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1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040

 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



Телефон: (267) 971-5765  Факс: (267) 684-6338УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК November 5, 2021 3

Classified

 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 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 



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

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

Телефон: 267-588-0332

 КОМПАНІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ  
ЦЕНТРАЛЬНИХ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ

ПОТРЕБУЄ РОБІТНИКІВ (район центрального NEW JERSEY).
ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ.

Телефон: 732-829-6572 МИХАЙЛО

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





НА СКЛАД МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ 

СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ТОВАРУ
працівник повинен бути відповідальним та УВАЖНИМ.
Також потрібний FRONT DESK Receptionist,

зі знанням англійської мови та володінням комп'ютера. 
Склад знаходиться в Croydon, PA, 19021 

Телефон: 855-200-0633 (Телефонувати з 10:00-16:00)

УВАГА, РОБОТА! 
БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ

СПЕЦІАЛІСТИ ДЛЯ РОБОТИ З КАМЕНЕМ! 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ. МИ НАВЧАЄМО!

ДОЗВІЛ НА РОБОТУ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ! 
ПІСЛЯ 3-Х МІСЯЦІВ ПРАЦІ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001

ДЛЯ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
ПОТРЕБУЄМО МЕХАНІКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ

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

Телефон:  267-334-6635

 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

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ  
З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

При поступленні на роботу водії з досвідом отримують  БОНУС.
FLEXIBLE HOURS.

Вимоги: НЕОБХІДНО МАТИ ВОДІЙСЬКІ ПРАВА.
Телефон. 267- 615-7914 JAY





БАЖАЄТЕ ШВИДКОБАЖАЄТЕ ШВИДКО
ОТРИМАТИОТРИМАТИ

ОФІЦІЙНУ ЛІЦЕНЗІЮОФІЦІЙНУ ЛІЦЕНЗІЮ
                                БАРБЕРА, СТИЛІСТА,БАРБЕРА, СТИЛІСТА,
                   МАЙСТРА МАНІКЮРУ ТА ПЕДІКЮРУ                    МАЙСТРА МАНІКЮРУ ТА ПЕДІКЮРУ 
                   І КОСМЕТОЛОГА                   І КОСМЕТОЛОГА

В ШТАТІ ВАШОГО ПРОЖИВАННЯ? В ШТАТІ ВАШОГО ПРОЖИВАННЯ? 

У ВАС Є ВИНЯТКОВА МОЖЛИВІСТЬ!
Ви немаєте SSN – НЕ ПРОБЛЕМА.  
МИ ДОПОМОЖЕМО В ОТРИМАННІ! 

973-946-8108
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ГЛАЗГО ПРОВІВ ЗУСТРІЧ ІЗ ЕМІРОМ КАТАРУ

Український президент проводить зустрічі з лідерами інших країн на полях 
кліматичного саміту.

Президент України Володимир Зеленський на полях Конференції ООН зі зміни 
клімату COP26 у Глазго провів зустріч із еміром Катару Тамімом бін Хамадом  
Аль Тані, повідомляє прес-служба ОП.

Співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, 
а також механізми реалізації домовленостей, які було досягнуто у квітні 2021 року 
під час візиту глави Української держави в Катар, зокрема, у продовольчій та 
інвестиційній сферах.

"Одне з головних наших спільних завдань – активізація торговельно-економічного 
співробітництва", – наголосив Зеленський.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-
технічного співробітництва між країнами.

Також співрозмовники обговорили можливість і умови постачання в Україну 
катарського зрідженого газу.

Крім того, Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації 
громадян України з території Афганістану і наголосив на важливості подальшої 
співпраці в цьому напрямі.

Президент відновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕРЕГОВОРИВ З МЕРКЕЛЬ У ГЛАЗГО
Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту у Глазго 

провів зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Український президент та німецький канцлер обговорили питання Донбасу, 

енергокризу, а також співпрацю країн.
"Під час зустрічі у Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну ситуацію 

з безпекою на Донбасі та переговори для встановлення миру, енергетичну кризу 
в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та 
Німеччини", - написав Зеленський у Твіттер.

Український президент прибув до Британії для участі у кліматичному саміті, 
на якому він виступав 1 листопада. Також у рамках саміту він провів зустрічі 
із лідерами інших країн.

