-

ли Катерину Лисенко зверну-
тися до Президента України 

Володимира Зеленського.
На офіційному сайті 

глави держави вдова ко-
мандира зареєструвала 
петицію про присвоєння 
Євгену Лисенку звання 
Героя України (посмерт-
но).

«Він до останнього об-
стоював Україну та відби-

вав атаки ракет від селищ та 
мирних людей і їх домівок, 

– написала Катерина Лисенко. 
– Жителі (свідки бою) перейма-

лись та збирали всім селищем підписи, 
щоб присвоїти звання за геройський 
вчинок мого чоловіка. Вже минуло чима-
ло, мене люди запитують: «Чи отримав 
посмертно Євген Героя?» Але відповідь: 
«Ні»...

Після публікації у місцевих ЗМІ ін-
формації про петицію вдови загиблого 
військового льотчика соціальні мережі 
відгукнулися миттєво. «Хіба потрібно 
випрошувати звання тому, хто у бою по-
жертвував своїм життям, рятуючи ін-
ших?! – з обуренням писали дописувачі. 
– Адже чомусь не обділили званнями і 
орденами артистів, інших «служителів», 
котрі «воюють» глибоко в тилу...»

Лідія ЛІСОВА

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!!

ЦІНОЮ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ ЛЬОТЧИК ЄВГЕН ЛИСЕНКО ВРЯТУВАВ ІНШИХ
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Шлях стати військовим і віддано обороняти рідну 
землю від московської навали в Андрія Дармограя 

зі села Далешового, що на Городенківщині, був сповнений 
внутрішньої боротьби, адже ще в юності вирішив, що при-
святить свій чудовий голос Богові та стане священником.

Але Революція Гідності, а відтак АТО й повномасштаб-
на війна відтермінували ці плани. Капітан мінометної 
батареї третього механізованого батальйону наразі стоїть 
на захисті України й робитиме це до завершення війни. 
Своїми планами і здобутками Андрій Дармограй поді-
лився з нами.

Мрія стати священником
Любов до церкви йому прищепила бабуся та батьки. 

Пригадує, як з бабусею, на жаль, уже покійною, щонеділі 
та на свята ходив до храму. А коли пас з нею корову в селі 
Репужинці, то брав у неї хустку, одягав на себе, уявляючи, 
що це фелон священника, і казав «Господи, помилуй»! 
Професійно займався співом.

Коли твердо вирішив, що буде священником, Андрій 
вступив до Чернівецького національного університету ім. 
Ю. Федьковича на кафедру теології. Адже в цьому виші 
було богословське відділення Київської православної бого-
словської академії. Крім цього, захоплювався історією, 
тому паралельно навчався ще й на історичному факульте-
ті. На другому курсі зрозумів, що не все так прекрасно, як 
малюють, побачив систему із середини й почалися перші 
розчарування. Прийшло усвідомлення, що до священства 
не готовий. Ні морально, ні фізично. Вважав, що священ-
ник має мати певний життєвий досвід, щоб навчати люди-
ну на своїх помилках.

Переломний грудень 2013-го
Переломним для Андрія Дармограя був грудень 2013 

року, коли розпочалася Революція Гідності. Це був час, 
коли він змінив ставлення до всього. Після побиття сту-
дентів 30 листопада з кількома однодумцями, серед яких 
були і студенти-теологи, був уже в Києві, де пробув до 
кінця Революції. Часто батькам доводилося брехати, щоб 
не хвилювалися.  

Після Євромайдану хлопець активно повернувся до 
навчання. Брав участь в університетських конкурсах 
«Студент року», «Університет має талант», який, до речі, 
виграв. Коли розпочалося АТО, був упевнений, що військо-
ві швидко зроблять свою справу.

Батальйон «Айдар» як бойове хрещення
Та після Іловайського котла, зрозумів що треба діяти. 

Андрій долучився до буковинських волонтерів і паралель-
но проходив курси аеророзвідки. У грудні 2014 року по-
трапив до батальйону «Айдар», де отримав чималий бойо-
вий досвід. Пригадує, як повіз з друзями на фронт чергову 
волонтерську допомогу й вирішив залишитися.

