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Станом на 16 лютого 2023 року загальна кіль-
кість втрат армії РФ з початку широкомасштаб-
ного вторгнення в Україну досягла 140 тисяч 460 
загиблих окупантів, 9813 танків і бойових бро-
ньованих машин, 2772 артилерійські системи 
і  РСЗВ, 585 літаків і  гелікоптерів. При цьому 
тільки за останні два тижні на «концерт до Коб-
зона» потрапило понад 12  тисяч загарбників! 
А  за  півтора місяця нового року друга армія 
світу втратила 35 тисяч особового складу, 15 лі-
таків, 19 гелікоптерів, 270 танків, 458 ББМ, 300 
артилерійських систем, 43 РСЗВ. Щодо особово-
го складу – це вдвічі більше, ніж було втрачено 
радянським союзом за 10 років Афганської війни.

До  речі, нещодавно ЗС  України встановили 
ще  декілька рекордів цієї війни. Так, 7  лютого 
завдяки ефективним діям на Бахмутському і Вуг-
ледарському напрямках українські воїни зроби-
ли «хорошими» 1030 рашистів і  перетворили 
на металобрухт 14 танків і 28 бойових броньова-
них машин. А  вже за  два дні, 11  лютого, знов 
покращили статистику, знищивши 1140 окупан-
тів і  19  артилерійських систем. Така добова 
«урожайність» дійсно вражає і свідчить про те, 
що українська армія вдало нищить ворога, який 
вперто намагається застосовувати тактику без-
перервного м’ясного конвеєра. Це  коли хвиля 
за  хвилею на  наші позиції йдуть вагнеровці, 
чмобіки, та  інший непотріб. Їх пачками гонять 
на забій ординські командири. Як колись казав 
радянський маршал Жуков, «бабы еще нарожа-
ют». У цьому сенсі в тактиці та ідеології армії РФ 
з часів Другої світової нічого не змінилося.

Згідно зі  штатною чисельністю особового 
складу мотострілецьких батальйонів  РФ, вони 
налічують 480–510 осіб. Якщо підбивати підсум-
ки двох минулих тижнів, то  в  період з  01.02 
по 16.02 загарбники в середньому втрачали вби-
тими до двох повноцінних піхотних батальйонів 
щодня. Наприклад, 7, 8, 9, 11, 12 лютого кількість 
загиблих не опускалася нижче відмітки 900 осіб. 
Отже, 10 ординських батальйонів тільки за вка-
зані дні припинили своє існування. Якщо такими 
темпами військове-політичне керівництво 
РФ буде продовжувати позбавлятися свого осо-
бового складу, то незабаром їм доведеться оголо-
шувати загальну військову мобілізацію, інакше 
всі чмобіки раптово закінчаться.

До  вторгнення в  Україну найбільші втрати 
російська армія зазнала під час першої  (1994–
1996)  і другої  (1999–2009) чеченських війн і на-
ціонального опору чеченського народу. Тоді, 
за офіційними даними, загалом загинуло близь-
ко 13,5  тис. військовослужбовців  РФ. Але тоді 
російська армія в технічному, військовому, мате-
ріальному оснащенні значно поступалася армії 
РФ сьогоднішнього зразка. Ще більш скромними 
були втрати під час вторгнення у 2008 році в Гру-
зію. Тоді, за офіційними даними, загинуло всьо-

го 67  загарбників. За  час бойових дій у  Сирії, 
станом на  3  липня 2022  року, зафіксовано 485 
вбитих (включаючи небойові втрати) кадрових 
російських військових та бойовиків різних ПВК. 
У 2015 році було зафіксовано 16 вбитих, у 2016 – 
56, у 2017 – 224, у 2018 –147, у 2019 – 20, у 2020 – 19, 
у 2021– 6, у 2022 – 3. Серед загиблих інтервентів – 
138 кадрових військових ЗС РФ і 7 колаборантів 
з ОРДЛО.

Не менш суттєвими стали втрати окупантів 
в Україні і в бойовій техніці. Згідно з підрахун-
ками Міжнародного інституту стратегічних до-
сліджень (IISS) за  дев’ять місяців бойових дій 
в Україні армія РФ втратила 40% свого довоєн-
ного парку танків. А  для деяких модифікацій 
танків, що використовуються в боях, ця цифра 
сягає 50%. Це  змушує військове керівництво 
окупантів знімати зі зберігання застаріли зразки 
бойових машин і відправляти на фронт, щоб за-
крити «дірки» в танкових підрозділах. Їх техніч-
ний стан іноді буває незадовільний, крім того, 
не відповідає вимогам сучасного бою озброєння 
і  броньованого захисту. Теж саме стосується 
артилерії, РСЗВ, балістичних і  крилатих ракет. 
Компенсувати 2306 знищених артилерійських 
систем, 466 РСЗВ, 857 крилатих ракет, 2012 БПЛА 
оперативно-тактичного рівня буде вкрай важко, 
враховуючи, що виготовлення нових зразків об-
межено нестачею комплектувальних деталей 
і мікросхем, які раніше виробляли іноземні ви-
робники.

Але найбільш болючими стали для окупантів 
втрати сучасної бойової авіації, а також еліти ЗС 
РФ  – льотного складу ПКС РФ. На початку 2021 
року ПКС загарбників налічували 380 винищу-

вачів Су-27, 267 МіГ-29 різних модифікацій, 131 
перехоплювач МіГ-31, 274 фронтових бомбарду-
вальників Су-24 і 125 нових літаків Су-34 та 193 
штурмовиків Су-25. Загалом це 1370 машин. Якщо 
додати до них 124 бомбардувальники (16 Ту-160, 
42 Ту-95 і 66 Ту-22М) та 91 бойовий літак морської 
авіації РФ (22 МіГ-29К/КУБ, 43 Су-27/33, 22 Су-24 і 
4 Су-25), буде 1585 машин. Це більше, ніж у Китаю, 
але значно менше, якщо порівнювати зі США. Під 
час повномасштабного вторгнення авіація за-
гарбників зазнала значних втрат. Особливо 
в  перші місяці, коли намагалася хазяйнувати 
в повітрі. У підсумку – із 700 боєздатних бортів, 
літаків та  гелікоптерів на  початку вторгнення, 
585 більше ніколи не піднімуться в повітря. Де-
кілька сотень пілотів, штурманів, борттехніків 
вже ніколи не сядуть за штурвали бойових ма-
шин. Сотні загиблих, поранених, полонених 
і списаних після невдалих катапультувань і при-
землень – таким став кінець їх невдалої кар’єри 
в небі України. Багато пошкоджених, що потре-
бують ремонту і відновлення, машин стоять нині 
на  приколі. Їх  неможливо поставити у  стрій 
знов ж таки через брак комплектовання, техніч-
ний і  моральний знос. Щоб підготувати нових 
кваліфікованих пілотів також потрібен тривалий 
час, професійні інструктори і  значні кошти. 
Всього цього в  загарбників не  вистачає. Тому 
наша справа залишається незмінною: кожного 
дня, за будь-яких умов, на землі, в морі, повітрі 
завдавати ворогу нових болючих втрат. Тільки 
так ми можемо наблизити нашу Перемогу.

Олександр КІНДСФАТЕР

РАМШТАЙН-9:  
ЩО СТОЇТЬ ЗА 
ПОВІДОМЛЕННЯМИ 
ПРО КІЛЬКІСТЬ 
ОЗБРОЄНЬ

УКРАЇНЦІ ПРОВЕДУТЬ 
АКЦІЮ У ЧИКАГО  
ДО РІЧНИЦІ 
ПОВНОМАСШТАБНОГО 
ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ

Еволюція рішень Контактної 
групи очевидна, як і зміна 

політичних підходів

24 лютого українська громада проде-
монструє 365 промовистих плакатів із 
подіями кожного дня від початку війни. 

Ст. 2РОСІЙСЬКА АРМІЯ ЗА КІЛЬКІСТЮ ВТРАТ В УКРАЇНІ 
ПЕРЕВЕРШИЛА ВСІ СВОЇ ПОПЕРЕДНІ ВІЙСЬКОВІ ВТРАТИ
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А Еволюція рішень Контактної групи очевидна, як і зміна 

політичних підходів
Оцінки результатів чергового засідання Контактної групи 

з оборони України, коментарі головуючого на засіданнях 
міністра оборони США Ллойда Остіна та підсумки міністра 
оборони України Олексія Резникова, інших учасників, по-
стійна увага світових ЗМІ до регулярних засідань і рішень 
керівників оборонних відомств понад 50 країн світу, 
об’єднаних метою допомогти Україні перемогти агресора, а 
також цілком зрозумілий особливий інтерес наших громадян 
до питання надання сучасних видів озброєнь та боєприпасів 
збройним силам України є також приводом подивитися на те, 
що відбувається, з іншої перспективи та спробувати усвідо-
мити масштаби змін та обсягів роботи, які стоять за підсум-
ковими цифрами “Рамштайнів”.

ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ “ПЕРЕЛОМНОГО МОМЕНТУ” 
ПОТРІБНА ПЕРЕМОГА УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ

Запроваджений канцлером Шольцем у політичний вжиток 
термін “переломний момент” швидко став популярним, але 
насправді не є точним. Моменти в історичному сенсі тривають 
роками, а іноді й більше, і зрозуміло, що Олаф Шольц вико-
ристовує це поняття скоріше у політичному, не історичному 
сенсі. Але зрозуміло також, принаймні для нас, для України, 
що цей момент закінчиться не раніше, ніж стане незворотним, 
а отже територія України буде звільнена і деокупована, зло-
чинці покарані, система безпеки, яка унеможливіть будь-які 
спроби реваншу або агресії з боку Росії, створена.

Насправді канцлер Шольц та інші політичні лідери про-
йшли вже не один переломний момент: від усвідомлення 
справжньої політики і загрози з боку Росії до висновку про 
те, що газові оборудки з РФ були пасткою, від “червоних ліній” 
до рішення надати Україні танки.

Переоцінка цінностей продовжується. Ближчими днями 
буде прийнятий десятий пакет санкцій ЄС. Більш чіткими, 
але ще не визначеними стають уявлення про повоєнне май-
бутнє, з кожним днем і кожним засіданням НАТО оцінки 
подій стають більш глибокими, а висновки – більш однознач-
ними. Наступний саміт НАТО у Вільнюсі в липні цього року 
має прийняти відповідні рішення. Будемо чекати, адже ці 
рішення вже у найближчому   майбу тньому стану ть 
обов’язковими і для України як повноправного члена Альян-
су.

Ключовий висновок: Україна повинна перемогти, учасни-
ки антипутінської коаліції мають надати все необхідне для 
перемоги. Щоправда, “все необхідне” розуміється поки що 
по-різному, але спільним є бачення всіх наших партнерів, що 
допомога має бути надана максимально швидко, це дасть 
змогу вже навесні досягти перелому на полі бою.

Таким чином, можна вважати, що сьогодні сформувалося 
спільне бачення наших союзників, багато в чому завдяки 
активній позиції нашого стратегічного партнера, – головним 
засобом допомоги Україні виграти цю війну є зміцнення 
Збройних сил України, перетворення їх на армію ХХІ століт-
тя, що можливе тільки за наявності сучасного озброєння.

Важливо також, що Україна говорить з партнерами однією 
мовою – потрібна перемога, без перемоги російська загроза 
та агресивна політика будуть існувати далі, і це загроза не 
лише для України, але для цілої Європи та світу. Якщо зрозу-
міла і визначена мета, тоді швидше долаються червоні лінії, 
бюрократичні перепони, швидше приймаються та викону-
ються рішення. Якщо метою є перемога, треба досягти пере-
ваги над ворогом, переваги не у кількості військ, а в їх якості. 
Українські військові демонструють виняткову мужність та 
стійкість, добре навчені й підготовлені, про моральні якості 
наших жінок і чоловіків у військовій формі та мотивацію годі 
й згадувати. Отже, сучасна зброя стає тим компонентом, який 
дозволить отримати перевагу та переламати ситуацію на полі 
бою, а далі й звільнити окуповані території України.

Констатуємо, що є спільне розуміння ключової ролі Зброй-
них сил України у поточній ситуації, успіх української армії 
є ключем до вирішення інших важливих проблем, у тому 
числі й глобального значення, для успіху українським вій-
ськовим необхідна сучасна зброя.

Є додаткові важливі обставини: українські військові до-
вели здатність швидко навчатися та застосовувати нову для 
них техніку так вправно, що навіть розробники про це не 
думали, підрозділи ЗСУ вже з 2015 року проходять підготов-
ку за стандартами НАТО та за участі інструкторів з країн-
членів НАТО, стандарти НАТО передбачають не тільки су-
місність сил та наявність спільних засобів, але також і вій-

ськове планування відповідно до каталогів сил і спроможнос-
тей. Без сумніву, ці обставини також враховуються при 
прийнятті рішень щодо надання тих чи інших видів озброєнь.

ВІД БОЄПРИПАСІВ І СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ДО 
ГАРМАТ, СИСТЕМ ПРО І ТАНКІВ. І ЛІТАКІВ?

Майже рік триває Велика війна. Еволюція підходів та рі-
шень Контактної групи від Рамштайну-1 до Рамштайну-9 
очевидна, політичні підходи та їх зміна також. Якщо у берез-
ні минулого року йшлося про те, щоб Україна вистояла і для 
цього їй треба надати найбільш необхідне, якщо тоді в при-
скореному темпі у багатьох країнах виявлялися залишки 
боєприпасів та артилерії переважно радянських зразків, щоб 
зупинити ворога тут і зараз, то цього разу в Брюсселі йшлося 
танкову коаліцію, кількість танків, які можна поставити вже 
ближчим часом та про додаткові системи ПРО.

Важливо також, що цього разу Рамштайн відбувався у 
Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, у ці ж дні проходило засі-
дання міністрів оборони країн-членів Альянсу, а також до-
даткові засідання у розширених форматах – за участю запро-
шених міністрів оборони України, Фінляндії та Швеції. Ро-
сійська агресія виявила багато проблем, і не лише політичних.

Зокрема, з того, що важливо у контексті допомоги Україні 
та Рамштайну, виявилося, що запаси систем озброєнь та бо-
єприпасів на складах країн-членів НАТО не такі вже й вели-
кі, а подекуди просто недостатні, що виробничі потужності 
ВПК не встигають задовольняти потреби, інколи навіть 
власні, що не вся техніка перебуває у боєготовому стані. І це 
лише деякі суто прикладні проблеми. Але ж є ще питання, які 
потребують прийняття політичних рішень і директив: збіль-
шення витрат на оборону (вже багато років не всім країнам-
членам вдається досягти рівня оборонних витрат у 2% наці-
ональних бюджетів), посилення східного флангу НАТО, 
адаптація нових членів – Фінляндії і Швеції, суттєві зміни в 
оборонному планування з урахуванням сучасних загроз та 
агресивної політики Росії, нарешті – модернізація ядерного 
планування, яке б враховувало сценарії реагування на безумні 
ядерні погрози (і напевно – плани) кремля.

Отже, агресія Росії проти України, солідарність і підтрим-
ка України у протистоянні агресії, необхідність надання 
Україні адекватних засобів, які б дали змогу українській армії 
перемогти, а Європі усунути загрозу – ці та інші чинники 
привели у дію складні та багаторівневі механізми, де ставкою 
є захист демократії, а імперативом – надати Україні, україн-
ській армії все, що для цього потрібне. А для цього потрібно 
багато чого, включаючи можливості ураження ворожих цілей 
на далеких відстанях, прикриття об’єктів критичної інфра-
структури від повітряних атак, підготовку сил і засобів до 
деокупації території України, суттєве посилення спромож-
ностей військово-повітряних сил. Відповідаючи на питання 
про надання Україні літаків під час пресконференції після 
засідання, Ллойд Остін зазначив, що повідомлень щодо цього 
у нього немає. Будемо розуміти цю відповідь як сигнал, що 
робота триває, і будемо сподіватися, що повідомлення про 
таке рішення буде вже ближчим часом.

ВІД РІШЕНЬ “РАМШТАЙНУ” ДО ПОЛЯ БОЮ
Важливо також розуміти, що стоїть за повідомленнями 

про номенклатуру та кількість озброєнь, рішення про по-
ставки яких погоджені, прийняті та оприлюднені.

Отже, з самого початку. Кожна з країн коаліції оцінює 
власні можливості щодо кількості та видів озброєнь, які мо-

жуть бути передані для потреб ЗСУ. Далі необхідно оцінити 
технічний стан техніки та визначити обсяги робіт з підготов-
ки. Одна справа, коли йдеться про зняття з консервації, а 
зовсім інша, коли треба проводити ремонт або модернізацію, 
у більшості випадків йдеться саме про це. Наші партнери 
цілком свідомо виходять з того, що техніка повинна прибути 
за призначенням у боєздатному і боєготовному стані й ви-
конувати по прибутті бойові задачі.

Після цього необхідно доправити озброєння до місця при-
значення, тож такі місця мають бути визначені наперед. За 
місяці війни напрацьовані схеми, маршрути і технології пере-
везень такої продукції, проте слід розуміти, що в кожному 
випадку це складна логістична операція з відповідним пла-
нуванням і забезпеченням заходів безпеки. А якщо йдеться 
про заявлені кількості, зокрема танків чи броньованих машин, 
це потребує досить значного часу.

Цей час потрібний і нашим військовим, щоби підготувати 
екіпажі, ремонтні пункти, персонал, який буде здійснювати 
технічне обслуговування та поточний ремонт техніки.

Бойове застосування отриманої техніки також вимагає 
залучення додаткових спроможностей та налагодження за-
безпечення. Якщо говорити, наприклад, про танки Леопард-2, 
вони мають запас ходу до 450 км та боєкомплект з 42 снарядів 
калібру 120 мм. Сучасні бойові дії характеризуються високою 
інтенсивністю, а швидкість і маневреність є запорукою успіху 
на полі бою, отже, необхідно розрахувати потреби в паливі і 
боєприпасах та налагодити логістику.

Далі необхідно передбачити створення ремонтних баз та 
наявність потрібних запасних частин, а також підготовку 
персоналу, щоби максимально скоротити час ремонту техніки, 
яка потрібна на полі бою.

Це стосується лише безпосереднього застосування склад-
ної техніки. Крім того потрібне також злагодження і відпра-
цювання взаємодії у складі підрозділів та з іншими підрозді-
лами.

Проте й це ще не все, оскільки сучасна армія – це інтегро-
вані підрозділи, які можуть діяти самостійно та у складі 
більших формувань, готові до виконання поставлених коман-
дуванням завдань у будь-яких умовах, добре підготовлені та 
оснащені. Ключову роль тут відіграють зв’язок, надійні засо-
би комунікації та управління військами, системи й засоби 
пошуку та визначення цілей та управління вогнем. Усі ці 
складові потребують належного матеріального забезпечення, 
підготовки та застосування.

АРМІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ
Уявити собі масштаб та глибину перетворень у Збройних 

силах, не маючи фахової підготовки, не так просто. Проте 
навіть наведені тут дані демонструють, що коли мова йде на-
віть про танкову роту, яка підготовлена й перейшла на «Лео-
парди», можна оцінити кількість залучених та безпосередньо 
задіяних військових, крім особового складу такої роти.

Отже, чим більше сучасної техніки отримуватиме наша 
армія, тим скоріше вона набуде нових спроможностей, які 
дозволять досягти вирішального перелому.

Йдеться не лише про оволодіння сучасною технікою, але 
також про зовсім інше бачення сучасного бою, іншу органі-
зацію збройних, інші виміри стратегії і тактики бойових дій.

