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ВІДПОЧИНОК

25 січня у Ватикані відбулася зу-
стріч Всеукраїнської ради Цер-

ков і релігійних організацій (ВРЦіРО) зі 
Святішим Отцем Франциском. Під час 
спілкування з Папою Франциском релі-
гійні лідери України розповіли про на-
слідки російської агресії проти україн-
ського народу та подякували Його Свя-
тості за духовну, гуманітарну та міжна-
родну підтримку нашої держави.

Під час спілкування глави та пред-
ставники Церков і релігійних організацій 
України засвідчили важливість єднання 
зусиль релігійних діячів України та світу 
у протистоянні російській агресії й ідео-
логії «русского міра». Члени делегації 
подякували Папі за постійну духовну 
підтримку, кульмінацією якої є його 
звернення до українського народу в 
дев’ятий місяць повномасштабної війни. 
Члени ВРЦіРО також подякували Святі-
шому Отцеві за допомогу в подоланні 
гуманітарної кризи та підтримку України 
на міжнародному дипломатичному рівні. 

Від імені української делегації до Папи 
звернувся єпископ Маркос Оганесян, 
Глава Української єпархії Вірменської 
Апостольської Церкви та головуючий у 
ВРЦіРО. У зверненні він наголосив, що 
«для нас є надзвичайно важливою мож-
ливість поділитися з Вами як почуттями 
болю і страждань, які переживає наш 
народ у цей час визвольної боротьби з 
російським агресором, так і прикладами 
жертовної солідарності та відчайдушно-
го героїзму наших цивільних співгрома-

дян і захисників-військових, які прак-
тично втілюють Господню заповідь: 
„Люби свого ближнього, як самого себе“». 
Єпископ Маркос, зокрема, попросив 
Папу оголосити 24 лютого, річницю по-
чатку великої війни, Днем посту і молит-
ви за справедливий мир в Україні.

Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, 
висловив прохання Папі Франциску про-
довжувати його зусилля для повернення 
депортованих росіянами громадян Укра-
їни, зокрема дітей, можливість посеред-
ництва і сприяння у звільненні та по-
верненні додому українських військово-
полонених і несправедливо ув’язнених, 
забезпечення їхніх прав відповідно до 
міжнародних гуманітарних норм.

Блаженніший Святослав передав Папі 
Франциску списки полонених медиків, 
– прохання, яке він отримав від Поважної 

ради «Ордена Святого Пантелеймона». 
Святіший Отець запевнив членів делега-
ції, що докладе всіх необхідних зусиль 
для їх звільнення.

Звертаючись до делегації, Папа Фран-
циск подякував за єдність релігійної 
спільноти України. «Це для мене над-
звичайно важливо. Ви, як діти однієї 
сім’ї, можливо розкидані, але коли мама 
хвора, зібрані довкола неї. Незалежно від 
релігійної належності, чи то юдеї, чи то 
християни, православні, католики, му-
сульмани… Важлива Україна, мама 
Україна, і ваша єдність».

Учасники візиту висловили Папі 
Франциску сподівання, що спілкування 
й обмін думками, які відбулися, сприя-
тимуть Україні та світу в досягненні 
тривалого справедливого миру.

(Закінчення на ст. 6, 7)

ПЕНТАГОН ЗАБЕЗПЕЧУВАТИМЕ 
УКРАЇНУ ЗАСОБАМИ ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ НА ПОЛІ БОЮ

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР 
ЕНТОНІ ДЖ. БЛІНКЕН 
ЗУСТРІВСЯ З ОЧІЛЬНИКАМИ 
КРЕДИТІВКИ «САМОПОМІЧ»

Уся військова допомога від США Україні 
стосується боєздатності і можливості 

мати найкращі шанси досягти успіху на 
полі бою – як-то захисту чи повернення 

суверенної території. 

«Мені дуже приємно почути від ліде-
рів громади про їхні зусилля щодо 
підтримки України та нещодавно 

переселених біженців», – зазначив 
Державний секретар США.

Ст. 3

СВЯТІШИЙ ОТЕЦЬ ФРАНЦИСК 
МОЛИТЬСЯ ЗА «МАМУ УКРАЇНУ», 

ЗАДЛЯ ЯКОЇ ВСІ ГУРТУЮТЬСЯ 

Ст. 8

ПАПА ФРАНЦИСК
ПРИЙНЯВ ГЛАВ ЦЕРКОВ 

І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 УКРАЇНИ
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Історія не знає умовного способу. Водночас інколи важли-

во змоделювати альтернативну історію, аби спробувати 
поглянути на ймовірнісну версію іншого майбутнього й від-
чути, якими будуть наслідки хибного рішення. Особливо коли 
це доленосні рішення, що впливають на долю не тільки окремо 
взятої країни, а й континенту чи всього світу. Наведені нижче 
роздуми навіяні «Рамштайном»-8 та Днем Злуки.

ТРОХИ ІСТОРІЇ
Після Першої світової війни внаслідок розпаду Російської 

та Австро-Угорської імперій на теренах Центральної і Східної 
Європи постали незалежні Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, 
Польща, Чехословаччина, Україна. Радянська Росія визнала 
незалежність Фінляндії. Польща захистила себе від російської 
агресії з допомогою українського війська – диво на Віслі. Кра-
їни Балтії стали незалежними. Українська Народна Республіка 
(УНР) не вистояла у 20-х роках минулого століття перед росій-
ською навалою.

Але вже наприкінці 1930-х і Центральна Європа не змогла 
встояти проти тогочасного «альянсу зла» – гітлерівського 
Третього рейху та сталінського СРСР. Мюнхенська змова при-
звела до знищення Чехословацької держави. Пакт Молотова–
Ріббентропа знищив не тільки Польщу, а й країни Балтії, що 
не встояли перед радянським агресором. Фінляндія зберегла 
свою незалежність, але втратила частину території.

Небажання тодішнього Заходу протидіяти «альянсові зла» 
через ланцюжок хибних оцінок та дій, заплющення очей на 
геноцид українців у 1930-х, толерування нацистському режиму 
зрештою призвели до Другої світової війни. Вона принесла 
страждання Європі і всьому світу, десятки мільйонів загиблих, 
зруйновані міста, села, скалічені долі людей, ненароджені жит-
тя….

УНР не отримала належної допомоги тодішнього Заходу, 
чвари всередині країни та «солодкі» комуністичні ідеї з Росії 
про «землю і волю» зробили свою справу. Як наслідок, загарб-
ник, отримавши контроль над країною, вдався до нищення 
української нації Голодомором, інший загарбник – нацистська 
Німеччина – згодом окупував усю територію України. Радян-
ське визволення від нацизму відновило російське ярмо Украї-
ни. Пройшовши через втрату незалежності у 1920-х, Голодомо-
ри 1932–33/47–48 рр., Другу світову, через терор і репресії 
московських режимів, Україна відновила свою незалежність у 
1991 році.

А якщо задатися питанням, чи була б узагалі можливою 
Друга світова, попри всі бажання Гітлера і Сталіна змінити 
мапу Європи на свою користь, якби збереглася УНР, що стала 
б елементом поясу незалежних держав між радянською Росією 
та Європою від Арктики до Чорного моря? Якби США не ви-
знали СРСР у 1933 році? Якби Захід не змирився з аншлюсом 
Австрії? Якби Франція і Велика Британія виконали свої 
зобов’язання перед Чехословаччиною? Ймовірно, війни в Єв-
ропі не було б, бо був би силовий баланс, що урівноважував би 
агресивні режими в Берліні та Москві. Тоді вони не були б 
такими сильними, а країни в просторі між Балтикою і Чорним 
морем – такими слабкими, маючи як власні армії, так і реальну, 
а не декларативну підтримку тодішнього Заходу – Великої 
Британії, Франції та США.

Повернімося до сьогодення. Багато сучасних істориків, по-
літологів, мислителів знаходять чимало схожого в нинішніх 
подіях із тим, що було перед світовими війнами. Що коли б 
російський спецназ вибили з аеропорту Пріштини в 1999-му, 
як це був готовий зробити американський генерал Веслі Кларк? 
Що коли б замість перезавантаження Росію жорстко покарали 
санкціями за вторгнення в Грузію 2008-го? Чи було б вторгнен-
ня в Україну у 2014-му? Що коли б у відповідь на російську 
агресію проти України у 2014-му не тільки не будували б «Пів-
нічний потік-2», а й відмовилися б від використання першого, 
та й російських енергоносіїв узагалі? Чи були б повномасштаб-
не вторгнення Росії в Україну 2022-го, ядерний шантаж, по-
грози «бомбити Берлін, Париж, Лондон»?

ЩО ЗА ВІРТУАЛЬНИМ ОБРІЄМ?
Далі – стисло й пунктирно темна альтернатива, якщо лінія 

сучасних чемберленів та даладьє на кшталт Саллівана у США, 
Шольца в Німеччині чи Шалленберга в Австрії стосовно так 
званого «дипломатичного врегулювання війни в Україні» ві-
зьме гору.

Перемога Росії і поразка України буде не тільки поразкою 
окремо взятої держави-не члена НАТО і ЄС, вона стане ката-
строфою для Європи, Заходу і всього світу. Це запустить різно-
швидкісну й резонансну ланцюгову реакцію негативних 
трансформацій як на континенті, так і у світовому масштабі:

Зменшення глобального простору свободи і демократії й 
автоматичне збільшення глобального простору авторитаризму 
і клептократії. Ренесанс і посилення трампізму у США та пу-
тінферштеєрства в Європі. Критичне падіння авторитету США 
як лідера Заходу та посилення антиамериканізму в Європі. 
Посилення китайських впливів у Європі за сприяння європей-
ців, як меншого зла порівняно з сусідньою Росією. Право сили 
отримує на десятиліття наперед більшу вагу, ніж сила права 
через: обнуління значущості «Декларації принципів, якими 
держави-учасниці керуватимуться у взаємних відносинах» та 
Заключного Акта НБСЄ 1975 року; остаточну девальвацію та 
маргіналізацію ООН і ОБСЄ; остаточну дискредитацію гаран-
тій безпеки з боку ядерних держав без’ядерним; остаточний 
крах режиму нерозповсюдження ядерної зброї; нездатність 
провідного світового безпекового альянсу НАТО зупинити 
війну на його східних кордонах. Остаточну десуверенізацію та 
поглинання Білорусі Росією. Знищення Росією слабких демо-
кратій у Молдові та Грузії. Зростання потенціалу російського 
авторитаризму та агресії за рахунок поглинання ресурсів 
України і Білорусі (людських, аграрних, критичної сировини, 
транспортної та енергетичної інфраструктури). Розміщення 
тактичної ядерної зброї РФ на території України та Білорусі 
поблизу східних кордонів НАТО. Мультиплікативний ефект 

зростання агресивності інших авторитарних 
режимів – Китаю, Ірану, Північної Кореї. Поси-
лення російсько-іранської осі з провокуванням 
воєн на Близькому Сході – з Саудівською Араві-
єю та Ізраїлем. Зміцнення тиранії режиму Асада 
в Сирії. Появу нових ядерних держав (Іран, Са-
удівська Аравія, ОАЕ, Єгипет, Туреччина, Пів-
денна Корея тощо) на тлі загальної неспромож-
ності Заходу зберегти усталений статус-кво 
без’ядерності та безпеки. Перетворення Чорного 
моря на російсько-турецький кондомініум за 
домінування Росії. Орбанізацію Центральної та 
Південної Європи: Угорщина, Болгарія, Словач-
чина прагматично переорієнтуються на сильно-
го трендсеттера – Москву. Дисфункцію регіо-
нальних форматів співпраці: V4 та 3SI. Вихід окремих країн з 
НАТО з ініціативи проросійських урядів – Угорщина, Болгарія. 
Воєнну «реінтеграцію» Китаєм Тайваню. Прискорення вста-
новлення домінування КНР в Південно-Китайському морі fait 
accompli. Посилення агресивності Сербії, відновлення спроб 
повернути Косово та здійснити переворот у Чорногорії. Розпад 
БіГ, нову війну на Балканах, що провокуватиметься Росією та 
Сербією задля ослаблення ЄС і НАТО. Дисфункцію НАТО як 
організацію, що не змогла приборкати агресора в його конфлік-
ті з країною на східному фланзі Альянсу. Зростання конфлік-
тності в Європі через «несправедливі кордони», в тому числі 
між країнами-членами ЄС і НАТО: тріанонський ревізіонізм 
угорського режиму з територіальними претензіями до сусідів 
– Словаччини та Румунії; угорсько-словацький конфлікт через 
українське Закарпаття; ескалацію греко-турецького конфлікту 
через намагання Туреччини повернути «блакитну батьківщи-
ну» (частину грецьких островів Егейського моря). Посилення 
російської загрози для країн Балтії та Польщі, пробивання 
Росією Сувальського коридору для сполучення з Калінінград-
ською областю та ізоляції країн Балтії від Польщі. Вимогу РФ 
до країн Балтії та НАТО щодо їхнього виходу з Альянсу та 
проголошення нейтрального статусу під загрозою агресії. Се-
парацію Росією Північного Казахстану з його нафтовими ре-
сурсами та покладами критичних сировинних матеріалів. 
Стимуляцію подальшого прихованого поглинання Китаєм 
Росії, зокрема мінеральних ресурсів Східного Сибіру та Дале-
кого Сходу. Окупацію Росією норвезького архіпелагу Свальбард 
(Шпіцберген). Перехід Арктики під контроль китайсько-росій-
ського тандему за провідної ролі Китаю. Витіснення Китаєм та 
Росією західних компаній і західних впливів з Центральної 

Азії (передусім із Казахстану), де зосереджені великі поклади 
енергоресурсів, критичних сировинних матеріалів, рідкозе-
мельних металів та уранової сировини. Контроль над Тран-
скаспійським міжнародним транспортним коридором та 
Південно-Кавказьким енергетичним коридором (через лояль-
ний режим у Грузії), що ускладнить постачання нафти, газу, 
уранової сировини до ЄС із неросійських джерел. Посилення 
орієнтацій країн Близького Сходу та Північної Африки на 
Росію і Китай. Провокування Росією нових міграційних хвиль 
з Африки в Європу з використанням її присутності в ЦАР, Малі 
та поширенням її впливу на інші країни Сахелю та Екваторі-
альної Африки. Дестабілізацію національних фінансових 
систем країн-членів ЄС і зони євро через необхідність значних 
додаткових витрат на оборону, ОПК та соціальних виплат. 
Хаотизацію Заходу прихованими зловмисними діями Росії з 
перерізання оптоволоконних ліній зв’язку на глибокій воді в 
Атлантиці між Європою та Північною Америкою. Заморожу-
вання «зеленого переходу» Європи, крах Паризької кліматичної 
угоди внаслідок необхідності термінової переорієнтації інвес-
тицій в оборонний та безпековий сектори. Ревеапонізацію 
енергетичних і продовольчих ресурсів через контроль україн-
ської та казахстанської продукції.

ТОЧКА БІФУРКАЦІЇ
Коли між ганьбою і війною деякі лідери європейських кра-

їн в минулому вибирали ганьбу, аби «привезти мир», то як 
наслідок отримали і те, й інше. Коли керуються не принципами, 
а «прагматичними» інтересами, це призводить до безпекової 
катастрофи. Філософія win-win – це для бізнесу, а не для гено-
цидної війни, розв’язаної дев’ять років тому в Європі ревізіо-
ністським режимом Росії. І катастрофа Заходу, якщо гору ві-
зьмуть «втома від війни», «прагматичні» інтереси «миру», на-
стане не колись, у далекому майбутньому, а розпочнеться не-
гайно. Путінська орда (новітні східні варвари) не має наміру і 
не буде зупинятися. Їх можна зупинити, тільки знерухомивши. 
А для цього Україні потрібна зброя – без умов, обмежень, ви-
нятків.