Батькам довго не говорив про життя на фронті. На той 
час з хлопцями обороняв ТЕС у місті Щастя, був помічни-
ком кулеметника.

«Одного разу сепаратисти чи то обкурилися, чи пона-
пивалися і пішли на нас в атаку з козацькими шашками, 
вдаючи із себе кубанських козаків. Тоді кулеметами ми їх 
положили чоловік 30. Чимало було випадків, усього і не 
згадаєш», – ділиться спогадами Андрій Дармограй.

Після розформування у 2015 році батальйону «Айдар» 
Андрій продовжив навчання в університеті. На вісім мі-

сяців повернувся до мирного життя. Але повністю 
цього так і не зміг зробити – знову почалася вну-
трішня боротьба. І вирушив на фронт.

До війни були готові
Андрій знав, що буде повномасштабна війна, і 

разом із хлопцями були до цього готові. Хоча для 
себе вважає, що війна почалася з перших розстрілів 
Небесної Сотні. На час 24 лютого Андрій Дармограй 
був старшим лейтенантом. Командував першою 
самохідною артилерійською батареєю першого 
самохідного артилерійського дивізіону 14 окремої 
механізованої бригади ім. князя Р. Великого. З 
хлопцями перебували на рівненському полігоні. В 
разі нападу зі сторони Білорусії мали відбивати 
атаку. Як згадує Андрій, разом із побратимами брав 
участь у звільненні Житомирської та Київської 
областей, зокрема смт Макарова та Ірпеня. Відтак 
були перекинуті в Миколаївську область, де за 
кілька днів просунулися на 82 км, звільнивши 
більшу частину Миколаївщини, а також вклинили-
ся в Херсонську область. Відбивали атаки найбільш 

підготовлених частин морської піхоти окупантів.
Бог зберіг життя
Саме на Херсонщині Андрій Дармограй отримав першу 

важку контузію. Хоч свідомість втратив на 40 хвилин, та 
родився в сорочці. А може життя йому врятувала мамина 
молитва, адже снаряд розірвався від нього в трьох метрах.

«Я завжди молюся 90-ий псалом, особливо коли виїж-
джаю на бойові завдання. Тоді в мене пішла кров з носа та 
вух. Від лікування я відмовився. Та не минуло й тижня, як 
знову отримав контузію і осколкове поранення правої ноги. 
На щастя, незначне. Бог знову зберіг мене і мій особовий 
склад. Але, на жаль, не весь. Перші втрати ми понесли в 
Миколаївській та Херсонській областях», – згадує Андрій 
Дармограй.

Вміти нанести удар
Андрій повернувся в стрій уже в Харківській області, 

де було велике Ізюмсько-Лиманське угруповання ворожих 
сил чисельністю 40 тис. осіб. Завдяки вмілому команду-

ванню підрозділ Андрія наніс суттєве вогневе ураження 
по позиціях окупантів, спаливши кілька танків та устано-
вок «Град». І це за один бойовий виїзд. На Харківщині 
підрозділ хлопця пробув до 9 травня. Був страх, що мос-
ковська орда щось вигадає цього дня, який Андрій Дармо-
грай зустрів в окопі.

«Піхота була позаду нас у трьох кілометрах, а нам вда-
лось під’їхати так, що противник не зміг зорієнтуватися, 
звідки ми стріляємо. Нас тоді врятував місцевий рельєф 
– низовина і густий сосновий ліс. Звідти ми дістали чима-
лий трофейний парк бойових машин», – розповідає вій-
ськовий.  

Після тієї атаки 10 травня прийшов наказ перекинути 
підрозділ Андрія на сіверсько-бахмутський напрямок. За 
словами хлопця, то був один із найважчих періодів. Разом 
із побратимами обороняв Сіверськ, Лисичанськ, Северо-
донецьк, Попасну. Стримували ворога в районі Бахмута, 
Соледара, Білогорівки та Берестового. На щастя, тоді вони 
майже не понесли втрат особового складу, зате втратили 
чимало бойової техніки.

