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 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа
11-я посилка безкоштовно

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD

Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225
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ResidentialResidential
& Commercial& Commercial

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних 

•• Сантехніка
•• Обслуговування систем водопроводу
•• Очищення каналізації

Безкоштовна 
оцінка робіт

267-265-3435
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Classzified

НАБИРАЄМО ВОДІЇВ CDL CLASS A ДЛЯ РОБОТИ
У TEAM / SINGLE TRUCK FEDEX.

Постійні рейси- DEDICATED RUNS. 5 днів роботи / 2 вдома.
Стабільний заробіток $1700-2000 на тиждень.  

Відпускні та святкові. Оплата за милі - $2200 на тиждень.
  Необхідний досвід роботи,а також T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).

STUDENTS WELCOME!
Телефон: 917-340-5503, 718-404-7353

COMPANY AT TOWERS ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ TOWER CLIMBERS
В TELECOMUNICATION SERVICE

ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ. БЕЗКОШТОВНЕ ТРЕНУВАННЯ.
ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ. Є ПЕРСПЕКТИВА РОСТУ.

ДРУЖНІЙ КОЛЕКТИВ.
Телефон: 267-309-0994

 ПОТРЕБУЄМО ЛЮДЕЙ ДЛЯ РОБОТИ
НА ВЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ВИСОКА ОПЛАТА. 

Телефон: 267-588-0332

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ, З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ ВІД $ 200 В ДЕНЬ.
  ОПЛАЧУЮТЬСЯ ВІДРЯДЖЕННЯ.

Оплата кожні 2 тижні. Кар'єрний ріст.
Телефон: 609-997-1918

 ПІДГОТУЄМО ДО ЗДАЧІ НА CDL
COMMERCIAL DRIVERS LICENSE ПРОТЯГОМ 3х - 6ти днів.

Готую для здачі на перміт на CDL російською мовою.
Допомагаю отримати appointment на здачу іспиту.

Після здачі іспиту платне тренування.
Після отримання CDL 100% працевлаштування.

Телефон: 267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893

ПОТРЕБУЄМО ФАХІВЦІВ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В ГОТЕЛЯХ

З МОЖЛИВІСТЮ ЇЗДИТИ У ВІДРЯДЖЕННЯ. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ.
ОПЛАТА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КВАЛІФІКАЦІЇ.

Телефон: 404-202-8149

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКА НА HEATING
  (DUCT WORK)

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

 НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ ПО РЕМОНТУ ВІКОН ПОТРІБЕН
МОЛОДИЙ ЕНЕРГІЙНИЙ ХЛОПЕЦЬ ДО 40 РОКІВ

НЕОБХІДНА РОЗМОВНА АНГЛІЙСЬКА МОВА,
DRIVER`S LISENCE, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ.

За додатковою інформацією звертатися: 773-747-2384

















В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ 
АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ 

У НАС ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, 
В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:  215-774-5100
АВТОСЕРВІС В HUNTINGTON VALLEY ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



У АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ПОТРЕБУЄМО: 

ПРАЦІВНИКІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ;  
МЕДСЕСТЕР RN; THERAPISTS PT

                 PENNSYLVANIA LICENSE IS REQUIRED.
           ПРЕКРАСНІ УМОВИ РОБОТИ.
                                   ТЕЛЕФОН: 215-364-0340 SEND RESUME TO: 
                                     HELP@EXPERTCARES.COM













НА ХАРЧОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, 
ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В БЕНСАЛЕМ ТЕРМІНОВО ПОТРЕБУЄМО 
ЛЮДЕЙ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

І ПРАЦІВНИКІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ.
Гнучкий графік роботи. Є можливість кар'єрного росту.
ДРУЖНІЙ КОЛЕКТИВ. ХОРОША ОПЛАТА ПРАЦІ.

НЕОБХІДНЕ МІНІМАЛЬНЕ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС.

Телефон: 267-342-0659 

В ЗАЙНЯТОМУ НАЙБІЛЬШОМУ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЄТЬСЯ JUICE BAR!