Ідеться про те, як, відштовхнувшись від негативного мину-
лого досвіду, можна уникнути повторення помилок та запо-
бігти новій світовій війні. Російську агресію проти України на 
Заході чомусь називають «війною в Україні», тоді як агресор 
не приховує, що Європа, США – Захід в цілому насправді є його 
ворогом, його ціллю, яку він хоче знищити.

Перемога України – це спільна Перемога, одна для всіх сил 
демократії і свободи. Політики постійно мусять робити вибір 
між різними варіантами рішень. Кожен вибір розгалужується 
до нескінченної кількості віртуальних реальностей, але це за-
вжди вибір між світлом і темрявою. Світові важливо уникнути 
темної альтернативи Перемозі України. Світові потрібна по-
разка авторитаризму, людиноневисництва, клептократії, тобто 
– поразка Росії!

Михайло ГОНЧАР

ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ: ЯКОЮ МОЖЕ 
БУТИ ТЕМНА АЛЬТЕРНАТИВА

ЩО СТАНЕТЬСЯ В ЄВРОПІ І 
СВІТІ, ЯКЩО ПЕРЕМОЖЕ РОСІЯ
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В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB

847-808-9500 У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

_____________________________________
АВТОМОБІЛЬНІ АВАРІЇ
МОЖЛИВА КОМПЕНСАЦІЯ У ВИПАДКАХ:

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

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

МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ
_____________________________________

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

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

водія (CDL) в штаті Іллінойс
_____________________________________

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

EXPUNGEMENT
 Чистка кримінальної справи з бази даних поліції і суду

1020 N. MILWAUKEE AVE., 
SUITE #312 

DEERFIELD, IL 60015
WWW.LAURAGOLUB.COM

attorney@lauragolub.com

Laura GolubLaura Golub
Attorney  at Law

Надавати допомогу Україні і надалі 
підтримують обидві партії Конгресу 
США.

Про це  повідомив  Президент США 
Джо Байден.

«Ми і надалі гово-
ритимемо про продо-
вження нашої під-
тримки України. І ця 
ідея – як і деякі з тих, 
які вже реалізовані – 
має підтримку обох 
п а р т і й  (Кон г р е с у 
США – ред.)», – зазна-
чив американський 
Президент.

За словами Джо 
Байдена, Сполученим Штатам вдалося 
об’єднати країни Заходу у підтримці 
України.

«Ми об’єднали Захід так, як вже дав-
но не було, включаючи залучення Япо-

нії та інших євразійських країн, які ін-
вестували в майбутнє України», – на-
голосив Джо Байден.

Нагадаємо, раніше Державний де-
партамент США  за-
кликав усі країни сві-
ту активізувати допо-
могу Україні.

 «Дякуємо Прези-
денту Джо Байдену 
за ще одне вагоме рі-
шення надати Abrams 
Україні. Вдячні аме-
ри к а н ц я м з а   п і д-
тримку керівництва! 
Це  важливий крок 
на шляху до перемо-

ги. Сьогодні вільний світ як  ніколи 
об’єднався заради спільної мети – звіль-
нення України. Ми рухаємося вперед» – 
написав Володимир Зеленський.

Уся військова допомога від США 
Україні стосується боєздатності 

і можливості мати найкращі шанси до-
сягти успіху на полі бою – як-то захисту 
чи повернення суверенної території. 
Про це на брифінгу заявив прессекре-
тар Міністерства оборони США бригад-
ний генерал ВПС Пет Райдер.

«Ми зосереджені на тому, щоб забез-
печити Україну засобами, які вона може 
використати на полі бою прямо зараз. 
Ми всі дуже уважно стежимо за поточ-
ною ситуацією там, оскільки Україна 
намагається переоснаститися та під-
готуватися до продовження наступаль-
них операцій уздовж ліній», – зазначив 
Пет Райдер.

Він також повідомив, що США і на-
далі допомагатимуть Україні звільняти 
свої території від російських загарбни-
ків.

«Дивлячись на наші стосунки з Укра-
їною у сфері безпеки, ми збираємося 
продовжувати говорити не лише про їх 
короткострокові потреби, а й про їхні 
середньо- та довгострокові потреби, і це 
завжди було так і буде надалі», – наголо-
сив Пет Райдер.

А тим часом Олексій Резніков провів 
телефонну розмову з Ллойдом Остіном 
та анонсував гарні новини для України. 
Про це  Олексій Резніков написав у твіт-
тері.

«Мав телефонну розмову з Міністром 
оборони США Ллойдом Джеймсом 
Остіном III. Обговорили результати 
зустрічі у форматі Ramstein-8, подальше 
посилення української армії, включаю-
чи постачання танків і технічне обслу-
говування нового озброєння. Незаба-
ром буде оголошено більше хороших 
новин. Ми маємо повну довіру та силь-
ну підтримку. Разом до перемоги!» – на-
писав Олексій Резніков.

У четвер Посол Сполучених Штатів 
Америки в Україні Бріджит Брінк на 
чергову  учорашню ракетну атаку  РФ 
проти України  повідомила, що це аж 
ніяк не зупинить підтримку офіційного 
Києва.

«Ще одна жорстока атака, та сама 
стратегічна поразка. Хвилі російських 
безпілотників та ракет не можуть зупи-
нити ні героїчних захисників України, 
її хоробрий народ, ні нашу рішучу єдину 
підтримку», – зазначила Бріджит Брінк.

ДЖО БАЙДЕН: УКРАЇНУ ПІДТРИМУЮТЬ 
ОБИДВІ ПАРТІЇ КОНГРЕСУ США

ПЕНТАГОН ЗАБЕЗПЕЧУВАТИМЕ УКРАЇНУ 
ЗАСОБАМИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА 
ПОЛІ БОЮ
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А Ухваленням наприкінці минулого 
року рекордного – 45-мільярдного 

– пакета невідкладної військової та еко-
номічної допомоги Україні  Сполучені 
Штати Америки знову підтвердили свою 
роль головного партнера України у про-
тистоянні російській агресії (до цього 
допомога США вже дорівнювала близько 
50 млрд дол.). Затвердження цього пакета 
стало для адміністрації Джо Байдена 
своєрідною «страховкою» з огляду на 
можливі негативні наслідки спротиву її 
зусиллям на українському напрямі з боку 
республіканців насамперед через зміни 
до бюджетних процедур.

Чи не є такі побоювання перебільше-
ними, особливо враховуючи наявність у 
лавах республіканців в обох палатах 
Конгресу стійких прихильників України? 
Зокрема, в неділю новообраний голова 
Комітету у закордонних справах Палати 
представників Майкл МакКол заявив, що 
більшість республіканців – за надання 
допомоги Україні, та закликав до постав-
ки важких танків «Абрамс» у нашу краї-
ну. Спробуємо розібратися.

7 січня Палата представників США 
обрала нового спікера в результаті най-
довшого за останні 164 роки голосуван-
ня. Кевіну МакКарті вдалося перемогти 
тільки завдяки значним поступкам 
крайньо правій частині однопартійців, 
що суттєво обмежують його можливості 
ефективно керувати республіканською 
фракцією (зокрема, він був змушений 
погодитися з правом будь-якого конгрес-
мена вимагати голосування щодо довіри 
спікеру та дозволив крайнім правим обі-
йняти керівні посади в ряді ключових 
комітетів Палати представників). Уважно 

ставитися до вимог ультраконсерваторів, 
незважаючи на їхню відносну нечисель-
ність, МакКарті змушує крихкий харак-
тер республіканської більшості в Палаті 
(дев’ять місць), що потребує мобілізації 
всіх наявних голосів фракції заради ухва-
лення необхідних рішень.

Наскільки великим буде їхній вплив 
на законодавчу програму та функціону-
вання республіканської більшості в Па-
латі представників, покаже вже найближ-
чим часом обговорення питання про 
стелю  державного боргу США,  тобто 
визначений законом ліміт запозичень 
уряду США для сплати своїх поточних 
фінансових зобов’язань.

Минулого четверга цей ліміт, який 
2021 року було зафіксовано на позначці 
31,4 трлн дол., було вичерпано. Судячи із 
заяв міністра фінансів США Джанет 
Єллен, вжиті її відомством «надзвичайні 
заходи» здатні утримати ситуацію під 
контролем і запобігти дефолту до почат-
ку червня поточного року. За цей час 
Конгрес повинен законодавчо підняти 
стелю державного боргу, щоби уникнути 
дестабілізації ринків і серйозних негатив-
них наслідків для американської та світо-
вої економіки, подібних до тих, які мали 
місце 2011-го, коли перевищення борго-

вого ліміту спричинило кризові еконо-
мічні явища, що тривали кілька місяців.

Дотепер підвищення стелі державного 
боргу США відбувалося досить часто, і в 
багатьох випадках цей акт супроводжу-
вався законодавчим ухваленням заходів, 
спрямованих на зниження дефіциту фе-
дерального бюджету. Специфічність ни-
нішньої ситуації полягає в ступені рішу-
чості групи ультраконсервативних кон-
гресменів-республіканців обумовити 

збільшення боргового ліміту зменшен-
ням урядових видатків: заради цього 
вони заявляють про свою готовність 
торпедувати будь-які варіанти виходу з 
кризової ситуації, що суперечитимуть 
їхнім вимогам. Це, своєю чергою, різко 
звужує маржу маневру спікера палати та 
поміркованої частини республіканської 
фракції для досягнення компромісу з 
демократами, враховуючи популярність 
поглядів радикалів серед партійного 

ДОПОМОГА США: МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ?
ЧИ ЗМОЖЕ УКРАЇНА ОТРИМАТИ

45 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ
 АМЕРИКАНСЬКОЇ ДОПОМОГИ
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Make Your Wedding 
Memorable,  
Elegant & Modern  
at Chez Hotel
(Previously Known as European Crystal Banquets)

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

Our Top Event Coordinators & 
Team will assist in every detail

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

Tel. 847.437.5590
Email: info@chezhotel.com

«ядра».
З огляду на загострення політичних 

пристрастей з фінансових питань у Кон-
гресі США, виникає цілком виправдане 
запитання: «Чи не постраждає в цьому 
контексті допомога Україні?». Практично 
всі американські колеги, з якими я встиг 
проконсультуватися з цього приводу, 
дотримуються думки, що головний удар 
республіканців у рамках дебатів щодо 
боргової стелі буде спрямований проти 
розширення соціальних програм адміні-
страції Байдена. Найбільш затяті опози-
ціонери навіть заявляють про наміри 
впровадити зміни до таких основополож-
них для американського суспільства 
програм, як соціальне забезпечення та 
медична допомога для найбільш вразли-
вих верств населення.

Втім, зміни, які відбулися в Палаті 
представників, дійсно посилили ризики 
ускладнення процесу надання допомоги 
Україні, оскільки саме Палата відіграє 
провідну роль у визначенні обсягу та на-
прямів фінансування уряду США. Нам 
однозначно треба бути готовими до за-
провадження більш жорсткого контролю 
за виділенням США коштів для допомо-
ги Україні, а також здійснення перевірки 
використання фінансових та інших ре-
сурсів, отриманих нашою державою у 
попередній період. Такої позиції дотри-
мується практично вся республіканська 
фракція у Палаті представників (включ-
но з тими, хто постійно обстоює важли-
вість підтримки України у протистоянні 
російській агресії) на чолі з її керівни-
цтвом: після виступу президента України 
в Конгресі США МакКарті повторив свою 
передвиборну заяву про те, що республі-

канці «не надаватимуть Україні карт-
бланшу».

До тези про необхідність посилити 
контроль за використанням грошей аме-
риканських платників податків, поши-
ренню якої також сприяє економічна 
нестабільність, можна було б поставити-
ся відносно спокійно, якби не дві обста-
вини.

По-перше, це може спричинити за-
тримки у поставках американської зброї 
та обладнання до України, що негативно 
позначиться на здатності ЗСУ реалізову-
вати стратегічні та тактичні завдання в 
цей переламний період війни.

По-друге, серед головних промоутерів 
«посиленого нагляду» – політики, які є 
близькими до Дональда Трампа і подібно 
до нього виступають за скорочення або 
навіть припинення допомоги Україні. 
Зокрема, серед них скандально відома 
конгресвумен Марджорі Тейлор Грін 
(саме вона є авторкою проєкту резолюції 
з вимогою підвищити контроль за надан-
ням Україні військової та економічної 
допомоги), яка обіцяла своїм виборцям, 
що «Україна більше не отримає ні цента». 
Ї ї колега з ультраконсервативного 
«Об’єднання за свободу» конгресмен 
Воррен Девідсон сказав таке: «Ми маємо 
сконцентруватися на тому, щоби стрима-
ти війну, а не збільшувати її масштаб. 
[Надаючи Україні допомогу. – О.Ш.], ми 
показуємо, що ми погоджуємось із збіль-
шенням масштабів війни. Я вважаю, що 
ми повинні надсилати інший меседж». 
Відповідно, він категорично проти надан-
ня Україні додаткової допомоги. Впливо-
вий республіканець Чарльз Рой закликав 
до проведення дебатів щодо продовжен-

ня підтримки України Сполученими 
Штатами. В цьому контексті треба відзна-
чити також появу у Сенаті нового скли-
кання сенатора-республіканця Джеймса 
Венса, позиція якого з української про-
блематики ідентична позиції трампістів 
у Палаті.

Наразі антисимпатиків України в 
Конгресі стримує те, що, згідно з висно-
вком грудневого соціологічного дослі-
дження «Чиказької ради з глобальних 
справ», у США «підтримка сучасної по-
літики щодо економічної та військової 
допомоги Києву залишається міцною»: 
65–66%. Разом з тим на їхню поведінку 
впливатиме та обставина, що підтримка 
допомоги Україні є найменшою серед 
прихильників Республіканської партії та 
має тенденцію до подальшого зменшення: 
схвалюють надання зброї та економічної 
допомоги Україні 55% (липень – 68%) і 
50% (липень – 64%) республіканців від-
повідно.

Украй важливою є позиція партійної 
фракції в Сенаті, більшість якої на чолі з 
лідером сенатської меншості Мітчеллом 
МакКоннеллом послідовно підтримувала 
Україну та навіть вимагала від чинної 
американської адміністрації більшої рі-
шучості та своєчасності дій. Значущість 
поведінки сенатських республіканців у 
наступні два роки буде ще більш суттє-
вою: їхні голоси знадобляться для ней-
тралізації положень, що спрямовані на 
відтермінування або згортання допомоги 
Україні та можуть бути включені до бю-
джетних законопроєктів Палати пред-
ставників під тиском крайньо правих 
конгресменів.

Загалом можна погодитися з тими 

американськими експертами, які вважа-
ють, що на найближчий час двопартійна 
підтримка України в Конгресі США за-
лишиться стабільною, попри ймовірне 
запровадження більш інтрузивних меха-
нізмів контролю за наданням усіх видів 
допомоги. Її надходженню до кінця по-
точного фінансового року (30 вересня) 
сприятиме ухвалення наприкінці роботи 
Конгресу попереднього скликання згада-
ного вище безпрецедентного за розміром 
пакета допомоги у 45 млрд дол.

Поза тим, судячи з повідомлень аме-
риканських ЗМІ, адміністрація Байдена 
не очікує додаткових асигнувань на до-
помогу Україні поточного року, а сам 
процес виділення достатніх коштів у 
подальшому виглядає більш складним. 
Серед іншого такий сигнал, мабуть, отри-
мало українське керівництво під час 
останнього візиту до Києва директора 
ЦРУ.

Розвиток ситуації за подібним, небез-
печним для нас, сценарієм видається 
ймовірним, але не фатальним. Можли-
вість зміни траєкторії залежатиме від 
послідовності та стратегічної визначенос-
ті української політики й ефективності 
відносин із республіканською частиною 
Конгресу адміністрації Байдена, а голо-
вне, від готовності конгресових республі-
канців не допустити реалізації деструк-
тивних намірів ультраконсерваторів 
щодо згортання допомоги Україні в бо-
ротьбі з російською агресією.

Олег ШАМШУР
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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!