Спільна підтримка
До весни 2022 року суттєвої підтримки від держави, за 

словами Андрія, вони не відчували. Єдине, що отримува-
ли, так це сухпайки. А в березні прийшло перше фінансу-
вання, у що не могли повірити. Почали привозити харчі, 
одяг. Чимало допомагають волонтери. Пригадує, як їхав 
на броньованій машині, їх обганяє автомобіль і прямо в 
руки Андрію залітає блок сигарет (сміється). Наразі дер-
жава підтримує їх на відсотків 80, 20% – волонтери.

Сумно, але до війни про ніякі дрони, мобільність та 
автомобілі не йшло й мови, цього у радянській військовій 
доктрині прописано не було. Але завдяки волонтерам під-
розділ Андрія Дармограя отримав багато. Військовий хоче 
відзначити настоятеля храму Тараса Іванюка з с. Далешо-
вого, директора Городенківського ліцею ім. А. Крушель-
ницького Миколу Олексина, де навчався Андрій, дирек-
тора ПП Агрофірмі «Вільхівці» Івана Приймака та інших 
небайдужих людей. Їхні донати, автомобілі, прилади ніч-
ного бачення неодноразово рятували життя воїнам. А 
смачні коржики від волонтерів з кавою ввечері наче баль-
зам на душу, – з приємністю згадує капітан.

Головне, що є амбіції
Якщо просто виконувати свої безпосередні обов’язки 

як мінометного підрозділу, то як розповідає Андрій Дар-
мограй, їм вистачає всього. Але у хлопців є амбіції, вони 
хочуть знищити якомога більше орків, тому використову-
ють всеможливі засоби: ЗУ-23-2 (зенітна установка), дрони, 
мобільні пересувні точки, СПГ-9 (протитанковий грана-
томет), які не відповідають їхньому підрозділу зате ними 
володіють. Є відділення аеророзвідників, які коректують 
вогонь артилерії, є відділення зі скидання гранат по по-
зиціях московитів. Тому запити у воїнів є завжди. Через 
активні бойові дії часто виходять з ладу машини. Та якщо 
брати волонтерську допомогу і здобуті трофеї, то підрозділ, 
за словами Андрія Дармограя, навіть дуже боєздатний. 
Загалом щодо одежі та харчів хлопці забезпечені на 100 %, 
а щодо озброєння і техніки відсотків на 70.

Відпустка на серпень
Коли було АТО, з відпустками було легше: хлопці мали 

основну відпустку й відпустку за сімейними обставинами. 
Відколи повномасштабна війна ротацій у підрозділі Андрія 
не було. Відпускають лише за сімейними обставинами: це 
смерть близької людини, важка хвороба або весілля. 
Оскільки вдома в Андрія, слава Богу, все добре і він ще не 
сімейна людина, на ротації не був. Та держава прийняла 
закон, що цьогоріч кожного воїна відпускатимуть додому 
на 10 днів плюс дають два дні на дорогу. Андрій Дармограй 
запланував відпустку на серпень, але сподівається, що до 
того часу українці здобудуть Перемогу, і відпустка йому 
не знадобиться.

Мрії – бути
Попри чималий військовий шлях Андрій Дармограй 

все-таки планує стати священником. Головне, щоб Бог 
поміг виграти цю війну.

«Та надіятися на Перемогу можна багато, писати кра-
сиві пости в соцмережах, але віра без діл мертва», – наголо-
шує військовий.

Юлія МАРЦІНІВ

АНДРІЙ 
ДАРМОГРАЙ: 

«КОЛИ ЙДУ НА 
БОЙОВІ 

ЗАВДАННЯ, 
МОЛЮСЯ 90-ИЙ 

ПСАЛОМ»
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

224.828.1773  &  630.991.7566224.828.1773  &  630.991.7566

for regional runs 
from Mon-Fri 

$28/hr 
min 2 years experience and 

clean DMV record a must 

Please call: 847.409.7704

Small transportation company in 
BROADVIEW 

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

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

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

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

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

224.828.1773 or 630.991.7566224.828.1773 or 630.991.7566

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Tire Repair & Sales 
New & Used Tires/All Sizes

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

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

#3
2773.235.2504   773.235.1300

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035

За час жорстокої війни, яку Росі я 
розв’язала проти України у 2014 році, в нашій 
країні званням Герой України удостоєно вже 
понад чотириста військових.  Звання Герой 
України – державна нагорода України, най-
вищий ступінь відзнаки в Україні, що нада-
ється громадянам України за здійснення 
визначного геройського вчинку або видат-
ного трудового досягнення. Героєві України 
вручається орден «Золота Зірка».