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 
267-808-5366

ПРОДАЖ





В НЕВЕЛИКИЙ СКЛАД ПОТРЕБУЄМО МОЛОДОГО МУЖЧИНУ 
НА УПАКУВАННЯ АВТОЗАПЧАСТИН

Робота у Філадельфії. Оплата за домовленістю.
Телефон:  347-267-9609

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
В НАЛАГОДЖЕНИЙ БІЗНЕС ПОТРЕБУЄМО 

ЕНЕРГІЙНИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
Обов'язковий легальний статус. Хороші умови і оплата. 

Телефон:  267-934-3435

КОМПАНІЯ
MERCY FLEET

ПОТРЕБУЄ:
• ВОДІЇВ ТА СУПРОВОДЖУЮЧИХ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  
ПАСАЖИРІВ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
• EMTs • ДИСТПЕТЧЕРИ   

Full Time. Є можливість кар'єрного зросту.
Необхідне базове знання англійської мови.

Телефон: 215-660-4911 ext.4

 ПОТРЕБУЄМО ВОДІЇВ НА CARGO VAN ДЛЯ ПОЇЗДОК 
НА ДАЛЕКІ ДИСТАНЦІЇ ПО АМЕРИЦІ І КАНАДІ

НЕОБХІДНИЙ ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС І DRIVER`S LICENSE
Додаткова інформація по телефону: 267-707-7788

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ
ПОТРІБНІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВОДІЇ

   •  для перевезення клієнтів до медичних офісів і лікарень. 
   •  для перевезення студентів.

А також потребуємо МЕХАНІКА НА PART-TIME
Необхідний легальний статус і базове знання англійської мови.

Хороші умови і оплата. 
Телефон: 215-491-2222

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТИН ПОТРЕБУЄМО МУЖЧИНУ  
З ДОСВІДОМ ДЕМОНТАЖУ АВТОМОБІЛІВ

Оплата готівкою. Робота в Northeast Philadelphia. 
Телефон:  347-267-9609

ПЕРЕВЕЗЕМО ВАШ БУДИНОК, КВАРТИРУ, ОФІС В БУДЬ-ЯКЕ МІСЦЕ США
Монтаж та демонтаж меблів Ліцензія. Страховка  

Senior Discounts     Вивозимо будь-який мотлох
Едік 215-824-7197, 267-991-0244, 267-836-2445

ДЛЯ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
ПОТРЕБУЄМО МЕХАНІКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ

зі своїм інструментом або без
Висока оплата праці. Хороші умови.

Телефон:  267-334-6635
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НОВИНИНОВИНИ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ФРАНЦІЯ І НІМЕЧЧИНА НЕ  
НАЗВАЛИ РФ СТОРОНОЮ КОНФЛІКТУ  

НА НОРМАНДСЬКІЙ ЗУСТРІЧІ
Президент Володимир Зеленський стверджує, що представники Німеччини  

і Франції не змогли прямо назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі під час 

останньої зустрічі радників лідерів нормандського формату.

За його словами, на останній зустрічі політрадників нормандського формату  

заступник голови адміністрації президента РФ  Дмитро Козак запитав у європейців, 

чи є РФ стороною конфлікту.

"Представники Німеччини і Франції прямо не відповіли, що Росія є стороною  

конфлікту. Вони знову включили таку "обережну" дипломатію, з якою Україна  

не погоджується, так як Росія є стороною конфлікту, і ми це розуміємо", – сказав 

Зеленський.

На думку Зеленського, переговори знаходяться на такому етапі, "коли всі бояться 

навіть назвати Росію стороною конфлікту".

На уточнююче запитання, чи не наважився назвати Росію стороною конфлікту 

представник Німеччини, президент повторив: "Вони не змогли прямо відповісти 

на це питання. Я вважаю, що це проблема. Я не можу бути дипломатичним в цих 

питаннях, тому що сім років йде війна, вбивають людей. І у нас немає часу постійно 

бігати по колу".