Достатньо, мабуть, нагадати, що зараз безпілотники ви-
користовуються вже на рівні взводу, а це означає, що маємо 
вже чимало операторів таких апаратів. Зараз обстановка на 
полі бою передається командирам (і не лише їм) прямо на 
планшети, артилеристи отримують дані з різних джерел і 
можуть завдяки цьому швидко реагувати, корегуючи вогонь.

Треба враховувати також, що йдеться про зміни в системі 
управління. Ефективність використання сучасної техніки 
залежить не тільки і не стільки від самої техніки та підготов-
лених військових, але й від уміння керувати такими підроз-
ділами, ставити задачі й віддавати бойові накази, повністю 
усвідомлюючи спроможності своїх підрозділів та можливос-
ті наявної у них техніки.

Ці складні, глибинні, не завжди помітні нам, цивільним, 
впевнено і незворотно охоплюють усі наші збройні сили. 
Військова допомога та сучасна техніка, яку ми отримуємо і 
будемо отримувати ще більше, необхідна для того, щоб пере-
могти ворога. Але ця допомога є також каталізатором змін, 
запорукою трансформації нашої армії в армію ХХІ століття. 
Така армія переможе, така армія стане вагомою частиною і 
міцною опорою Об’єднаних сил НАТО.

Оксана ЮРЧИК

РАМШТАЙН-9: ЩО СТОЇТЬ ЗА 
ПОВІДОМЛЕННЯМИ ПРО 

КІЛЬКІСТЬ ОЗБРОЄНЬ
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Бойові дії в  Україні змушують 
провідні країни світу переглядати 
підходи до  ведення сучасних війн 
та актуалізують питання розроблен-
ня новітніх зразків зброї – у надзви-
чайно динамічній ситуації, коли 
технології й методи швидко зміню-
ються, потрібні зміни в  оборонній 
сфері. Тому Комітет Сенату США 
у справах збройних сил намагається 
переосмислити роль електромагніт-
них технологій на сучасному етапі. 
Вже на сьогодні американське мініс-
терство оборони зосередило при-
скіпливу увагу на інвестиціях в електро-
нну війну  – передусім акцент робиться 
на системах, які можна використовувати 
для виявлення цілей і  введення в  оману 
противника, а також для перешкоджання 
зв’язку, подавлення сигналів GPS тощо. 
У  Пентагоні стосовно цього кажуть, 
що мають на увазі «обладнання, яке здатне 
працювати ефективно», залишаючись «по-
переду конкурентів». Адже аналітики ві-
домства прогнозують, що  змагання між 
США, Китаю та  Росії за  домінування 

у сфері електронної війни буде напруже-
ним. ині в  збройних силах США йдуть 
активні роботи щодо відновлення зброї 
та систем для радіоелектронної боротьби 
після десятиліть занепаду. Наприклад, уже 
укладено багатомільйонні контракти 
з  Lockheed Martin і  General Dynamics 
Missions Systems на розроблення програми 
Terrestrial Layer System, яка забезпечить 
війська системою засобів електронної 
боротьби, кіберрозвідки та радіоелектрон-
ної розвідки.

Масштаби, розмах і жорстокість зу-
силь Росії підкорити Україну продовжу-
ють жахати світ. У звіті, оприлюдненому 
Лабораторією гуманітарних досліджень 
Єльського університету за допомогою 
програми Conflict Observatory, яка під-
тримується Державним департаментом 
США, детально описано систематичні 
зусилля російського уряду щодо остаточ-
ного переселення тисяч українських дітей 
до територій, які контролюються росій-
ським урядом, через мережу із 43 таборів 
та інших об’єктів. Про це під час прескон-
ференції повідомив речник Державного 
Департаменту США Нед Прайс.

«У багатьох випадках Росія нібито 
тимчасово евакуювала дітей з України під 

виглядом безкоштовного літнього табору, 
щоб потім відмовитися повертати дітей і 
припинити будь-які контакти з їхніми 
родинами. Очевидно, що такі дії мати-
муть серйозні довгострокові наслідки для 
розвитку цих дітей. Мережа закладів, 
куди відправляють цих дітей, величезна: 
від окупованого Росією Криму до самої 
Росії, від Чорноморського регіону до да-
лекого сходу. У звіті вказується, як до цих 
зловживань причетні чиновники та інші 
особи на всіх рівнях російського уряду», 
– зазначив Нед Прайс.

За його словами, Путін прагне позба-
вити Україну її майбутнього, забравши її 
дітей. 

«Російська система примусового пере-
селення, перевиховання та 
усиновлення українських 
дітей є ключовим елемен-
том систематичних зусиль 
кремля, спрямованих на 
заперечення та придушен-
ня української ідентичнос-
ті, ї ї історії та культури. 
Руйнівні наслідки невдалої 
загарбницької війни Росії 
будуть відчуватися майбут-
німи поколіннями», – на-
голосив речник Держепу.

Цей звіт та інші подібні 
до нього підкріплюють рі-
шучість США та міжнарод-
ної спільноти притягувати 
до відповідальності за вій-
ськові злочини Росії та інші 
звірства в Україні стільки, 
скільки це буде потрібно.

ПРИМУСОВЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ДІТЕЙ РОСІЄЮ Є КЛЮЧОВИМ У 

ПРИДУШЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

ТРИВАЄ АКТИВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЗБРОЇ 
ДЛЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
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Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит 
Брінк та міністр у справах ветеранів Юлія 

Лапутіна обговорили потреби ветеранів та шляхи 
їх вирішення. Про це посол США  повідомила  у 
Twitter.

«Підтримка українських героїв є ключовою для за-
безпечення сильного, вільного та успішного майбут-
нього України – ось чому підтримка США допомагає 
вирішувати юридичні, медичні та професійні потреби 
ветеранів України», – зазначила Бріджит Брінк.

Вітаючи високу гостю в стінах Міністерства, його 
очільниця щиро подякувала в особі пані посла усьому 
американському народу за військову, гуманітарну, фі-
нансову та політичну підтримку України. Зокрема, за 
підтримку українських ветеранів, яку надає уряд США 
в рамках проєкту «Програма реінтеграції ветеранів», за 
допомогу Мінветеранів у створенні Єдиного державно-
го реєстру ветеранів війни, а також за підтримку, нада-

ну США команді Укра-
їни, яка брала участь у 
міжнародних спортив-
них змаганнях «Ігри 
воїнів» (Warrior Games), 
про що повідомляє пре-
сслужба Мінветеранів.

«У контексті нової 
ветеранської політики 
система реінтеграції 
ветеранів у мирне жит-
тя є одним із найважли-
віших аспектів зміц-
нення на ціона льної 
безпеки України», – на-
голосила Юлія Лапуті-
на.

За її словами, нині 
суттєво зросла кіль-
кість українців, котрі 
проходять службу в 

лавах ЗСУ та інших структурах оборонного сектору 
держави. Тому на часі – нова ветеранська політика, в 
основі якої – чітка та ефективна система переходу від 
військової кар’єри до цивільного життя.

Складові вказаної системи: розробка та прийняття 
відповідного законодавства; медична та психологічна 
реабілітація; перекваліфікація та працевлаштування; 
побудова єдиної інформаційно-аналітичної системи 
соціальної підтримки та комунікації «Е-ветеран»; під-
тримка та розвиток ветеранського підприємництва; 
розвиток спорту ветеранів війни; житлове забезпечен-
ня ветеранів та їхніх родин.

«Україні вкрай важливо орієнтуватися на досвід іно-
земних країн, які успішно реалізовують подібну систе-
му переходу», – наголосила Юлія Лапутіна, підкреслив-
ши важливість розвитку двостороннього співробітни-
цтва Мінветеранів з Департаментом у справах ветеранів 
США.

Під час зустрічі сторони обговорили також один із 
флагманських проектів Міністерства у справах ветера-
нів – відновлення Бородянського центру соціально-
психологічної реабілітації, який було вщент зруйнова-
но російськими загарбниками в березні минулого року. 
Відновлення Центру патронує Президент України Во-
лодимир Зеленський, який вже передав на його відбу-
дову сто тисяч доларів – грошову винагороду, яку він 
отримав разом із Медаллю Свободи, котру вручають в 
США видатним світовим діячам.

«У питаннях відновлення Центру ми вже використо-
вуємо досвід, яким поділилися наші американські ко-
леги, та готові запроваджувати найкращі практики 
реабілітаційних послуг ветеранам та членам їхніх ро-
дин», – зауважила Юлія Лапутіна.

На завершення зустрічі Юлія Лапутіна вручила пані 
Послу два коїна – від Мінветеранів та від For Ukrainian 
Soldiers – компанії, яку заснували троє друзів – ветеран 
та волонтери. Він виготовлений з рашистського бойо-
вого літака, збитого над Україною.
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У Чикаго 24 лютого українська громада проведе 
акцію до річниці повномасштабного вторгнення Росії 
в Україну, під час якої продемонструють 365 промовис-
тих плакатів із подіями кожного дня від початку війни. 
Про це повідомляється на сторінці події у Фейсбуці.

«24 лютого о 18:30 ми зустрінемося тут, на площі 
храму святих Володимира й Ольги, в самому серці 
української околиці, де ми зібралися з вами в ці дні рік 
тому. Зберімося разом і розповімо всьому світу про нашу 
щоденну боротьбу за свободу. День за днем. Ми мати-
мемо 365 таких промовистих плакатів із подіями кож-
ного дня повномасштабного вторгнення, яке ми пере-
жили», – йдеться в анонсі.

За повідомленням, цей календар розтягнеться на 
кілька кварталів, щоб показати всю велич цього пере-
ломного для українців і всього світу року.

«Запрошуємо вас також принести плакат із днем на-
шої боротьби, який став для вас найважливішим, а 
також із закликом, який ви хочете донести до світу. 
Покажіть або розкажіть усім журналістам, запрошеним 
гостям і жителям США свою історію, історію України. 
Кожен із нас тепер є голосом України у світі», – закли-
кали організатори.

Після мітингу його часники зберуться у Свято-Ми-
колаївському соборі, щоб пом›янути всіх, хто віддав 
своє життя за свободу України та всіх невинних жертв 
цієї війни.

Організатори події: KLYCH/Клич, Ukrainian Congress 
Committee of America, Illinois Division і Генеральне кон-
сульство України в Чикаго.

Деталі про акцію у Чикаго до річниці повномасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну доступні за посилан-
ням.

Масовий мітинг з нагоди річниці повномасштабного 
вторгнення РФ в Україну також відбудеться у Вашинг-
тоні.

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

УКРАЇНЦІ ПРОВЕДУТЬ АКЦІЮ У ЧИКАГО ДО РІЧНИЦІ 
ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ

Фото: Consulate General of Ukraine in Chicago / Фейсбук
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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!

Чи приведе ліквідація УПЦ Московського патріархату 
до деколонізації українського православ’я

Сюжет про долю Московського патріархату в Украї-
ні рухається до кульмінації. І з її наближенням про-

ясняється інтрига та підвищуються ставки. Ще донедавна 
можна було гадати, яку стратегію вибере влада: пересліду-
вання конкретних священнослужителів за конкретні зло-
чини чи пряму законодавчу заборону на діяльність структур 
Моспатріархату на території України. Свої переваги й вади 
є в обох. Перша – складніша технічно і триваліша, але від-
носно безпечна з погляду можливих обвинувачень у пору-
шенні свободи совісті. Друга – швидша й рішучіша, але по-
єднана з усілякими ризиками.

ДЕТЕКТИВ, ЯКОГО НАМ НЕ ПОКАЗАЛИ

У певний момент можна було припустити, що українська 
влада піде шляхом довшим, але й надійнішим – шляхом 
переслідування згідно із законом священнослужителів, 
котрі просували під церковними вивісками «рускій мір». Ві-
зити СБУ до монастирів та єпархій, імена одіозних священ-
нослужителів у санкційних списках та списках підозрюва-
них і навіть «зливи» компрометуючих матеріалів у медіа 
здавалися провісниками майбутніх допитів і судів.

Та, на жаль, у довгоочікуваному серіалі «СБУ проти УПЦ 
МП» далі пілотної серії справа не пішла, – все вщухнуло так 
само несподівано, як і почалося. Все, що ми отримали після 
такого багатообіцяючого прологу, – невеликий санкційний 
список та новини петитом, що когось із фігурантів «позба-
вили українського громадянства». Тобто фактично вивели 
з-під юрисдикції українського кримінального законодавства.

Єдиним відчутним результатом рейдів СБУ та інформа-
ційної кампанії, яка його супроводжувала, стало те, що в 
суспільстві – у масі своїй досить байдужому до церковного 
питання – образ УПЦ МП як ворога набув більш опуклого 
й завершеного вигляду.

Але, зважаючи на все, реально чистити авгієві стайні УПЦ 
МП від агентів «руского міра» ні СБУ, ні інші органи держав-
ної влади наміру не мають. Їх можна зрозуміти: це складно, 
довго й не телегенічно. І головне – навіщо, коли проблему 

можна вирішити набагато швидше й ефектніше? Одним 
рішучим політичним ударом – прямою забороною на ді-
яльність структур МП в Україні.

ДУМКА ЕКСПЕРТІВ: УПЦ – МП!

Підготовка до ліквідації структури УПЦ МП передбачає 
два важливих етапи: прийняти закон про недопустимість 
роботи церковних структур, афілійованих із центрами у 
країні-агресорці, та довести афілійованість УПЦ з її москов-
ським центром.

Зібрати й проаналізувати докази мала експертна комісія, 
скликана при Департаменті етнополітики та свободи совісті. 
Вивчивши документи УПЦ МП і РПЦ, комісія дійшла ви-
сновку, що УПЦ МП була й залишається структурною час-
тиною РПЦ. Попри запевнення в «повній автономії» та рі-
шення собору, яке, по суті, у статусі УПЦ МП нічого не 
змінило. Цей експертний висновок у Київській митрополії, 
звісно, оскаржують. Але матеріали, опубліковані комісією, 
мають цілком переконливий вигляд.

Це означає, що після ухвалення «закону про ліквідацію» в 
УПЦ МП залишиться не так багато простору для маневру. 
Або погоджуватися на повний і фактичний розрив із Мос-
ковським патріархатом, або переходити на напівлегальне 
становище й намагатися зберегти свої парафії в умовах де-
централізації. Обидва шляхи вкрай неприємні.

Розрив із Московським патріархатом поставить УПЦ МП 
у складну канонічну ситуацію. Фактично, вона опиниться в 
розколі – тобто в становищі, в якому довгі роки існувала 
УПЦ КП патріарха Філарета. У МП дуже довго лякали своїх 
парафіян «розколом», тож тепер пройти цим шляхом буде 
особливо складно.

Але шлях децентралізації не менш складний. Після за-
борони на діяльність УПЦ МП парафії, що належать до цієї 
церкви, муситимуть перереєструватися. Як «вільні», тобто 
не приналежні до жодної з наявних централізованих цер-

За ваш сором подвійний і за ганьбу та смуток, ваш уділ, тому то 
посядуть вони в своїм краї подвійне, радість вічна їм буде! (Ісаї 61:7).

Дорогий Спасителю, прости моє невірство. Це саме те, що було. 
Це було недовірою, тому що я знав, що це неправильно, і однаково 
пішов з цим. Я це спланував, діяв заздалегідь і наказав своїй совісті 
мовчати. Мої наміри були неправильними з самого початку. Я ні-
коли не очікував, що мене спіймають. Я замів сліди і видалив те, що 
потрібно було видалити. Не було ані записів, ані квитанцій, ані 
свідків. Але я був необережним, і тому мене спіймали. Чи це не Твоя 
любов так діє? Це Ти стояв за цим? Ти викрив мене публічно, щоб я 
зупинився і покаявся у своєму гріху? Тепер усі знають, і мені так 
соромно за себе. Я зруйнував свою репутацію. Моїй родині тепер 
теж має бути соромно, бо я принизив наше добре ім’я. Я відчуваю 
себе повністю оголеним і мені ніде сховатися. Я ненавиджу себе за 
це. Я не можу уявити, який Ти розчарований, але мені потрібно 
сховатися в Тобі.

Дорогий Спасителю, я знаю, що ти любиш мене, тому що мене 
спіймали. Як мені залишити це і почати рухатися далі? Є наслідки, 
і мені потрібен час, щоб сплатити свої рахунки. Я визнаю свій гріх 
і не шукаю виправдань. Вибач. І якщо для цього є сильніше слово, 
я теж - це. Будь ласка, пробач мене і спонукай інших пробачити 
мене. Я хочу почати довгий повільний процес відновлення моєї 
репутації. Я повинен бути смиренним щодня, тому що це завжди 
буде плямою в моєму досьє. Я прошу в Тебе другого шансу, тому 
що Ти є такий Бог. Наповни мене своїм Духом і працюй у мені, щоб 
усім було зрозуміло, що Твоє прощення для мене не є марним. Я 
хочу, щоб люди знову довіряли мені, але просто просити це було 
б підозріло. Допоможіть мені виправдати цю довіру кожною фіброю 
мого єства.

Підготала Лінда ФІЛЛІПС

ДОПОМОЖИ 
МЕНІ,  
ІСУСЕ, 
ПРОЖЕНИ  
МІЙ СОРОМ

ДОПОМОЖИ 
МЕНІ,  
ІСУСЕ, 
ПРОЖЕНИ  
МІЙ СОРОМ

«СВЯТАЯ РУСЬ», 
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ковних структур (сумнівно, що вони захочуть зразу приєд-
натися до ПЦУ). У перспективі, такий «розсипаний» стан 
призведе до ослаблення зв’язків між парафіями, появи різних 
центрів тяжіння, і зрештою або виникне нова церковна 
структура, або те, що було колись УПЦ МП, почасти маргі-
налізується, почасти тихо розчиниться в киплячому казані 
новітньої історії.

В обох випадках можна було б говорити про успіх лікві-
дації Моспатріархату в Україні. Але є нюанси.

ЦЕРКОВНА КАРТА СВІТУ І ВІЙНИ

«Ліквідація церкви» звучить скандально для вуха, не 
оглушеного вибухами і сиренами повітряних тривог. УПЦ 
МП та її російські помічники не покладаючи рук трудяться 
над тим, щоб скомпрометувати цю ініціативу за межами 
України. Переважно на Заході. «Гоніння на церкву» захис-
ники «єдиної канонічної церкви України» регулярно згодо-
вують і західним телеглядачам, і «братам у вірі» – світовим 
церковним лідерам, включно з Папою Римським та влади-
ками помісних православних церков. На телевізор інколи 

можна махнути рукою – пропаганда така пропаганда…
Але з церковним протестом – якщо він виникне – може 

вийти незручно. А виникнути він може, оскільки зачеплені 
«цехові інтереси» – формується неприємний для церковних 
організацій прецедент, коли в європейській державі влада з 
політичних міркувань може втрутитися в діяльність церкви 
тощо.

Саме на це й розраховує УПЦ МП, натискаючи на всі 
важелі: звертається до світової спільноти через ЗМІ, засипає 
колег по церковному служінню зверненнями, в яких змішує 
грішне з праведним і правду з брехнею, не знаючи, що саме 
спрацює в кожному конкретному випадку.

Щось може, звісно, спрацювати. Але гарантії немає. У 
світовому православ’ї і церковному полі взагалі, так само, 
як і в полі геополітичному, все залежить від військового й 
політичного успіху України. Як зміниться політична карта 
в нашому куті Всесвіту – так зміняться й розклади на світ-
ських і церковних гральних столах. Де в цей момент усе 
завмерло в очікуванні, коли одна шалька терезів упевнено 
переважить.