На пам’ять про зустріч представники Ради пода-
рували Папі Франциску картину із зображенням 
мирної України, намальовану українськими дітьми, 
та зменшену копію скульптури Архистратига Миха-
їла, покровителя Києва, встановленої у парку «Воло-
димирська гірка» у столиці України.

Зі свого боку Папа Франциск подарував делегації 
збірку-енцикліку про мир в Україні. Він вручив за-
здалегідь приготовану промову в письмовій формі 
і сказав кілька слів експромтом, просячи вибачення 
за  те, що  ця  зустріч буде короткою, бо  мусить іти 
на загальну аудієнцію. «Вибачте мені, я б залишився 
з вами на увесь ранок, але ми є невільними 
також і часу», – сказав Святіший Отець.

Папа Франциск запевнив у  своїй близь-
кості, зазначивши, що  регулярно приймає 
посланців Президента України, постійно 
перебуває в діалозі з представниками укра-
їнського народу. «Дякую вам за  цю  вашу 
єдність – це для мене багато значить. Це по-
дібне до дітей в сім’ї, де один є там, інший – 
деінде, але коли мама хвора, всі збираються 
разом», – сказав він, наголошуючи, що в цьо-
му випадку не йдеться про юдейську, іслам-
ську, християнську, православну  чи като-
лицьку Україну, але про «маму Україну», 
задля якої всі гуртуються. «Це  – приклад 
перед обличчям величезної поверховності, 

яку сьогодні бачимо в  нашій культурі»,  – мовив 
Святіший Отець.

Папа згадав, що з дитинства знайомий з україн-
ською Літургією, і  відтоді зростає його симпатія 
до України. «Це – давня симпатія, що зросла, і це мене 
ще більше наближає до вас. Не сумнівайтеся, я мо-

СВЯТІШИЙ 
ОТЕЦЬ 

ФРАНЦИСК 
МОЛИТЬСЯ ЗА 

«МАМУ УКРАЇНУ», 
ЗАДЛЯ ЯКОЇ ВСІ 

ГУРТУЮТЬСЯ

(ЗАКІНЧЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТ.1)

ПАПА ФРАНЦИСК ПРИЙНЯВ
ГЛАВ ЦЕРКОВ І РЕЛІГІЙНИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
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люся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, 
щоби Він змилувався над цим настільки відважним 
народом!» – наголосив Святіший Отець, подякував-
ши за цей візит і запросивши в тиші, у спосіб, при-
таманний кожному, «в тиші, але разом помолитися 
за маму Україну». А тоді привітався з кожним деле-

гатом зокрема.
Варто зазначити, що це перший такий візит укра-

їнського міжконфесійного об’єднання до Апостоль-
ської столиці. Попередня зустріч ВРЦіРО з Єписко-
пом Риму відбулася в  Києві 24  червня 2001  року, 
у межах візиту в Україну святого Івана Павла ІІ.

СЛОВО, ЯКЕ ПАПА ФРАНЦИСК  
ВРУЧИВ У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ

Дорогі брати, добрий день!
Вітаю вас і дякую Єпископу Маркосу за слова, які 

він скерував до мене від вашого імені. Я вдячний Богу, 
тому що  ця  зустріч з  вами дозволяє мені певним 
чином мати близький контакт з українським на-
родом, який є  завжди присутній у  моїх молитвах 
протягом цих місяців. Адже ви представляєте Церк-
ви та  Релігійні Організації України, в  тому числі 
й Біблійне Товариство, яке є міжконфесійним. І ви бе-
рете участь у житті країни, намагаючись відпові-
сти на  соціальні виклики публічними виступами 
та різноманітною діяльністю, яка останнім часом 
міцно пов’язана з драматичною поточною ситуаці-
єю.

Хочу вам сказати, що я з вами у підтримці сімей, 
дітей, людей похилого віку, хворих, найбільш вразли-
вих осіб. Я  разом з  вами у  захисті прав віруючих 
кожної релігійної спільноти, особливо тих, які зазна-
ють кривди і  переслідування. Я  з  вами у  зусиллях 
на благо ув’язнених і поневолених з політичних моти-
вів. Я підтримую ваші старання, спрямовані на від-
новлення поваги з боку всіх до принципів і норм між-
народного права та основоположних прав людини.

І я вважаю Божою благодаттю те, що всі ці ініці-
ативи ви ухвалюєте і реалізуєте разом, як брати. 
Це є конкретним свідченням про мир в країні, яка 
страждає від війни. Ваші діяння, здійснені з наполе-
гливістю і мужністю, ефективно готують завтраш-
ній день, день миру, в якому економічні та політичні 
інтереси, що  породжують війну, нарешті посту-
пляться місцем спільному благу народів. Щодня 
я молюся про це. Молюся з вами і за вас, дорогі брати, 
за ваш народ, за улюблений український народ. Нехай 
Бог благословить його даром миру!
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 DLuxe Lashes

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

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

Spa and Lash 
services available:

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

773.317.9190 773.317.9190 

Як повідомляє у Facebook Selfreliance 
info, на зустріч із Державним секре-

тарем США Ентоні Дж. Блінкеном у Чикаго 
були запрошені представники кредитівки 
«Самопоміч» та Асоціації «Самопоміч». 

Зокрема, на зустрічі були присутні Віта-
лій Кутний, генеральний директор «Само-
поміч FCU» та Володимир Тюн, президент 
Асоціації «Самопоміч». 

Зустріч висвітлила важливі ініціативи 
членів української громади, а також ви-
значила потенційні сфери, де втручання 
уряду США виявиться корисним у майбут-
ньому. Очільниками кредитівки «Самопо-
міч» поділилися тим, як наші послуги до-
помогли зробити позитивний вплив і за-
доволь нити основні потреби української 
громади.

«У столичному районі Чикаго прожи-
ває друге за чисельністю українське насе-
лення в країні. Мені дуже приємно почути 
від лідерів громади про їхні зусилля щодо 
підтримки України та нещодавно пересе-
лених біженців», — зазначив Державний 
секретар Ентоні Дж. Блінкен.

ДЕРЖАВНИЙ 
СЕКРЕТАР ЕНТОНІ  
ДЖ. БЛІНКЕН 
ЗУСТРІВСЯ  
З ОЧІЛЬНИКАМИ  
КРЕДИТІВКИ  
«САМОПОМІЧ»

Фото: Selfreliance info



9

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
27 січня 2023 №

 4
 

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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Здоров‘я
Підвищене згортання крові, при якій 

вона стає занадто густою, може 
спровокувати розвиток захворювань сер-
цево-судинної системи. А це перший 
дзвіночок до інфаркту чи інсульту.

Навіщо розріджувати кров?
Завдяки тому, що кров буде рідшою, 

посилюється кровообіг, а до внутрішніх 
органів в повному обсязі надійдуть усі 
корисні речовини, чого не відбувається 
тоді, коли кров занадто густа.

Як розріджувати кров?
Звичайно для розрідження крові є 

чимало медичних засобів, але не гірше з 
цим завданням можуть впоратися звич-
ні нам продукти.

Чотири продукти, які чудово 
розріджують кров.

ЛИМОН

Він не має ніяких протипоказань, 
тому його можуть їсти навіть діти. Крім 
зниження згортання крові, лимони ма-
ють цілий набір вітамінів і корисних 
мікроелементів.

ЖУРАВЛИНА

Ця ягода відмінно знижує в’язкість 
крові, причому, незалежно від того, в 
якому вигляді її вживають.

ЧАСНИК

Він чудово розріджує кров. Буквально 

одного зубчика на день достатньо для 
зниження згортання крові.

ІМБИР
Цей продукт збагачений антиокси-

дантами та ліпідами, які очищають су-
дини та кров, а також позитивно впли-
вають на її якісні параметри. Щоденне 
вживання цих чотирьох продуктів 
жодним чином не зашкодить вашому 
здоров’ю, а, навпаки, захистить від бага-
тьох болячок і оздоровить організм зсе-
редини, радять медики. І пийте багато 
чистої води. Хоча б півтора літра в день. 

Є ЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗВИТКОМ 
РАКУ Й ОБСЯГОМ СПОЖИВАНОГО 

ЧЕРВОНОГО М’ЯСА
Ризик розвитку цукрового діабету II типу значно 

збільшується, якщо людина часто готує м’ясо птиці, 
червоне м’ясо і рибу, використовуючи високотемпе-
ратурні способи.

Такого висновку дійшли фахівці зі Школи громад-
ського здоров’я у Гарварді. Результати дослідження 
опубліковано в журналі Diabetes Care.

У своїй роботі фахівці використовували дані по-
над 110 тисяч осіб. Діабет II типу був виявлений у 7 
тисяч 895 людей. Учені пов’язали ризик появи діа-
бету цього типу з частим вживанням м’ясних і риб-
них страв, які готували з використанням високих 
температур, наприклад смажили на відкритій ско-
вороді, на грилі або барбекю.

У людей, які використовували даний метод при-
готування їжі частіше, ніж 15 разів на місяць, ризик 
захворіти на діабет збільшувався на 28%, на відміну 
від тих, хто вживав такі страви не більше 4 разів на 
місяць.

Фахівці з Гарвардського університету закликають 
людей не помилятись і визнати, що відмова від чер-
воного м’яса на користь курки і риби не допоможе їм 
уберегти себе на 100% від виникнення діабету II типу, 
якщо вони дуже часто готують м’ясо на відкритому 
вогні. Науковці переконані: нове дослідження до-
зволило зрозуміти, що цукровий діабет може вини-
кати не тільки при вживанні певних продуктів, але 
й залежно від способів їх приготування.

Нагадаємо, що в результаті попередніх дослі-
джень, які ініціювала Всесвітня організація охорони 
здоров’я, фахівцями з 10 країн був виявлений зв’язок 
між розвитком раку й обсягом споживаного червоно-
го м’яса.

Наприклад, якщо кожен день їсти червоне м’ясо 
хоча б на 100 г більше визначеної норми, то ризик 
раку кишечника збільшується на 17%. На 18% зрос-
тають ризики виникнення онкології при вживанні 
50 г копченостей, сосисок або солоного м’яса.

Свербіж – одна з найбільш частих 
скарг, з якими доводиться мати спра-
ву дерматологам. А ще – найпошире-
ніша неприємність для пацієнтів. 
Якщо говорити простими словами, це 
– бажання чесати, дряпати і терти 
шкіру.

Існує величезна кількість причин 
сверблячки, і вони можуть бути різ-
ними – від шкірних захворювань до 
невротичних розладів. Що ж таке 
свербіж? Які причини і типи свербін-
ня? Як проводиться діагностика?

На ці та інші запитання про свербіж 
ми попросили відповісти фахівця – 
кандидата медичних наук, доцента 
Вікторію САВОСЬКІНУ.

– Що ж таке свербіж?
– У середньому людина стикається 

зі cвербіжем до п’яти разів на день, і це 
нормально. Відповідно виникає за-
питання – коли слід звертатися до лі-
каря? Чи потрібно бігти на прийом до 
дерматолога, якщо ви почухалися де-
сять разів, а не п’ять? Або якщо вам 
свербить одне і те ж місце? Або, на-
впаки, свербить у різних місцях?

Дерматологи рекомендують зверта-
тися за допомогою, якщо свербіж за-
важає вам жити нормальним життям. 
Здорова людина здатна контролювати 
себе і не чухатися на очах у людей.

Якщо ви не можете цього зробити і 
змушені підшуковувати хвилинку, 
коли вас ніхто не бачить, чи бігати у 
туалет, щоб почухатися, то це серйоз-
ний привід звернутися до лікаря.

Отже, якщо шкіра свербить на-
стільки, що ви роздерли її до крові, 
якщо, крім свербежу, ви відчуваєте й 
інші симптоми – печіння, біль, висип, 
температуру, лихоманку, блювоту, за-
паморочення, час вживати заходів.

– У чому причини виникнення 
свербежу?

– Раніше вважалося, що свербіж є 
різновидом болю, однак зараз усе біль-
ше лікарів схиляється до думки, що це 
самостійне відчуття.

Існує чотири типи свербежу: пру-
рітоцептивний, причиною якого є за-
палення або пошкодження шкіри; не-
вропатичний, причиною якого є по-
шкодження нервової системи і роз-
лади чутливості. Нейрогенний свер-

біж виникає за відсутності будьяких 
ознак пошкодження нервової системи 
(наприклад, при застої жовчі), а пси-
хогенний свербіж викликають складні 
емоційні стани. Причини в усіх пере-
лічених вище типів свербежу різні.

Свербіж може вражати все тіло або 
виникати лише у певних місцях. Він 
може бути наслідком або симптомом 
серйозного захворювання, а може ви-
явитись ознакою сухості шкіри або 
укусу комахи. До найпоширеніших 
причин свербежу можна віднести 
стани шкіри:

– дерматит або запалення шкіри;
– екзема;
– псоріаз;
– дерматографізм.
Свербіж викликають і такі інфекції, 

як вітрянка, кір, короста, грибок, а 
також кліщі і клопи, воші, гострики. 
Причиною можуть стати подразники: 
мило, креми, лосьйони та інші засоби 
з догляду за шкірою, а також декора-
тивна косметика, парфуми, одяг із 
вовни, миючі засоби і навіть їжа.

До розвитку свербежу можуть при-
звести і загальні розлади: хвороби 
печінки, анемія, лейкемія, захворю-
вання щитовидної залози, лімфома, 
ниркова недостатність, депресія. Про-
вокують свербіж і порушення в робо-
ті нервової системи, викликані діабе-
том, розсіяним склерозом, попереко-
вим лишаєм, нейропатією.

Алергію можуть викликати й окре-
мі ліки: протигрибкові, антибіотики, 
сильні болезаспокійливі засоби, про-
тисудомні препарати. Свербіж також 
частий супутник вагітних жінок.

– У чому полягає діагностика свер-
бежу?

– Метою діагностики сверблячки є 

пошук її причини. Для цього ваш лі-
кар може запитати вас: коли ви впер-
ше зіткнулися з цією проблемою? 
Свербіж постійний чи ні? Контакту-
вали ви з речовинами, які могли стати 
причиною сверблячки? Чи є у вас 
алергія? Де свербить найсильніше? 
Які ліки ви приймаєте?

Діагностика свербежу, особливо 
якщо його причина неочевидна, може 
включати проведення багатьох тестів 
і аналізів: це аналіз крові і сечі на ін-

фекції, тести щитовидної залози, 
алергопроби, біопсія шкіри.

Метод діагностики визначається 
симптомами, які відчуває пацієнт. 
Якщо він скаржиться на свербіж у 
паховій ділянці, то першим кроком 
має бути аналіз на венеричні захворю-
вання й інфекції, а не на алергопроби.

– Наскільки ефективним є ліку-
вання свербежу різної етіології?

– Майже всі найпоширеніші при-
чини свербежу піддаються лікуванню. 
Метод лікування залежить від при-
чини свербежу – це можуть бути анти-
біотики, якщо у пацієнта виявлена 
інфекція, або антигістамінні засоби, 
якщо йдеться про алергію.

Лікування свербежу передбачає й 
використання спеціальних засобів, 
котрі допомагають вгамувати непри-
ємний симптом, поки пацієнт прохо-
дить лікування від основного захво-
рювання.

До методів лікування свербежу 
можна віднести: застосування зволо-
жуючого крему для сухої шкіри; від-
мову від контакту з дратівливими ре-
човинами – милом, косметикою, мию-
чими засобами, барвниками, купання 
у холодній воді, застосування безре-
цептурних засобів від свербежу та 
прийом антигістамінних препаратів.

Подряпини та інші поверхневі 
травми погіршують стан шкіри і мо-
жуть посилити свербіж, тому намагай-
теся бути обережнішими, поки про-
ходите курс лікування.

Ярослав ШЛАПАК

ЯКЩО ВАМ СВЕРБИТЬ ОДНЕ І ТЕ Ж МІСЦЕ?  
АБО, НАВПАКИ, СВЕРБИТЬ У РІЗНИХ МІСЦЯХ?