В УКРАЇНУ ПРИБУЛА ДЕЛЕГАЦІЯ СЕНАТОРІВ США

В Україну прибула представницька делегація американських сенаторів  

у складі Джін Шахін (Демпартія), Роберта Портмана (Республіканська партія)  

та Крістофера Мерфі (Демпартія). Сенатори США обговорять зміцнення  

України на тлі російської агресії.

Йдеться про те, як зробити разом Україну сильнішою – повідомив заступник  

голови МЗС.

Американський сенатор Джин Шахін анонсувала робоче турне країнами  

Східної Європи, яке здійснить двопартійна делегація Конгресу США під її  

головуванням. Делегація відвідає також Литву та Грузію, щоб підтвердити  

прихильність США своїм партнерам.

Як розповіли в посольстві, перебуваючи в Україні, американські сенатори  

будуть заохочувати продовження реформ, спрямованих на зміцнення демократії, 

та висловлювати солідарність з Україною на тлі російської агресії.

Американський сенатор також наголосила, що США підтримують Україну та  

Грузію у їх прагненні реалізувати свої євроатлантичні амбіції.

ДЕЛЕГАЦІЯ ІРАНУ ПРИБУЛА В УКРАЇНУ ДЛЯ  
ПЕРЕГОВОРІВ ЩОДО ЗБИТОГО ЛІТАКА МАУ

До Києва прибула делегація Ірану на чолі з заступником глави МЗС  

Мохсеном Бахарвандром, щоб провести черговий раунд переговорів щодо  

збитого біля Тегерана в 2020 році літака МАУ. Про це повідомив посол Ірану  

в Україні Манучехр Мораді.

"Делегація Ісламської республіки Іран на чолі з заступником міністра закор- 

донних справ Мохсеном Бахарвандом прибула Україну для проведення третього 

раунду переговорів між двома країнами з технічних і правових аспектів трагічної 

катастрофи українського PS752" – сказав Мораді.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752  

Тегеран – Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року  

незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. 

Військовий прокурор Тегерану Голамаббас Торкі у квітні оголосив про висунення 

звинувачень 10 посадовцям, причетним до збиття літака.

В МЗС раніше припускали, що Україна звернеться до Суду ООН, якщо переговори 

з Іраном не будуть успішними.

"ПІВНІЧНИЙ ПОТІК – 2" ЦЕ ФЛЕШ-РОЯЛЬ РФ,  
ЩОБ ВІДКЛЮЧИТИ УКРАЇНУ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запра- 

цювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав,  

що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.

"Якщо вони добудують "Північний потік – 2" – це загроза для енергетичної  

безпеки України і Європи. Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт.  

До речі, завдяки Німеччині та Франції ми в Нормандському форматі домовилися 

про цей контракт на п'ять років. І з цих п’яти років майже два вже пройшли. Через 

три роки цей контракт закінчиться.

Якщо вони завершать технічну сторону "Північного потоку – 2" у цьому році, він 

запрацює за два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб 

наступного контракту в України не було. А точніше – використають цей важіль вже 

у питанні Донбасу". За словами Зеленського, "Північний потік-2" нічим не відрізня-

ється від анексії Криму. Зокрема, він вважає, що питання анексії Криму забулося 

після початку війни на сході України. Зеленський розповів, що російська сторона 

нарощує важелі впливу і "Крим віддаляється дедалі більше".

Він додав, що "Північний потік – 2" – це козирна ставка. Президент зазначив,  

у руках РФ – флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа.
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Президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін 
проведуть свою першу зустріч на саміті у Женеві (Швейцарія)  
16 червня. На ній вони обговорять весь спектр нагальних  
питань у відносинах між Вашингтоном та Москвою, щоб ці відно- 
сини, як повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, стали 
більш «передбачуваними та стабільними». Українське питання, 
безумовно, також буде порушене: «…з акцентом на підтримку 
Америкою суверенітету й територіальної цілісності України».