В УПЦ МП звично апелюють до московських православ-
них сателітів – Болгарської церкви, Польської, Сербської, 
частково Грузинської – упевнені, що вже ці підтримають, 
завжди підтримували. Але становище РПЦ похитнулося не 
меншою (навіть більшою) мірою, ніж становище Кремля на 
світовій арені. Короткі повідці, на яких МП тримала своїх 
православних сателітів, трохи ослабли. А при хорошому 
вітрі – успіху України в її війні з імперією – в них з’являється 
шанс і взагалі позбутися цих повідців. Розстановка сил і 
впливу у світовому православ’ї вже змінюється і може ще 
більше змінитися в найближчому майбутньому.

НА ВИХІД ІЗ «РУСКОГО МІРА»

Не слід ображатися на тих, хто «за наш рахунок» вирішує 
свої проблеми. Політика – мистецтво можливого, і кожен 
користається з тієї можливості, яка йому дається. Добре, 
якщо скористається. Гірше, якщо так і житимуть міфами й 
ілюзіями минулого.

Нас це стосується тією самою мірою, що й умовних «їх». 

Бо один із основних ризиків вибраної владою стратегії бо-
ротьби з МП в Україні – стратегії ліквідації та заборони – 
полягає навіть не в тому, що про нас скажуть по Fox News, 
на Радбезі ООН чи під час папської аудієнції. А в тому, чи 
зуміємо ми перемогти таким шляхом, чи ні, і що саме ми 
назвемо перемогою.

Проблема стратегії ліквідації без розслідувань та кримі-
нальної відповідальності конкретних виконавців – такий 
самий напівзахід, як переслідування конкретних виконавців 
без політичного рішення про ліквідацію філіалу «руского 
міра» на території України. Це два боки однієї монети, і без 
того чи того ця монета не варта й ламаного гроша.

Доктрина «руского міра» і «єдності Святої Русі», яку про-
суває УПЦ МП, – це імперський проєкт, за який ми платимо 
занадто високу ціну. Він має бути закритий – так само, як 
були заборонені нацистська та комуністична ідеології. І, до 
речі, історія заборони й осуду цих двох ідеологій може по-
служити нам уроком.

Перемогу над нацистською ідеологією було закріплено 
Нюрнберзьким трибуналом. Комунізм не отримав свого 
Нюрнберга, – нікого не засудили за конкретні злочини, 
скоєні в ім’я ідеології комунізму. В результаті, до декомуні-
зації та десовєтизації ми йдемо шляхом, залитим нашою 
власною кров’ю.

Так само й ліквідація МП в Україні може не стати крапкою 
в історії деколонізації українського православ’я та України 
загалом. Навіть якщо доктрина «святої Русі» буде засуджена, 
а УПЦ МП – розпущена. Єдиний спосіб поставити цю крап-
ку – знайти винних, довести їхню вину й виконати вирок. 
Без цього завжди залишиться місце для спекуляцій і сумні-
вів у тому, «а чи був хлопчик».

Покарання винних – це не про «кровожерне прагнення 
помсти». Зовсім навпаки: це про недопустимість колективної 
відповідальності. І водночас – гарантія того, що заборонені 
структури та ідеологія не будуть у найближчому майбутньо-
му реабілітовані й не воскреснуть під новими брендами.

Катерина ЩОТКІНА

НАПІВРОЗПАД
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Сезон дощів і прохолодних днів 

спричинив незвичний о такій порі 
сплеск застудних захворювань. Шмор-
гання носом стало «атрибутом» червня. 
Лікарі кажуть: о такій порі легко за-
хворіти, якщо імунітет не достатньо 
сильний. Найпоширеніший серед за-
хворювань лор-органів – риносинусит 
– докучає особливо гостро. Що це за 
недуга і як укласти з нею «угоду про 
ненапад»?

Обережно з антибіотиками!
Риніт має різні форми, тож найважли-

віше – визначити ту, що спіткала вас. 
Алергійний риніт, за словами лікарів, 
може проявлятися сезонно або турбувати 
цілий рік. Інфекційний риніт буває го-
стрий і хронічний. Ця недуга, стверджу-
ють фахівці, може також виникати через 
гормональні порушення в організмі, 
вплив медикаментів чи певних харчових 
продуктів і навіть умов праці (пил, ток-
сичні запахи). Риніт часто не сприймають 
за серйозне захворювання. Мовляв, та що 
там якісь «шмарклі» – минеться. Проте 
ця недуга не така вже й проста, і тільки 
лікар допоможе позбутися її, не зашко-
дивши організму.   Натомість легковаж-
ність хворого може призвести до хроніч-
ної фази хвороби, і позбутися неприєм-
них симптомів буде значно складніше. 

– Усе залежить від того, який вид ри-
ніту – алергійний, вірусний, медикамен-
тозний – спіткав хворого. Відповідно до 
цього лікар призначає курс лікувальної 
терапії, – зауважує доктор медичних 
наук, ринолог Сергій Безшапочний. – Ін-
фекційний риносинусит, який найчасті-
ше турбує під час сезонних змін погоди і 

навіть під час відпустки, коли їдете від-
почивати в іншу кліматичну зону, має 
вірусне походження. Найбільша помилка 
при цьому – лікуватися від недуги анти-
біотиками. Такі ліки пригнічують імунну 
систему і заважають організму самотуж-
ки справитися з вірусами. З антибіотика-
ми взагалі слід поводитися дуже обереж-
но. Мене дивує, що пацієнти часто самі 
«призначають» курс таких сильних пре-
паратів, а коли ефекту не отримують – 
ідуть до лікаря. А час втрачено, і лікувати 
занедбану недугу проблематично.

За словами пана Сергія, досвідчений 
лікар ніколи не призначить при риніті 
антибіотики. Така потреба виникає лише 
тоді, коли після антивірусної терапії і 
курсу місцевого лікування (промивання 
носа) через 7-10 днів не настає покращен-
ня, натомість виникають ускладнення, 
насамперед – гнійна реакція. 

Краплі лише затягують недугу
Як ми зазвичай лікуємо нежить? Що-

йно заклало ніс – дістаємо з аптечки су-

диннозвужуючі препарати, адже нам 
«важко дихати, аж голова гуде». Однак, 
за словами Сергія Безшапочного, такі 
препарати не лікують, а лише затягують 
риніт. Адже набряк у носі при нежиті – 
захисна реакція організму, яка допомагає 
йому «розібратися» з вірусом. Препарати 
на кшталт «Нафтизіну», «Назоліну» 
справді усувають набряк і на певний час 
дихати стає легше. «Але симптомів не-
дуги вони не долають, – пояснює ринолог. 
– Відтак виникає хронічна форма риніту. 
Або медикаментозний риніт – залежність 
від крапель для носа. У будь-якому разі, 
прийом цих ліків має призначати лікар, 
зваживши всі «за» і «проти». Адже справ-
ді бувають ситуації, коли терміново необ-
хідно полегшити хворому дихання. Од-
нак судиннозвужувальнi краплі доцільно 
приймати дуже коротким курсом – 2-3 
дні».

До речі, безконтрольне і тривале вжи-
вання крапель для носа може викликати 
підвищення артеріального і внутрішньо-

очного тиску, нервозність, порушення 
сну, порушення серцевого ритму, нудоту, 
алергійні реакції.

***
Риносинусит – запалення не лише 

слизової оболонки носа, а й пазух, що 
прилягають до нього. Основні симптоми 
захворювання: виділення з носа, усклад-
нене носове дихання, головний біль. Іно-
ді при недузі може підвищуватися темпе-
ратура тіла, докучати загальна слабкість, 
кашель. 

Відвар iз трав, сіль і теплі ванни
При риніті Сергій Безшапочний ра-

дить промивати ніс препаратами на осно-
ві морської води. Така процедура допо-
магає звільнити носову порожнину від 
слизу, в якому «процвітають» віруси, і 
зняти запальні процеси. Можна проми-
вати ніс сольовим розчином (половина 
чайної ложки солі на півлітра теплої 
кип’яченої води),  а також відваром трав 
(шавлія, ромашка). Важливо зміцнювати 
імунітет – приймати курс полівітамінних 
препаратів, збагачувати раціон овочами 
і фруктами, вдосталь відпочивати,  мати 
повноцінний сон. Лікар нагадує, що при 
недузі слід пити багато рідини – воду, 
компоти, соки, чай, молоко – всі ці напої 
виводять з організму токсичні наслідки 
активності бактерій. Не забувайте регу-
лярно провітрювати і зволожувати при-
міщення, особливо спальню – вночі 
слизова оболонка дуже вразлива до сухо-
го повітря.

 Мирослава КРУК

 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 

РИНОСИНУСИТ – 
ДОКУЧАЄ 
ОСОБЛИВО 
ГОСТРО
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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!

Якби складали «рейтинг» недуг, що 
нині дошкуляють фактично кожній до-
рослій людині, то остеохондроз, певне, 
мав би всі шанси очолити список. Сьогод-
ні це найпоширеніше захворювання 
хребта, якому складно запобiгти і не так 
просто лікувати, оскільки недуга має ба-
гато причин і може проявлятися по-
різному, часто маскуючись під інші діа-
гнози. Але найбільш промовистий симп-
том хвороби – біль у спині – важко при-
ховати. Він виникає, оскільки при остео-
хондрозі міжхребцеві диски і хрящі «за-
тискають» нервові волокна і судини, тож 
спина починає нестерпно нити. І якщо 
зволікати з візитом до лікаря, це «ниття» 
здатне перетворити життя на пекло. Як 
пише авторка книги «Кращі методи ліку-
вання остеохондрозу» Ірина Тумко, від 50 
до 90 відсотків населення (залежно від 
регіону) стикається з цією складною про-
блемою. Як же їй запобiгти, доки вона не 
підійде впритул і не піде в наступ? Існує 
кілька важливих правил, які допоможуть 
поліпшити стан. Дотримуйтеся їх – і оздо-
ровчий ефект не забариться.

«ПОВИСІТИ» ЗРАНКУ КОРИСНО
Лікарі радять: уранці, прокинувшись, не 

поспішайте схоплюватися з ліжка. Повер-
ніться на спину, розслабтеся, подумайте про 
щось приємне. Потім потягніться, випро-
стуючи суглоби, вирівняйте шию і поперек. 
Подихайте животом так, щоб відчути м’язи. 
Потім повільно підтягніть коліна до грудей, 
поверніться у початкове положення. По-
вторіть цю вправу 2-3 рази. Переверніться 
на живіт і повільно, підводячись на руках, 
прогніться, не відриваючи таз від ліжка. 

Після цього можна підтягнути ноги і сісти 
навпочіпки, ще раз прогнутися в талії і вже 
після цього вставати. Це не займе багато 
часу, але перший крок профілактики остео-
хондрозу ви вже зробили.

Комплекс ранкових фізичних вправ не-
даремно називають зарядкою. Справді, це 
зарядка бадьорістю, свіжістю, активністю 
на весь майбутній день. Тому не лінуйтеся 
розпочинати ранок iз фізичних вправ. І 
водні процедури також корисні всім. Осо-
бливо – контрастні обтирання холодною і 
гарячою водою (закінчувати процедуру 
краще холодною водою з наступним роз-
тиранням жорстким рушником). Дуже 

ефективні контрастні душі – вони дають 
ранковий заряд бадьорості і гарного на-
строю на весь день. Починайте обливання 
при температурі 35-36 ° C, поступово збіль-
шуючи різницю між гарячою і холодною 
водою. Тривалість процедури не повинна 
перевищувати 5 хвилин.

Після цього корисно «повисіти» на пере-
кладині, яку можна закріпити в отворі 
дверей. Домогтися позитивного ефекту від 
«висіння» можна, якщо максимально роз-
слабляти всі м’язи. Для цього коротко, але 
інтенсивно напружуйте всю мускулатуру, а 
потім різко розслаблюйте. Для ранкової 
профілактики досить зробити цю вправу 

2-3 рази. Вона наповнить енергією на новий 
робочий день.

ЗАРЯДКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
Кожен iз нас проводить на роботі близь-

ко 8 годин – це третина доби. На виробничих 
підприємствах більшість виконують спеці-
алізовану роботу: система конвеєра при-
вела до вузької спеціалізації, при якій обсяг 
рухів, які виконуємо, зводиться до одно-
типних повторюваних операцій. При цьому 
продуктивність праці стала цілком залежа-
ти від відсутності зайвих рухів. Існує низка 
професій, пов’язаних iз кабінетною робо-
тою, – бухгалтери, швачки, секретарі, нау-
ковці, службовці різних установ. Часто до 
гіподинамії додаються і нервові наванта-
ження. Малорухливість протягом робочого 
часу, напруження внутрішніх органів, зору, 
слуху, нервової системи характерні також 
для водіїв транспорту.

Візьміть за правило періодично робити 
виробничу гімнастику і самомасаж протя-
гом робочого дня. Складіть власний комп-
лекс вправ – залежно від особливостей 
трудового процесу і залучення в нього 
окремих груп м’язів. Важливо, аби до цього 
комплексу ввійшли сім основних груп 
вправ: нахили набік, нахили вперед і назад, 
повороти тіла, присідання, махові рухи 
ногами вперед, убік і назад, розслаблення 
м’язів тазового пояса і ніг, ходьба, біг.

Не обов’язково виконувати всі елементи 
комплексу протягом однієї фізкультурної 
паузи. Розширюйте обсяг занять поступово, 
починаючи з виконання 2-3 спеціальних 
вправ, повторюючи кожну 8-10 разів упро-
довж 15-20 хвилин.

(Закінчення на ст. 12)

АБИ ХРЕБЕТ НЕ 
«ХАНДРИВ»...
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THIS EVENT IS ORGANIZED BY THE UKRAINIAN PEOPLE MAGAZINE with support of CHICAGO_UA
Questions? Pls email us: ukrainianpeoplemagazine@gmail.com

Sponsors

General Sponsor 

Main Sponsors

Ukrainian PeoPle 
Fashion show

Spring-Summer, 2023

OKSANA POLONETS 
Brand OKSA (Ternopil, Ukraine)

MATE VAMAN (US)
LAUREL BRIDAL (US)

DUSHA European Clothes (US)
EWA’S Glamour Boutique (US)

New Collections of The Ukrainian Fashion Star

TICKETS: 
Presale - $35.00 

(showimpulse.com). 
At the Door – $ 40.00

DOOR OPEN 
6:30 PM

The Show starts 7:30 PM 

AFTERPARTy  
(DJ KESH):  

9:30 PM – 12 AM

FRIDAY 
MARCH 3rd 
2023
Lone Tree Manor 

Banquet Hall
7730 N Milwaukee Ave, 

Niles, IL 60714
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Механіки і водії CDL "А", які знаходяться на
території США, приїхали за програмою "U4U" 

312.825.8934312.825.8934
12161 Central Ave.,

Alsip, IL 60803 

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

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

Запрошуємо на роботу механiкiв з

‹–› Пропонуємо спонсорство
для отримання зеленої карти

‹–› Співпрацюємо з адвокатом

ремонту вантажiвок i причепiв

Розмовляємо: українською, польською, англійською мовами

(Закінчення. Початок на ст. 10)
ПОГЛЯНЬТЕ НА СЕБЕ ЗБОКУ

Візьміть за правило частину шляху з 
дому на роботу і назад пройти пішки. Якщо 
ви добираєтеся на роботу міським тран-
спортом, вийдіть iз дому на 15 хвилин рані-
ше і зійдіть за дві зупинки до місця призна-
чення. Ці дві зупинки бажано пройти у 
швидкому темпі.

Плануючи місце і час відпочинку – ви-
хідні або відпустку, – подбайте, аби він був 
активним. Дізнайтеся, чи є там зручне міс-
це для бігу, чи можна там плавати, кататися 
на велосипеді. Носіть зручне взуття. Чере-
вики з високими підборами – найшкідливі-
ші для спини, застерігають ортопеди. Кра-
ще, коли підбор не перевищує трьох санти-
метрів. Однак і дуже низький каблук може 
бути шкідливий, оскільки в такому випадку 
збільшується навантаження на міжхребце-
ві диски. Взуття повинне мати низький або 
середній стійкий каблук, особливо якщо 
вам доводиться багато ходити.

До речі, важливо стежити за ходою. Не 
робіть несподівано різких і широких кроків, 
а, піднімаючись або спускаючись сходами, 
не перескакуйте через 2-3 сходинки. Під час 
ходьби уявляйте собі, що ваша спина роз-
прямляється, ніби в хребті утворилася ви-
тягнута стріла. Прогулюючись по вулиці, 
частіше дивіться на своє відображення у 
вітринах магазинів, звертаючи увагу на 
власні рухи і поставу. Якщо ви згорбилися, 
зупиніться і випростайтесь, перенесіть вагу 
тіла на всю стопу, особливо на п’яти, а потім 
ідіть, ступаючи по землі повною стопою, не 
опускаючи голови. Погляд повинен бути 
спрямований просто перед собою.

ПІДНІМАЙТЕ ОБЕРЕЖНО!
За спостереженнями лікарів, найчастіше 

загострення остеохондрозу відбувається 
після невдалого підняття або перенесення 
важких предметів. Особливо небезпечні 
при цьому різкі рухи. Якщо предмет занад-
то важкий і піднімати його незручно, не 
робіть цього самотужки, покличте когось 
на допомогу. Прислухайтеся до власної ін-
туїції, і вона підкаже, що слід піднімати, а 
що ні.

Збираючись щось підняти, підійдіть до 
предмета якомога ближче і присядьте, зі-
гнувши коліна (спина повинна залишатися 
прямою). Візьміть вантаж двома руками і 
поступово піднімайтеся, намагаючись не 
згинати спини. Перш за все нехай працюють 
м’язи ніг і черевна мускулатура. При під-
йомі недопустимі різкі ривки, згинання та 
нахили. Тримайте корпус прямо і навіть 
трохи вигнувши назад, тобто так, як ро-
блять це штангісти.

Дуже важливо навчитися правильно 
піднімати на руки дитину, щоб не пошкоди-
ти спину. Перш за все, потрібно присісти, 
зігнувши ноги в колінах, потім взяти малю-
ка, притиснути до грудей і тільки після 
цього, тримаючи спину прямою, піднятися, 
випрямляючи ноги в колінах.

Не слід переносити важкий вантаж на 
великі відстані в одній руці, краще розді-
лити його і нести в обох руках. Якщо ви вже 
мали проблеми зі спиною, – в жодному разі 
не піднімайте більше 15-18 кг без сторонньої 
допомоги. Намагайтеся частіше користува-
тися сумками або візками на коліщатках. 

Якщо ж вам неминуче слід підняти щось 
важке, краще надіньте спеціальний пояс.

НЕ ПРОПУСТІТЬ СИГНАЛ ПРО ДИСКОМФОРТ
Якщо вам доводиться довго сидіти, ліка-

рі радять кожні 10-15 хвилин змінювати 
позу, рухати руками, ногами, потягуватися, 
а через кожну годину – встати, походити, 
зробити невелику розминку, помасажувати 
м’язи попереку.

Тривале сидіння – велике навантаження 
на хребет, попереджають фахівці. Всім, кому 
доводиться довго сидіти в одній і тій же позі, 
лікарі рекомендують намагатися зберігати 
природну поставу. Для цього треба вибрати 
стілець із досить жорстким сидінням і з 
підлокітниками. Добре, якщо стілець має 
регульовану висоту і коліщатка. Верх його 
спинки має бути дещо вищим від нижніх 
кутів лопаток, стопи обов’язково повинні 
стояти на підлозі. Коли ви сидите на стільці, 
завжди спирайтеся на спинку і тримайте 
спину прямо. Важливо забезпечити пра-
вильну позицію хребта в області попере-
кового відділу. Задля цього можна прикрі-
пити до спинки стільця на рівні попереку 
невелику подушку або валик iз поролону, 
що допоможе зменшити навантаження на 
поперек. Діаметр валика потрібно підібрати 
так, аби він відповідав природному вигину 
хребта.