ЧАСНИК, ЛИМОН, ІМБИР ТА  ЖУРАВЛИНА РОЗРІДЖУЮТЬ КРОВ
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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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КОРИСНЕ ЛИСТЯ 
ГАРБУЗОВИХ КУЛЬТУР 

Ці рослини борються з раком, підвищу-
ють фертильність, запобігають інфекціям, 
знижують рівень холестерину, запобігають 
судомам, борються з діабетом та іншими 
проблемами, пов’язаними з цими захворю-
ваннями.

Вітамін А в них забезпечує здоров’я шкіри, 
вітамін С допомагає лікувати рани й утво-
рювати рубцеву тканину, підтримувати здо-
рові кістки, шкіру і зуби.

Але їх користь невідома більшості людей. 
Однак це знайомі всім гарбуз, кабачок, точ-
ніше – листя цих гарбузових культур. У них 
приховані неймовірні корисні властивості 
для здоров’я всього організму. Крім вітамінів 
А, С, вони містять калій, кальцій, фолієву 
кислоту, залізо, вітамін Е, вітамін В6, магній, 
фосфор, тіамін, ніацин, дієтичні волокна, 
рибофлавін, мідь, марганець і білки.

Корисні властивості, які містяться в лис-
ті гарбузових культур, допомагають бороти-
ся з раком. Цю протидію забезпечують анти-
оксидантні та протизапальні властивості 
листя. Крім того, містять хлорофіл, феноль-
ні сполуки, сапоніни, таніни, флавоноїди, 
глікозиди і фітостерини, що мають хіміосу-
пресивні властивості, які дозволяють листю 
запобігати росту пухлин.

Усувають судоми. Судоми пояснюються 
як раптове, мимовільне руху тіла скорочен-
ня м’язів. Воно пов’язане з порушеннями 
роботи мозку, наявністю певних токсинів 
або інших агентів у крові і т. п. У практиці 
альтернативної медицини завжди викорис-
товували листя гарбузових рослин для запо-
бігання й лікування цього розладу.

Збільшують здатність запліднення. До-
слідження показали, що листя гарбузових є 
хорошим засобом при безплідді. Антиокси-
данти, що включають олеїнову кислоту, ві-
тамін А, алкалоїди, дубильні речовини та 
лінолеїві кислоти, допомагають підвищити 
функціональність яєчок і збільшують чи-
сельність сперматозоїдів.

А ще гарбузове листя допомагає тримати 
під контролем діабет. Це – відома рослина 
для зниження рівня цукру в крові. Допо-
магає тримати діабет під контролем гіпоглі-
кемічний ефект листя. Дослідження також 
показали, що водний екстракт листя діє як 
антидіабетичний засіб, який допомагає 
зменшити і регулювати рівень глюкози в 
пацієнтів із діабетом.

Гарбузове листя ще й підвищує силу імун-
ної системи. Вона залежить від здорового 
тимуса, кісткового мозку і лімфатичних 
вузлів. Багатий вміст вітамінів і мінералів у 
листі підсилює дію імунної системи.

СЛІД НАМАГАТИСЯ НЕ ПИТИ ВОДУ ПІЗНО ВВЕЧЕРІ 
Людському організму для нормального функціонування 

необхідна вода. Тому життєво важливо, щоб людина щодня 
пила воду. Проте існують різні думки щодо того, чи мають 
люди пити воду перед сном чи ні.

Науковці поки що не знайшли доказів того, що вживання 
води перед сном позитивно впливає на організм. Вони вва-
жають, що якщо людині ввечері або вночі хочеться пити, то 
вона може випити трохи простої води. Однак за відсутнос-
ті спраги цього краще не 
робити. Варто пам’ятати, що 
питна вода перед сном може 
збільшити ризик розвитку 
ніктурії.

Ніктурія – це синдром, 
при якому підвищується по-
треба сечовипускання вночі. 
Під час сну організм людини 
виробляє більше гормонів, 
які сповільнюють роботу 
нирок і зменшують вироб-
ництво сечі. Таким чином, 
знижується потреба людей у 
сечовипусканні протягом 
ночі, що допомагає їм спати 
всю ніч.

Але коли людина страждає на ніктурію, якість і тривалість 
сну знижуються. Це викликає погіршення пам’яті, знижен-
ня здатності концентруватися, людина часто перебуває у 
поганому настрої. Крім того, зростає ризик появи різних 
захворювань, включаючи ожиріння, діабет, хворобу серця 
і депресію.

Ніктурія може розвинутись у людини будь-якого віку, 
але частіше зустрічається у літніх людей. А ще ризик нікту-

рії збільшується при доброякіс-
ній гіпертрофії передміхурової 
залози, гіперактивному сечо-
вому міхурі, діабеті, інфекціях 
сечового міхура, хворобах сер-
ця, запорах, а також при при-
йомі деяких ліків.

Люди з подібним синдромом 
повинні намагатися не пити 
воду пізно ввечері. При цьому 
їм, як і раніше, важливо пити 
достатню кількість води про-
тягом дня. Також перед сном не 
варто вживати алкоголь, чай, 
каву, какао або гарячий шоко-
лад, колу та інші солодкі газо-
вані напої.

ЧИ МОЖНА ЗАСТУДЖЕНИМ ГУЛЯТИ НА ВУЛИЦІ? 
Під час хвороби багато хто не знає, 

що можна робити, а що краще відклас-
ти на деякий час. Чи можна ходити у 
спортзал? Імунна система застудженої 
людини навантажена через боротьбу 
з хворобою, фізичні вправи будуть 
лише відбирати ваші сили.

Фахівці закликають людей відпо-
чити від спортивного залу до того 
моменту, коли вони відчують себе по-
вними сил та енергії, поки не зникнуть 
проблеми з диханням. А чи можна 
вживати спиртні напої? Алкоголь по-
рушує режим сну. А для одужання 
вкрай важливо добре висипатися. Крім 
того, алкоголь не можна поєднувати з 
більшістю лікарських препаратів, які 
ви, ймовірно, приймаєте під час хво-
роби.

Кожен лікар на запитання про вжи-

вання алкогольних напоїв під час за-
студи відповість, що цього робити не 
потрібно. Краще пити рідину у великій 
кількості, їсти корисні продукти й 
багато відпочивати.

Хтось запитує: чи варто виходити 
на лікарняний? Адже багато людей 
переконані, що звичайна застуда – не 
привід для того, щоб відпрошуватись 
у начальства. Однак під час хвороби 
ваша продуктивність знижується, ви 
швидко втомлюєтесь і погано почува-
єтесь.

Крім того, приходити на роботу 
хворим означає піддавати ризику сво-
їх колег. Тому якщо у вас є висока 
температура, ви з великими трудно-
щами виконуєте прості дії, від кашлю 
і чхання у вас розколюється голова, а 
через хворе горло ви не можете нор-

мально говорити, сміливо беріть ви-
хідний. Чи можна застудженим гуляти 
на вулиці? – запитаєте. Якщо у вас є 
сили і бажання пройтися вулицею, то 
це можна зробити. Однак прогулянка 
не має затягуватися на тривалий час, і 
ви повинні тепло одягнутися.

ЧИМ ЗНІМАТИ ПОПЕРЕКОВИЙ БІЛЬ
Біль у попереку є про-

відною причиною інва-
лідності у всьому світі. 
Він зачіпає майже 540 
мільйонів людей.

Нове дослідження вче-
них показує, що люди 
часто не отримують пра-
вильного лікування. Па-
цієнтам традиційно ліка-
рі рекомендують відпо-
чивати й припиняти ро-
боту, зазвичай призна-
чають болезаспокійливі 
засоби, включаючи опіо-
їди, які не рекомендують-
ся для лікування болю в попереку.

Доктор Скотт Блюменталь, спинальний хірург Техась-
кого інституту, вважає, що більшість випадків болю в 
попереку можна виправити простими і фізичними мето-
дами лікування. Вправи підтримують людей, роблять їх 
більш активними та дозволяють залишатися працездат-
ними.

Зазначається, що з 
приводу болю в попереку 
за екстреною допомогою 
в США щорічно зверта-
ються 2,6 мільйона хво-
рих. До того ж це призво-
дить до високих показни-
ків опіоїдної залежності. 
Дослідження показало, 
що опіоїди призначали 
приблизно в 60% випад-
ків відвідувань.

Хребет складніший, 
ніж інші суглоби, каже 
вчений, і якщо людина 
перестане рухатися, він 

стане жорстким. Саме це призводить до більш складних 
проблем, оскільки лікування людини ведеться в непра-
вильному напрямку, вважає доктор Блюменталь.

Також він підкреслив, що звертатися до лікаря слід 
лише в тому випадку, якщо біль починається зі спини і 
віддає в ногу, якщо є лихоманка чи температура або біль 
триває понад тиждень.



15

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
27 січня 2023 №

 4
TH

E TR
U

C
K

ER
’S

 ZO
N

E

Наша лізингова програма — це розумний спосіб розширити свій автопарк та мінімізувати ризики. “Super Ego Holding” 
забезпечує максимальну гнучкість, низьку вартість запуску та низькі щомісячні платежі за якісне обладнання. Ми про-
понуємо вам нові та вживані вантажівки/причепи в оренду, лізинг або купівлю та найм. Ми також допоможемо знайти 
водіїв.

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ СЬОГОДНІ ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!

Зателефонуйте нам сьогодні і отримаєте інформацію 
про оренду причепів!
У нас є великий вибір причепів в оренду - фургони, 
рефрижератори, платформи...
Ми тут, щоб допомогти вам!
 Dry Vans
 Vanguard, Great Dane, Utility,   
     Wabash 2018, 2016 & 2014 г.

За додатковою інформацією телефонуйте до 
Мілоша - 773.999.2727 
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego Holding” тепер пропонує страхування фізичного пошкодження вашого обладнання:
 Страхова компанія з рейтингом «А».
 Без процедури underwriting, обладнання страхується негайно
 Без участі фінансових компаній - прямий щомісячний платіж
 БЕЗ КРИТЕРІЙ І БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ ВОДІЇВ усі будуть застраховані
 Управління та допомога в страхових відшкодуваннях як додаткові опції

За додатковою інформацією звертайтеся до 
Душана - 630.948.5022 або dusan@superegoholding.net

Перегляньте наші вантажівки на продаж за цим 
посиланням: https://trucksforsalesuperego.com/
За додатковою інформацією телефонуйте до  
Мілоша - 773.999.2727 
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego” вантажівки на продаж:

Великі обсяги та висока плинність транспортної галузі 
ускладнюють пошук водіїв вантажівок.
“Super Ego” тут, щоб допомогти вам!

Ми пропонуємо Вам водіїв:
 водії компанії
 водії в лізинг
 водії в лізинг з можливістю викупу
 водії з власними вантажними автомобілями

За додатковою інформацією звертайтеся до 
Тамари 312.690.4818 або 
tamaratr@floydlogistics.com 

Набір водіїв:

“Super Ego” прокат трейлера:

“Super Ego” Physical Damage Insurance:
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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









Ніщо не може повністю замі-
нити потребу нашого орга-

нізму в простій воді. Це найбільш 
правильне і корисне джерело вологи. 
Проте існують напої, які, окрім води, 
дають нашому організму ще багато 
корисних речовин.

Зелений чай
Користь: знижує ризик виникнен-

ня остеопорозу, раку, серцево-су-
динних захворювань. У зеленому чаї 
міститься багато флавоноїдів, полі-
фенолів і антиоксидантів, які захи-
щають клітини від шкідливої дії і 
нейтралізують вільні радикали. У чаї 
також міститься фтор, який зміцнює 
кістки і благотворно впливає на 
зуби. 

Калорії: 0.
М’ятний чай
Користь: допомагає справитися 

з розладом шлунку, полегшує колі-
ки, сприяє травленню, допомагаю-
чи їжі рухатися через шлунково-
кишковий тракт. М’ята володіє 
протиспазматичною дією, знімає 
болі в м’язах.

Калорії: 0.
Молоко із вмістом жиру 1%
Користь: у молоці містяться 

складні вуглеводи, білки і небагато 
жиру, тому цей продукт засвоюється 
поволі, і ви відчуваєте ситість про-
тягом певного часу. Завдяки склад-
ним вуглеводам рівень цукру в 
крові залишається стабільним. 
Кальцій міститься в молоці разом із 

вітаміном D, тому добре засвоюєть-
ся. 

Калорії: У склянці молока (250 г) 
міститься 120 ккал.

Соєве молоко
Користь: знижує ризик виникнен-

ня серцево-судинних захворювань. 
Харчові волокна і білки, що містять-
ся в соєвому молоці, знижують рі-
вень “поганого” холестерину. Проте 
якщо ви хочете повністю замінити 
коров’яче молоко на соєве, вам не 
вистачатиме кальцію і вітамінів А і 
D. У такому разі можна купувати 
соєве молоко, збагачене кальцієм і 
вітамінами. 

Калорії: 81 ккал в 250 г продукту.
Гарячий шоколад або какао
Користь: поліпшує настрій і за-

хищає від виникнення серцево-су-
динних захворювань. Що забезпе-
чують цьому продукту його корис-
ні властивості? У какао міститься 
безліч поліфенолів, які захищають 
клітини від дії вільних радикалів. 
Вж ива нн я гаря чого шокола д у 
збільшує виробництво гормону 
серотоніну, низький рівень якого 
негативно позначається на настрої.

Калорії: близько 195 ккал в 250 г 
готового продукту і 360 ккал в 100 г 
какао-порошку.

Томатний сік без солі
Користь: захищає від багатьох 

форм раку. Як відомо, продукти пе-
реробки свіжих помідорів містять 
лікопин в більшій концентрації, ніж 

самі плоди. Ліко-
пін асоціюється 
із знижен-
ням ризи-
к у  в и -
н и к -
н е н н я 
р а к у 
н а -
ступних органів: ротової порожни-
ни, легенів, шлунку, печінки, молоч-
них залоз, шийки матки, шлунку, 
ободової і прямої кишки. Лікопин 
захищає серце від дії вільних ради-
калів, тим самим знижуючи вірогід-
ність виникнення серцево-судинних 
захворювань.

Калорії: 43 ккал в 250 г продукту.
Журавлинний сік
Користь: запобігає захворюванню 

ясен, допомагає справитися з інфек-
ціями сечовивідних шляхів. Проте 
в сокові найчастіше міститься цукор, 
тому або вибирайте 100% сік без 
цукру, або вживайте не більш 1 
склянки на день.

Калорії: 140 ккал в 250 г продукту.
Апельсиновий сік
Користь: вітамін С, що міститься 

в сокові, підвищує імунітет, захищає 
від багатьох хвороб, серед яких ка-
таракта, рак. Апельсиновий сік – від-
мінне джерело фолієвої кислоти, 
необхідної для запобігання дефек-
там розвитку плоду.

Калорії: 115 ккал в 250 г продук-
ту.

НАПОЇ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ПЕРЕМОГТИ ЗАЙВУ ВАГУ ПОЛІПШИТИ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН 
ДОПОМОЖЕ КОЛЬОРОТЕРАПІЯ 

Від депресії страждає кожен п я̀тий на Землі. Жінки 
удвічі частіші за чоловіків. Такі дані оприлюднила Всес-
вітня організація охорони здоров̀ я. «Похмура погода 
погіршує наш фізичний і емоційний стан. Один із спо-
собів його поліпшити - кольоротерапія. - стверджує 
психолог Марія Бурдукало. - Червоний колір підвищує 
кров̀ яний тиск, прискорює дихання, додає нам упевне-
ності, спонукає до творчості. Він є найемоційніше на-
сиченим. Його перш за все фіксує сітківка ока. Але цей 
колір також провокує агресію, тому в одязі його краще 
використовувати в деталях. Доречними будуть червоні 
намиста, шарфик, сумочка. Поставте на стіл 
червону чашку, квіти.»