Очевидно, що деяких аналітиків, які обговорюють ймовірну 
небезпеку для нашої держави стати «розмінною монетою»  
в політиці РФ та США, слова пані Псакі не надто переконали.  
Утім, ще жодного разу апокаліптичні прогнози про якийсь «розмін»  
України на когось, чи щось не підтверджувалися. Зрештою,  
як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,  
без України ніхто домовлятися не буде: «Сполучені Штати  
будуть разом із нами координувати ті питання, які обгово- 
рюватимуться з Росією стосовно України».

Що важливо Україні робити в цьому ракурсі, на що можемо 
розраховувати, чи є гарантії того, що українськими інтересами 
не знехтують, зрештою, якими є ці гарантії?

Україні важливо сформулювати чіткі побажання та чіткі 
червоні лінії. Адже набагато простіше представляти інтереси  
країни, якщо вони чітко артикульовані. Щодо самих пере- 
говорів Байдена з Путіним, то, швидше за все, вони не  
матимуть якихось конкретних результатів, а будуть певним  
обміном вимогами та погрозами, промацуванням позицій  
сторін. Сьогодні йдеться про те, що закінчується період одно- 
полярності, який розпочався після закінчення Холодної  
війни, і під час якого США були домінуючою силою. Росія кидає 
виклик сьогоднішньому світовому порядку, невпинно набуває 
ваги Китай, і це призводить до дестабілізації та зростання  
ризиків. Байден хоче деескалації та досягнення передба- 
чуваності та стабільності у світі. Цього неможливо досягти  
без певних домовленостей з силами, які намагаються кинути 
виклик США.

І Україна – це лише одне питання з багатьох, які обговорю-
ватимуться.

Точно можемо розраховувати на те, що США не відступ- 
лять від підтримки нашої територіальної цілісності і продов-
жать політику стримування російської агресії, але виходячи 
з власного бачення та власних інтересів у першу чергу. Нам 
треба розуміти ці інтереси, розуміти, де вони не співпадають  
з нашими, а також думати про можливі компенсації наших  
втрат, про які ми могли б просити союзників.

Для України дуже важливо, щоби президент США продов-
жував перейматися українськими проблемами. Немає сумнівів 
у тому, що так воно й буде. Проте той факт, що Байден не 
знайшов часу зустрітися з Зеленським до того, як має відбутися  
його зустріч з Путіним, це говорить про те, що у Вашингтоні 
вирішили не узгоджувати повністю свої позиції з Києвом доти, 
доки не почують від Москви, що ж вона хоче від України.

Наразі, якби першою відбулася зустріч з Зеленським, то, 
продовжує він, можна було б зробити припущення, що Байден, 
обговоривши з президентом України нюанси питань окупова-
ного Криму і окупованої частини Донбасу, готовий на зустрічі  
з Путіним тиснути на Росію. Хоча, можна не сумніватися,  
що Путін готовий викинути на стіл свої козирі. Це і російські 
бомбардувальники в Сирії, і війська навколо кордонів України,  
і «Північний потік-2», і посилення Балтійського і Чорноморського  
флотів. Не виключено, що Путін зробить спробу «виторгувати» 
Україну в Америки в обмін на те, що він не чіпатиме країни  
Балтії й Польщу, якщо у Вашингтоні погодяться з тим, що 
Україна є винятково зоною стратегічних інтересів Російської 
Федерації.

Чи витримає президент США «геополітичну спокусу»
Гарантій, звичайно, нема. На сьогодні США зацікавлені  

у збереженні та збільшенні власної ваги на міжнародній арені. 

А союзники – це важливий компонент такої ваги, тому вони  
працюватимуть над збереженням та розширенням кола  
союзників, серед іншого і намагаючись врахувати їх інтереси.

Ніяких гарантій немає і бути не може, з огляду на нашу  
залежність від американської фінансової і військової  
допомоги. 