Висота столу повинна бути в середньому 
на 30 сантиметрів вищою, ніж сидіння 
стільця. Розмістіть руки на столі так, аби 
вони брали на себе частину ваги верхньої 
половини тіла, можна підставити руку під 

підборіддя. При необхідності користуйтеся 
підставками для книг, щоб не доводилося 
сильно нахиляти голову.

Намагайтеся міняти позу і під час пере-
гляду телепередач. Прислухайтеся до свого 
тіла: не пропустіть сигналу про дискомфорт. 
Легкий біль у спині може попереджати: 
необхідно поміняти позу, порухатися. Ві-
зьміть за правило кожні 15-20 хвилин вста-
вати, щоб розслабити м’язи, походити кім-
натою, помасажувати спину, зробити кілька 
глибоких вдихів і видихів.

ШВИДКА ХОДА – НЕ МЕНШЕ ПІВГОДИНИ
Намагайтеся менше користуватися ліф-

том. Якщо будете частіше підніматися і 
спускатися сходами – постійно тренувати-
мете опорно-рухову систему, систему дихан-
ня і кровообігу. Як рекомендує Німецьке 
товариство захисту праці, «кожна доросла 
людина має щодня пройти пішки у швидко-
му темпі не менше півгодини. Для більш 
продуктивної роботи серця, суглобів, м’язів 
цей час можна збільшити, особливо в моло-
дому віці. Ще корисніше поступово зміню-
вати ходьбу на легкий біг».

Автомобілісти мають дбати про спину, 
перебуваючи за кермом. Їм потрібно навчи-
тися сидіти без напруження: не сутулитися 
і не нахилятися вперед. Щоб захистити 
шию, плечі і спину від болю і дискомфорту, 
не забувайте про поставу, сидячи за кермом. 
Стегна і спина повинні бути притиснуті до 
відповідних частин сидіння, під поперек 
можна покласти валик з поролону. Саме ж 
сидіння в автомобілі потрібно відрегулюва-
ти так, аби при водінні машини не відчува-
ти жодного дискомфорту.

Мирослава КРУК

АБИ ХРЕБЕТ НЕ «ХАНДРИВ»...
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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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КОЛИ ЗДАЮТЬ НЕРВИ…

Словосполучення «криза середнього віку» 
останнім часом міцно увійшло в наше життя. По-
яснюють (і розуміють) цей стан по-різному. Хтось 
виправдовує кризою середнього віку кепський 
настрій чи проблеми на роботі. Але в глобальні-
шому сенсі, кажуть психологи, ідеться про певний 
період у житті, коли підбивають підсумки про-
йденого і відбувається переоцінка цінностей. На 
жаль, у цей непростий етап у багатьох серйозно 
здають нерви.

«Особливо болісно цей період проходить у 
людей, які нічого не досягли або чомусь перекона-
ні, що це саме так, – зауважує лікар-психотерапевт 
Олександр Левченко. – Натомість у людей, які 
повністю задоволені своїм життям, криза минає 
безболісно або непомітно. Таких людей небагато, 
але вони є».

Криза на «екваторі життя» не оминає фактично 
нікого. Такий висновок Олександр Сергійович 
робить як із власної практики, так і з досвіду сво-
їх колег. «Коли на прийомі разом із пацієнтом починаєш 
розмотувати «клубок» психологічних проблем, невдовзі 
розумієш, що поштовхом до депресії стало вікове «пере-
завантаження», – каже лікар.

ЗГУБНІ ЗВИЧКИ АТАКУЮТЬ

«Кризовий період» середини життя кожен відчуває 
по-своєму. У чоловіків цей етап зазвичай настає в 40-45 
років, у жінок трохи пізніше – в 50-55. Буває, що часові 
рамки кризи зсуваються: вона починається трохи раніше 
або затримується і переноситься на пізніший період. 

Цей стан у більшості чоловіків і жінок проявляється 
однаково. Кризу супроводжують депресія, відчуття не-
вдоволення собою і навколиш ньою дійсністю, зростає 
невмотивована дратівливість. Медики пов’язують кризу 
середнього віку і з певними фізіологічними чинниками: 
в цей період життя частіше загострюються хронічні не-
дуги, відповідно – слабшають життєві функції всього 
організму. З’являються перші ознаки старіння. Такі про-
цеси породжують відчуття невпевненості в завтрашньо-
му дні, накопичується втома, звідси нервозність і при-
гніченість. «Людина усвідомлює: те, що в молодості дава-
лося легко і просто, нині викликає труднощі і проблеми, 
– наголошує фахівець. – У цьому віці укорінюються 
шкідливі звички: зловживання алкоголем, куріння, гіпо-
динамія (сидячий спосіб життя). Зрозуміло, це негативно 
позначається на здоров’ї. Цікаво, що саме в цей період до 
людини приходить усвідомлення того, що добре було б 
тих згубних звичок позбутися, але зробити це непросто. 

Боротьба з хворобами і шкідливими залежностями може 
при звести до депресії, якщо перемагають вони, а не ви». 

У результаті люди втрачають інтерес до себе, менше 
дбають про зовнішній вигляд, можуть зовсім опустити 
руки, каже психотерапевт. Водночас, переконаний Олек-
сандр Левченко, багато людей у змозі достойно сприйня-
ти «виклик віку». Такі особи, виборсавшись із кризи, 
досягають висот.

САМОЇДСТВО – НЕ ВИХІД!

За спостереженням лікарів, криза середнього віку до-
шкульніше «б’є» по чоловіках. «Таку закономірність 
можна пояснити тим, що чоловіки менш емоційні, і кри-
за віддзеркалює багато переживань, які чоловік допіру 
приховував, – вважає Олександр Сергійович. – Особливо 
під вплив кризи підпадають цілеспрямовані особи, які 
звикли ставити перед собою мету і досягати її. У таких 
людей криза розвиває підвищену самокритику. Відповід-
но чоловік збільшує вимоги до себе, применшує власні 
життєві досягнення. Це негативно позначається на само-
оцінці, провокує «самоїдство».

Водночас чоловік може перенести агресію на близьких 
людей або навпаки – замкнутися в собі. Імпульсивно 
шукатиме вихід із «глухого кута невдоволення»: намага-
тиметься змінити роботу, житло, сім’ю. Але змінювати 
нічого не треба, застерігає психолог. Зупиніться, заспо-
койтеся, зробіть паузу і далі рухайтеся своїм шляхом.

У жінок, як правило, криза середнього віку виникає 
через невдоволення сімейним життям, оскільки кар’єра 

для більшості представниць прекрасної 
статі – річ другорядна, допускають психо-
логи. Зазвичай цей непростий період настає, 
коли діти виростають і починають жити 
власним життям. Звична і зрозуміла роль 
матері применшується. Крім того, криза 
середнього віку в представниць прекрасної 
статі часто пов’язана з фізіологічними про-
цесами: жінка усвідомлює, що підкрадаєть-
ся старість, зникає колишня привабливість. 
Тож починає думати, що вже нікому не по-
трібна, а такі думки, переконані психологи, 
лише прискорюють старіння. Жінка втрачає 
інтерес до себе, перестає чепуритися і дбати 
про власний вигляд, звужується коло її ін-
тересів.

Найкращий «антидепресант» – спілку-
вання з дітьми

Якщо обійти цей складний етап у житті 
не вийшло, то як бодай вийти з нього з най-
меншими втратами? «Якщо хтось із ваших 
рідних переживає подібний стан – не за-

лишайте його на самоті, – радить лікар. – Для чоловіка 
важливо мати поруч кохану людину, яка допоможе впо-
ратися з ситуацією і скоригує напрям думок у позитивне 
русло. Даруйте один одному увагу, тепло і підтримку. 
Якщо це мама – частіше їй телефонуйте, провідуйте, ці-
кавтеся її життям. Спілкування для неї – найголовніше 
в цей період». 

Найкраще рятують від кризи різні хобі, переконаний 
фахівець. Чоловікам можна спробувати риболовлю, щось 
змайструвати власними руками, жінки можуть проявити 
себе в кулінарії, рукоділлі. Подорожуйте, частіше зустрі-
чайтеся з онуками – спілкування з малечею часто є най-
кращим «антидепресантом». Але в жодному разі не до-
пускайте поглиблення кризи. Бо якщо в людини почнуть-
ся психічні розлади, каже лікар, без спеціальної фахової 
допомоги вибратися з полону депресії не вийде.

ДО РЕЧІ

Симптоми кризи середнього віку лікарі поділяють на 
психологічні та фізіологічні. До психологічних відносять: 
дратівливість, втрату статевого потягу (лібідо), статеві 
розлади (імпотенція), втому, депресію, поганий настрій, 
відчуття смутку і апатію.

Фізіологічні симптоми проявляють себе скутістю у 
м’язах і суглобах, нічною пітливістю, сухістю шкіри, 
збільшенням ваги, випадінням волосся. У цей період 
людина довше, ніж зазвичай, відновлюється після хвороб.

Мирослава КРУК

Сон відновлює організм, зміцнює імунітет, кістки, 
м’язи; очищує нервові клітини, перетворює короткотри-
валу пам’ять у тривалу. «Це відбувається завдяки гормо-
ну мелатоніну, який виробляється винятково у темряві, 
– говорить столичний лікар-дієтолог Оксана Скиталін-
ська. – Рівень мелатоніну найвищий iз другої до четвер-
тої години ранку».

При недосипанні в організмі зменшується виробни-
цтво мелатоніну, а зростає – гормону стресу кортизолу, 
який збільшує ризик серцевої недостатності, інсульту, 
цукрового діабету, ожиріння, розумових розладів, по-
гіршення пам’яті, раку. Пані Оксана нагадує кілька пра-
вил омолоджувального сну, які допоможуть залишатися 
в добрій фізичній формі, мати гарний настрій і не хворі-
ти. 

Отже, завжди лягайте спати в один і той самий час 
(навіть якщо це 23-тя або 24-та година). Це забезпечить 
достатнє вироблення організмом мелатоніну. Засинайте 
у повній темряві (допоможуть щільні гардини або маска 
на очі). Таким чином збільшиться виробництво мелато-
ніну і оздоровча дія сну. Важливо вимкнути будь-які 
джерела синього та білого світла – воно блокує виробни-
цтво мелатоніну. Якщо вночі потрібно вставати, опти-

мально використовувати в цей час червоне світло. Не 
дивіться телевізор, не слухайте голосної музики та не 
користуйтеся електронними гаджетами мінімум півго-
дини до сну. Таким чином ви швидше поринете у воло-
діння Морфея. 

«А перед сном випийте склянку кефіру, додавши туди 
четвертинку чайної ложки порошку куркуми, – радить 
лікар. – Такий напій оздоровлює мікрофлору і має проти-
запальний ефект».

До речі, людям, які потерпають від безсоння, може 
допомогти... рис. Такого висновку дійшли  японські екс-
перти, відтак радять включити в щоденний раціон хоча 
б трохи цього продукту. Дослідження, яке було здійснено 
в KanazawaMedicalUniversity, підтвердило: регулярне 
вживання рису може стати ліками від безсоння. Для по-
шуку ефективного методу для боротьби з поганим нічним 
сном учені задіяли понад 2 тис. добровольців, які нарі-
кали на кепський відпочинок уночі. Як виявилося у ході 
дослідження, кількість рису в раціоні була пов’язана з 
якістю сну: що більше люди споживали страв із ним, то 
краще спали. Водночас зв’язку між вживанням макарон-
них виробів і хлібом та якістю сну дослідники не вияви-
ли. Звідси висновок: не всі продукти, що багаті на вугле-

води, допомагають позбутися безсоння. Експерти при-
пускають, що позитивний вплив рису на сон пов’язаний 
із високим глікемічним індексом цього продукту. Цей 
показник свідчить про швидкість розщеплення вугле-
водів в організмі та їх перетворення на цукор, який над-
ходить у кров і забезпечує організм енергією.

При вживанні продуктів iз високим глікемічним ін-
дексом підвищується рівень білка триптофана. Цей білок 
потрібен організму для виробництва серотоніну, який 
спонукає до сну.

Мирослава КРУК

«КРИЗОВИЙ ПЕРІОД» 
СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ 
КОЖЕН ВІДЧУВАЄ 
ПО-СВОЄМУ.  
У ЖІНОК ЦЕЙ ЕТАП 
ЗАЗВИЧАЙ НАСТАЄ  
В 50-55

ОДНУ ТРЕТИНУ ЖИТТЯ МИ ПРОВОДИМО У СНІ 
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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









Мама вже спала, коли Надя повернулася додому 
вся в сльозах, на щоках – сліди від розмазаної 

туші. Їй було все одно, який вона має вигляд, її душа 
розривалася на шматки. В один момент вона втратила 
подругу і коханого чоловіка. Зранку донька не змогла 
приховати запухлих від сліз очей. Вона розповіла мате-
рі, як усе сталося, не приховуючи…

Оксана згадувала, як стояла перед дзеркалом і фарбу-

вала свої, і без того довгі вії. Поруч із нею сиділа Надія і 
думала:

– Ми такі різні із цією дівчиною, але й водночас такі 
схожі. Маємо спільні смаки, закохалися в однакових хлоп-
ців. Як добре, що нам не довелося їх ділити.

Дівчата познайомилися тиждень тому у поїзді. Матерям 
Оксани і Наді вдалося взяти путівки у санаторій разом із 
доньками. Обидві дівчини не могли дочекатися від’їзду, 
ще в дорозі вони розговорилися про те, що чекають від 
подорожі закоханості. 

– Хочу, щоб від кохання паморочилося у голові, летіти 
на побачення на крилах і розчинятися у обіймах коханого, 
як лід у теплій воді, – говорила Надя.

– А  я, я  хочу, щоб у  мене був справжній курортний 
роман, із усіма романтичними штучками, що у книжках 

описують. Прикро, що зараз зима і не вдасться поні-
житися під сонечком у купальнику, але добре, що 

ми тепер з тобою разом. 
Поїзд прибув на кінцеву станцію, на пероні 

лунала святкова музика. Так їх зустріло місто-
герой Одеса. 
КУРОРТНИЙ РОМАН ТРИВАВ НЕДОВГО

У перший же день дівчата дізналися, що 
на території санаторію проходить дискотека і 

попросили у  матерів згоди піти туди. Вони 
одягнули свої найкращі сукні і подалися назу-

стріч своїм сподіванням. Місцеві хлопці швидко 
помітили у натовпі “новеньких”. До того ж Оксана з 

Надією мали яскраву зовнішність при тому, що були по-
вними протилежностями одна одній. Оксана мала яскра-
ве руде волосся, зелені очі і світлий колір шкіри. А  ось 
Надія – смуглява кароока брюнетка.

Згодом Надію запросив на повільний танець високий 
симпатичний хлопець, він сподобався й Оксані, але вона 
не  виказала своїх симпатій. Поводився, як справжній 
джентльмен, до того ж був із “місцевих”. Він знав, як при-
вернути до себе увагу дівчат, адже Надя з Оксаною були 
не першими і не останніми шукачками пригод на відпо-
чинку в його місті. 

Смуглява Надія впала в очі місцевому ловеласу, але він 
бачив, як горять очі у її подруги, тому не упустив нагоди 
зробити і їй декілька компліментів. Проводжаючи обох 
дівчат додому, хлопець сказав, що завтра познайомить їх 
із своїм братом. 

Оксана була на сьомому небі від щастя, коли побачила, 
що їм назустріч ідуть два хлопці, схожі між собою як дві 
краплі води. Брати почали зустрічатися із дівчатами, але 
знаючи, що їх стосунки недовготривалі, інколи мінялися 
ролями. Дівчата не помічали підміни.

Таким чином в Оксани та Наді з’явилися спільні інтер-
еси і до кінця відпочинку вони стали справжніми подру-
гами. Повернувшись у  місто, вони передзвонювалися і 
зустрічалися мало не щодня, телефонували своїм хлопцям-
близнюкам. Але згодом по номерах мобільних ніхто не від-
повідав і їхня пригода залишилася в пам’яті, як приємна 
згадка. 

ВТРЬОХ ГУЛЯЛИ, ВДВОХ КОХАЛИ

Минуло декілька років, Надія приїхала на вихідні до-
дому і домовилася з подругою про зустріч. Вони сіли 
у тихому барі і розмовляли про життя-буття. Саме там за їх 
улюбленим столиком вони познайомилися із Сергієм. Він, 
старший на декілька років, працював у солідній фірмі, був 
цікавим співбесідником. Віддав перевагу Наді, але Оксана 
закохалася також. Жодного ї ї побачення не  минуло 
без присутності подруги, вона спілкувалася із Сергієм по 
мобільному, частіше сама знаходила причини, щоб зателе-
фонувати. Надія повністю довіряла Оксані, а ось її матір 
ні:

– Донечко, чого ти за собою водиш ту Оксану. Коли ви 
окремо гуляєте – це одне, а навіщо вона тобі, коли Сергій 
поруч? 

– Мамо, вона ж моя найкраща подруга! Як ти не розу-
мієш, я не можу лишати її на самоті, – відповідала донька.

Надя почала мріяти про заміжжя, а у її матері душа була 
не на місці. Відчувала щось, бачила недобрі сни, та не хо-
тіла засмучувати доньку.

Мама вже спала, коли Надя повернулася додому вся 
в сльозах, на щоках – сліди від розмазаної туші. Їй було все 

НАДІЯ ВИЙШЛА ЗАМІЖ 
ЗА РУСЯВОГО ХЛОПЦЯ, 

А ОКСАНА – ЗА ЇЇ 
КОЛИШНЬОГО КОХАНОГО



19

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
17 лю

того 2023 №
 7

Д
олі лю

дські

224.828.1773

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

LOOKING FOR
OWNER OPERATORS

MEI FREIGHT INC

одно, який вона має вигляд, її душа розривалася на шмат-
ки. В один момент вона втратила подругу і коханого чоло-
віка. Зранку донька не змогла приховати запухлих від сліз 
очей. Вона розповіла матері, як усе сталося, не приховую-
чи:

– Ми були у Сергія вдома, пили вино із цукерками, він 
проставлявся за підвищення посади. Я вийшла на балкон, 
у  кімнаті була задуха. Повернулася, взяла в  руки келих 
вина. Сергій говорив тост, дивлюся, а  у  нього на  губах 
яскраво-червона Оксанина помада. Я виплеснула своє вино 
Оксані в обличчя, а Сергію дала ляпас з усього розмаху. 
Гримнула дверима і вийшла, але полегшення не відчула. 
На душі стало так паршиво, думки плуталися в голові. Як 
дійшла додому – не пам’ятаю, – Надія заридала і поклала 
голову на мамине плече.

Матір пригорнула доньку і заспокоїла:
– Не варто журитися, доцю, усі зміни у житті – на кра-

ще. А пам’ятаєш, біля тебе весь час крутився такий русявий 
хлопець, він мені навіть більше подобається, ніж Сергій. 
Чому б тобі не звернути на нього увагу? 

Наступного року Надія вийшла заміж за  русявого 
хлопця, а  Оксана – за  її колишнього коханого, Сергія. 
В обох молодих сім’ях народилися діти. Надія з Оксаною 
не спілкувалися і навіть не віталися.