Герой України, командир танка молод-
ший сержант Ігор Левченко народився на 
Полтавщині. У цивільному житті був пра-
цівником на одному з приватних підпри-
ємств Ромоданівської селищної територіаль-
ної громади. Під час широкомасштабного 
вторгнення за покликом серця пішов у те-
риторіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки та з початку березня 
2022  року боронить Україну. 

– Свого часу я проходив строкову служби 
в окремому розвідувальному батальйоні, але 
з бронетехнікою жодного разу не стикався, 
тому довелось нову спеціальність опанову-
вати з нуля. У цьому мені дуже допоміг мій 
командир роти. Моя зірка Героя це теж його 
заслуга, –  розповідає Ігор Левченко. – Того 
дня ми працювали кількома парами танків, 
прикриваючи піхоту. Ми висувалися вперед, 

робили кілька пострілів по ворожих укрі-
пленнях та бронетехніці й відкочувалися 
назад. Під час четвертого висування в ма-
шину командира роти влучив ворожий 
ПТРК. Я побачив, як командирський танк 
зупинився, екіпаж вискочив. Бій тривав. 
Раптом у передню частину правої гусениці 
моєї машини прилетіла граната з ворожого 
РПГ та частково її пошкодила. Крім того, 
зник внутрішній зв’язок з механіком-водієм 
і танк зупинився. Я засік, звідки був постріл, 
та дав команду навіднику вгатити туди з 
гармати. 

Механік танка бачив, як снаряд влучив 
прямо у бронежилет російського солдата й 
окупанта розірвало на шмаття.

Хлопець каже, що далі все розвивалося 
дуже стрімко. Він розумів: якщо залишатися 
на місці, екіпажеві та машині не вижити. 

– Майже не роздумуючи, я відкрив свій 
люк та виліз на броню, щоб оглянути по-
шкодження, дістатися механіка та віддати 
наказ на відхід, –  пригадує ті події молод-
ший сержант. – Коли я почав стукати по 
люку механіка автоматом, щоб він його 
відкрив, у правий борт мого танка влучило 
ще три РПГ. На щастя, вони не завдали сер-
йозної шкоди, а лише пропалили катки. Тоді 
я підняв автомат і розстріляв ворожих гра-

натометників прямо з броні танка. Я випус-
тив три магазини, й більше пострілів з РПГ 
не було. Ми зуміли вийти з бою живими та 
ще й зберегли машину.

Ось як описує той бій командир танкової 
роти старший лейтенант Сергій Дзюба, що 
керував діями танкістів з підтримки піхоти.

– Це було 5 червня 2022 року під Гусарів-
кою, що на Харківщині. Наше завдання було 
зайняти більш вигідні позиції та втримати 
їх до підходу основних сил, – розповідає 
офіцер. – Ми прибули у визначений район, 
зайняли позиції та о сьомій ранку отримали 
команду на атаку. Моя група з чотирьох 
машин разом із піхотою почала висуватися 
вздовж лісосмуги та вступила в бій з танка-
ми й піхотою противника. Наша піхота 
відстала й танк Ігоря першим зайшов на 
лінію ворожих окопів і продовжував нищи-
ти ворога. Коли ми подолали першу лінію 
оборони, у мій танк влучила протитанкова 
ракета, яка пропалила броню та поранила 
мого навідника в руку. Ми з екіпажем спо-
чатку покинули машину, бо була загроза 
вибуху боєкомплекту. У цей час командуван-
ня боєм взяв на себе один із командирів 
взводів.

Сергій перев’язав свого побратима, а по-
тім вони повернулися в підбиту машину. Їм 

пощастило, що кумулятивний струмінь 
пройшов трохи вище боєкомплекту та не 
пошкодив його.