Крім того, ніяких рішень щодо України за підсумками зустрічі,  
навіть якщо певні домовленості будуть досягнуті, озвучено 
не буде. А тому судити про результати цієї зустрічі можна 
буде лише постфактум. «Якщо Байден не піде на поступки 
Путіну по Україні – невдовзі спостерігатимемо чергове заго-
стрення на Донбасі. У зворотному випадку, в українському 
інформаційному просторі представники влади знову загово-
рять про доцільність відновлення подачі води в Крим. Саме 
це для Кремля зараз головний пріоритет на короткострокову  
перспективу. Те саме стосується проведення виборів в ОРДЛО  
за російським сценарієм. Щодо Вашингтону, то там за  
підсумками зустрічі заявлять про підтримку територіальної  
цілісності і суверенітету України. Адже не секрет, що ми  
є головним «козирем» у геополітичному преферансі Байдена  
з Путіним.

Проте, не всі деталі та нюанси цієї зустрічі стануть відразу 
відомі світовій громадськості. «Хоча у цій зустрічі головною  
є не форма, а її зміст. Путін мріє про перерозподіл світу і від 
цієї мрії відступитися ніяк не бажає.

Не варто думати, що тема України буде в Женеві головним  
питанням. Байден не бачить Росію головним конкурентом 
США на міжнародній арені. Основним конкурентом Америки  
у Вашингтоні вважають Пекін. Оскільки економіка Китаю  
в наступні роки може почати обганяти американську. А Росія для 
Америки була і є регіональним, хоч і агресивним гравцем. Крім 
того, слід пригадати, що президент США вже не раз заявляв, 
що його ціль зупинити Китай, а без «держави-бензоколонки»,  
якою є Росія, КНР не зможе досягти своєї цілі стати економікою 
номер один у світі.

Навряд чи Вашингтон задля цієї глобальної цілі буде готовий  
пожертвувати інтересами своїх партнерів. Утім, серйозне  
обговорення «китайського питання» може підштовхнути США 
до певних компромісів. «Хочеться сподіватися, що за цієї  
ситуації українські інтереси все ж будуть захищені. 

Джо Байдена називали запеклим критиком будівництва  
російського газопроводу «ПП-2». Зрештою, саме він у дале-
кому 2016 році першим з високопоставлених чиновників США 
засудив цей проект. «Німеччині слід готуватися до «похоронів»  
газопроводу «Північний потік – 2» після приходу до влади  
в США демократа Джозефа Байдена», – писала у листопаді 
минулого року німецька газета Bild. Та що змінилося? Чому  
у своїй крайній заяві глава Білого дому назвав запровад- 
ження додаткових санкцій проти ПП-2 (зокрема, проти компанії- 
оператора Nord Stream 2 AG та її проросійського очільника 
Матіаса Варніга) контрпродуктивним кроком? У Кремлі таки 
домоглися свого чи, можливо, це якісь хитрі маневри пана 
Байдена перед майбутньою зустріччю з Путіним? Над цими  
питаннями українські та іноземні експерти досі, скажемо так,  
«сушать голову». Нас же цікавить, де гарантована «червона лінія»  
президента США, власне, чи є вона у принципі?

Необхідно розуміти, у чому сьогодні полягають національні 
інтереси США. Після років президенства Трампа, який чинив  
значний тиск на Німеччину і навіть вдавався до шантажу,  
відносини між цими країнами значно погіршилися. Це відбулося  
не лише на рівні урядів, а й на рівні громадської думки:  
понад 50% німців негативно ставляться до США. Але Німеччина  
є ключовим союзником США в Європі, і відновлення цих  
стосунків для Штатів є стратегічним завданням.