Одного суботнього ранку у Надійчиній квартирі про-
лунав дзвінок. Вона одразу впізнала голос колишньої по-
други:

– Я хочу попросити тебе стати хресною матір’ю моєму 
Павлику. 

Надя знала, що відмовляти у таких проханнях не мож-
на, та й час дещо загоїв рани. Вона погодилась. Ось так 
подруга намагалася відновити колишні стосунки, але таких 
теплих обіймів і невпинних розмов, як раніше, вже не було. 

Хрещена матір заходила у гості до Павлика на Пасху і 
на день народження. Навіть під час тих рідких візитів вона 
зрозуміла, що чоловік кращий за її колишнього коханого 
і згадала мамині слова “усе, що в  житті відбувається – 
на краще”. 

Тетяна ЧИРВА, Рівненська область 

ЧЕКАЮТЬ ЩАСЛИВОГО ЗАКІНЧЕННЯ ЦІЄЇ ГАРНОЇ ЖИТТЄВОЇ КАЗКИ
Відгуляли весілля, розійшлися гості. Оксана лише 

тоді зрозуміла, що вона у чужому домі. “Навіщо я тут?” 
– це було перше, що прийшло їй у голову. І такий жаль 
взяв за душу, що плакала, не стримуючи сліз. Ігор, 
який тепер для неї ЧОЛОВІК, пожалів, витер очі і по-
цілував... 

А наступного тижня почалося нове життя. А з ним і 
сварки. Вона сердилася, навіщо він кидає під ліжко 
брудні шкарпетки, не вішає у шафу свій одяг. Він нерву-
вався, коли вона не встигала приготувати йому сніданок, 
і спересердя сьорбав гарячий чай. Ревнував, коли за-
пізнювалася з інституту. Вона пояснювала, що сиділа у 
“читалці”, а от що він робив так довго на роботі... І піш-
ло-поїхало. Сварки були чи не щодня, і якщо у медовий 
місяць варто було лише поцілувати, то згодом це вже не 
допомагало. Та найбільше Оксану дістало те, що чоловік 
якось сказав, аби відтепер вона носила довгі спідниці і 
обрізала “манікюр”. Її це вразило: 

– Ти ж до весілля нічого не казав!
– А тепер кажу – у нашій сім’ї коротких спідниць не 

носять.
– А в нашій сім’ї дарують квіти, – сказала з притиском, 

натякаючи, що про річницю їхнього знайомства Ігор 
навіть не згадав.

Дрібні сварки виникали на порожньому місці, і це 
найбільше дивувало Оксану: як змінився її коханий Ігор! 
Та більші проблеми почалися, коли народилася дитина. 
Молоді батьки постійно сварилися, хто має вставати 
вночі,   хто звечора заколише дитину, хто буде прати 
пелюшки, хто... Оксана вибилася із сил, постійно дого-
джаючи чоловікові та його батькам. І одного дня вирі-
шила: якщо він і далі не буде допомагати, вона піде до-
дому. І яким же було для неї потрясінням, коли він сказав: 
“Ну, подумаєш...”

У своїх батьків Оксана вперше за рік відчула, що вона 
– ВДОМА. Мама з татом в усьому допомагали, навіть 
словом   не дорікнувши. Ігор, правда, навідувався до 
дитини чи не щодня, з Оксаною перекидалися кількома 
стриманими фразами. Тільки закохані погляди говори-
ли інше: як вони скучили один за одним!

Якось Оксана зустріла колишню однокласницю – 
худу, нещасну, хвору. Вона навіть заплакала, коли роз-
повідала, як чоловік її б’є, всі гроші пропиває. Це так 
вразило Оксану, що вона по-новому поглянула на своє 
сімейне життя. Лише тепер стала задумуватися: а чому 
вона, власне, пішла від Ігоря? Брудні шкарпетки? Ну, 
подумаєш! Заколихати малу? І сама заколише – чоловік 
все ж таки на роботі і приносить немалі гроші. І коли 
Ігор знову прийшов до неї, вона не стрималась і зі сльо-
зами кинулась до нього.

– Давай будем разом, – Ігор ніжно обіймав Оксану.
Через півроку молоді переїхали до СВОЄЇ квартири і 

зажили зовсім по-іншому. Тепер, коли минуло майже 
вісім років, Оксана навіть не уявляє, що могли б натво-
рити тоді...   

Марія МИХАЙЛІВ, Волинська область

MEI FREIGHT INC

(224)828.1773 We speak ukrainian,
polish, english

або 
ставка 33$ на годину, 

$400 ставка в день.
 

Понеділок-П’ятниця

ОПЛАТА ПОГОДИННООПЛАТА ПОГОДИННО

потрібний водій на
MIDWEST-REGIONAL
потрібний водій на

MIDWEST-REGIONAL
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і – Чула, що твоя мати заміж вийшла?

– Ой, не чіпай! – аж замахала руками Олька на знайому. 
– Слава Богу, розум повернувся на місце, і вона не встигла 
вступити у те г…но.

– Та ти що? – аж ахнула у відповідь і вчепилася у рукав 
Олі. – Мусиш розказати, ти ж мене знаєш – не відстану.

– Це і сміх, і гріх – чесне слово, – почала розповідати Оля. 
– Ти ж знаєш, мама самотужки нас із сестрою на ноги стави-
ла, батько помер, коли мені п’ять років минуло. Вивчила нас 
в інститутах, заміж повидавала. І залишилася в квартирі 
одна-однісінька. Старша сестра взагалі за кордон виїхала із 
сім’єю, а я хоч і в Луцьку залишилася, але живу окремо. Сім’я, 
діти – сама розумієш.

Поки мама на роботу ходила, то ще так-сяк, а відколи на 
пенсію оформилася – казала, що вовком вити хтілося. Ну, і 
придумала – оголошення про знайомство в газету дати. Чим 
той Степан Андрійович її взяв, я і не знаю. Спочатку пере-
писувалися, потім зідзвонилися і нарешті домовилися, що 
треба зустрітися.

– Мамо, я, звичайно, дуже хочу, щоб ти знайшла своє 
щастя і таке інше, але… ти не боїшся? – казала я їй, виряджа-
ючи до нього в гості у сусідню область.

– Доцю, мені вже 60, кого маю боятися в такому віці? – чи 
то запитувала, чи то відповідала щаслива мама.

Приїхала через тиждень. Задоволена, але без копійки 
грошей. Позичила у мене до пенсії та почала лепетати про 
господарство Степана Андрійовича (живе у селі) – курочки, 
гуси, качки, кролі, собаки та кішки.

– Мам, ну, якщо у нього господарство своє, то на що ж ти 
свою пенсію витратила? – не втрималася, мусила запитати.

– Карбюратор в машині зламався, попросив відремонту-
вати. Ну і так, то хлібчика піду куплю, то ковбаски – тиждень 
жила у нього! А перед самим від’їздом насос згорів – не за-
лишу ж і його, і живність без води – то я вже віддала все, що 
мала.

У мене заворушилися у душі підозри про те, що мама зна-
йшла собі не дуже чесного кавалера, але на цей раз промов-
чала. Та й сестра просила по телефону не втручатися і дати 
матері самій розбиратися у своїх почуттях. Ну, так, сестра 
знає, що каже. Коли вона закохалася у якогось страшного, 
всього у наколках бородатого байкера – наша мама схудла і 
злягла від горя, але й слова проти не сказала. І що? Після 
першого ж підбитого ока сестра сама відмовилася від май-
бутнього з байкером.

Якщо я правильно зрозуміла, Степан Андрійович теле-
фонував раз у місяць, якраз у той день, коли мама отримува-
ла пенсію. Плів їй про те, що скучив, і запрошував у гості. Я 
себе тоді ледве стримувала, коли бачила, як мама складає 
кавалеру купу гостинців і поспішає на автобус. Чи треба 
казати, що приїжджала знову «гола-боса» та тримаючись за 
спину? Степан Андрійович, як виявилося, терпіти не міг 
«міських паняночок», тому пхав їй до рук сапку, ледве вона 
до хати доходила. І так щодня: на поле цюкати то буряки, то 

картоплю, то ще якусь городину.
– Мені здається, цей дід сів тобі на шию і ноги звісив! – по-

чинала я вже заїдатися і пробувати наставити маму «на путь 
істинний».

Але правду сестра казала – то треба було перечекати, поки 
у неї впадуть з очей рожеві окуляри. Останній раз мама поїха-
ла до свого Андрійовича на місяць. Відлежалася після того з 
тиждень і сказала, що все, з кавалером покінчено, а вона таки 
була дурепою. А як розказувала про ті женихання, то я аж 
сміялася. Виявляється, до приїзду мами кавалер під’їдав усе, 
що було у холодильнику, і зустрічав з її порожніми полицями. 
З нужденним виглядом розводив руками і починав плакати-
ся, що йому нема що їсти. Натомість у магазині керував, аж 
палець завертався – так тицяв ним у всілякі смаколики. Навіть 
здавалося, що продавщиця фиркала до Степана і з осудом 
дивилася, коли мама витягала з гаманця гроші, щоб оплатити 
ту гору продуктів. Вдома половина з принесеного враз щезала.

– Ти оце задереш хвоста і поїдеш, а я що буду їсти? – не-
зворушно казав Степан Андрійович.

Кожного дня щось ламалося або не вистачало. І кавалер 
впевнено простягав руку до пенсіонерки: «Дай». Коли гроші 
закінчилися, пропадав і хороший настрій у Степана Андрі-
йовича. Він усе частіше починав буркати:

– Моя дружина робила не так, ти не господиня… Мені 
жінка прала сорочки кожен день… І чай вона робила такий, 
як я люблю, а не це бридоття. І чого ти так повільно сапаєш? 
Як кляча стара, чесне слово…

От після «клячі» і відкрилися очі у матусі. Каже, гепнула 
врешті тою мотикою і пішла збиратися додому.

Щоправда, в день отримання пенсії він знову зателефону-
вав. Спитав єлейним голосом, чи не хоче вона у гості приїха-
ти. Мама сказала, що хвора. За два тижні знову з’явився з 
проханням: чи не могла б вона йому вислати тисячу гривень 
на бензопилу? Коли ж відмовила – обізвав скупердяйкою. На 
тому все і скінчилося. Лише грошей шкода…

Юлія САВІНА

МАТИ ВИЙШЛА ЗАМІЖ

Дмитро Вікторович, як завжди, усміхне-
ний запрошує до столу. Його усі лю-

блять і шанують за щиру вдачу, відвертість, 
доброту. Ну, а силою цього чоловіка просто 
захоплюються, і це незважаючи на те, що він 
уже на пенсії. Що то значить, чоловік усе жит-
тя займався спортом, тим більше, майстер 
спорту з боксу. Щоразу при зустрічах він роз-
повідав безліч цікавих історій зі свого життя. 
І лише нещодавно, коли мова зайшла про віру 
в Бога, сказав:

– Я був скептиком і релігію та Бога серйоз-
но не сприймав. Та коли моє життя було за 

декілька сантиметрів від смерті і молитва мені 
допомогла врятуватися, увірував. Тепер знаю, 
що ми без Господа нічого не варті.

 – З Миколою познайомився ще в молодос-
ті – разом були на студентській практиці. Так 
здружилися за три місяці, що продовжували 
спілкуватися й далі, – починає розповідь мій 
знайомий. – Тоді ми мобільних не мали, а 
дзвонили на домашні телефони і фактично 
щоліта або він до мене у гості приїжджав, або 
я до нього їхав хоч на декілька днів. Згодом 
одружилися – один в одного теж ці оказії від-
значали. І так ми залишилися друзями аж 

дотепер. Правда, постаріли тро-
хи, бачимося рідше. Зате тепер по 
телефону спілкуємося без жод-
них проблем. Микола живе на 
морі, тому я до нього їду частіше 
навесні або влітку відпочити, а 
він у мене любить погостювати 
восени, у грибний сезон.

Вже згодом дізнаюся, що Ми-
кола – дуже відома особа в укра-
їнській науці. Він має професор-
ське звання й багато зробив для 
сучасних медичних технологій. 
Свої лекції читав у європейських 
та американських вузах. Тому для 

нього найкращий відпочинок – це природа, 
тиша і друзі, з якими можна поговорити, як 
кажуть, по душах. Того року, коли чоловікам 
було ледь за сорок, Микола подзвонив до Дми-
тра і сказав, що десь під кінець вересня приїде 
до нього на тиждень, аби походити по лісу.

– Ми з дружиною як годиться приготува-
лася до приїзду товариша. Закупили м’яса на 
шашличок, хорошої горілочки. Хоча ми не 
любителі оковитої, але чарку-другу при зустрі-
чі можемо випити, – наливаючи свою домаш-
ню наливочку на травах, каже Дмитро Вікто-
рович. – Зараз переконався, що краще пити 
хорошу домашню самогонку, а ще коли до-

дати травички, калганчику, то вона організму 
не зашкодить. А «казьонка» нинішня швидко 
з ладу виведе й міцного мужика.

 
Зустріч друзів була теплою (три роки не 

бачилися). Отож, було про що поговорити. На 
третій день після приїзду вирішили їхати по 
гриби – Дмитро Вікторович місця, де вони 
ростуть, на Волині знає дуже добре. Його ще 
дід привчив до лісу.

– Виїхали ми першою електричкою у бік 
Ковеля, – продовжує Дмитро Вікторович, – ще 
вдосвіта. Коли вийшли на станції, надворі 
було темно. Пішли звичною дорогою у зна-
йомому мені напрямку. Та чомусь спало на 
думку скоротити дорогу. Вирішив іти на-
впростець. Я знав, куди мені треба потрапити 
і як іти. Але ніколи раніше цим шляхом не 
ходив. Це називається, пошкодував ноги мого 
товариша. За деякий час почало світати, але 
туман такий – нічого не видно. Не поспішаю-
чи, ми продовжували йти лісовими стежками. 
Згодом вийшли нібито на поляну. Ступивши 
декілька кроків вперед, полетіли у якусь яму. 
І тут я відчув, що ми у болоті. Спочатку нія-
кого страху не було, сподівався, що легко 
звідси виберемося. Та болото виявилося дуже 
гнилим. За лічені хвилини ми вже зав’язли у 
ньому до пояса.

Підтримуючи один другого морально, 
друзі докладали зусиль, аби за щось вхопити-
ся і вилізти з гнилля. Та сили стали швидко 
обох покидати. А болотний запах геть затьма-
рював свідомість. Дихати ставало все важче і 
важче.

– Глянувши на Миколу, зрозумів, що він 
ось-ось втратить свідомість. Він важив усього 
76 кілограм, тому я з усього маху фактично 
вирвав його з трясовини і відкинув вбік. Він 
там і лежав, не ворушачись. А я знову став 
пручатися, аби таки вирватися зі смертельної 

пастки. Але марно. Болото сягнуло моїх пле-
чей. Фактично уже не міг поворухнутися. 
Правда, трошки раніше зняв з руки годинни-
ка, якого отримав як спортивну нагороду. 
Подумав: якщо будуть шукати, знатимуть, де 
ми поділися.

І тут пригадав, як дід мене колись вчив: 
«Синку, якщо в житті будуть якісь великі 
проблеми чи трапиться щось дуже небезпеч-
не, ти розслабся, як тільки зможеш, і читай 
«Отче наш». Це велика поміч при біді». Так і 
зробив. Якось розслабився і почав проказува-
ти цю молитву, а дід мене її добре навчив. 
Чесно кажучи, не знаю, яка сила мене звідти 
виштовхнула, тому що отямився, лежачи за 
два метри від Миколи. Сонце стояло високо в 
небі, вже йшло до обіду. Дотепер дивуюся, як 
ми там не задихнулися, навіть якби й не вто-
пилися. Микола дихав, я почав його торясти…

День був теплий, сонячний. Чоловіки діс-
талися до озерця, де випрали верхній одяг і 
трохи обсушили його біля багаття. Зібрав-
шись, все-таки вирушили по гриби, тим 
більше, що місце, до якого йшли, було поруч.

– Ось тоді я знову згадав свого діда, який 
мені весь час казав, що людина без Бога нічо-
го не варта, що лише Господь – перший по-
мічник у будь-якій справі. Ми думаємо, що 
ми самі чогось досягли, щось можемо – це не 
так. Нам усе дається Богом. Варто Богу від-
ступити від нас – і все, ми безпорадні. Я такий 
силач, а з болотом справитися не зміг. А Гос-
подь мене, доки молився, за якусь мить і 
врятував. Відтоді я дійсно повірив у Бога, і з 
цією вірою живу уже більше двадцяти років. 
І щоразу все більше й більше переконуюсь у 
силі Божій. Мій товариш Микола теж став 
віруючим. До церкви почав ходити, сповіда-
тися, причащатися. Тепер думаю: Господь, 
якщо хоче спасти душу людини, то знайде 
спосіб привести її до себе...

Олеся ХАРЧУК

ГОСПОДЬ – 
ПЕРШИЙ 

ПОМІЧНИК У 
БУДЬ-ЯКІЙ СПРАВІ 
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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.

Останні дні сесії – це майже завжди 
кошмар для студента-заочника. Гро-
шей вистачає на пиріжок з повидлом і 
чай, а треба ще заощадити на зворот-
ний проїзд до рідного міста. Олена 
їхала складати іспит, до якого готува-
лася всю ніч. У голові все безнадійно 
змішалося, і вона махнула на все ру-
кою – будь що буде. На зупинці було 
велелюдно – може, тому ніхто не по-
мітив, як чоловік у дорогому пальто 
згубив не менш дорогий гаманець. 
Оленка помітила. І, піднявши його з 
асфальту, хотіла віддати портмоне 
власникові, та... Секундна справа – 
двері тролейбуса, що під’їхав, зачини-
лися. Дівчина подивилася на гама-
нець, а потім – на таксі, що стояло 
неподалік. Перерахувавши свої мізер-
ні фінанси, вона зметикувала: на по-
їздку до наступної зупинки повинно 
вистачити.

У тролейбусі Олена озирнулася, шу-
каючи того чоловіка. «Ви впустили на 
зупинці...», – простягла йому гаманець з 
посмішкою. Чоловік пильно подивився 
на дівчину, сумніваючись у реальності 
того, що відбувається: «Ніколи б не ду-
мав, що такі ще бувають». «Бувають... А 
які – ТАКІ?», – Оленка підняла брови і 
здивовано знизала плечима. Вона за-
вжди була такою – як кажуть, чесною за 
визначенням. Чоловік засміявся. Він 
подякував дівчині, а потім відкрив га-
манець і хитро запитав: «Студентка?» – 

«Так». Олена знітилася, розуміючи, що 
має непривабливий вигляд в цій своїй 
сіренькій курточці і старих чобітках. 
«Ну, тримай, студентко», – врятований 
від неприємностей чоловік (а в гаманці 
були не тільки гроші, а й докумен-
ти) простягнув Оленці купюру. І 
хоча вона як могла відмовлялася і 
ховала руки, купюра все ж стала її 
надбанням, а чоловік вийшов на 
наступній зупинці.

Після сесії – суєта буття в ма-
ленькому містечку і довгі будні на 
трьох роботах одразу (інакше їй 
було не прожити, адже вона меш-
кала з хворою мамою і лише на ліки 
витрачала половину заробітку). 
Через кілька місяців – нова сесія.