– Я відвіз свого навідника на точку збору 
поранених. Там перебував навідник з іншо-
го екіпажу, який не постраждав, коли їхній 
танк підбили. Я запропонував йому зайняти 
місце в моєму танку. Хлопець одразу зголо-
сився, бо хотів помститися за поранених 
побратимів, тож ми повернулися в бій і я 
знов очолив свою групу, – розповів старший 
лейтенант Сергій Дзюба. – За мужні дії в бою, 
за подолання першим ворожої лінії оборони, 
збереження свого екіпажу, бойової машини 
та знищення ворожої піхоти Ігор і отримав 
звання Героя України. 

Олексій МАЗЕПА

«Я З АВТОМАТА РОЗСТРІЛЯВ ВОРОЖИХ ГРАНАТОМЕТНИКІВ» 
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

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

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

 Потрібні монтажники та 
обробники з досвідом 
або для навчання.

 Позиції відкрито.
 Досвід корисний.
 Магазин на північ

від Чикаго. 773.849.4615773.849.4615773.849.4615

HARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORING

#18

773.697.1924 

Робота в місті
Чикаго

Робота в місті
Чикаго

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

#9/2021
Повна або
часткова
зайнятість

Повна або
часткова
зайнятість

Insurance agency 
is looking for 

to provide coverage 
for Business and 
personal clients.

Insurance agency 

to provide coverage 

312.723.9963 312.723.9963 #14

INSURANCE AGENTINSURANCE AGENT

773.715.1436773.715.1436

#21
Потрібен

працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Запрошуються
на роботу

ФУГАЗЕРИ З УМІННЯМ 
МУРУВАННЯ. 
З досвідом 

роботи або без.

773-895-2544 
(Вєслав)

 З досвідом або без
 Стабільна робота 
 Об"єкти біля Midway Airport

Запрошуємо на роботу 
працівників з внутрішніх робіт

Запрошуємо на роботу 
працівників з внутрішніх робіт

630.706.0600630.706.0600
Розмовляємо

польською і

англійською

мовами



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

Contact Us Today For Advertising: president.umg@gmail.com

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!
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$5 off 25$

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 

 ЗДАЮ В РЕНТ

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

ються на замок, спільна 
кухня, ванна кімната 
і вітальня. Околиця 

Belmont- Harlem близь-
ко автобусної зупинки. 
В ціну входить обігрі-

вання і вода. 
773-622-8554

2BDR apt for rent in 
downtown Des Plaines. 

Price includes new 
appliances (including 

washer and dryer), gas, 
hot and cold water, and 

heating, with parking for 
1 car and street parking 

for more.  
With two walk-in closets.  

For more information 
224.875.0402 #6

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

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

elderly? Do you want 
flexible job hours, 

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

com/`naperville

Family in Chicago  
is looking  for a 

personal nanny. ulgarian 
speaking is a plus.   

Please contact 
wenaw87299@mldsh.

com

CDL DRIVER 
Small company looking 

for experienced CDL 
driver.  

Dry van Midwest West. 
Tel.224.258.3246 #6

Потрібен водій CDL 
3000-3500$  
за тиждень.  

Тел (773)600-5114 

General Construction 
Work  People needed 

for furniture assembling 
ASAP. Tel. 847.437.5590

Хутровий магазин 
шукає  продавця  

хутрових та  
шкіряних виробів.  

630-877-3877 #5

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

Забираємо з дому.  
847-312-6508 #8 

РІЗНЕ
Polish Automotive 
business for sale in 
Northwest Chicago 

suburbs.  
All automotive service- 
collision, mechanical, 
paint, frame, tires and 

alignment.  
Fully equipped shop  
with cars sales and 
security cameras  
around building.  

Seller wants to retire 
soon.  