Шантаж союзників є неприйнятною практикою в цивілізо- 
ваному світі, довіру між двома країнами майже зруйновано,  
і тому, щоб довести серйозність своїх намірів Байден змушений 

іти на таку поступку. Це, звичайно, значним чином б’є по Україні 
і виглядає дуже неоднозначно з політичного погляду, але на 
сьогодні адміністрація Байдена розставляє пріоритети саме так. 
Не думаю, що цей крок свідчить про відсутність «червоних ліній». 
Він швидше свідчить про здатність Байдена приймати складні 
рішення. Зрештою, об’єднаний захід – це захід, який більш 
здатний протистояти РФ та утримувати свої «червоні лінії», 
а наслідки шантажу та тиску стоять на заваді такій єдності.

Очевидно, що одним із основних питань зустрічі Байдена  
і Путіна стане проблема «Північного потоку-2». Але тут необ- 
хідно враховувати, що санкції вже накладено, і їх повністю 
скасувати Байден не зможе, оскільки це б принесло величезні 
репутаційні втрати для Сполучених Штатів.

Тому, глава Білого дому змушений маневрувати. Якщо він 
піде на якісь поступки, то це означатиме одне – за цим криються  
неможливість сертифікації цього трубопроводу і запуску  
його в дію. «Що ще більш болюче вдарить по Росії, яка вже 
почала потирати руки, смакуючи свою ймовірну перемогу 
над США. Путіна розслабило те, що Байден так і не окреслив 
«червону лінію» щодо «ПП-2». Але це зовсім не означає, що  
її немає. Просто американський президент, який вже 49 років  
у великій політиці, не бачить можливості вирішувати це  
питання в лоб.

В цьому контексті також можна згадати про Німеччину:  
Якщо восени 2021 року до влади прийде нова коаліція, головна 
політична роль в якій буде у «зелених», то це важливе питання 
може вирішитися саме собою. «Зелені» самі назавжди забло-
кують «Північний потік-2».

А поки – Байдену важливо не втратити одного з основних 
стратегічних союзників США у Європі. Тому він може піти на 
нібито тактичну поступку, яка дозволить йому зберегти добрі  
стосунки з Берліном, знаючи, що термін перебування на  
найвищій посаді в ФРН у головного політичного лобіста «ПП-2»  
Ангели Меркель закінчується вже за кілька місяців. А якщо  
«Північний потік-2» ніколи не вдасться запустити в експлуа- 
тацію, то єдине на чому Путін зможе компенсувати свої  
витрати, це порізати труби на металобрухт.

Деякі політики закликають  припинити дискусії щодо  
«ПП-2» й змиритися з тим, що він усе ж буде добудований.  
Всі «червоні лінії», на його думку, вже пройдені. А тому час 
зробити роботу над помилками попередніх провалів нафто- 
газового монополіста щодо збільшення видобутку власного  
газу за п’ять років, а також максимально використовувати  
ті чотири роки, які у нас ще є. Мова йде про контракт між  
«Газпромом» і «Нафтогазом» щодо прокачування російського  
газу через українську ГТС. Власних запасів газу в України,  
насправді, достатньо не тільки для того, щоб повністю покри-
вати потреби населення і промисловості, а й щоб стати конку-
рентом «Газпрому. Інше питання, як «вміло» розпоряджатися 
наявними ресурсами.

Як казав класик: «Не треба скиглити!» Потрібно починати 
працювати. Сподіваємося, керівництво України усвідомлює всі 
ризики, які перед нами стоять в цьому плані.

ЖЕНЕВСЬКИЙ САМІТ БАЙДЕНА-ПУТІНА: НА ЩО МОЖЕ РОЗРАХОВУВАТИ УКРАЇНА?
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НІЛ ХАСЕВИЧ – ГОЛОВНИЙ ХУДОЖНИК УПА.  
ЙОГО МАЛЮНКИ ПОТРАПИЛИ В ООН 

Життєпис українського художника Ніла Хасевича 
(1905–1952) і його родини є яскравим відображенням 
героїчної боротьби громадян за незалежність України. 
Ніл Хасевич народився в селі Дюксин на Волині в родині 
диякона Антона Хасевича 25 листопада 1905 року.