Жовтий колір активізує ді-
яльність ендокринної і трав-
ної систем. Він бадьорить, 
налаштовує на розмову, зо-
середжує увагу. Якщо жов-
того дуже багато, людина 
ві д ч у ває ст у рбова ність, 
страх, невпевненість. Не варто 
сполучати жовтий з чорним. Це 
сприймається як попередження про не-
безпеку. Якщо запланували щось неймовірне, надягайте 
оранжеве. Це колір віри в себе і готовності до будь-яких 
поворотів в житті.

Зелений - заспокоює, дає надію. Знижує очний і 
кров̀ яний тиск, покращує слух. Недаремно хірурги но-
сять зелені халати. Вони говорять, цей колір здатний 
зменшувати біль і навіть зупиняти кров.

В одязі синіх відтінків добре спати і ходити на робо-
ту. Але не займатися спортом. Такий колір покращує 
розумову діяльність, проте не фізичну. Тим, хто планує 
схуднути, варто їсти з синього або блакитного посуду. 
Апетит буде менший, відзначає психолог. А найголо-
вніше - не захоплюватися темними фарбами.
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КЕТЧУП ЗДАТНИЙ 
ЗНИЖУВАТИ РІВЕНЬ 

«ПОГАНОГО» ХОЛЕСТЕРИНУ 
Тривалий час вважалося, що кетчуп 

шкідливий для організму людини через 
високий рівень консервантів. Проте фін-
ські вчені-дієтологи знайшли спросту-
вання цієї думки. Кетчуп, як виявилось, 
здатний знижувати рівень «поганого» 
холестерину. За даними учених з універ-
ситету Оулу, кетчуп дуже корисний, 
оскільки руйнує небезпечний вид холес-
терину, забезпечуючи тим самим нор-
мальну роботу серця. Достатньо вживати 
невелику кількість кетчупу щодня, щоб 
уникнути проблем із серцево-судинною 
системою. Учені провели низку дослі-
джень на людях із підвищеним вмістом 
холестерину. Після того, як добровольці 
впродовж трьох тижнів вживали їжу з 
кетчупом, рівень холестерину в їхньому 
організмі значно знижувався. Відкриття 
збентежило дослідників, оскільки вони 
не чекали таких результатів. Кетчуп ви-
явився не тільки корисним для людини, 
він зміг швидко впоратися з проблемами 
серця. На думку вчених, такого терапев-
тичного ефекту вдалося досягти завдяки 
томатам, з яких виготовлено цей соус. У 
помідорах міститься речовина, яка надає 
плодам червоного кольору. Вона має на-
зву лікопен. Ця речовина має виняткові 
біохімічні властивості. Зокрема, вона є 
антиоксидантом, який перешкоджає 
руйнуванню клітин під дією «шкідливих» 
жирів. Не менш корисними є томатна 
паста, сік і салат із помідорів, вважають 
фінські вчені. Інша ж група учених вва-
жає кетчуп шкідливим і рекомендує від-
мовитися від нього. На їхню думку, в 
цьому продукті, а також у майонезі, різ-
них соусах і приправі міститься величез-
на кількість барвників, замінників смаків 
і генно-модифікованих продуктів, які 
назвати корисними не можна. Раніше 
група вчених встановила, що термічно 
оброблені продукти не менш корисні, ніж 
свіжозірвані. Зокрема, американські до-
слідники стверджують, що томати стають 
ще кориснішими під час варки. Вони 
відзначили, що рівень антиоксидантів, на 
які багаті помідори, збільшується при 
термічній обробці. Уже після 2 хвилин 
варки вміст лікопену зростає на 6%, через 
25 хвилин – на 17%, а після півгодинної 
термічної обробки – на 35%, якщо порів-
нювати зі свіжими овочами. Таким чи-
ном, кетчуп, консервовані і мариновані 
помідори, томатна паста і заправка реа-
білітовані в очах дієтологів. Проте, не 
варто відмовлятися і від свіжих томатів. 
Вони не лише мають чудові смакові якос-
ті, але й є прекрасним постачальником 
вітаміну С, який, на відміну від лікопену, 
руйнується при термічній обробці. 

Розмовпляємо 
польською і 
англійською 

мовами - Crossdock and Truck Parking in Bolingbrook, IL

БІЛЬШЕ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ
Зараз актуальніше, як ніколи, зроби-

ти акцент на рослинній їжі. Овочі і 
фрукти містять зараз максимальну 
кількість вітамінів і корисних речовин.

Салати будуть особливо цінні, якщо 
ви заправите їх нерафінованою рос-
линною олією. Їжте овочеві супи, а та-
кож тушковані овочі як гарнір до м’яса 
і риби. Фрукти краще їсти до 
18 годин, щоб уникнути 
відчуття важкості 
та здуття живота 
перед сном. Пийте 
свіжовичавлені 
соки.

Лікарі реко-
мендують навес-
ні влаштовувати 
два фру ктово-
овочеві дні на 
тиждень, коли 
потрібно від-
мовитися від 
м’ясних і мо-
лочних про-
дуктів. Це до-
зволить під-
вищити імуні-
тет напередодні 
зими.

НЕ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ ВІД ЖИРІВ
Жири - основне джерело теплової 

енергії, необхідної для життєдіяльнос-
ті людського організму. І навесні без 
жирної їжі ніяк не обійтися. Ви ж не 
хочете цілими днями мерзнути!

А щоб підступні жири не позначи-
лися на фігурі, їжте жирну їжу з розу-
мом: віддайте перевагу рибі, а не м’ясу, 
рослинній олії, а не салу.

Абсолютно не нашкодить шматочок 
вершкового масла на сніданок - так ви 
одержите порцію тепла, вітамінів A, В, 
D, кальцію і фосфору.

І ще: беремо приклад з білок - запа-
саємося горіхами й насіннячком і до-
даємо їх в улюблені страви.

НЕ ЗАБУВАЄМО ПРО КАРТОПЛЮ
Якщо влітку можна було спокійно 

відмовитися від цього нашого “другого 
хліба”, то зараз прийшов час про нього 
згадати. Страви з картоплі дуже ситні 
через високу енергетичну цінність.

Крім того, бульби багаті різноманіт-
ними мікро- і макроелементами, віта-
мінами, нікотиновою і пантотеновою 
кислотою, а ще містять особливі регу-
лятори обміну жирів і холестерину. 
Будь-яка страва з картоплі не обтяжує 
шлунково-кишковий тракт, навпаки, 
відбувається нормалізація роботи ки-
шечнику за рахунок клітковини і пек-
тину.

Отже, картопля не тільки надовго 
вгамує голод, а ще й сприятиме вашому 
схудненню. Найздоровіший варіант - 
картопля в мундирі, без котлет і кетчу-
пу!

СОЛОДКЕ - ПОМІРНО
Щоб у боротьбі з примхами природи 

не перетворитися на ром-бабу, їмо 
тільки чорний гіркий шоколад, запаса-
ємося сухофруктами, замість еклера 
беремо яблуко або терту моркву.

До речі, кухоль гарячого какао на 
сніданок (нехай навіть з цукром) - один 
з найкращих вранішніх напоїв: і тепло, 
і солодко, і поживно.

БІЛЬШЕ ГАРЯЧОГО
Щоб не відчувати холод, протягом 

усього дня робимо наголос на га-
рячі страви. Обов’язково їжте 

супи: думка про те, що вони 
сприяють збільшенню 
ваги, не відповідає дій-
сності.

Дієтичні правила пер-
шої страви такі: менше 
жирного м’яса і солі, біль-
ше овочів, замість майоне-
зу - сметана.

Із гарячих напоїв відмін-
но підійдуть трав’яний чай, 

компоти, підігрітий яблуч-
ний сік, настій шипшини і т.д. 
А ось вживання кави треба 

обмежити, адже кофеїн сприяє 
накопиченню зайвих кілогра-

мів.

ЩО І ЯК ЇСТИ , ЩОБ НЕ НАБРАТИ ЗАЙВУ ВАГУ



20

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
27

 с
іч

ня
 2

02
3 

№
 4

 



21

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
27 січня 2023 №

 4
Д

олі лю
дські

КОЛИ ТРЕБА ХОВАТИСЯ В ПІДВАЛИ, МЕДИКИ ЕКСТРЕНОЇ 
ДОПОМОГИ ЇДУТЬ РЯТУВАТИ ЛЮДЕЙ

Лише за перший місяць великої війни у Харкові внаслідок 
російських обстрілів міста було зруйновано понад півтори 
тисячі будівель. Серед яких 70 шкіл, 54 дитячих садочки та 16 
лікарень. Більшість у цій статистиці – житлові будинки 
харків’ян. Російські війська б’ють по місту щодня впродовж 
дев’яти місяців, убиваючи і ранячи його мирних мешканців.

Медики харківської швидкої допомоги не полишають 
своїх постів, коли лунає повітряна тривога, коли Харків об-
стрілюють і коли місто має час, щоб відновитися. Вони за-
ступають на зміну вранці й повертаються додому наступного 
дня. Сплять у перервах між виїздами. Хтось із їхніх колег 
виїхав, рятуючи себе та своїх близьких. Ті, хто залишився, у 
перші тижні великої війни ходили на роботу пішки, ночували 
в лікарнях, але продовжували працювати. Вони залишаються 
в Харкові, бо люблять своє місто, бо, кажуть, одного разу 
зробили вибір – допомагати людям.

НАВІТЬ СОБАКИ ЧУЮТЬ ВІЙНУ 
Світлана Тахненко працює на харківській 

станції екстреної допомоги вже 15 років – відколи 
переїхала з рідного Торецька на 
Донеччині. Роботу у «швидкій» 
Світлана Вікторівна називає по-
кликанням. Вона відповідає тут 
за поповнення медикаментів для 
бригад, документацію та дезінфекцію облад-
нання. А ще – нагадує колегам у робочому чаті, 
кому й коли виходити на чергування. Вночі 23 
лютого у своїй маленькій кімнатці на станції 
Світлана Вікторівна сиділа за своїм столом, 
заваленим журналами й медичними картка-
ми, і відстежувала на моніторі, як містом ру-
халися червоні й зелені крапки – карети 
«швидкої». Поруч дрімала Жужа, велика ві-

вчарка з темною шерсткою та чорними очима. Кілька років 
тому Жужу збила машина, а медики підібрали – так собака й 
залишилася жити на станції.

Під ранок Жужа підхопилась й почала вити.
«Я почула якийсь гуркіт, але не звернула на нього увагу. 

Жужа підійшла до мене. «Що, – питаю, – їсти хочеш? Рано, 
лише п’ята ранку». А потім чую: бах-бах», – розповідає жінка.

Жужа й досі ховається в кутку кімнати під час повітряних 
тривог.

На ранок 24 лютого почалася зміна у 
старшого водія станції Віталія. Харків’янин 
і колишній таксист, він працює у «швидкій» 
з 2014 року.

«Нас одразу кинули на виклик, – розпо-
відає чоловік. – Вранці, щойно ми приїхали, 
над містом з’явилися літаки. Ми не зразу 
зрозуміли, що, взагалі, відбувається. Зго-
дом зателефонував завідуючий – сказав, 
почалася війна. Я не думав, що таке буде. 

Ніхто не думав, що буде війна. Ніхто. Спочатку гадали, все 
швидко закінчиться. А та війна вже стільки часу триває. Це 
божевілля!»

Віталій швидко говорить, швидко ходить і швидко збира-
ється на виклик. На запитання, чи хотілося звільнитися за 
час обстрілів, відповідає коротким «ні». Коли говорить про 
рідний Харків – починає плакати. У місті, яке щодня б’ють 
російськими ракетами, чоловіки теж плачуть. Сором’язливо 
і трохи ніяково. Не даючи сльозам упасти.

Старший син Віталія також став працювати водієм «швид-
кої». Сказав, що хоче допомагати батькові.

«Кожен допомагає: ті на «швидкій», інші он хліб продають. 
Син спочатку переживав, адже я йому розповідав, що буває і 
кров, і тіла, і прильоти. І все разом», – каже чоловік.

Дехто з Віталієвих колег таки звільнився. Ті, хто залишив-
ся, спочатку боялися виїжджати на місця після обстрілів. 
«Але, хай там як, людина все одно переживає. Чи встигнемо 
все зробити? За бригаду переживаю. Найбільше – за бригаду. 
Треба бути уважним, допомагати лікарям носити поранених, 
швидко реагувати, адже людей на місцях одразу розподіляють, 
куди везти, за характером поранення», – каже Віталій.

(Закінчення на ст. 22)

21-го листопада 
- понеділок

Собор Архістратига Михаїла  
10:00 година ранку Божественна Літургія 

24-го листопада 
- четвер

День Подяки - Тнапкздіміпу 
10:00 година ранку Божественна Літургія 

27-го листопада 
- неділя

Святого Апостола Пилипа 
10:00 година ранку Божественна Літургія 

04-го грудня 
- неділя

Введеня в Храм Пресвятої Богородиці  
10:00 година ранку Божественна Літургія 

11-грудня  
- неділя

ХРАМОВЕ СВЯТО СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВО-
ЗВАНОГО  
10:00 година ранку Божественна Літургія Храмовий 
Бенкет

13-го грудня  
- вівторок

Святого Апостола Андрія Первозваного  
10:00 година ранку Божественна Літургія

17-го грудня - 
субота

Великомучениця Варавара  
10:00 година ранку Акафіст св. Вараварі

18-го грудня 
- неділя

10:00 година ранку Божественна Літургія

19-го грудня  
- понеділок

Архієпископа Миколая Чудотворця  
10:00 година ранку Божественна Літургія

25-го грудня 
- неділя

Неділя Святих Праотців 
10:00 година ранку Божественна Літургія

01-го січня  
- неділя

Неділя перед Різдвом Христовим 
10:00 година ранку Божественна Літургія 

06-го січня  
- п’ятниця

Навечір’я Різдва Христового Святий Вечір 
6:00 година вечора Велике Повечір’я

07-січня  
- субота

Різдво Господа Бога нашого Ісуса Христа 
10:00 година ранку Божественна Літургія Колядки в храмі 

08-го січня  
- неділя

Собор Пресвятої Богородиці 
10:00 година ранку Божественна Літургія 

09-го січня  
- понеділок

Першомученика Стефана 
10:00 година ранку Божественна Літургія

14-го січня  
- субота

Найменування Господнє 
10:00 година ранку Божественна Літургія

15-го січня  
- неділя

Недля перед Богоявленням 
10:00 година ранку Божественна Літургія 

18-го січня  
- середа

НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ 
6:00 година вечора Велике Повечір’я Освячення Свято-
Йорданської Води 

19-го січня  
- четвер

БОГОЯВЛЕННЯ 
10:00 година ранку Божественна Літургія Освячення 
Свято-Йорданської Води перед храмом 

22-го січня  
- неділя

10:00 година ранку Божественна Літургія Свято Держав-
ности Молебень 

29-го січня  
- неділя

10:00 година ранку Божественна Літургія Панахида 
присвячена Героям Крутів

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІННЯ  
В КАТЕДРI СВЯТОГО АПОСТОЛА 

АНДРIЯ ПЕРВОЗВАНОГО

ПІСЛЯ ВИЗВОЛЕННЯХАРКІВ. 
СИРЕНА,  

ЩО РЯТУЄ

Світлана Тахненко

Фото: Ольга Іващенко

Віталій
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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.

НА ЛІНІЇ ВОГНЮ
Через село Посад-Покров-

ське  в Херсонській облас-
ті  проходила лінія фронту. 
Коли ЗСУ визволили правий 
берег Дніпра – місцеві жите-
лі стали повертатися додому. 
Але після російської армії від 
їхніх будинків залишилися 
самі стіни, що їх господарі 
намагаються врятувати.