Tel. 847.358.9103 #5/2023
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Гороскоп
Овен (2 1 .0 3 –20.0 4) 

Готуйтеся поставити останню 
крапку в робочих справах. Не 
починайте нiчого нового, поки 
не вирiшите давнiх питань. 
Згадайте приказку: краще сiм 
разiв вiдмiряти i тiльки раз 
вiдрiзати. Ви вдало вирiшите 
дiловi й органiзацiйнi питання, 

а також тi, якi стосуються виховання дiтей. Тут 
ви впораєтеся «на вiдмiнно». Перша половина 
тижня принесе типовим Овнам високу актив-
ність в питаннях, пов’язаних з їх будинком, не-
рухомим майном, а також із стосунками в сім’ї. 
У вирішенні подібних питань протягом цього 
періоду від їх буде потрібно прояв ініціативи, 
рішучості і деколи напористості. У серединi 
тижня можливi напруженi ситуацiї на роботi. 
Від турбот Овни визволяться лише до суботи. 
Вони не знатимуть, за що схопитися, так багато 
раптом виявиться цікавих занять. З цього-то 
моменту і почнеться напружена професійна 
діяльність. Особисте життя Овнів почне акти-
візуватися лише в другій половині тижня. Овни 
стануть дещо сміливішими, особливо це вияв-
лятиметься в стосунках з протилежною статтю. 
Жінки–Овни не чекатимуть першого кроку від 
чоловіків, а чоловіки, народжені під знаком 
Овна, зможуть легко демонструвати свою невід-
хильність і рішучість. 

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

нок. Тиждень вдалий для завершення старих 
справ, а от iз новими планами доведеться по-
чекати. Бiльше уваги придiлiть робочим момен-
там, це дасть потрiбнi плоди. Якщо ви хотiли 
виправити давнi помилки, зробiть це зараз. 
Протягом першої половини тижня Тельці від-
мітять, що стали напористішими в спілкуванні 
з людьми. Вони стануть прямо і відкрито гово-
рити практично про все, поважатимуть щирість. 
Також Тельці отримають цікаві пропозиції з 
джерел своїх постійних контактів. Правда, дех-
то відговорюватиме від нього, але Тельці упруть-
ся рогом і не помиляться. Друга половина 
тижня зробить акцент на питаннях їх роботи, 
зараз в цій області Тельцям належить прийняти 
немало важливих рішень, налагодити взаємини 
з колегами. Також в цей період Тельці зможуть 
багато що прояснити в стосунках з родичами. 
Період, коли почуття обов’язку обтяжує або 
скріплює романтичні стосунки залежно від того, 
чи готові Тельці з радістю виконувати узяті на 
себе зобов’язання..

Близнюки (2 2 .0 5 –2 1 .0 6) 
Вас чекають напруженi ситуацiї 
на роботi, можливi конфлiкти з 
керiвництвом. Найкраще пра-
вило нiхто не скасовував: мов-
чання – золото. Розташування 
планет протягом першої поло-
вини тижня принесе типовим 

Близнюкам підвищену активність в будь-яких 
справах, але особливо в тих, які пов’язані з гро-
шима. У цей період їх енергія зросте, і вони 
зможуть використовувати її для збільшення 
своїх доходів. Але при цьому можуть збільши-
тися і витрати, а тому тримайте себе в руках і 
уникайте зайвого марнотратства У другiй 
половинi тижня удача знову буде на вашому 
боцi. Намагайтеся чути iнших людей i прислу-
хатися до їхньої думки. Толерантнiсть допоможе 
уникнути конфлiктiв, якi вiрогiднi на цьому 
тижнi.. Домашні справи теж вирішуватимуться 
легко. Час гонитви за задоволеннями, романти-
ки, сексу і любові. 

Рак (2 2 .0 6 –23 .07 ) 
 Не берiть близько до серця те, що вiдбувається. 
Зараз ви схильнi драматизувати подiї, а невдовзi 
виявиться, що не все так страшно. Словом, три-

майте емоцiї пiд контролем. 
Тиждень буде доволi напруже-
ним, багато чого пiде не за ва-
шим сценарiєм. І це, звiсно, не 
покращить ваш настрiй. Словом, 
не будуйте чiтких планiв, щоб не 

розчаруватися. У Раків настане смуга везіння. 
Ймовірно, настане знакове знайомство або при-
йде запрошення на хорошу роботу. Настрій буде 
прекрасним. У такому достатку все почне ви-
ходити. Успіх в цей період чекатиме їх в невели-
ких поїздках і коротких подорожах. Друга по-
ловина тижня може принести зміни в їх систему 
цінностей. Зараз не виключена зміна відношен-
ня до грошей і матеріальних благ. У цей період 
Ракам буде важлива підтримка з боку близьких 
людей і членів сім’ї. На щастя, стосунки з ними 
зараз складатимуть гладко і позитивно. Раків 
захлесне потік інформації і нових ідей, в похід 
за знаннями вони відправляться на тренінги, 
лекції і курси. 