Брати Ніла – Анатолій і Федір – стали священниками, 
і Ніл поступив до Духовної семінарії в Житомирі, там  
в іконописній майстерні визначив свою подальшу долю, 
а ікони стали першими мистецькими творами.

Захоплення образотворчим мистецтвом допомогло 
Нілу Хасевичу долати все: матеріальні нестатки, самоту, 
а незабаром і велику фізичну травму.

У 1918 року, по дорозі до Рівного, Ніла з мамою на 
залізничному переході збив поїзд. Дійшло до трагедії:  
під поїздом загинула мати, а Нілові поїзд відрізав  
вище коліна ліву ногу. Вийшовши зі шпиталю вирішив 
протезу виготовити сам, а кошти, які отримав як компен-
сацію від власника залізниці, допомогли, коли вступив 
до Академії мистецтв у Варшаві.

Незважаючи на тяжку фізичну травму, Ніл Хасевич брав 
активну участь в житті української громади у Варшаві,  
став одним із засновників мистецького об’єднання  
«Спокій», навколо якого гуртувалися українські мистці, 
підтримав видання газети «Українська нива».

Всупереч тяжким умовам життя захоплено займався 
малярством, також графікою, яка з часом притягала все 
більше. Обдарованість і працьовитість Ніла не зали- 
шилась поза увагою: ще студентом у 1932 році здобув 
почесний диплом Академії за «Портрет Івана Мазепи».

Земляк Ніла Хасевича художник Петро Мегик, який 
тоді також навчався у Варшаві, згадував: «невеличкого 
зросту, бідно вдягнений хлопчина, з палицею в руці, бо 
замість лівої ноги – дерев'яна, закінчена грубим патиком, 
примітивна, власної роботи протеза… Пильно вчиться 
і неймовірно матеріально бідує. З дому від батька не 
одержує нічого, бо там не менша біда».

І все ж всупереч долі Ніл у 1935 році здобув диплом 
про вищу художню освіту з правом вчителювання  
в середніх школах на теренах тодішньої Польщі. Додому  
Ніл Хасевич повернувся художником, твори якого вже  
експонувались в галереях Варшави, Берліну, Праги, 
Рівного, Львова. Особливо йому вдавались екслібріси – 

книжкові знаки, робота над якими вимагає як особливої 
уваги автора до пластичних засобів, так і до внутрішнього,  
духовного світу власника бібліотеки. І нині екслібриси 
Ніла Хасевича (створив понад 200 книжкових знаків) 
притягають фантазією й виразним авторським почерком, 
втіленим на невеликій площині.

З великою інтересом до задуму створив Ніл Хасевич 
«Українську абетку» (1930-і роки), дбайливо і з вели-
кою увагою опрацьовуючи кожну літеру так, щоб вона  
перегукувалась з українськими традиційними символами 
праці. Наприклад, буква Ж зображена на тлі збору жита, 
О – звертає увагу на орача, а з хлібом пов’язана літера Х.  
У Варшаві в 1939 році вийшов альбом «Книжкові знаки 
Ніла Хасевича», того самого року у Філадельфії побачило  
світ видання «Екслібриси Ніла Хасевича».

Творчість Ніла Хасевича довоєнного періоду свідчить 
про його інтерес до життя земляків. На початку війни, 
в 1939 році, живучи у Дюксині, мистець намагався не 
втрачати контактів із українським підпіллям на теренах 
Польщі, водночас вирішив продовжити творчу працю.

Воєнний 1943 рік став переломним для Ніла Хасевича,  
він вступає до підпілля, як художник стає членом  
редколегії, яка для потреб УПА та ОУН випускала  
часописи, листівки, плакати.