Дорога з Миколаєва до 
Херсона порожня. Лише ру-
дий пес з’являється на ній і 
зникає в чагарниках. Обабіч 

дороги – широкі поля. 
Туман вкриває дорогу, як 
молоко, що розливається 
й засліплює око. На півдо-
розі – село Посад-Покров-
ське. На його вулицях – 
безліч хребтів із дерев’яних 
балок, що мають тримати 
черепицю, якої тут немає.

– У нас було як у місті, 
–  к а ж е  ж і н к а  р о к і в 
п’ятдесяти, яка стоїть на 
порозі сільської ради і роз-

дає односельцям гарячі обіди та хліб, привезені волон-
терами. – Усе у вогниках світилось, така ялинка була. 
Ось подивіться.

Жінка дістає з кишені телефон і шукає позаторішні 
фотографії. На них – велика ялинка й усміхнені у світ-
лі новорічних вогнів жінки.

До війни в Посад-Покровському жили близько двох 
з половиною тисяч мешканців. 15 березня українська 
армія допомогла посад-покровцям евакуюватися. Після 
Нового року повернулися вже 196 людей. Будинки біль-
шості їх зруйновані. Найчастіше – немає даху над голо-
вою. У багатьох оселях він пошкоджений. А тому стіни, 
підлога, меблі та домашні речі промокли під південни-

ХЕРСОНЩИНА. 
СТІНИ  

«СІРОЇ ЗОНИ»



23

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
27 січня 2023 №

 4
Д

олі лю
дські

ми дощами.
– Але їх будуть перекривати плівкою. Може, бачили, 

тут деякі будинки вже так закривали, – каже місцева 
волонтерка Наталя, невисока русокоса дівчина.

Наталя – агроном. Жила в Посад-Покровському 
разом зі своєю мамою. Щороку вирощували люцерну і 
продавали її в миколаївський зоопарк. Окрім цього, 
сіяли ячмінь, пшеницю, соняшник та садили помідори. 
«Все як у Херсонській області», – додає дівчина.

Минулого лютого Наталя була в Німеччині, працю-
вала. Тоді їй зателефонувала мама й розповіла, 
що почалася війна. Приїхати одразу дівчина не 
могла, бо мала підписаний контракт на роботу 
– «помічник агронома». Коли повернулась у село, 
стала жити в сусідському будинку, бо у власному 
треба класти нову стіну: старої немає. В Натал-
чин будинок «прилетіло». Тепер дівчина волон-
терить: допомагає працівникам служби з над-
звичайних ситуацій знаходити снаряди, що за-
лишилися на вулицях.

– Мама зараз у Тернопільській області, при-
їжджала сюди на декілька днів. Ми там узяли 
городи в оренду. Садимо кавуни. Цього року 
сперечалися з місцевими на Тернопільщині, що 
виростимо кавун до 10 кг. Нам казали: «В нас 
таких не буває». В результаті виріс кавун вагою 
дев’ять із половиною кілограмів. У лютому зно-
ву туди їхатиму, бо треба буде землю на городі 
до нового сезону готувати.

Поки ми говоримо з Наталею, її оточує чима-
ла зграя собак, які починають намотувати на-
вколо волонтерки кола.

– Так багато собак. У багатьох розбитих селах стіль-
ки ж бігає вулицями, – кажу до Наталі.

– У мене 15 штук. Я варю дві каструлі каші, і це лише 
на один день. Зо дві я знаю, решту – ні, – розповідає 
дівчина. – Замовила волонтерам корм для них. По селу 
ставимо годівниці й насипаємо туди. Їх не викинеш – 
жалко.

В один із будинків собаки, що не мають господарів, 
принесли касетний снаряд зі стрічкою.

– Тут тільки вибухи були від розмінування, а вони 
його десь знайшли й принесли мені, – розповідає Анфі-
са, власниця будинку, на порозі якого собаки і залиши-
ли касету.

Ми зустрічаємося з Анфісою посеред вулиці, де живе 
жінка. Вона теж перекривала будинок, що не мав даху, 
шукала маленькі шматочки черепиці. Але щойно дізна-
лася новину про визволення Херсона – була ладна 

спати хоч просто неба, тільки б у власній домівці.
– Ох, ця Росія, ***дь, її треба взагалі стерти з лиця 

землі. Щоб такої держави не існувало. Ані Росії, ані 
«руского міра», ані самих росіян. Їх просто треба зни-
щити. А то вони на всі держави нападають. На кого вони 
тільки не нападали! Навіщо такі люди потрібні? Їх 

треба знищити. І владу їхню, і їхніх людей.
Анфіса евакуювалася разом із односельцями на по-

чатку березня. Перед від’їздом вона ховалася в сестри-
ному будинку. Коли жінки полишили місце, де ночува-
ли, туди прилетів снаряд.

– Якби ми там залишалися, нас би вбили. Нас так 
бомбили, су**. Зайшли росіяни 2-3 березня і обстріляли 
нас.

Зберегти стіни власного будинку намагаються і Сте-
пан та Тетяна Ковальови. Ракета прилетіла в їхній бу-

динок у травні минулого року. В деяких кімнатах 
провисла стеля, а на підлозі – калюжі води.

– Пустився дощ, а я одежу в ящики склала до 
стелі. Як почала та стеля падати. Ми з дідом давай 
бігом порати, – розповідає жінка й починає плака-
ти. – Ой, діточки, головне, щоб ніхто не бачив, що 
я побачила. Такі гроші вкладали. По чотири бики 
гляділи. У війну родилася, у війну таке…

– А де спите? – питаю.
– У погребі. Встала вночі, руки й ноги холодні. 

Та буржуйка ледве держить тепло. Дров не вистачає. 
Все мокре.

У підвалі Ковальових, де зазвичай зберігають 
консервовані помідори та огірки, тепер стоять 
буржуйка й ліжко. На ліжку – двоє кошенят.

– От дивіться, котики в мене сплять, і ми тут із 
жінкою спимо на цій кроватці. Свічку запалю, чаю 
поп’ємо та й лягаємо, – каже Степан Миколайович.

– У хаті все в ящиках, по воді талапалась, по 
ящиках тече вода. Що прийде з тієї гуманітарки, 
куди його виносити, – тут миші.

Степан і Тетяна Ковальови прожили разом 60 
років. У травні святкуватимуть річницю від дня свого 
весілля. Для них усе в їхньому будинку важливе: шафи, 
матраци, двері та диван. Усе для них має значення. Усе 
потрібне. Усе їхнє життя – тут, у цій хаті, яку вони хочуть 
урятувати.

Тетяна БЕЗРУК
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ХАРКІВ. 
СИРЕНА,  

ЩО РЯТУЄ
(ЗАКІНЧЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТ. 21)

Утім, війна привчила до всього.
«Коли наші приїжджали на прильоти, де загинула 

п’ятимісячна дитина, де було шестеро вбитих, наша фельдшер-
ка сказала, що за 25 років роботи такого не бачила», – згадує 
Світлана Вікторівна.

Обстріли, про які розповідає жінка, сталися навесні та 
влітку цього року. 26 травня, коли росіяни обстріляли Харків, 
загинуло восьмеро людей і 17 поранило. Серед загиблих – 
чоловік та п’ятимісячний малюк. Поліція знайшла тіло дити-
ни на даху будинку, його вирвало вибуховою хвилею з рук 
батька. Інший обстріл стався 11 липня. Того дня ворожа ар-
тилерія била по будинках у Київському та Салтівському ра-
йонах міста. Тоді поранило 31 людину.

«А це, до речі, калій йодид. Ми під розпис видаємо таблет-
ки на випадок радіаційної небезпеки, – додає Світлана Тах-
ненко. – Одна таблетка – один прийом. На випадок, якщо це, 
не дай Боже, трапиться. Не дай Боже».

141-ША В ЧЕРЗІ
За вікном машини швидкої допомоги в зимовому холод-

ному сонці видніються вікна харківських багатоповерхівок. 
В одних – світло відбивається у склі, ніби віддає своє тепло 
місту, яке з лютого бачило багато болю та страху. В інших – 
рами забиті дерев’яними щитами. Скла тут немає. Там, де 

вибухи були зовсім недавно, день чи два тому, воно дрібними 
шматками залишається на землі. Хрускотить під ногами й 
ріже тонким звуком повітря.

У 2014 році, коли Росія почала війну на Донбасі, Поліна 
Ковальова навчалася в 11 класі і саме планувала вступати до 
Харківського медичного університету. Її спеціальність – за-
гальна сімейна медицина. Зараз вона проходить інтернатуру 
і працює фельдшером у «швидкій».

23 лютого Поліна повернулася додому пізно. Наступного 
ранку, коли прокинулась і прочитала новини, поїхала здавати 
кров. «Там була черга. Я була 141-ша в тій черзі. А потім ішла 
пішки додому, бо не працював громадський транспорт, і я 
йшла чотири години. А наступно-
го дня так само пішла на зміну», 
– згадує фельдшерка.

Коли прильоти були біля бу-
динку Ковальової, на двох сусідніх 
вулицях, вона вирішила, що все 
одно залишиться працювати. 
«Страх приходить, напевно, після, 
бо коли працюєш, думаєш лише 
про те, що і як тобі потрібно зро-
бити. А вже потім аналізуєш ситу-
ацію, ти вже розумієш, як це було 

страшно, що це був прильот. І когось зачепило, а тебе – ні. 
Просто пощастило», – розповідає Поліна.

Восьмого вересня день Поліни Ковальової починався з 
ранкової зміни. Сирен у місті не було. Дзвінки до «швидкої» 
надходили «звичайні»: бабусі з хворим серцем, у когось ін-
фаркт, інсульт. Бригаду Поліни викликали в район Харків-
ського тракторного заводу, так званого ХТЗ, до жінки з пере-
ломом шийки стегна. Коли лікарі вже їхали на виклик, у 
місті пролунали вибухи. А потім спрацювала повітряна 
тривога.

У цей час із під’їзду будинку виходила 20-річна дівчина. 
На ній були темні джинси й легка куртка. Вона йшла вузень-
кою стежкою, що веде у бік асфальтованої дороги. Пройшла 
не більше трьох метрів і після вибуху залишилася на ній ле-
жати й спливати кров’ю. Дівчину зачепило осколком, який 
влучив у її стегнову артерію. Почалася сильна кровотеча.

«Я тоді була другим номером у бригаді. Їхала в салоні ма-
шини. А моя колега-фельдшерка їхала поруч із водієм. На 
вулиці було дуже шумно. Коли ми проїжджали повз той бу-
динок, біля нього вже лежала дівчина, – почули, як хтось 
кричить, що там поранена людина. Ми завернули туди. Між 
обстрілом і моментом, коли ми під’їхали до пораненої, про-
йшло десь 30 секунд. Усе відбувалося дуже швидко», – згадує 
Поліна.

Вона одразу наклала дівчині два турнікети, щоб зупинити 
кровотечу. Потім разом із водієм повантажили її на носилках 
до карети «швидкої». Поранена втратила багато крові, поки 

лежала на вулиці, і цю втрату слід було 
відновити. Оскільки донорська кров 
швидко псується – медики возять із собою 
фізрозчин. Його й почали капати дівчині 
через катетер, який поставили в руку.

Загалом, за той час, відколи дівчину 
знайшли біля будинку, і до моменту, коли 
її привезли до лікарні, їй встигли прока-
пати два літри фізрозчину.

«Якщо подивитися на нашу руку, то 
стегнова артерія розміром як підмізин-
ний палець. Вона досить велика, і кров Поліна Ковальова 

Поліна Ковальова та її 
колега Вадим Чубук
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Фабрика Melrose Park шукає
ПРАЦІВНИКІВ з досвідом роботи
на ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ з ЧПУ

 відмінні умови праці

 оплачується
понаднормова 
робота

 оплачувані 
свята

 5 тижнів 
оплачуваної 
відпустки

Будь ласка, зателефонуйте, 
щоб домовитися про 

співбесіду за адресою: 
1975 N. 17th Ave. Melrose Park

Фабрика Melrose Park шукає
ПРАЦІВНИКІВ з досвідом роботи
на ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ з ЧПУРОБ

ОТА

Телефон: 708-450-1010

там циркулює під великим тиском. Коли ми вантажили ді-
вчину до машини, то, при нормі тиску 120 на 60, у неї був 60 
на 30. Вона б померла, якби ми не завернули тоді до неї і туди 
послали іншу карету «швидкої». Бо коли такий тиск і коли 
людина втратила багато крові – стається гіповолемічний шок.

 Це означає, що решток тих еритроцитів, які переносять 
кисень, тих елементів, які там залишилися, просто не вистачає, 
аби забезпечити нормальний рівень кисню в головному моз-
ку, нирках, печінці та легенях. Також у цей момент дуже 
швидко відчуває проблеми серце. Бо наше серце звикло ви-
кидати певну кількість крові за одну хвилю пульсу. Якщо в 
цей момент крові стає бракувати, серце починає скорочува-
тися швидше. Щоб частотою скорочення компенсувати від-
сутність обсягу. Але крові в організмі так само немає. У ре-
зультаті, це може призвести до того, що серце працює неефек-
тивно, органи не отримують кисню, людина помирає від по-
ліорганної недостатності, тобто браку кисню в організмі», – 
докладно розповідає Поліна Ковальова. А я чомусь не можу 
її перервати, дослуховуючи усі подробиці, які раптом стали 
такими важливими для кожного з нас.

Після надання допомоги дівчину відвезли до лікарні, перед 
тим попередивши лікарів, що пацієнтка тяжка. Машина 
«швидкої» поїхала на інший виклик, її ледве встигли помити. 
На наступний виклик Поліна пішла вся в крові. Її медична 
форма та маленька сумочка, в якій вона зберігає рукавички й 
маски, забруднилися.

«Але нічого, я замочила вдома в холодній воді, і все віді-
пралося. Був випадок, коли плями залишилися, але на іншій 
формі, літній. Ми тоді їздили в передмістя Харкова, там жін-
ка працювала на городі і після обстрілу її осколком поранило 
в живіт, можливо зачепило печінку. Тому було багато крові. 
Але форма в нас червона, тих плям, які не відіпралися, майже 
не видно», – каже Поліна.

«СВОЮ СМЕРТЬ ТИ НЕ ПОЧУЄШ»
На підстанції екстреної допомоги – ранок. Ще немає 

дев’ятої. Керівник скликає працівників на загальні збори. Тут 
усі: і Поліна, і Світлана Вікторівна, і водій Віталій, який всти-
гає наколотити в чашці каву. Поряд лежить Жужа, поклавши 

морду на передні лапи.
«Ворог б’є по інфраструктурі. Світло відновили. Ото такі 

справи, ото таке життя. Але нехай краще буде без світла, але 
і без них», – голосно каже директор.

«Однак не треба панікувати. Немає світла, води…та є ге-
нератор. І води технічної вдосталь», – додає хтось у відповідь 
із медиків «швидкої».

Після того, як росіяни почали обстрілювати електричну 
інфраструктуру в Україні, медики «швидкої» теж призвича-
юються до нових умов. Світлана Вікторівна Тахненко каже, 
що коли минулої ночі в Харкові вимкнули світло, в неї не 
працював комп’ютер, тому зв’язок зі «швидкими» вона три-
мала в ручному режимі, через телефон. А на чергуванні в неї 

були свічки та заряджений ліхтарик.
Відсутність світла значно уповільнює роботу медиків 

«швидкої». А в порятунку життів час іде на хвилини.
«Це був один із найважчих моїх викликів, коли ми приїха-

ли вночі в порожній будинок без світла. – розповідає Поліна 
Ковальова. – Ми приїхали до бабусі з інфарктом, вона жила на 
14 поверсі. Ліфти не працювали. Ми спускали її східцями, 
робили перерви, щоб поміряти їй тиск. Будинок порожній, 
помогти нам нікому. Їй ставало гірше. Ми втрачали час на спуск 

східцями, позаяк ліфтом зробили б це набагато швидше».
Коли всі розходяться із загальних зборів, на дивані поруч 

із входом залишається сидіти жінка. Наталя Бояринцева. 
Колись – дитячий лікар із десятилітнім стажем, а тепер – ме-
дик швидкої. Вона заступила на роботу у травні 2022 року. 
Війну в Харкові також застала в лікарні, яку російські війська 
обстріляли кілька разів.