Лев (2 4 . 0 7–2 3 . 0 8) 
 Слi дк у йте за слова ми, не 
о б i ц я й т е  н i ч о г о  з а й в о г о. 
О т о ч у ю ч i  п р и с к i п л и в о 
спостерiгатимуть за вашими 
д i я м и .  В и  п р о я в и т е  с в о ї 
лiдерськi якостi, вас чекає успiх 
у запланованих зустрiчах i за-

ходах. Близькi зможуть здивувати вас i надих-
нути на змiни. Починаючи з середини тижня, 
щоб досягти кращих результатiв, проявiть 
творчий пiдхiд до роботи. Леви зіткнуться з 
якоюсь перешкодою. Узяти штурмом його не 
вдасться. Нервувати і квапитися не слідує, 
поспішність все зіпсує. Треба шукати шляхи. 
Перша половина тижня непогано підходить 
для вирішення фінансових і матеріальних 
питань в цей час Леви зможуть зробити вдалі 
покупки і придбання. Друга половина тижня 
пройде активніше. Вони почнуть її відпочив-
ши, повними сил і енергії. Цей період досить 
непоганий для нових починань, в цей час 
вдало складатимуться короткі поїздки, а спіл-
кування приноситиме більше позитивних 
емоцій. 

Діва ( 2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9 ) 
К а р ’є р н i  п о д в и г и  к р а щ е 
вiдкласти, зараз вам навряд чи 
вдасться проявити себе на 
роботi з кращого боку. Нiчого 
особистого – просто для всьо-
го свiй час. Особливо вдалою 

бу де  с е р е д и на т и ж н я.  Б а г ат о п р о блем 
вирiшаться самi по собi, без зайвих зусиль. 
Для вирiшення давнiх справ знайду ться 
потрiбнi вам люди. Діви продовжать прояв-
ляти активність у сфері дружніх взаємин. 
Поряд з ними зараз опиняться люди з актив-
ною життєвою позицією, може виникати і 
деяка конку ренція, яка лише сприятиме 
зростанню і розвитку. Вирішенням фінансо-
вих питань типові Діви зможуть успішно за-
йнятися протягом другої половини тижня. У 
цей період їхні фінансові плани виявляться 
вдалими, з’явиться можливість планувати 
витрати, здійснювати вдалі покупки. Тиждень 
– непростий, але дуже важливий перевал в 
стосунках. Робота і справи залишають мало 
часу на любов і романтику. 

Терези (2 4 .0 9 –23 . 10) 
Для вас найвдалiшою буде друга 
половина тижня. Це сприятли-
вий час для творчого прояву. 
Спробуйте втiлити свої задуми в 
роботi, не соромтеся пропонува-
ти нові iдеї. Перша половина 

тижня сприятлива для вирішення побутових 
питань, покращення домашнього iнтер’єру. На 
вас чекає успiх у роботi, але для цього варто 
уникати конфлiктiв. Терези, нарешті, займуться 
особистими проектами. Розташування планет 
протягом першої половини тижня дозволить 
типовим Терезам активно добиватися поставле-
них перед собою цілей і завдань . При цьому вони 
зможуть поєднувати напористість з легшими 
підходами, діяти в потрібні моменти відкрито, 
а в інший час проявляти необхідну обережність. 
Це виведе їх на передній план. Краще всього 
справи підуть в другій половині тижня. В цей 
час можуть з’явитися нові плани, частіше при-
ходитимуть нові ідеї. Також друга половина 
тижня сприятлива для прояву особистої ініці-
ативи в будь-яких колективних справах. 