Ніл Хасевич вважав, що мистець не має права  
стояти осторонь переломних подій, усвідомлюючи при 
цьому, що інтерес до його творчості з боку влади йому 
несе небезпеку. Так почався надзвичайно плідний, але 
і останній період у житті Ніла Хасевича, чи то «Бея», 
«Зота», «Рибака», «Левка» – псевдо, під якими худож- 
ника знали підпільники. І ще таке: з цього часу і до  
кінця своїх днів Ніл Хасевич жив і працював у криївках 
– особливо влаштованих приміщеннях під землею, які 
й сьогодні захоплюють фахівців своєю архітектурною 
винахідливістю, способом розташування і маскування.

Ніл Хасевич був свідомий того, яку підтримку для 
повстанців та й цивільного населення може мати  
листівка чи плакат патріотичного змісту. На сторінках  
першого числа рівненського часопису «Волинь» (1 вересня  
1941 року) він зазначив: «Ніхто з тих, хто розуміється на 
справі,... не заперечить великих можливостей графіки, 
як художнього і пропагандивного чинника».

Із фантазією й творчою уявою Нілові Хасевичу вдавалось  
усе: обкладинки, карикатури, печатки, штампи, листівки, 
бофони (скорочення від слів «бойовий фонд» –  грошові  
документи ОУН і УПА), також проєкти військових нагород.

І сьогодні твори мистця привертають увагу гострою 
сатирою зображення реалій «большевицького світу», 
наприклад, «Героїня соціалістичної праці» (1947 рік),  
«Так виглядає новий большевицький світ» (1949 рік), чи серія  
творів до сатиричного часопису «Український перець». 
Історія боротьби за незалежність – головна тема серії 
«Волинь в боротьбі»: «На Волині жито ворогами збито» 
(1948 рік), «Ми стали волі на сторожі» (1949 рік). Нині 
також значну історичну вагу мають портрети товаришів  
Ніла – полковника Дмитра Клячківського, генерала  
Романа Шухевича і сотника Олекси Громадюка.

Від початку творча праця Ніла Хасевича привертала  
гостру увагу радянського режиму, особливо, коли в столиці  
СРСР дізнались, що твори мистця підпільними шляхами 
перетнули радянські кордони. Це сталось у 1951 році, 
коли графіка художника потрапила до рук делегатів  
Генеральної асамблеї ООН та іноземних дипломатів,  
а потім ще й вийшла у збірнику «Графіка в бункрах УПА» 
(Філадельфія, 1952 рік).

Наказ за всяку ціну «пресечь антисоветскую деятель-
ность Хасевича», який надійшов у 1951 році, режимові  
вдалось виконати 4 березня 1952 року. Художник  
Ніл Хасевич і ще двоє вояків загинули в криївці в селі 
Сухівці на Рівненщині. За однією з версій повстанці, щоб 
не дістатись до рук чиновників МДБ живими, покінчили 
своє життя добровільно, за іншою, МДБівці закидали 
криївку гранатами, коли Ніл Хасевич із товаришами  
відмовились добровільно здатись. Тіла загиблих підняли 
на поверхню й кілька днів ними лякали місцевих жителів, 
потім їх вивезли в невідомому напрямку.

У довідці МДБ Рівненської області, датованій 13 березня  
1952 року, записано: «член краевого «провода» ОУН 
«Зот», он же «Рыбак» вместе с районным «проводником»  
ОУН «Матвеем» и бандитом ОУН по кличке «Гнат» 
ликвидирован». І досі невідомо, де Ніл Хасевич похо- 
ваний, лише на місці, де мистець загинув, встановлений 
пам’ятний знак.

Також своє життя за незалежність України віддали  
брати Ніла Хасевича: Анатолій загинув у бою з польським 
військом неподалік селища Клевань, Федір не повернувся  
із заслання з сибірського ГУЛАГу.

Творчість головного художника УПА, як часто нази- 
вають Ніла Хасевича, не лише яскрава сторінка в історії 
українського мистецтва, але й безцінне свідоцтво свого  
часу. Нині можемо сказати, що Ніл Хасевич у своїй  
боротьбі вийшов переможцем.
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Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники
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