Після визволення Харківщини Наталя почала їздити на 
території, окуповані російськими військами. Перша її поїзд-
ка була в одне із сіл Куп’янського району. Вночі карета «швид-
кої» мала забрати пацієнта й відвезти до Харкова. Темно було 
не лише на вулиці, а й у салоні авто. Коли водій завів авто, 
почався обстріл.

«До цього неможливо звикнути. Страх притупляється, але 
залишається відчуття відповідальності, що треба зробити 
свою роботу. Дали наказ, треба виконати, – розповідає На-
таля. – Я дуже боялася на ці виїзди їздити. Але один військо-
вий мені сказав: «Свою смерть ти не почуєш».

Тепер Наталя збирається їхати по доньку у Стамбул. Вони 
не бачилися вже п’ять місяців. Це друга спроба жінки виїхати, 
перший раз скасували рейс у Будапешті, який був частиною 
маршруту до Туреччини. Три дні в дорозі, одна ночівля в 
Стамбулі і додому в Харків. Наталю запрошували залишити-
ся, відпочити, але вона каже, що не розуміє, як зараз можна 
відпочивати. «В нас усі такі у «швидкій», – каже Наталя. – Коли 
таке… Це не відпустка. А куди? Куди у відпустку? Якби з сім’єю. 
Звісно, хочеться з сім’єю кудись поїхати. Ми щороку в серпні 
їздили на Азовське море, на косу, це було наше улюблене 
місце. А зараз до чого ця відпустка. Все одно серце не на місці, 
за рідних, за всіх».

Звуки сирени машин швидкої допомоги–не про спокій, 
вони про те, що життя кожного в цьому місті важливе. Люди 
в червоних костюмах радіють перемогам української армії. 
Та водночас вони знають і ціну цієї перемоги. Рятуючи ци-
вільних у містах та селах, вони серед перших виїхали на ви-
зволені території Харківщини й допомагали пораненим сол-
датам. Інакше, здається, вони вже не вміють.

Тетяна БЕЗРУК

Наталія Бояринцева 
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Ми вже трохи видохнули після 14 січня, коли росій-
ська ракета влучила у будинок у спальному райо-

ні Дніпра. А дніпряни – ні. Пошукова операція у зруйно-
ваному будинку тривала 69 годин. За цей час 39 людей були 
врятовані, 79 травмувалися і 46 загинули. Ще 11 зникли 
безвісти. Тіла декого ще треба ідентифікувати.

Як там зараз наші люди? Як з усім впоралися медики? 
Де живуть родини, що втратили житло? Що робить місто, 
аби хоча б номінально повернути постраждалих додому?

ЗВИЧАЙНИЙ ДЕНЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Саме у той час Владислав Соловйов і його дружина зна-
ходилися вдома. В їхній квартирі не було світла через ві-
ялові відключення, які почалися відтоді, як російські 
війська стали обстрілювати енергоінфраструктуру в 
Україні. Світло вимкнули приблизно о першій дня. Разом 
з електрикою зникли і мобільний зв’язок та Інтернет. Того 

дня до них мали приїхати спеціалісти заміряти стелю, щоб 
нарешті закінчити ремонт у квартирі.

Соловйови купили помешкання на вулиці Набережна 
Перемоги 2019 року. Чоловік каже, що це був довгий шлях: 
від періодичної зміни орендованого житла до власної до-
мівки.

– Наш район вважається дуже приємним у Дніпрі. 
Спальним, сімейним, тихим, навіть таке про нього можна 
згадати, – розповідає Владислав. – Ми почали дивитися 
серіал на кухні, а потім пішли в іншу кімнату. І добре, що 
ми вийшли з кухні. Через п’ять хвилин пролунав вибух. У 
момент, коли я відчув цю вибухову хвилю, сказав дружині 
залишатися у ванній, де вона на той час була. Туди ж до неї 
приніс і двох наших кішок – Емілію та Емму. Ми всі зля-
калися, і тварини також. Але я намагався зрозуміти ситу-
ацію, масштаб того, що сталося. На всіх курсах, які вчать, 
як «зустрічати смерть», пояснюють, що не треба панікува-
ти і варто подивитися навкруги.

Владислав залишив кішок і дружину у ванній, а сам 
подивився у вікно, в якому побачив дим, що піднімався 
від сусіднього корпусу будинку. Потім відчинив вхідні 
двері, звідки на нього повалили пил і дим. Зв̀ язку якийсь 
час не було. Потім подружжя почуло голоси людей, які 
кричали на вулиці. Це були рятувальники, вони намага-
лися з’ясувати, чи є під завалами люди. А потім один із них 
постукав у двері до Соловйових, – Владислав надів на 
дружину респіратор, узяв кішок, і вони почали спускатися 
сходами з восьмого поверху свого під’їзду.

– Коли ми вийшли на вулицю, то побачили купу брухту 

та каміння, через яке треба було переступати. Ми намага-
лися зрозуміти, що відбувається навкруги. Але нічого не 
побачили, окрім великої діри. Ми знаємо той під’їзд. Я 
просто побачив той фрагмент… Ми чули людей, які кри-
чали і кликали на допомогу.

Того дня подружжя Соловйових вийшли з будинку на 
Набережній Перемоги, 118, і поїхали до друзів. Зараз вони 
живуть у родичів за містом. У їхній квартирі, в якій Вла-
дислав уже встиг забити вікна, проводиться експертиза, 
що має визначити, чи можна в ній і надалі жити.

– Сподіваюсь, я житиму в цьому районі. Але вже на-
певно не в будинку номер 118, – каже чоловік. – Як можна 
жити поруч із місцем, де загинули ваші близькі, родичі, 
друзі, знайомі і де постійно буде місце трауру? Нам буде 
важко туди повернутися. Кожен раз, спускаючись сходами 
з восьмого поверху, ми згадуватимемо про це. Зараз до-
ведеться починати все спочатку, спираючись на досвід, 
який у тебе вже був, і жити з думкою, що це може відбути-
ся знову. Яка ймовірність того, що це не повториться? Для 
мене це буде сокровенне місце і сокровенна дата.

 «ДО НАС ВЕЗУТЬ ТИХ, КОГО ІНШІ НЕ МОЖУТЬ 
ВРЯТУВАТИ»

Сергій Риженко – генеральний директор лікарні, куди 
привозили пацієнтів із Набережної Перемоги, 118. Висо-
кий, худий, в окулярах. Сидить у кутку невеликого кабі-
нету, двері в який відчинені. Тих, хто йде коридором, 
пізнає по голосу і час від часу просить до нього зайти.

14 січня Сергій Риженко думав вийти в парк. Субота ж, 

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!!

ДНІПРО. «ВЕЛИКА ДІРА» У СЕРЦІ
ЯК, ДЕ І З ЯКИМИ ДУМКАМИ МЕШКАНЦІ БУДИНКУ НА ВУЛИЦІ 

НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 118, ПЕРЕЖИВАЮТЬ ТРАГЕДІЮ
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вихідний, хотів прогулятися.
– Я як почув вибух, аж підстрибнув. Через п’ять хвилин 

дзвінок від мого колеги зі «швидкої». Каже, що до нас по-
їдуть найважчі пацієнти. Вибухнув будинок. І все 
почалося.

Сергій протягує мені стос паперів, де він само-
стійно задокументував день і ніч тієї суботи:

«Перший виклик оперативний черговий «швид-
кої» отримав о 15:44, одразу всі вільні бригади 
виїхали до будинку, куди влучила ракета.

О 16:00 травмованих і поранених почали при-
возити до лікарні, де вже працювали всі бригади 
анестезіологів, нейрохірургів, хірургів, травмато-
логів, операційних сестер.

– Додатково з дому почали приїжджати лікарі 
і медсестри для надання невідкладної допомоги, 
– записав на папері гендиректор. – Першим на-
дійшов невідомий чоловік, близько 40 років. Од-
разу в реанімаційній залі його оглянули спеціаліс-
ти, встановили діагноз, надали медичну допомогу, 
госпіталізували до реанімаційного відділення. На 
жаль, через травми, що були несумісні з життям, 
він помер упродовж першої години. З інтервалом 3–5–10 
хвилин «швидкі» підвозили все нових і нових травмованих, 
когось із категорії середньої тяжкості родичі або перехожі 
доставляли самостійно. Ці пацієнти переважно не потре-
бували госпіталізації. Дев’ятьом допомогу надали амбула-
торно, серед них дівчинка Злата, 10 років, яку після надан-
ня допомоги перевели до дитячої лікарні. Найважче – ве-
лика кількість пацієнтів у критичному стані одночасно. 
Працювали в двох реанімаційних залах, трьох пацієнтів 
подали до ургентної операційної. Перелили 22 літри крові.

О 16:10 в лікарню привезли жінку, приблизно 35 років. 
Стан критичний, одразу відвезли в реанімацію. Врятувати 
її життя не вдалося. Жінка померла.

О 16:20 доставили дівчину з переломом стегна. Вона 
мешкає в сусідньому будинку, просто проходила повз 
будинок, що вибухнув. У стегні – великий уламок бетону. 
Її перевели до травматологічної операційної.

О 16:30 доставили жінку, 51 рік, з важким пораненням 
органів черевної порожнини, евентрацією кишківника 
(виходом внутрішніх органів за межі черевної порожнини. 
– Т.Б.), переломом плечової кістки. Пацієнтка подана до 
ургентної операційної, бригада хірургів зробила все мож-
ливе для її порятунку. Вже після операції в реанімації 
двічі зупинялося серце, реаніматологам вдалося двічі його 
«заводити», але втретє реанімаційні заходи вже були без-
успішні. Також критичний стан і травми, що несумісні з 
життям.

О 17:20 доставлено Аню, якій того дня виповнилося 19 
років, тяжка травма обличчя, розчавлення лівого ока, по-
ширені садна кінцівок і тулуба. Залишки ока довелося 
видалити. Попереду складні відновні операції. 17 січня 
Аню направлено на лікування до Польщі до однієї з про-
відних світових клінік пластичної хірургії.

О 20:15 доставлено останню на той день важку пацієнт-
ку з-під завалів, 66 років, з численними травмами і пере-
охолодженням.

О 21:10 самостійно звернулася жінка з легкими оскол-
ковими пораненнями спини (від скла) – амбулаторно.

У цей день було доставлено 30 пацієнтів з травмами і 
пораненнями внаслідок вибуху ракети в житловому бу-
динку.

Троє загинули впродовж першої години через травми, 
що були несумісні із життям. Двоє невідомих загиблих – 

чоловік і жінка були упізнані родичами в той же день.
Дві невідомі жінки, які були госпіталізовані, упізнані 

наступного дня родичами – 80 і 93 роки.
Восьмеро пацієнтів госпіталізовані до реанімації.
Наступного дня, 15 січня, зранку об 11:40 доставлена 

дівчина 27 років, Катерина, яка понад 20 годин провела під 
завалами. Температура тіла 31°С. Зниження температури 
тіла нижче 29°С для людини є критичним і може призвес-
ти до незворотних змін і смерті».

Я тримаю в руках ці аркуші із задокументованими по-
діями тієї страшної ночі, дивлюся на Сергія Риженка і 
чомусь запитую: чи мили пацієнтів перед операціями? 
Запитання дурне, сама це розумію, але мені досі важко 
уявити, як лікарі одночасно справлялися з такою кількіс-
тю живих, поранених і мертвих.

– Людей миють медсестри. Їх відмивають. Усе було в 
пилюці і крові. Легкого тут нічого немає. До нас не при-
возять інших. До нас везуть тих, кого інші не можуть 

врятувати, – відповідає Риженко. – Перші надходять у 
стані клінічної смерті. Їм реаніматологи намагаються «за-
вести» серця. Травми несумісні із життям. Повні зали 
людей. У реанімаційній залі – вже трупи. Скільки пере-
ломів. Жінка, у якої розрізаний живіт і видно кишківник. 
У іншого голова розламана, але серце ще працює. Вони всі 
сірі, сірі тіла, обличчя залито кров’ю. І на тілах одяг, в 
якому дірки по п’ять сантиметрів у діаметрі. А потім по-
чалося найстрашніше – стали приходити родичі і шукати 
своїх близьких.

За словами гендиректора, приїжджали навіть ті, кому 
вже казали, що їхні рідні померли. Один чоловік не міг 
упізнати тіло дружини. Йому дали телефон, який знайшли 
в її кишені. Він його впізнав.

– Потім заходить і каже: «Це, мабуть, не моя дружина». 
Дивиться і знову: «Ні, моя».

Тієї ночі в лікарні кричали, плакали, вили.

«МИ ЖИВЕМО В УМОВАХ ЛОТЕРЕЇ»

На столі у мера Дніпра Бориса Філатова лежать телефон, 
книжка про історію Донбасу та пачка сигарет. Він курить 
прямо в приміщенні. Струшує попіл у попільничку, а потім 
до смітника.

Трагедію на Набережній Перемоги, 118, Борис Філатов 
називає особистою.

– Це кошмар. Це жах. Я добре знаю цей будинок, я там 
жив, за три будинки від нього живе моя сестра. Ясно, що 
я міський голова всього міста. Але Перемога – це мій рідний 

житловий масив. Я на ньому обирався до парламенту. Тоді 
кращий результат був лише у Балоги та Фіми Звягільсько-
го. – розповідає мер.

За словами міського голови, одразу після того, як по-
чали з’являтися новини про влучання російської ракети у 
будинок у Дніпрі, до нього зателефонував нині уже колиш-
ній заступник голови офісу президента Кирило Тимошен-
ко, аби запитати про все, що відбувається на місці.

– Питав, яка допомога потрібна, чи треба додаткову 
техніку, чи потрібна координація із рятувальниками. За-
питував, яка ситуація. Це нормально, це те, чим мають 
займатися і держава, і чиновники, і всі нормальні люди.

– До 24 лютого була певна напруга між офісом прези-
дента та міськими радами. Це змінилося? – цікавлюся. І 
бачу, як Борис Філатов підпалює другу сигарету.

– Напруга ця і зараз залишилася. Це речі непов’язані. В 
цей день ніхто цього не відчував. У цей день усі хотіли 
допомогти звичайним громадянам зі зруйнованого будин-

ку.
Зараз на Набережній Перемоги зруйновано 97 квар-

тир. За словами Бориса Філатова, людям, яким немає де 
жити, запропонували тимчасове житло у гуртожитку. 
Понад 500 місць. Так само дніпряни пропонують людям 
із Набережної Перемоги на кілька місяців пожити у себе.

Однак проблему зі зруйнованими квартирами також 
треба вирішувати, бо у кожного має бути свій дім. Місь-
ка влада розглядала кілька варіантів, як допомогти 
містянам. Спершу думали побудувати дім.

– Ми не бідне місто, напевно, можемо звести будинок. 
Але це було б фактично гетто. Уявляєте, який це буде 
дім… уявляєте, який це буде дім, якщо туди переселити 
людей після такої трагедії. Це буде «дім горя». Там щодня 
будуть поминки. Тому цих людей треба розселяти.

Другий варіант – придбати за виділені мерією гроші 
квартири. Але тут уже сам Борис Філатов боїться, що 
антикорупційні органи зможуть ставити згодом запи-
тання на кшталт: чому обрали саме цього забудовника? 

чому квартира з ремонтом? чому така вартість квадратно-
го метра?

Зрештою, мер вирішив надати з проєкту міського бю-
джету «Про відшкодування майна, втраченого внаслідок 
російської агресії та ракетних обстрілів» по 25 тисяч до-
ларів на квартиру, які виплатять упродовж двох місяців.