Олена вперше у своєму житті 
завалила іспит. Викладач-філософ 
з самого початку її не злюбив. Ді-
вчина присіла біля дверей деканату 
і залилася гіркими сльозами. «Хто 
це в нас тут вологість підвищує?» 
Вона звела заплакані очі і зустріла-
ся поглядом з... ним. З тим, кому 
повернула гаманець у тролейбусі. 
«Ти дивися, яка зустріч! Студентка! 
Нумо, розказуй, що трапилося?» 
Олена не знала, збрехати чи про-
мовчати, і раптом по-дитячому, зі 
схлипуваннями і тремтінням, ви-
клала все, як є. «Ну, давай подиви-
мося, що можна зробити, я ж твій 
боржник, як-не-як», – чоловік у 

стильному костюмі дбайливо стис її 
руку, попросив припинити «ці опади» і 
нікуди не йти. Він конфіскував у Оленки 
заліковку і з посмішкою зайшов у не-
щасливий кабінет. Олена знала, що фі-

лософ був людиною непохитною, а тому 
до витівки із заліковкою поставилася 
скептично.

Фінал п’ятихвилинних переговорів за 
дверима був щасливим – у заліковці 
стояло «добре», та й на душі в Оленки 
стало значно краще. Звідки ж їй було 
знати, що власник того самого гаманця 
– рідний брат філософа! Він не був його 
колегою, навіть навпаки – відкрив свій 
бізнес і був дуже живою і товариською 
людиною. Ці якості Олена оцінила вже 
потім, у кафе, де рятівник Олег відпою-
вав її гарячою кавою.

Ця сесія пролетіла непомітно і легко. 
Ні, Олег більше не робив їй протекцію. 
Але він примудрився так підняти їй 
настрій, що Оленка склала іспити і за-
ліки, які лишилися, на одному подиху. 
А коли дівчина приїхала на наступну 
сесію, на неї чекали не тільки навчання 
і тиша бібліотек, а й пропозиція руки і 
серця, а також – робота в престижній 
фірмі. Чесна студентка з маленького 
містечка заслужила своє щастя, про яке 
вона і не підозрювала. А бізнесмен Олег 
зрозумів, що іншої такої він більше ні-
коли не зустріне. Весілля було пишне і 
веселе, а один гість, літній і трошки 
нудний, все ніяк не міг зрозуміти, що 
його брат знайшов у провінціалці-зао-
чниці, для якої колись випросив «по-
милування»...

Ліна ЯЛАНСЬКА, 
Нікополь

ЗАСЛУЖИЛА СВОЄ ЩАСТЯ, ПРО ЯКЕ ВОНА І НЕ ПІДОЗРЮВАЛА 
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Шкода, що син пані Надії категорично проти 
оприлюднення подробиць цієї історії, що 

сталася з його матір’ю. Хоча про неї говорять вже не 
лише у їхньому селі Писарівка Вінницького району. 
Люди переповідають її, як захоплюючий серіал...

Незнайомець, який розпитував у Писарівці місцевих 
жителів, де знаходиться оселя пані Надії, запам’ятався 
їм не так статною поставою чи вишуканим вбранням, 
як розкішним букетом квітів. Він тримав у руках цілий 
оберемок квітів з довгими стеблами і ніжними пелюст-
ками. «Сто років у нас не було такого кавалера!» – за-
чудовано хитали головами односельці услід несподі-
ваному гостю.

Втім, на «кавалера» той не зовсім був схожий – літа 
побілили скроні, очі відблискували прихованим смут-
ком, такими вони бувають у тих, кому в житті довелося 
спізнати більше тернів, аніж шовку.

Розкішний букет квітів гість ніс для жінки, з якою 
жодного разу не зустрічався на віку. Познайомився з 
нею через листування. У часи його юності, коли служив 
в армії, такий спосіб знайомства мав неабияке поши-
рення. Надія (вона тоді ще вчилася у школі) відповіла 
незнайомому солдату. Три роки тривало листування. 
Ніжні, трепетні почуття двоє молодих людей виливали 
на папір і відсилали написане поштою. Після демобілі-
зації хлопець ладен був на крилах летіти до незнайомої 
йому Писарівки. Однак Надія злякалася його пропо-
зиції. Треба було запитати дозволу у батьків, а вона 
соромилася це робити. Та й що односельці могли по-
думати? Словом, у листі-відповіді розчарувала хлопця. 
Ще й легенду вигадала, мовляв, у мене є вже обранець, 
мій односельчанин, з яким зустрічаюся і за якого зби-
раюся заміж. Хоча насправді наречений з’явився значно 
пізніше.

Солдатик зрозумів, що він – третій зайвий, і конвер-

тів із знайомим почерком листоноша дівчині більше не 
приносив. Лише інколи згадувала про незнайомця 
Надія. Бувало це у хвилини, коли її чоловік, як то ка-
жуть, остограмившись, розпускав кулаки. Нажили 
разом троє дітей. Всі вже дорослі. Як чоловік помер, 
Надія залишилася сама.

За звичними сільськими клопотами минали дні. 
Давним-давно спливла за водою романтика молодості, 
про яку так щиро писалося у далекому поштовому ро-
мані... Одного разу Надії приснився дивний сон, нібито 
на подвір’я її оселі в’їжджає якийсь казковий принц на 
баскому коні, а сам весь аж світиться. Жінка придиви-
лася, а його обличчя точнісінько, як у того колишнього 
солдатика на фотографії, яку він колись прислав з вій-
ська.

Того само дня листоноша принесла листа з до болю 

знайомим почерком. За три роки листування 
із солдатом вона вивчила кожну «кривульку», 
яку він виводив на конверті. Жінка сплеснула 
в долоні: «Патку мій, смутку мій! А це ще що 
таке?» Прикинула в пам’яті – 47 років минуло 
відтоді, як вона вперше отримала конверт з 
таким ото почерком. Припала очима до густо 
помережаних сторінок. Перечитала раз, удру-
ге. Витерла непрохану сльозу. Потім ще раз 
відкрила конверт. Серце як не вискочить із 
грудей. Колишній солдатик, як і вона, зали-
шився вдівцем, четверо дітей уже мають свої 
сім’ї. Найбільше зачепило за живе те, що він і 
досі зберіг її листи. Як і в юності, незнайомець 
ще раз просив дозволу приїхати до неї в гості. 
Цього разу пані Надія не відмовила. Навіть 
кабанця заколола, щоб було чим почастувати 
гостя.

Такого розкішного букету троянд їй ніхто 
і ніколи не дарував у житті. І таких хвилювань, як під 
час тієї зустрічі, жінка не переживала жодного разу. 
Застілля було сповнене смутком за роками молодості. 
Колишній солдатик зізнався: щирі, ніжні листи Надії 
дотепер залишаються для нього рятівною соломинкою 
у хвилини смутку.

Довго затримуватися у гостя не було можливості – він 
людина поважна, ще при справах, обіймає відповідаль-
ну посаду у міськвиконкомі одного з південних міст 
держави. «Прогул запишуть», – усміхнувсь на прощан-
ня. І поїхав. У Писарівці тим часом чекають щасливого 
закінчення цієї гарної життєвої казки.

Віктор СКРИПНИК, 
Вінницька область

СТО РОКІВ У НАС НЕ БУЛО ТАКОГО КАВАЛЕРА!
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Свій єдиний вих ідний принесе 
в  жертву своєму чеканню. Сидітиме біля 
телефону, чекаючи, доки він згадає про неї 
і набере знайомий номер. А потім вигадає 
сама собі тисячі причин, чому він не зміг це 
зробити.

Ірина давно вже не  провінціалка. Вона 
молода і успішна жінка, яка користується по-
вагою колег, має чимало друзів. Усе її життя 
схоже на  відлагоджений механізм – шість 
днів, які починаються однаково: кава з канап-
кою, біг до маршрутки, двадцять хвилин 
тисняви – і кабінет з комп’ютером та десятьма 
співробітниками. Тоді – цифри, дзвінки, на-
ради у шефа, жіночі плітки за кавою, жарти 
колег. Короткий обід – і назад, в офісне крісло. 
Вечірня поїздка тролейбусом – і вона вдома. 

Це “вдома” – тимчасове житло, яке вона 
винаймає у прогресивної тітоньки, котра про-
сить звертатись до неї на “ти” і називати про-
сто Вірою. Ввечері Віра обов’язково влаштовує 
допит і без того замученій Ірині, як пройшов 
день, чому не купила хліба дорогою, коли за-
платить за цей місяць… І тільки неділю вона 
може присвятити собі. День, який вона за-
служила, Ірина зазвичай проводить на самоті, 
якщо така взагалі можлива у великому місті. 

Вишуканий начальник 
Але одного дня звичний хід життя змінив-

ся. Коли Ірина вперше побачила Анатолія, 
подумала, що саме такого чоловіка вона хоті-
ла б мати. Під час засідання “круглого столу”, 
куди її разом з іншими колегами запросили 
як кращих фахівців своєї галузі, він випро-
мінював впевненість та бездоганність. Саме 
такі речі, яких не вистачало їй самій, прива-
блювали Ірину в інших. Його дорогий костюм 
і сяюча посмішка сподобались не лише їй. Вже 
наступного дня вся жіноча половина колек-

тиву обговорювала показного начальника 
фінансового відділу сусіднього управління. 
Ірина не  докидала вражень до цих розмов, 
вона лише слухала і мріяла, що, може, колись 
буде ще якась нарада, і вона знову побачить 
його. 

А  дочекалась більшого. Анатолій почав 
частенько заходити до них своєю широкою 
впевненою ходою, щоб передати папери – між 
відділами розпочалась тісна співпраця. Коли 
він звернув увагу на непримітну, як себе оці-
нювала Ірина, дівчину, вона була майже 
в  шоці. Несподівано і дуже швидко у  них 
зав’язалися стосунки. Близькі, потім дуже 
близькі… Від цього паморочилась голова, 
Ірина літала на крилах довгоочікуваного жі-

ночого щастя – бути поряд, 
бути потрібною. Вона часто 
залишалась у  холостяцькій 
квартирі Анатолія, щоб при-
готувати, випрати, довести 
свою жіночу потрібність 
у кожному куточку простору 
і серця. Анатолій виглядав 
цілком задоволеним. Тому як 
громом серед ясного неба 
пролунали його слова. 

– Знаєш, я щось дуже звик 
до тебе. Мені треба побути 
деякий час одному. 

– Як це? Що це означає? – 
вражено питала Ірина його і 
себе. 

– Це означає, – несподі-
вано жорстко сказав він, – що 

я  прошу тебе не  дзвонити і не  приходити 
більше. Поки що. 

 Два місяці мовчання 
Цифри не лізли в голову. Подруги розпи-

тували, що сталось. Ірина чесно намагалась 
виконати його прохання. Витримки вистачи-
ло на тиждень. А у вихідні, доведена майже до 
божевілля чеканням його дзвінка, вона зва-
жилась і подзвонила сама. У трубці пролунав 
жіночий сміх і кокетливе “Алло?” Ірина не ві-
рила. Мабуть, помилилась номером. А коли 
передзвонила, то відповіддю були лише ко-
роткі гудки. 

…Минуло два місяці. Ірина майже звикла 
бути одна, але вона завжди знала, що їй ніко-

ли не  вдасться позбутись свого почуття до 
Анатолія остаточно. Він усе одно приходив 
у сни, у думки, у її зруйновані мрії. Вона не-
навиділа час, коли треба було повертатись з 
роботи, бо знала, що він знов принесе їй гір-
коту марних надій на  його голос. І раптом, 
коли Ірина збиралась випити снодійне і лягти 
у ліжко, у квартирі задзвонив телефон. Чомусь 
Ірина була впевнена, що це саме він. 

– Не спиш ще, мала? – звичним покрови-
тельським тоном спитав він, ніби й не було 
зради, розлуки, мовчання… 

– Ні ще, – якимось завченими тоном ска-
зала вона, готова розплакатись, розкричатись, 
але боялась, що голос зникне. 

“Я так, мала, стомився” 
І диво повернулось. Вони знову зустріча-

лись. Проводили, як раніше, разом вихідні. 
Він знову був ніжним, впевненим суперменом, 
який вмів дарувати квіти і запросити на вече-
рю у ресторан. 

Доки йому знов не забаглося “відпочити”… 
Ірина вже не соромилась своїх сліз, цього разу 
вона сказала йому все, що хотіла. Вона кидала 
йому в обличчя свої образи, сум самотніх днів 
покинутої жінки… Він ставав усе похмурі-
шим, і своє мовчання завершив категорич-
ним: 

– Так, мала, я стомився. Невже ти справді 
думаєш, що ти на  світі одна? Люба, ми 
не  на  безлюдному острові. Щось не  подоба-
ється – до побачення… 

…Ірина знов сидить над телефоном. Вона 
оплакує своє кохання і його байдужість. Ро-
зуміючи, що весь цей час вона була лише 
зручною жінкою “на вихідні”. І відчуваючи, 
що їй знов не  вистачить чогось (сили волі, 
своєї образи), щоб забути про нього назавжди 

Наталія АНДРІЮК, Рівне 

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

ЖІНКА „НА ВИХІДНІ“
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ВІН СИДІВ ЗНИЩЕНИЙ, 
РОЗДАВЛЕНИЙ, ПОРЯД ІЗ 

НЕЗНАЙОМОЮ ДІВЧИНОЮ, ДУЖЕ 
СХОЖОЮ НА ЙОГО ДРУЖИНУ. 

ДУМАВ, ЩО, МОЖЕ, ВОНА ПОРАДИТЬ 
ЙОМУ, ЩО РОБИТИ ДАЛІ. 

Як завжди, у вихідний Ольга сиділа із 
подругами в кафе. Сьогодні їх знову троє 
і кожна зі своїми проблемами, своїм жит-
тям і своїми амбіціями. Інколи вони навіть 
порівнювали свої зустрічі із серіалом 
“Секс і місто”. До речі, в однієї із них не-
щодавно з’явився на  диску увесь серіал. 
Двоє інших майже хором виголосили: 
“Треба подивитись!” 

Дівчата замовили по пляшці пива і 
стандартний набір із чипсів, горішків та 
ставридки. Офіціантка вже добре знала 
цих дівчат і також знала, що вони будуть замовляти. 
Якщо у когось із них було горе чи свято, дівчата замов-
ляли міцніші напої, а офіціантки вгадували їх замов-
лення одразу – по обличчю. 

Дивний незнайомець
Того вечора дівчата замовили шампанське, просто так. 

Щойно пролунав дзвін келихів у  порожньому кафе, як 
у двері зайшов парубок. Він сів за сусідній столик і замовив 
собі пиво. Дівчата не звертали на нього увагу, спілкували-
ся, скаржилися на своїх хлопців, пили за чоловіків. Тим 
часом хлопець замовляв собі кухоль за кухлем, а невдовзі 
насмілився підійти. Об’єктом його уваги стала Ольга, хоч 
на  її пальці гордо виблискувала обручка. Дівчата не ви-
казали свого здивування, але в їх очах можна було це про-
читати. 

– Можна, я вкраду у вас цю дівчину на декілька хвилин? 
– запитав незнайомець.

– Так, будь ласка, якщо вона згодна.

Дівчина погодилась, адже хло-
пець пропонував їй лише пересісти 
на декілька хвилин за його столик. 

– Що б ти зробила, якби твій 
чоловік тобі зрадив? – запитав він, 
а  Ольга замислилася, що це дивне 
запитання, як для знайомства, і від-
повіла:

– Розлучилася б з ним.
– А  якби у  вас була маленька 

дитина? – тут уже розмова набула 
іншого змісту, Ольга почала розумі-
ти, що хлопець не намагається за-
кадрити її, а таким чином просить 
поради. 

Тут вона схаменулася, що своєю 
необдуманою відповіддю може зла-
мати чиюсь сім’ю. Згадала про свого 
чоловіка:

– Ти нічого не  казав про дитину. Якщо є дитя, 
обов’язково треба подумати, спробувати знайти у собі сили 
пробачити.

І тут хлопець не стримався – із нього хвилею покоти-
лося усе наболіле. Він говорив без упину, а Ольга слухала 
й уявляла.

“Як мені з цим жити?”
– Ми одружилися, я кохав її, і зараз кохаю, і ненавиджу, 

– у незнайомця по щоках текли сльози. Ольга вперше ба-
чила, щоб чоловік так плакав. Вона пам’ятає лише декіль-
ка скупих сльозинок, які проронив її батько на похоронах 
бабусі. Вона намагалася не звертати на це уваги, щоб не за-
смучувати незнайомця, а він продовжував розповідати.

Про те, як його дружина завагітніла і вони чекали пер-
вістка. Як на апараті УЗД побачили, що він рухає ніжками. 
Ділилися своєю радістю із усіма родичами, обирали ім’я і 
вираховували день його народження.

– Я завіз її у лікарню, коли почалися перейми, минуло 

декілька годин і я різко відчув, що потрібен їй. Була третя 
година ночі. Приїхав на таксі під пологовий будинок, а там 
тільки в одному вікні світло. 

Із подвір’я було видно лише голови лікарів, та не мину-
ло й п’яти хвилин, як угору підняли малюка. Новоспечений 
батько почув його перший крик і заплакав від щастя. 

А зараз він сидів знищений, роздавлений, поряд із не-
знайомою дівчиною, дуже схожою на його дружину, і ду-
мав, що вона порадить, що робити далі. Він на власні очі 
побачив, як дружина йому зраджує у його власному бу-
динку.

– Як мені з цим жити? Мені щодня сниться один той 
самий сон… Я нічого йому не зробив, просто вигнав геть. 
А, може, знайти його і набити морду? Може, тоді стане 
легше? – хлопець завалював Ольгу запитаннями, відповідь 
на які міг знайти лише у своєму серці.

– Моя тобі порада: спробуй пробачити. Час лікує рани, 
а якщо мине рік-два і не зможеш вибачити, тоді розлучай-
ся. Тільки добре усе зваж. Чи хочеш ти, щоб твого сина 
виховував інший батько, а, може, і той хлопець, з яким ти 
її застав? – вона намагалася якимось чином достукатися 
до його батьківських почуттів. І тут почула голос подруги:

– Олю, тебе ж тільки на декілька хвилин просили, а ти 
вже півгодини сидиш. Це ж ми тобі призначили зустріч!

А вдома – пустка
Вона вибачилась і пересіла до дівчат за  столик. Про-

блеми, на зразок, хлопець не дзвонить півдня, чи на робо-
ті завал, для неї видалися такими дрібними. Ольга згадала 
розмову із своїм власним чоловіком ще перед одруженням:

– Пообіцяй, що ніколи мене не зрадиш, – сказав він, і 
вона дала клятву вірності, але тільки сьогодні замислила-
ся над глибоким змістом цієї обіцянки.

…Під ранок хлопець повернувся додому, все було на міс-
цях, як завжди. Тільки не вистачало дитячого сміху, роз-
киданих усюди іграшок, запаху смачного обіду… 

Ольга ПОЛЮХОВИЧ

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

ПІД РАНОК ХЛОПЕЦЬ ПОВЕРНУВСЯ ДОДОМУ, ВСЕ БУЛО НА МІСЦЯХ, ЯК ЗАВЖДИ 
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«Сьогодні мій День народження, вже 
тридцять п’ятий. Люди радіють в цей 
день, а мені він смуток несе. Після трид-
цяти років всі мої Дні народження стали 
схожими один на один. Бо я одинока, 
незаміжня. Живу з батьками, все в мене 
є, от тільки сім’ї своєї не маю. Сьогодні 
на роботу не хочеться йти, колеги, як за-
вжди, висловлять побажання знайти 
свою долю, свою половинку, любов. А де 
ти її знайдеш? У студентські роки хлоп-
цями перебирала: то мені не подобався, 
то батькам. А тепер немає ким і переби-
рати. Вечорами вдома сиджу, бо в Будин-
ку культури – одна молодь, і я вже для 
них стара, та мені чомусь і не цікаво з 
ними», – із такими невеселими думками 
Світлана піднялася з ліжка. Вранішня 
вереснева прохолода обійняла голі плечі, 
свіжістю пробігла по всьому, ще сонному 
тілу.