ЗАПУСК ПП-2 ЗАГРОЖУЄ ВТОРГНЕННЯМ РФ - ВІТРЕНКО
Шанси повномасштабної війни між Росією та Україною зростуть у разі припинення 

фізичного транзиту через Україну.
Глава Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що через запуск Північного потоку-2 

Україна стає більш схильною до "російського вторгнення". Про це він сказав 
в інтерв'ю.

За словами Вітренка, зараз наявність транзиту є стримуючим фактором.
"Якщо не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси 

повномасштабної війни між Росією та Україною з усіма її наслідками", - заявив 
голова Нафтогазу.

При цьому Вітренко зазначив, що поступки РФ на переговорах щодо нового 
газового контракту з Молдовою є підставами для санкцій проти Північного потоку-2.

Раніше повідомлялося, що Північний потік-2 заповнять газом до кінця року. 
Перша нитка вже готова до запуску.

BAYRAKTAR НА ДОНБАСІ: США ВІДПОВІЛИ НА ЗАЯВУ РФ
Риторика Росії не тільки вводить в оману, а й сприяє ескалації на Донбасі, 

вважають в американському посольстві.
Заяви Росії про загострення ситуації на Донбасі з боку України сприяють ескалації 

напруженості в регіоні, вважають у посольстві США в Україні.
"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди 

про припинення вогню, але давайте будемо зрозумілими: сторона, що підтримується 
Росією, неодноразово використовувала гаубичну артилерію і безпілотники проти 
українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, 
і нещодавно вбила українського військового. Російська риторика про те, що Україна 
загострює ситуацію, не лише вводить в оману, а й сприяє ескалації напруженості", – 
йдеться у заяві посольства.

Нагадаємо, днями стало відомо, що ЗСУ вперше застосували Bayraktar на 
Донбасі. Як заявили в Генштабі, це було зроблено у відповідь на обстріл гаубиць 
Д-30, внаслідок якого один боєць ЗСУ загинув, двоє поранено.

У Росії після цього звинуватили Україну в спробі повернути Донбас військовим 
шляхом і дорікнули Заходу в постачанні озброєнь Києву.

ФЛАГМАН ШОСТОГО ФЛОТУ США  
ПОЧАВ ПРОХОДЖЕННЯ ДО ЧОРНОГО МОРЯ

Провідний корабель Шостого флоту США "Маунт Вітні" розпочав північний 
транзит до Чорного моря, йдеться в повідомленні розміщеному командуванням 
Флоту в соцмережах.

Корабель діє в Чорному та Середземному морях а рамках спільної з НАТО 
операції.

"Протягом переходу, корабель США "Маунт Вітні" та персонал на борту діятимуть 
поряд із союзниками по НАТО та партнерами в Середземному та Чорному морях, 
щоб забезпечити безпеку та стабільність в регіоні. Взаємодія та спільні навчання 
демонструють відданість НАТО підтримці свободи навігації в міжнародних водах 
для всіх країн", - йдеться в заяві розміщеній на сайті Шостого флоту США.

30 жовтня до Чорного моря увійшов ракетний есмінець США класу Арлей-Берк 
"Портер".

Корабель проведе операції із взаємодії з союзниками по НАТО та партнерами 
в регіоні, йдеться в заяві ВМС США.

"Сила морських альянсів в здатності швидко зібрати потужності багатьох країн 
і ВМС у визначений час та у визначеному місці, - заявив капітан 65-тої Робочої 
групи Кайл Гантт. - Ці операції в Чорному морі демонструють нашу відданість 
взаємодії з союзниками та партнерами НАТО".

Влітку в Чорному морі відбулись масштабні навчання "Сі Бриз". Понад 30 країн-
учасників навчалися в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, 
островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України. У «Сі бризі» взяли 
участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 
особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.
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Зеленський не скористався шансом стати несхожим 
на інших пострадянських лідерів. Культ особи у 
"Слузі народу" та поділ політиків на "своїх" і "чужих" 
ставить президента України в один ряд із Путіним 
і Лукашенком.