– Ми рахуємо на будинок чи квартиру. Не відшкодову-
ємо на меблі, машину чи побутову техніку, бо все немож-
ливо порахувати. Також є попередня домовленість із вій-
ськовою адміністрацією, що вони дадуть постраждалим 
стільки ж, скільки і ми. Ще бізнесмени зібрали близько 100 
мільйонів гривень. Але вони самі вирішать, як розподі-
лятимуть кошти, я пообіцяв надати їм списки.

Мер Дніпра знову закурює сигарету. Третю і останню 
під час нашої розмови.

– Магазин, який був на першому поверсі, – колишня 
кулінарія, я ходив туди в дитинстві за сосисками. Ми жи-
вемо в умовах лотереї: ніхто не знає, куди прилетить, кому 
прилетить, коли і в якому місті.

ФОТОГРАФІЇ – ЦЕ ІНОДІ ВСЕ, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА 
ПАМ’ЯТЬ ПРО ЛЮДИНУ

У волонтерському штабі громадської організації «Во-
лонтери Дніпра», де працює вже знайомий нам Владислав 
Соловйов, у кутку стоїть невеликий стіл. На ньому – хао-
тично розкладені старі фотографії. Більшість із них воче-
видь робили на популярні у 90-х «мильниці» – фотоапа-
рати, у які заряджали фотоплівку.

Поряд із фотографіями – документи. Усе це привезли з 
міського полігону, куди звозили сміття з вулиці Набереж-
на Перемоги, 118, після розбору завалів будинку. Усі речі 
перебирають з особливою скрупульозністю, бо серед 
усього, що там є, можуть бути частини тіл людей, які потім 
передають до поліції. Усі документи оцифровують і над-
силають до чатів мешканців будинку. Якщо якісь докумен-
ти чи фото знаходять власника, ті приїжджають і забира-
ють їх. У декого були тільки свідоцтва про народження, у 
інших знаходили цілі папки з документами. Волонтери 
знайшли документи 16 людей. Їх уже повернули господа-
рям. Але як їм повернути їхні життя?

Тетяна БЕЗРУК
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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

Це був 284-й підтверджений літак ЗС 
РФ, знищений в небі над Україною. росій-
ську «Су-шку» навіки упокоїв у  доне-
цьких степах бойовий розрахунок ПЗРК 
у  складі молодшого сержанта Олексія 
Новіцького та старшого солдата Михайла 
Костя. На жаль, ця перемога далася нам 
гіркою ціною, за неї довелося заплатити 
життям воїна.

5 січня: Бахмут, «Стінгер», «Су-шка»
5 січня 2023 року. Воїни окремої меха-

нізованої бригади ведуть запеклі бої, 
обороняючи Бахмут від російських оку-
пантів. На постах повітряного спостере-
ження стрільці-зенітники в цілодобово-
му режимі відслідковують обстановку 
в  небі над полем бою. Приблизно о  пів 
на десяту ранку з ротного КП надходить 
сповіщення, що в зону ураження увійшли 
три російські літаки  – два винищувачі 
Су-27 і штурмовик Су-25.

–Ми перебували на  спостережному 
посту й отримали інформацію про мож-
ливу роботу ворожої авіації. Наших літа-
ків в цей час у небі не було, тож було по-
ставлено завдання знищувати усі пові-
тряні об’єкти. Невдовзі ми запримітили 
кілька «Су-шок», але на  досить значній 
відстані. Ми продовжували спостерігати. 
Через сильний мороз «Казах» (позивний 
Олексія Новіцького) спустився у схови-
ще, щоб трішки відігріти руки  – коли 
стріляєш, краще, щоб вони досконало 
працювали, – пригадує Михайло Кость.

Невдовзі настав момент, коли пілот 
російського Су-25 почав зниження для 
атаки, несучи бомби до наших позицій. 
Розрахунок ППО діяв швидко і  профе-
сійно, рахунок ішов на  секунди. Кость 
гукнув Новіцького на позицію.

– «Казах» буквально злетів на позицію, 

швидко зорієнтувався по цілі, підхопив 
у  мене «Стінгер», навівся і  вистрелив. 
За кілька секунд ми побачили купу чор-
ного диму. Згодом аеророзвідники під-
твердили збиття «Су-шки», віднайшовши 
її  уламки дроном. Що  й  казати, ми  всі 
були неймовірно раді влучному пострілу, 
адже збити російську «пташку» піхоті 
щастить далеко не кожного дня, – розпо-
відає Михайло Кость.

Тріумфальний момент перемоги укра-
їнських піхотинців над російським штур-
мовиком випадково вдалося зафіксувати 
на  відеокамеру телефону. Між героями 
поєдинку та зв’язківцем на КП тоді від-
бувся такий діалог:

–Дивись, братику, в бінокль!
– Є падіння…..! Бачу падіння!
– Повтори, повтори!
– Сушка впала!…. Як прийняли?
І на додачу ще декілька «гострих», по-

військовому лаконічних слів на  адресу 
росіян.

Емоції…
Фатальна випадковість
Так, неймовірні емоції від цієї пере-

моги сповнювали не лише Костя і Новіць-
кого, а й їхніх побратимів. Хтось із хлоп-
ців підібрав з  підлоги поруйнованого 
будинку, в якому був пост спостереження, 
спортивну медаль на синьо-жовтій стріч-
ці, й усі дружно нагородили нею автора 
влучного пострілу. Зробили кілька світ-
лин на пам’ять з Героєм. Як виявилося – 
це  були останні фотографії молодшого 
сержанта Олексія Новіцького.

– Очікувалося, що літаки противника 
можуть ще повернуться, тому нам треба 
було змінити «засвічену позицію», – роз-
повідає Михайло Кость, котрий нині 
перебуває на  лікування у  госпіталі. 

– Ми оперативно зібралися й вирушили 
на запасну позицію. У цей час розпочався 
артилерійський обстріл. Я навіть не зро-
зумів, звідки до  нас «прилетіло». Мене 
підкинуло вибуховою хвилею, гепнуло 
об землю. Я піднявся, підхопив «Стінгер», 
намірився рвонути до укриття і тут по-
бачив знерухомленого «Казаха»…

Фатальна випадковість  – з  тих, які 
трапляються на фронті.

На жаль, від уламків снаряда, що упав 
поруч, Олексій Новіцький дістав пора-
нення, не сумісні з життям. Михайлові ж 
побратими надали медичну допомогу 
й зуміли швидко переправити до медиків.

Зголосився добровольцем захищати 
Україну

Олексій Новіцький народився і виріс 
на Хмельниччині, де в нього залишилися 
троє дітей і  мати. До  війни працював 
будівельником, коли розпочалося широ-
комасштабне вторгнення ЗС РФ, у  пер-
ші ж дні він зголосився добровольцем йти 
захищати Україну від ворога. Під час 
навчання свою військову професію він 
опанував дуже швидко і глибоко.

– За минулі місяці війни Олексій Но-
віцький, як і більшість наших бійців, став 
насправді професійним воїном: відваж-
ним, рішучим і  надійним,  – розповідає 
пресофіцер механізованої бригади Олег 
Зелінський. – Власне, знищена ним росій-
ська «Су-шка» яскраве цьому підтвер-
дження.

Побратим Олексія, Михайло Кость, 
відзначає сильні сторони характеру і люд-
ські якості свого товариша:

– Ми з Олексієм познайомилися в пер-
ші  ж дні після призову до  ЗСУ. Разом 
опановували військовий фах, спільно 
організовували свій похідний побут. Він 

був надзвичайно чуйною людиною. За-
вжди радо брався допомогти, якщо його 
за  щось просили. Олексій був добрий 
товариш, я б дружив з ним усе життя…

І командування бригади, і побратими 
молодшого сержанта Олексія Новіцького, 
одностайні в переконанні – він достой-
ний найвищої державної відзнаки, зван-
ня «Герой України». Відповідне подання 
уже готове й  увесь колектив бригади 
очікує на позитивне рішення.

–За майже рік війни багато військовос-
лужбовців нашої бригади здійснили 
вчинки, які однозначно варто називати 
подвигом, – розповідає Олег Зелінський. 
–  На  нашому колективному рахунку 
є чимало знищеної техніки окупантів – 
танків, гармат, бронемашин тощо, а  та-
кож низка вдалих операції  та, може, 
й тисячі ліквідованих загарбників. Однак 
влучний постріл оператора ПЗРК «Стін-
гер» молодшого сержанта Олексія Но-
віцького – справді професійний і героїч-
ний, вчинений у  складних умовах над-
звичайно запеклих боїв за  Бахмут. Він 
дійсно заслужив звання «Герой України».

Сергій ЛЕМЕХА

ОЛЕКСІЙ НОВІЦЬКИЙ ЗАСЛУЖИВ ЗВАННЯ «ГЕРОЙ УКРАЇНИ»
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

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

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

 Потрібні монтажники та 
обробники з досвідом 
або для навчання.

 Позиції відкрито.
 Досвід корисний.
 Магазин на північ

від Чикаго. 773.849.4615773.849.4615773.849.4615

HARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORING

#18

773.697.1924 

Робота в місті
Чикаго

Робота в місті
Чикаго

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

#9/2021
Повна або
часткова
зайнятість

Повна або
часткова
зайнятість

Insurance agency 
is looking for 

to provide coverage 
for Business and 
personal clients.

Insurance agency 

to provide coverage 

312.723.9963 312.723.9963 #14

INSURANCE AGENTINSURANCE AGENT

773.715.1436773.715.1436

#21
Потрібен

працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Запрошуються
на роботу

ФУГАЗЕРИ З УМІННЯМ 
МУРУВАННЯ. 
З досвідом 

роботи або без.

773-895-2544 
(Вєслав)

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

Запрошуємо на роботу 
працівників з внутрішніх робіт

Запрошуємо на роботу 
працівників з внутрішніх робіт

630.706.0600630.706.0600
Розмовляємо

польською і

англійською

мовами



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

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

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

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

vpayuk@yahoo.com

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

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

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

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 

 ЗДАЮ В РЕНТ

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

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

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

вання і вода. 
773-622-8554

2BDR apt for rent in 
downtown Des Plaines. 

Price includes new 
appliances (including 

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

heating, with parking for 
1 car and street parking 

for more.  
With two walk-in closets.  

For more information 
224.875.0402 #6

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

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

elderly? Do you want 
flexible job hours, 

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

com/`naperville

Family in Chicago  
is looking  for a 

personal nanny. ulgarian 
speaking is a plus.   

Please contact 
wenaw87299@mldsh.

com

CDL DRIVER 
Small company looking 

for experienced CDL 
driver.  

Dry van Midwest West. 
Tel.224.258.3246 #6

Потрібен водій CDL 
3000-3500$  
за тиждень.  

Тел (773)600-5114 

General Construction 
Work  People needed 

for furniture assembling 
ASAP. Tel. 847.437.5590

Хутровий магазин 
шукає  продавця  

хутрових та  
шкіряних виробів.  

630-877-3877 #5

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

 Забираємо з дому.  
847-312-6508. 

РІЗНЕ
Polish Automotive 
business for sale in 
Northwest Chicago 

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

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

Seller wants to retire 
soon.  

Tel. 847.358.9103 #5/2023
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Гороскоп

Овен  (2 1 .0 3 –20.0 4) 
На перший план вийду ть 
сiмейнi справи, особливо 
стосунки з близькими. Не за-
бувайте, 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  стано-
вище або принаймні утримати його на по-
передньому рівні. Приємні емоції дозволять 
трохи розслабитися й забути про неприєм-
ності. Мрії  реалізуються у вигляді конкрет-
них ділових пропозицій. Піднесення в  осо-
бистому житті позитивно вплине на профе-
сійний успіх. Хороший настрій  допоможе 
продукувати блискучі ідеї, корисні для по-
дальшої 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 погля-
ди  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 пере-
думови: приплив фізичних і творчих сил, нове 
коло знайомств. 

Близнюки (2 2 .0 5 –2 1 .06) 
Тиждень буде доволi насиче-
ним, тож сумувати вам буде 
нiколи. Але берiться лише за 
те, що добре знайоме, iнакше 
ризикуєте наробити помилок. 
Н а п р и к i н ц i  т и ж н я  в а м 
вдасться втiлити давню мрiю 

або вiдкрити для себе нове захоплення. Пере-
живає період нервового напруження, стресів, 
захворювань, пов’язаних з інфекціями. Вдома 
все буде прозаїчно й  одноманітно, ви змуше-
ні будете виконувати рутинну роботу і по-
бутові обов’язки. У любовно-романтичній 
сфері настає пауза. Зірки дають вам шанс не 
тільки зайняти  нові позиції, але й міцно на 
них  закріпитися. В особистому житті  варто 
діяти за правилом, що від  добра добра не 
шукають. Уникнути стресів у середу буде 
складно, тим більше, що ви їх самі провоку-
ватимете. У вихідні знову безсоння. Має шанс 
реалізувати заплановане. У цей  час для вас 
дуже важливо оцінити  професійні якості 
людей, з якими  ви працюєте. Вибирати вам 
– кого наблизити, а з ким і розлучитися. 

Рак (2 2 .06 –23 .07 ) 
Найважливiшi справи пла-
нуйте на буднi. На перший 
план на цьому тижнi вийдуть 
сiмейнi та побутовi клопоти. 
Професійна  сфера обіцяє 
бути насиченою різноманіт-

ними подіями, іноді цілком несподіваними. 

Допомога друзів і партнерів сприятливо 
вплине на вашу діяльність. Фінансове  питан-
ня може стати причиною сімейних сварок. 
Остерігайтеся втручання  у ваше особисте 
життя сторонніх осіб. Творчий потенціал 
зростає, ви зможете спілкуватися з партнера-
ми по бізнесу на рівних. У середині тижня 
доведеться звітувати  на роботі і вдома про те, 
наскільки  ви спроможні керувати грошовими  
і матеріальними ресурсами. Ваша чарівність 
і дотепність дозволять «колекціонувати» за-
лицяльників. 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 .0 9) 
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 непе-

редбачувані  ситуації на роботі реагуйте спо-
кійно – все повинно залагодитись само собою. 
Амурні справи принесуть багато приємних 
хвилин. Сімейний бюджет дозволить зробити 
невеликі подарунки. Починаючи з середи, спо-
стерігатиметься спад активності, дадуться 
взнаки недоспані  ночі і загальне перенапру-
ження. Несподівані спонтанні витрати при-
зводять до фінансових труднощів. У сімейному  
житті головні проблеми з ремонтом побутової 
електротехніки. У четвер близька людина ви-
магає від вас  неможливого. З п’ятниці можна 
починати втілювати в життя 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 1–21 . 1 2) 
Ви отримаєте цiкаву й корисну 
iнформацiю, намагайтеся не 
вiддалятися вiд людей. Чудо-
вий час для того, щоб щось 
змiнити в собi або у своєму 
життi. Довiртеся 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 зда-
валися оточуючим нереальни-
ми, стануть перспективними. 
За необхiдностi ви знайдете 
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. Бага-
то Близнюків перестануть вагатися щодо 
майбутньої діяльності - профіль роботи на-
решті буде обрано. У вихідні можуть понови-
тися 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 неабия-

кий 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  сфері, вимагатимуть від вас 
сміливих рішень. Розумний ризик буде до 
речі. Будьте готовими до того, що вас будуть 
критикувати як керівництво, так  і співробіт-
ники. Надмірна  ініціатива на початку тижня 
не дасть  бажаних результатів. У фінансових 
справах присутня ілюзорність. Щастить  у 
знайомствах з людьми авторитетними, на 
високих посадах. В особистому житті все 
складається добре - ви почуваєтесь на висоті. 
Будьте обережними на тренуваннях – погір-
шується еластичність тканин. Можна пошко-
дити суглоби. Не піднімайте важкого.   

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 30 СІЧНЯ 
ПО 5 ЛЮТОГО 2023 РОКУ 
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773.317.8035

7725 W. Wilson Ave. 
Norridge, IL 60706 

RUNWAY REALTY, INC 

Багаторічний досвід 
Знання ринку нерухомості
Висока професійна  кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ 

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker
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