– Ой, як холодно! Забула на ніч вікно 
зачинити, – відкрила занавіски і від не-
сподіванки завмерла. На підвіконні ле-
жали айстри. Різнокольорові зірки з 
краплинами роси на гострих пелюстках 
аж посміхалися до неї: «З Днем народжен-
ня!»

Світлана взяла квіти і визирнула через 
вікно – нікого, і хвірточка зачинена. Терп-
куватий аромат айстрів підбадьорююче 
розплився по кімнаті. Дівчина збентеже-
но занурила в пелюстки обличчя. Їй ні-
коли не дарували квіти. 

«Хто? – радісно тріпотіло серце. – Хто 
міг знати, окрім колег та рідних, коли в 

неї День народження?» – Світлана гаряч-
ково стала перебирати хлопців і чолові-
ків, що могли її поздоровити. Зупинила-
ся на рудому Костику, який інколи їй 
посилав значущі погляди. Він їй не подо-
бався своєю наївною дитячою посмішкою 
і бровами, що як пшеничні колоски по-
вилягалися на чолі.

Світлана заметушилася. Відкрила 
шафу і поспіхом почала перебирати одяг. 

«Немає що і вдягти, нічого новенького 
не придбала, – довше, ніж зажди, затри-
малася біля дзеркала. – Щось я дуже за-
шарілася», – подумала. Кілька разів змі-
нювала макіяж. Познаходила свої золоті 

прикраси, які вже кілька років не носила.
– Ти сьогодні радісна, отак би завжди, 

– здивовано глянула на щасливо усміх-
нену доньку мати.

Наспівуючи «Я с тобой поднимусь в 
небо...», Світлана випурхнула з хати. Вона 
була щаслива, нею зацікавилися, вона 
комусь потрібна, у неї з’явився сенс у 
житті.

На роботі дівчата-колеги зустріли її з 
квітами і подарунками: «Бажаємо тобі 
знайти свого судженого...» Дивно, але 
сьогодні Світлану ці побажання не дра-
тували.

Кілька днів вона чекала на зустріч з 
Костею. І ось вони побачились, він, як 
завжди, щиро посміхався.

«Боже, яка в нього чарівна посмішка», 
– подумала. Підійшла до хлопця і хвилю-
ючись, неголосно промовила: «Спасибі...»

– Будь ласка, – розпливлися у посміш-
ці пухкі губи Кості. Вони стояли і диви-
лися один на одного, ніби вперше зустрі-
лися.

Того вечора Світлана пізно поверну-
лася додому. Батько мовчки глянув на неї 
поверх окулярів і залишив їх з матір’ю в 
кімнаті.

– Мабуть, із дівчатами загулялася?
– Та ні, мамо, з хлопцем.
– Слава тобі, Господи! А хто ж він?
– Костя Мироненко, що на «Швидкій 

допомозі» водієм працює. 
– Отой рудий?! Доню, ти що?
– Мамо, він хороший хлопець і квіти 

мені на День народження подарував. 

Вранці, я ще спала, а він на вікно поклав. 
Хіба не романтично і загадково? Таке 
тільки в кіно можна побачити. І мій Кос-
тик не рудий, а золотий, – Світлана за-
спокійливо поцілувала матір.

– Які квіти, доню? Оті айстри, що в 
тебе в кімнаті? Та то ж... 

Але щаслива дівчина вже пішла до 
себе в кімнату і не дослухала матір.

«Та то ж мені тітка Сонька дала квіти, 
бо нічний дощ виваляв квітник, і вона, де 
кращі, зірвала для мене. А я, щоб в хату 
зайвий раз не рипатись, поклала на твоє 
вікно. То я поклала квіти... я...» Але цього 
донька не чула, бо мати тільки подумала, 
а сказати не наважилась.

Із того часу минув рік. Вересневого 
сонячного дня під пологовим будинком 
стояв чоловік із великим оберемком 
айстр, із квітами, що змінили все його 
життя. Із щирою, по-дитячому наївною 
посмішкою він терпляче поглядав на 
двері лікарні.

– Татусю, забирайте своє сонечко, – 
весело промовила акушерка, що тримала 
немовля на руках.

Світлана дивилася на щасливого Кос-
тю, який боязко взяв згорточок з дитям і 
притис до грудей. Вона подумала, що все 
наше життя залежить від дрібниць. 
Скільки років вона проходила повз ай-
стри, і ніколи навіть на думку не спадало, 
що від цих тендітних, зоряно-дивовиж-
них квітів залежало її щастя і доля. 

Любов АНДРІЄВСЬКА

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!!

ВІД ЦИХ ТЕНДІТНИХ, ЗОРЯНО-ДИВОВИЖНИХ КВІТІВ ЗАЛЕЖАЛО ЇЇ ЩАСТЯ І ДОЛЯ 
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– Сонечко, виходь за мене заміж, – ледь чутно про-

шепотіли його вуста Вікторії на вушко. – Я зроблю тебе 
щасливою...

Цей хлопець з Латвії, який третє літо приїжджав до 
них у місто погостювати у родичів, подобався Вікторії. 
Заміж кличе, а чому б і ні! Навчання в інституті вона за-
кінчила, має диплом інженера, давно мріяла про Ригу. Та 
й у Сашка вона таки закохана.

Весілля відгуляли у Ризі. Жили в його батьків. Свекру-
ха, корінна латвійка, жінка строга і педантична, свекор з 
Полтавщини, чоловік добрий і веселий, зрадів, що неві-
стка українка, землячка. Хоч Віку і прийняли в сім’ю радо, 
та вона побоювалася свекруху, яка ніби весь час була 
чимось невдоволена. Але то дрібне, головне – у них із 
Сашком все було добре. Він зустрічав її з роботи, гуляли 
містом, раділи один одному і життю. Її дивували білі ночі, 
які непомітно переходили в день. Сашко милувався нею 
– струнка, світло-руса дівчина з великими сірими, завжди 
здивованими очима – його дружина. Щасливішої пари за 
них не було на світі.

Дівчинка, яка в них народилася, внесла гармонію і 
спокій у сім’ю. Свекруха стала лагіднішою і поступливі-
шою, все наспівувала дитяті латвійських пісеньок. А коли 
Алла зіп’ялась на ніжки і гукала бабусю на ймення Ріна, 
та сміялася і обціловувала її всю, бо так окрім матері, її 
ніхто не називав. Для всіх вона була Реґіною.

Зимували в квартирі всі, а влітку – на дачі, молодят 
залишали в місті, нехай поживуть самі. Регіна знала, що 
перші роки сімейного життя – найщасливіші, а тому на-
віть молодшого свого сина забирали із собою, щоб не 
заважав молодій сім’ї.

Через п’ять років народився хлопчик. Назвали іменем 
прадіда-українця, Петром. Йому були всі раді – продо-
вжувач роду. 

– Це добре, що у нас хлопчик народився, – радів свекор, 
– буде мені поміччю.

Дітки росли, Віка звикла до свекрів, вивчила латвійську 
мову, місцеві звичаї. Тепер їй ніхто в обличчя не кине – 
окупантка, коли вона заговорить російською мовою, бо 
Віка від них, латвійців, вже майже нічим не відрізнялася. 
Одягалася вишукано і елегантно. Іноді вона одягала блу-
зочку з осучасненою декоративною українською вишив-
кою. Тоді на неї звертали увагу і привітно посміхалися, 
українців тут любили. Все було б добре, якби не оте 
«одного разу...».

Одного разу Сашко не прийшов з роботи додому. Че-
кали до ранку, ніхто очей не зімкнув.

– Із ним щось сталося, щось сталося... – шепотіла Ві-
кторія. Її трусило, як в лихоманці.

Ні другого, ні третього дня Сашко не з’явився. Його не 
було й на роботі. Подали заяву в міліцію про зникнення. 
Кожного дня навідувалися в морги. Минуло кілька міся-
ців. Зрозумівши, що сина вже немає живого, свекруха 
схудла, згорбилася, аж почорніла, а свекор після перене-
сеного серцевого нападу помер.

Віка була в горі і розпачі, так неждано все зруйнува-
лося. Вона навідалася до ясновидиці, яка їй сказала, що 
чоловік живий. Поїхала до іншої – та сказала, що він уже 
в третьому колі і його серед живих немає. Кому вірити? 
Якщо живий, то де його шукати? Почала розпитувати у 
свекрухи, чи не хворів Сашко на психічні хвороби. Та 
образилася і не говорила з нею тривалий час.

Та біда одна не ходить, вона завжди веде за собою ще 
одну. Завод, на якому працювала Вікторія, перепрофілю-
вали, і її професія інженера стала непотрібною, скороти-
ли. Подалася на біржу праці, де вже перебувала на обліку 
свекруха. Їхня сім’я залишилася без копійки, тих грошей, 
що платили на біржі вистачало тільки на те, щоб не за-
бути, що таке їжа. Що робити? На руках двоє дітей, стар-
шій – вісім років, хлопчику – три, у свекрухи – син не-
повнолітній. Їхати додому в Україну? Мати писала, що 
роботи теж у них не знайдеш.

– Якби зі мною був поряд Саша, такого б не сталося, 
– дивлячись на фото чоловіка думала молода жінка.

У свої двадцять дев’ять вона зів’яла, виглядала не за 
віком, на обличчі з’явилися дві глибокі зморшки, на скро-
нях засріблилося волосся.

Свекруха й так не говірка була, а то й зовсім замовкла, 
тільки до дітей і обзивалася, їй душу пекло, що втрачала 
вона й молодшого сина: хлопець вживав наркотики.

Біда, як вихор, все намотувала й намотувала непри-
ємності, і він ставав все більшим і загрозливішим.

Сім’ю попередили, що виселять з квартири за неспла-
ту комунальних послуг, бо їх і справді нічим було плати-
ти. Свекруха, щоб врятувати квартиру, поселилася в 
гуртожитку, а житло залишила Вікторії з умовою, що її 
молодший син Ігор буде жити там.

У Віки вибору не було. Погодилась Але ж за квартиру 
потрібно платити. На роботу влаштуватися було немож-
ливо. І тоді їй підказали: «Прийми громадянство, піди на 
курси комп’ютерників, це перспективна професія».

– Саші немає, що мене тут тримає, чи потрібне мені 
їхнє громадянство? – такі думки роїлися в її голові щодня.

Та вона відчувала, що Ригу вже не залишить ніколи, 
тут промайнули її найщасливіші миті життя, тут все на-
гадувало їй про Сашу, якого вже не було з нею майже 
чотири роки. І Віка прийняла громадянство. Закінчила 
курси масажистів, бо відчувала і знала, що саме ця про-
фесія їй потрібна.

Щоб мати своїх постійних, та ще й не бідних клієнтів, 
потрібно показати, що ти вмієш робити, мати високий 
клас. Важко було спочатку, але за ці роки вона навчилася 
жити по-їхньому: була принциповою, строгою і пункту-
альною. Вона заборонила собі бути ніжною, всепрощаю-
чою українською жінкою. Майже щодня Вікторія повто-
рювала, як клятву: «Я сильна, я виживу, я все зроблю, щоб 
поставити дітей на ноги». Роботу виконувала на совість. 
Минув не один рік тяжкої, виснажливої праці, щоб в її 
записничку з’явилися прізвища постійних клієнтів, пере-
важно це були заможні жінки, яких вона обслуговувала 
в будь-який час доби. Коли у Віки з’явилися гроші, вона 
поступово стала сплачувати борги за комунальні послу-
ги, а згодом і приватизувала квартиру. Тепер у неї і її дітей 
є дах над головою. Запрошувала свекруху повернутися з 
гуртожитку, але та не погодилася, гордість не дозволила. 
Літня жінка горювала: помер молодший син, Ігор, не зміг 
вибратися з болота наркоманії. А роки летіли, та так 
швидко, не встигла й оглянутись, як донька вже й школу 
закінчила, вступила до університету. Вдень навчалася, а 
увечері підробляла у магазині. Одинадцятирічний син, 
Петро, виявив неабиякі здібності і теж знайшов собі ро-
боту. На протести матері, мовляв, ще рано працювати, 
одностайно заявили:

– Ми дуже добре пам’ятаємо той час, як ти, нагодував-
ши нас, лягала спати голодна. Тепер у нас завжди будуть 
гроші.

Невже вони могли таке пережити. А було ж... Слава 
Богу, минулося. Які дорослі діти стали! Якби був Саша 
живий, він би гордився мною.

Свекруха до них не заходила. Але майже щодня її 
можна було побачити в кафе, що напроти їхнього будин-
ку. Вона сідала біля вікна, замовляла чашечку кави і го-
динами спостерігала за вікнами квартири, в якій про-
жила своє життя, в якій виросли її діти. Реґіні було 
прикро, що її сини загинули, а ця молода жінка, чужо-
земка, зуміла вистояти, випливти в цьому страшному 
вирі життя. Вона любила Вікторію і онуків по-своєму, 
дивувалася її силі і волі. Інколи невістка заходила до неї 
в кафе – і тоді вони говорили про дітей або сиділи мовч-
ки, поглядаючи на вікна їхнього будинку, і кожна згаду-
вала своє.

Вікторія обжилася, вже й автомобіль купила, щоправ-
да в кредит. Їй потрібен був транспорт для зручності і 
вчасності обслуговування клієнтів. Кожного вихідного 
їздили з дітьми відпочивати до Юрмали, на море. Вона 
часто відчувала на собі зацікавлені погляди чоловіків, але 
вони її не хвилювали. Та на одного вона сама звернула 
увагу. Дуже вже схожий був на чоловіка, Сашу. Тільки 
якийсь неохайний, неголений. А погляд його, Сашка. І 
ніс гострий, чоло високе. Чоловік відчув на собі пильний 
погляд. Вони зустрілися очима. Він стрепенувся і різко 
відвів очі. Ще раз поглянув у її бік – і пірнув у натовп. 
Вікторія, не думаючи, кинулася його наздоганяти. 

– Ти хто? – вхопила його за сорочку. – Чому втікаєш, 
як злодій? 

– Не впізнаєш? – почула знайомий голос, а може то їй 
здалося? 

– Сашо, ти? – прошепотіла Вікторія. – Звідки? Де ти 
був? 

– Не бійся, не з того світу, – враз помітив в її очах пере-
ляк.

Вони сиділи в парку на лавочці, як колись. Від хвилю-
вання в неї дрібно цокотіли зуби і змокріли долоні. Віка 
відчувала, як стукало його серце, а може то її власне, чула 
його дихання. Вона торкнулася пальцями його руки, він 
не відповів. Їй хотілося кинутися йому на груди і зарида-
ти на весь світ, але стрималася. Це був чужий чоловік, від 
якого тхнуло спиртним. Сашко байдуже розповідав..

Тоді, дев’ять років тому він виїхав в інше місто, з ко-
ханкою. Прожив з нею кілька років, там у нього народи-
лося два сини. Та коли жінка побачила, що з нього нічого 
взяти – ні грошей, ні квартири, ні інших талантів, вона 
його вигнала, як ледачого пса. Чому не сказав нічого Ві-
кторії? Щоб не травмувати. Та й соромно було перед 
батьками і нею.

– Невже оті поневіряння по моргах, по відділеннях 
міліції, не були травмою для нас? – вона тихо піднялася 
і пішла доріжкою парку. Для чого йому знати, що через 
нього помер батько, що... Ні, йому це не потрібно, бо він 
– мертвий... Для нас він помер давно. Бідна мати, як їй 
сказати про синову нелюдську жорстокість.

Вікторія кілька днів не знаходила спокою, то вона 
раділа, що Сашко живий, то гнівалась на нього. Ні дітям, 
ні свекрусі не зізналась. Їй здавалось, що то все привиді-
лось. Чому ж вона не розпитала, де він живе? А як він 
знову зникне?

Цього разу Сашко не забарився – через кілька тижнів 
Вікторію викликали до суду. Він хотів відсудити частину 
її квартири. Не прийшов, не кинувся в ноги, не попросив 
прощення в неї, в матері, дітей, а нагло через суд вирішив 
відібрати квартиру. Ні, вона буде боротися, і переможе. 
Школа виживання стала способом її життя.

...Темно-синє, аж чорне Балтійське море, ніжне сонечко 
і хвилі, що пустуючи набігали на пісок, лагідно обціло-
вували ноги. Як добре, що вона послухала дітей і приїха-
ла з ними сюди відпочити. Донька приїхала із своїм 
хлопцем. Вони бавилися в морі, ніжилися на піску. Потім 
хлопець притулившись до вушка доньки щось зашепотів.

– Сонечко, виходь за мене заміж, я зроблю тебе щас-
ливою… – почулися Вікторії його слова. Чи то був шепіт 
хвиль? Намарилось...

– Ох, ця клята українська емоційність! – різко відвела 
від них погляд в далечінь.

Любов АНДРІЄВСЬКА

ОХ, ЦЯ КЛЯТА 
УКРАЇНСЬКА 
ЕМОЦІЙНІСТЬ! 
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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

– Я тебе ненавиджу! Це ти винна, що мій 
син лежить прикутий до ліжка! Забирайся 
геть з нашого життя! – сказала напівшепо-
том матір Геннадія. Дівчина опустила голо-
ву і вийшла. Вона не  знала, що їй робити 
далі, як врятувати коханого? Як взагалі 
жити? Єдине, що спало на думку, їхня клят-
ва на вірність біля старого дуба.

Стефа вперше прийшла на дискотеку і тому 
стояла в кутку, звикала. Прийти сюди її вмо-
вили подруги, вони обіцяли швидко поверну-
тися, але здавалося, що їх немає цілу вічність. 
Голосно гриміла музика, хтось реготав, хтось 
курив, дівчата звивалися у  незрозумілому 
танці. Хлопці обводили поглядом кожну час-
тину їх тіл й обирали собі іграшку на сьогод-
нішній вечір. Стефі здавалося, що вона втра-
пила у якийсь дивний світ, де стерті усі грані 
дозволеного. Вона забилася у  куток і хотіла 
здаватися непомітною, намагалася осмислити, 
що змусило цих людей сюди прийти і чому 
вони так себе поводять. Раптом хтось дотор-
кнувся до її плеча: 

– Чого сумуєш, іди випий чого-небудь і 
розважся! – вигукнув до неї симпатичний 
хлопець із приємною усмішкою. 

– Ні, дякую, я  чекаю подруг, – відповіла 
дівчина і відвернулася. 

У ту мить хлопець оцінив ситуацію і ви-
рішив, що дівчина симпатична, хоч і просту-
вата, але є сенс зачекати її подруг, може, вони 
йому сподобаються ще більше. 

А далі слово за слово, й попливла розмова. 
Хлопець розмовляв весело і невимушено, 
а Стефа трішки соромилася, та він намагався 
зробити усе, щоб вона забула про свої комп-
лекси. Вони незчулися, як прийшли дівчата, 
але Геннадію вони вже були непотрібні. Він 
розгледів у  Стефі чисту, прозору і чарівну 
душу. Ще ніхто і ніколи не говорив з ним так 
просто, без  недомовок і користі, а  найголо-
вніше – без підступної брехні. 

Йому подобалося жити у світі вседозволе-
ності, але душа була виснажена, вона прагну-
ла духовної чистоти, а головне – любові. Ген-

надій завжди був фаворитом серед жінок, він 
мав приємну зовнішність і гарні манери, ді-
вчата просто падали до його ніг після першо-
го побачення. Але вже нецікаво було заводи-
ти стосунки із жінками, які мали гарну об-
гортку, а  всередині були порожніми, як по-
рхавки. 