Скорпіон (24 . 10 –2 2 . 1 1) 
Ви зумiєте вийти сухим iз води, 
що б не сталося. Дiловi якостi до-
поможуть вам як у службових, так 
i в особистих справах. Будьте 
уважнi, пiдписуючи фiнансовi 
документи. Найактивнiшою буде 
д ру г а полови на т и ж н я.  Не 

лiнуйтеся обговорювати з колегами робочi мо-
менти, а з близькими – плани на вихiднi. Не да-
вайте в борг i не позичайте самi – для фiнансових 
оборудок це не кращий перiод. У першій поло-
вині тижня для Скорпіонів найвигідніше буде 
зайняти позицію стороннього спостерігача і ні 
в що не втручатися. Це час відпочинку і накопи-
чення інформації. Слід навести лад в службових 
справах, завершити початі проекти. Продемон-
струвати результати своєї роботи вони зможуть 
вже в останні дні цього тижня. Проте може ви-
никнути така ситуація, що, навпаки, вони не 
захочуть розповідати про власні досягнення, а 
використовуватимете їх для досягнення власних 
цілей. Скорпіони схильні до вільного розвитку 
власного особистого життя, і навряд чи удасться 
покласти на них жодні обмеження. Вони будуть 
активні в інтернет-товариствах і сайтах зна-
йомств, а також помітні на клубних вечірках. 

Стрілець (23 . 1 1–21 . 1 2) 
У  першiй половинi тижня 
бiльше уваги придiлiть роботi. 
Уникайте ризикованих рiшень i 
експериментiв. Вас чекає вдала 
компанiя i спiвробiтництво у 
б у д ь – я к и х  с п р а в а х .  Ч а с 
змiнювати досягнутi результати 

як у робочих, так i в сiмейних питаннях. Не зу-
пиняйтеся на пiвдорозi! У другiй половинi тижня 
вас порадують приємнi новини. Стрільці зможуть 
добитися успіху в разі раціонального підходу до 
свого життя. Всі перешкоди і непорозуміння ви-
являться надуманими. Важливо повноцінно 
відпочивати. Друга половина тижня виявиться 
сприятливим періодом для подорожей разом зі 
своїми друзями. Зараз вони зможуть побувати в 
найцікавіших місцях, а їх зацікавленість, що по-
силилася, зможе задовольнити подорож по тих 
країнах, в яких Стрільці раніше не бували. Друга 

половина тижня також стане непоганим періодом 
для навчання. Це підвищить працездатність і 
поліпшить зовнішній вигляд. Нарешті будуть 
частково реалізовані амбіції Стрільців, і багато 
в чому завдяки чарівності і умінню сподобатися. 
Можна буде побачити нові горизонти і розрахо-
вувати на підтримку заступників. 

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

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

Водолій (21 .01–19.02) 
У першiй половинi тижня можливi 
сварки з рiдними. Але невдовзi 
удача i радiсть життя повернуться 
до вас. На роботi ви встигнете 
зробити навiть те, на що й не роз-
раховували. У цей час краще не 

плануйте важливi справи. Ви знайдете спiльну 
мову з людьми, якi вас цiкавлять. Також зможете 
проявити себе в новому амплуа. Протягом першої 
половини цього тижня типовим Водоліям зірки 
радять завершити всю ту роботу, яка вимагає 
високої активності. Вже в другій половині семи-
денки такого ентузіазму ви проявити не зможете, 
а тому постарайтеся використовувати можливос-
ті цього періоду максимально. Друга половина 
тижня стане вдала для розширення свого круго-
зору, подорожей з метою відпочинку і розваг. В 
особистому житті Водоліїв стануться зміни. На-
віть невільні Водолії обзаведуться новим партне-
ром. Самотні ж отримають пропозицію руки і 
серця. Робіть уранці дихальну гімнастику. Часті-
ше бувайте на свіжому повітрі. Погіршується 
епідемічна обстановка. Якомога менше часу про-
водьте серед натовпу. Уникайте гастрономічних 
експериментів. 

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

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

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 6  ПО 12 
ЛЮТОГО 2023 РОКУ 
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773.317.8035

7725 W. Wilson Ave. 
Norridge, IL 60706 

RUNWAY REALTY, INC 

Багаторічний досвід 
Знання ринку нерухомості
Висока професійна  кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ 

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker
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