Він вирішив, що зробить усе для того, щоб 
дівчина, яка стоїть поряд, була щасливою. 

– Якщо тобі тут не  подобається, я  можу 
провести тебе додому, – запропонував Гена і 
побачив радісну усмішку Стефи. 

Вони йшли містом і раділи кожному ліх-
тарю, кожному світлу у  вікні, кожній зірці 
на небі. Сьогоднішній вечір був для них осо-
бливим. Геннадій знав це, а Стефа – відчувала 
усім своїм серцем. 

Він зателефонував зранку, і вони зустріли-
ся знову, ніби цієї нічної розлуки і не  було. 
Ніби вони знають одне одного тисячу років. 

Вони зустрічалися щодня і не  могли на-
сититися спілкуванням. 

– Давай дамо клятву, що завжди будемо 
разом, – запропонував Гена. – Клянуся, а цей 

старий дуб нехай буде свідком моєї 
обіцянки, – сказав він. 

– А я, я обіцяю любити тебе все 
життя! – сказала Стефа і закріпила 
свою обіцянку пристрасним поці-
лунком. 

Молоді люди незчулися, як про-
минуло півроку і настало літо. Від-
так вони мали змогу поїхати на від-
починок і годинами, днями, тижня-
ми бути наодинці зі своїм коханням. 
Як довго вони про це мріяли, як 
часто собі це уявляли. Але доля роз-
порядилася інакше. 

У день виїзду на відпочинок Сте-
фі зателефонував Гена, його голос 
був збентеженим і вона одразу зро-

зуміла, що сталася біда: 
– Моя мама в  лікарні, у  неї інфаркт, їдь 

без  мене, кохана. Відпочинь за  нас обох… 
Я тобі ще зателефоную. 

Дівчина поклала слухавку і заплакала: 
– Чому так завжди, за  щастям іде біда? 

Чому… 
Сліз уже не  було, потрібно було збирати 

речі, або здавати квиток у касу. Стефа вирі-
шила послухати коханого. Вона заспокоїла 
себе тим, що Генина мама видужає і він хоч 
на останні декілька днів приїде до неї. 

Минуло два тижні, відпочинок без коха-
ного був нудним і сірим, до того ж до Стефи 
весь час чіплялися хлопці із незрозумілими 
пропозиціями. Її це дратувало ще дужче. А до 
того  ж він уже два дні не  відповідав на  її 
дзвінки. Стефа продумала вже купу варіантів 
про те, що телефон викрали, що Гена його за-
губив, а, може, він зламався. Саме під час 
чергових роздумів мобільний заграв знайому 
мелодію, на екрані з’явилося фото коханого. 
Стефа з радістю натиснула кнопку і викрик-

нула: 
– Геночко, нарешті! Де ти був? Чому 

не дзвонив мені так довго? Що з твоїм теле-
фоном? 

У відповідь вона почула жіночий голос: 
– Гена попав в аварію, він зараз в реаніма-

ції, лікарі нічого не обіцяють! Він хотів зро-
бити тобі сюрприз. Взяв таксі, поспішав 
на поїзд. Що я буду робити без свого синочка? 
– заголосила мама і розмова обірвалася голо-
сним плачем. 

…Стефа зайшла в  палату, Гена лежав 
на ліжку, білий, мов стіна. Дівчина погладила 
його по щоці і зрозуміла, наскільки рідним 
він став для неї за ці декілька місяців. У цю 
мить вона була здатна віддати усе, тільки щоб 
він розплющив очі, підвівся і заговорив до неї. 
Їх усамітненість тривала недовго. У  палату 
зайшла жінка, Стефа одразу зрозуміла, що це 
мама Геннадія. У неї було сиве волосся, змар-
нілий вигляд і наповнені горем очі. 

– Я тебе ненавиджу! Це ти винна, що мій 
син лежить прикутий до ліжка! Забирайся 
геть з нашого життя! – сказала вона напів-
шепотом. 

Дівчина опустила голову і вийшла. Вона 
не знала, що їй робити далі, як врятувати ко-
ханого? Як взагалі жити? Єдине, що спало 
на думку, їхня клятва на вірність біля старого 
дуба.  Вона прийшла до дерева і почала моли-
тися. Вона запримітила на стовбурі величез-
ного дуба невеличкий пагонець. Зрозуміла, що 
це добрий знак, їх кохання житиме далі. Вона 
зірвала гілочку і пригорнула її до серця, так, 
як би хотіла зараз пригорнути свого коханого. 

Наступного дня матір прийшла в  палату 
сина і не  повірила своїм очам. Гена сидів 
на ліжку, він повернувся до неї і вона побачи-
ла у нього в руках дубову гілочку. 

Тетяна ЧИРВА

ВОНА ПРИЙШЛА ДО ДЕРЕВА І ПОЧАЛА МОЛИТИСЯ 



29

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
17 лю

того 2023 №
 7

 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)

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035



All real estate advertising in this newspaper is subjected to the Federal Housing Act, according to which 
it is illegal to advertise any preference, limitation or discrimination based on race, color, religion, sex, 

handicap, family status or national origin, or an intention to make any such preference or discrimination 
in the sale, rental of financing of housing. In addition the Illinois Human Rights Act prohibits 

discrimination based on age, ancestry or marital status. “Ukrainske Slovo” newspaper will not knowingly 
accept any advertising for real estate, which violates the law. All real estate properties advertised are 

available on an equal opportunity basis. To report acts of discrimination, contact directly the U.S. 
Department of Housing and Urban Development.

vpayuk@yahoo.com
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$5 off 25$

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 

 ЗДАЮ В РЕНТ

РЕНТ. Квартира  
в бейсменті:  

три окремі кімнати, які 
закриваються на замок, 

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

близько автобусної 
зупинки. 

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

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

Family in Chicago  
is looking  for a 

personal nanny. ulgarian 
speaking is a plus.   

Please contact 
wenaw87299@mldsh.

com

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

Забираємо з дому.  
847-312-6508 #8 

Потрібен водій CDL 
3000-3500$  
за тиждень.  

Тел (773)600-5114 

General  
Construction Work  
People needed for 

furniture assembling 
ASAP.  

Tel. 847.437.5590

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

elderly? Do you want 
flexible job hours, great 

benefits?  
Call us at: Tel. 

630.3059100 or go 
to assistinghands.
com/`naperville

РІЗНЕ
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Гороскоп
Овен  (2 1 .03 –20.0 4) 

На перший план вийду ть 
сiмейнi справи, особливо сто-
сунки з близькими. Не забу-
вайте, що словом можна як 
надихнути, так i образити. 
Тобто вашi висловлювання у 
стосунках з усiма матимуть 

особливу вагу. Незважаючи, що основнi подiї 
стосуватимуться особистих справ i родини, 
не забувайте i про роботу. Тактика «на авось» 
– не кращий вибiр, зiрки закликають вас до 
активних дiй. Доведеться докласти багато сил, 
щоб поліпшити своє матеріальне  становище 
або принаймні утримати його на попередньо-
му рівні. Приємні емоції дозволять трохи 
розслабитися й забути про неприємності. Мрії  
реалізуються у вигляді конкретних ділових 
пропозицій. Піднесення в  особистому житті 
позитивно вплине на професійний успіх. 
Хороший настрій  допоможе продукувати 
блискучі ідеї, корисні для подальшої кар’єри. 

Телець (2 1 .0 4–2 1 .0 5) 
Ідеальна сфера застосування 
сил – ваша оселя та iнтер’єр. 
Це i корисне, i захопливе за-
няття. Не плануйте нiчого 
нового, зокрема це стосується 
фiнансових справ. Не берiть 

близько до серця те, що вiдбувається на 
роботi. Настав  час переглянути деякі погляди  
і стосунки. У вівторок ви налаштовані  на 
пусті балачки і нераціональні  грошові ви-
трати. Якщо ви закохані, то вам вдасться 
справити враження на предмет свого обо-
жнювання. Застрахуйтеся  від переживань і 
хвилювань у  середу, коли ваша нервова сис-
тема дуже збуджена. Парадоксально, але те, 
що іншим шкодить, вам може піти на користь, 
навіть сварка. Намагатиметься  розширити 
поле діяльності. Для цього  будуть усі переду-
мови: приплив фізичних і творчих сил, нове 
коло знайомств. 

Близнюки (2 2 . 0 5 –2 1 . 0 6) 
Тиждень буде доволi насиче-
ним, тож сумувати вам буде 
нiколи. Але берiться лише за 
те, що добре знайоме, iнакше 
ризикуєте наробити поми-
лок. Наприкiнцi тижня вам 
вдасться втiлити давню мрiю 

або вiдкрити для себе нове захоплення. 
Переживає період нервового напруження, 
стресів, захворювань, пов’язаних з інфекці-
ями. Вдома все буде прозаїчно й  одноманіт-
но, ви змушені будете виконувати рутинну 
роботу і побутові обов’язки. У любовно-ро-
мантичній сфері настає пауза. Зірки дають 
вам шанс не тільки зайняти  нові позиції, 
але й міцно на них  закріпитися. В особис-
тому житті  варто діяти за правилом, що від  
добра добра не шукають. Уникнути стресів 
у середу буде складно, тим більше, що ви їх 
самі провокуватимете. У вихідні знову без-
соння. Має шанс реалізувати заплановане. 
У цей  час для вас дуже важливо оцінити  
професійні якості людей, з якими  ви пра-
цюєте. Вибирати вам – кого наблизити, а з 
ким і розлучитися. 

Рак (2 2 .0 6 –23 .07 ) 
Найважливiшi справи пла-
нуйте на буднi. На перший 
план на цьому тижнi вийдуть 
сiмейнi та побутовi клопоти. 
Професійна  сфера обіцяє бути 
насиченою різноманітними 

подіями, іноді цілком несподіваними. Допо-
мога друзів і партнерів сприятливо вплине 

на вашу діяльність. Фінансове  питання може 
стати причиною сімейних сварок. Остерігай-
теся втручання  у ваше особисте життя сто-
ронніх осіб. Творчий потенціал зростає, ви 
зможете спілкуватися з партнерами по бізне-
су на рівних. У середині тижня доведеться 
звітувати  на роботі і вдома про те, наскільки  
ви спроможні керувати грошовими  і матері-
альними ресурсами. Ваша чарівність і до-
тепність дозволять «колекціонувати» зали-
цяльників. Займає  жорстку, непоступливу 
позицію, внаслідок  чого може постраждати 
кар’єра або  зіпсуються стосунки з колегами. 
У четвер може виникнути публічний скандал 
через розкриття особистої таємниці. Далеко 
не всі плани реалізувалися, особливо про-
фесійні. 

Лев (24 .07–23 .0 8) 
Цей тиждень сприятливий для 
дiлової активностi, вам удасть-
ся вирiшити питання, якi 
здавалися «замороженими». 
Реалізація  професійних пла-
нів залежатиме від  вашої ін-

туїції. Головне – із усіх порад, які даватимуть 
друзі, вибрати  найкращі і найперспективніші. 
У  грошовій сфері можна розраховувати тіль-
ки на допомогу сім’ї. Все іде  згідно з планами. 
Лише в середу ви змушені займатися не тими 
справами, які намічали. Проте невеликі стре-
си середи і четверга не заважають отримати 
загальний позитивний результат. З фінансами 
не зовсім стабільно. Особисте життя приємно 
різноманітне. Тримайте  ситуацію під контр-
олем, хоча деякі  зміни в планах все-таки бу-
дуть. На любовному горизонті майже без-
хмарно. До декого повернеться давнє кохання. 
І хоча вогонь пристрасті пригас, зірки скоро 
подарують вам новий приплив сил. Буде не-
покоїти головний біль. Мозок відчуватиме 
кисневе голодування. Особливо чутливі люди 
можуть знепритомніти. 

Діва (24 .0 8 –23 .09) 
Найактивнiшою буде друга 
п о л о в и н а  т и ж н я .  З а 
необхiдностi ви зумiєте пока-
зати себе у вигiдному свiтлi. 
Чудовий перiод для завершен-
ня давнiх справ, вам треба 

нарештi розставити всi крапки над «i». Мину-
лі  помилки і нереалізовані плани  будуть 
тяжким тягарем лежати на вашій  совісті. У 
середу посиляться інтриги, плітки, заздрощі. 
Період небезпечний  для вашої кар’єри, від-
носин з  оточенням. Багато що буде залежати 
від  того, наскільки ви здатні оцінити  ситуа-
цію. Повинна скористатися сприятливим 
розташуванням  світил і досягти підвищення 
на службі. Якщо бачите, що у вас є знання, 
досвід і, головне, свіжі ідеї, сміливо  заявляй-
те про себе. У четвер зверніть увагу на дієту 
- ви схильні об’їдатися і набирати зайву вагу. 
У молодій сім’ї народжується дитина. 

Терези (24 .09–23 . 10) 
Не витрачайте марно сили, на-
магаючись зробити бiльше, нiж 
можете. Трудовi подвиги нiхто 
не оцiнить. Друзi та знайомi 
можуть пiдказати вам цiкавi 
iдеї i дати кориснi поради. На 

непередбачувані  ситуації на роботі реагуйте 
спокійно – все повинно залагодитись само 
собою. Амурні справи принесуть багато при-
ємних хвилин. Сімейний бюджет дозволить 
зробити невеликі подарунки. Починаючи з 
середи, спостерігатиметься спад активності, 
дадуться взнаки недоспані  ночі і загальне 
перенапруження. Несподівані спонтанні ви-
трати призводять до фінансових труднощів. 
У сімейному  житті головні проблеми з ремон-
том побутової електротехніки. У четвер 
близька людина вимагає від вас  неможливого. 
З п’ятниці можна починати втілювати в жит-
тя нові сміливі ідеї. 

Скорпіон (24 . 10 –2 2 . 1 1) 
Не забувайте, що iнiцiатива 
буває покарана, тому не рвiться 
на передову. Це стосується як 
сiмейного життя, так i роботи. 
Налаштований  поліпшити свої 
перспективи на майбутнє. У 

роботі з партнерами знаходите  спільну мову 
і вони сприятимуть  досягненню цілей. У осо-
бистому житті - майже безхмарно. Зверніть 
увагу  на нові знайомства, серед цих людей 
може бути ваше «єдине кохання».Не сумуйте, 
якщо перші дні тижня не дадуть бажаних 
результатів. Середа - переломний день, коли 
удача повертається до вас. У справах бізнесу 
вирішальне слово залишається за вами. Хо-
лодний, тверезий розум знадобиться в суботу 
для з’ясування стосунків з членами родини. 
Не гарячкуйте, подумайте, перш ніж виноси-
ти вердикт. Робіть уранці дихальну гімнасти-
ку. Частіше бувайте на свіжому повітрі. 

Стрілець  (23 . 1 1–2 1 . 1 2) 
Ви отримаєте цiкаву й корис-
ну iнформацiю, намагайтеся 
не вiддалятися вiд людей. 
Чудовий час для того, щоб 
щось змiнити в собi або у сво-
є м у  ж и т т i .  Д о в i р т е с я 

пiдказкам долi. Вас, вiрогiдно, потягне на 
подвиги, але не поспiшайте спалювати мости, 
якщо, наприклад, вирiшите змiнити роботу. 
В усьому дiйте поступово, не рубiть iз плеча. 
Не вiдмовляйтеся вiд сторонньої допомоги. 
Чим би ви не займались, необхідно пам’ятати, 
що ви не завжди й не в усьому маєте  рацію. У 
вівторок інтуїція може підказати  нове дже-
рело прибутку. У середу і четвер ви в чудовій 
енергетичній формі. Друзі мають  до вас сер-
йозні претензії, можливо, це просто ревнощі. 
До п’ятниці змінювати місце роботи чи про-
живання небажано. У комерційних справах 
не варто проявляти слабкість характеру і до-
зволяти сісти собі на шию. Непродумані ба-
жання перемін викликають у членів вашої 

родини почуття нестабільності і невпевненос-
ті. У вихідні на вас чекає надзвичайна любов-
на пригода.  Не проводьте біля комп’ютера чи 
перед екраном телевізора цілий день. 

Козеріг (22 . 1 2–20.01) 
Найцiкавiшою буде перша по-
ловина тижня: у цей час на вас 
чекають дивнi повороти долi. 
Вашi плани рiзко змiняться. 
Дiйте згiдно з обставинами. 
Настав  час реалізувати нові і 

навіть нестандартні плани. Проте не будьте 
надто амбітні і авторитарні  – ці якості вам 
лише нашкодять. У романтичній сфері не 
випускайте ініціативу зі своїх рук, сміливо 
телефонуйте і призначайте побачення. Через 
консервативний підхід до вирішення  питань 
бізнесу можуть виникнути суперечки з парт-
нерами. Четвер - день емоційної нестабіль-
ності, коли хочеться змін, зокрема в особис-
тому житті. Ідея купити чи обміняти житло 
добра, але передчасна. Зачекайте кілька днів. 
Натомість можна вирушати у закордонні по-
їздки. У вашій  голові зароджуються нові 
плани. Начальство з середини тижня буде 
налаштоване  щодо вас більш доброзичливо. 
Підвищений емоційний та сексуальний тонус 
дозволить насолоджуватись життям. 

Водолій (21 .01–19.02) 
Вашi давнi починання прине-
суть свої плоди – iдеї, якi здава-
лися оточуючим нереальними, 
стануть перспективними. За 
необх i д нос т i  ви зна й де те 
взаєморозумiння з людьми у 

будь–якiй ситуацiї. У вас буде привiд вiдчути 
себе супергероєм – треба допомогти оточую-
чим або розрулити на роботi складну 
ситуацiю. Словом, тримайтеся! Успіхи  на 
професійній ниві залежатимуть від  ставлен-
ня до вас керівництва  взагалі і колег зокрема. 
Є  небезпека переоцінити власні сили. Ці дні 
можуть стати переломними  у долі – ви маєте 
шанс познайомитися з людиною, яка відіграє 
велику роль у вашому житті. Ви змушені  за-
йматися вирішенням матеріальних проблем, 
нерухомістю, дітьми та їх проблемами. Багато 
Близнюків перестануть вагатися щодо май-
бутньої діяльності - профіль роботи нарешті 
буде обрано. У вихідні можуть поновитися 
давні любовні зв’язки, критичний період у 
романтичних стосунках минає. 

Риби  (20.02–20.03) 
Багато що залежить вiд вас – на 
руках достатньо козирiв, щоб 
дiяти. Не залучайте стороннiх 
людей до питань, якi й самi 
можете вирiшити. У пригодi 

стануть ваше вмiння i неабиякий досвiд. Уже 
з понедiлка у вас з’явиться бажання щось 
змiнити. У роботi перш нiж починати щось 
нове, треба завершити старi справи. Варто 
також вiдкласти вирiшення важливих питань. 
Проблеми, які виникнуть у професійній  сфе-
рі, вимагатимуть від вас сміливих рішень. 
Розумний ризик буде до речі. Будьте готовими 
до того, що вас будуть критикувати як керів-
ництво, так  і співробітники. Надмірна  ініці-
атива на початку тижня не дасть  бажаних 
результатів. У фінансових справах присутня 
ілюзорність. Щастить  у знайомствах з людь-
ми авторитетними, на високих посадах. В 
особистому житті все складається добре - ви 
почуваєтесь на висоті. Будьте обережними на 
тренуваннях – погіршується еластичність 
тканин. Можна пошкодити суглоби. Не під-
німайте важкого.   

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 20 ПО 26 
ЛЮТОГО  2023 РОКУ
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