На екваторі терміну президентства В. Зеленського 
секретар Ради національної безпеки і оборони України 
Олексій Данілов публічно виступив за перетворення 
країни із парламентсько-президентської на 
президентську. Соратник Зеленського переконаний: 
концентрація усієї влади дозволить главі держави 
реалізувати все задумане. Щоправда, говорячи про 
необхідність сильної руки, Данілов не згадав про 
те, що взяття під контроль геть усіх у країні може 
мати й негативні наслідки - у вигляді диктатури. 
Про схильність Зеленського до автократії сьогодні 
попереджає не лише українська опозиція, про це 
свідчать і дії шостого президента України. 

Втрачений шанс Зеленського
У 2019 році вперше за 30 років незалежності України 

практично вся влада у країні опинилася в руках 
однієї людини - Володимира Зеленського. Після його 
приголомшливого успіху на президентських виборах, 
а його партії - на парламентських, Зеленський отримав 
повний контроль над ВР, урядом - включно зі силовим 
блоком, Генпрокуратурою тощо. Попередники і мріяти 
про щось подібне не могли. Кожному з них доводилося 
ділитися владою з тимчасовими чи постійними 
союзниками, що своєю чергою формувало у країні 
систему стримувань і противаг.

Два з половиною роки тому Зеленський отримав 
унікальний шанс - реалізувати в Україні всі необхідні 
реформи, покінчити з корупцією та закласти 
фундамент для процвітання країни. Однак цим 
шансом він так і не скористався. Замість реформ 
країна побачила їх імітацію, високі посади у владних 
структурах дісталися не випускникам Гарварду чи 
Стенфорду, а друзям коміка, який став президентом. 

Вони ж почали "пиляти" гроші, наживаючись 
на ласих бюджетних проєктах на кшталт 
"Великого будівництва", у рамках якого кілометр 
заасфальтованої дороги в Україні різко подорожчав. 
Самого ж президента його оточення посадило в теплу 
інформаційну ванну, оспівуючи його численні таланти. 
Дивно те, як за два з половиною роки найвища посада 

у країні змогла перетворити молодого, енергійного 
й винахідливого Зеленського на жалюгідну копію 
автократа.

Він то публічно вичитує митників та місцевих 
чиновників, то намагається приміряти роль Робін 
Гуда у відносинах з українськими олігархами, а то 
з трибуни Генеральної Асамблеї ООН порівнює цю 
організацію зі супергероєм на пенсії. Так недовго 
чекати, поки Зеленський, як Путін, злетить у небо 
разом зі стерхами. Шостий президент України, 
на жаль, втратив ще один шанс - бути несхожим 
на пострадянських правителів. Без кортежів, без 
держдач, без корупції та спроб ще за життя поставити 
собі пам'ятник. Культ особистості у "Слузі народу" та 
поділ політиків на "своїх" і "чужих", за якого одним - 
усе, а іншим - закон, ставить Зеленського в один ряд 
із Путіним та Лукашенком. 

"Каральний меч" президента
Володимир Зеленський, маючи практично безмежну 

владу у своїх рішеннях та діях вирішив спиратися 
не на уряд, МВС, СБУ та інші силові органи, а на 
РНБО на чолі з її секретарем Олексієм Даніловим. 
Саме цей орган у руках Володимира Олександровича 
перетворився на "каральний меч" президента.

РНБО вирішує величезну кількість проблем 
у країні - від запровадження санкцій проти 
контрабандистів, "ворів у законі" та проросійських 
сил до закриття телеканалів Віктора Медведчука, 
проблем з енергетичною безпекою та коронавірусом. 
Ну і в історії з реєстром олігархів, який незабаром має 
з'явитися в Україні, головну роль також відіграє РНБО.

Радбез перетворився для Володимира Зеленського 
на "єдине вікно", яке обслуговує будь-яку примху 
президента. Так, це "вікно" припускається помилок 
у складанні списків "ворів у законі" - у документи 
щодо 108 кримінальних авторитетів, які потрапили 
до списку санкцій, було внесено неточні дані. Так, 
законність окремих рішень РНБО юристи ставлять 
під сумнів. Так, спроба РНБО підмінити собою інші 
органи влади викликає обурення в опозиції. Але для 
Зеленського, який, схоже, досі не розуміє, як працює 
держапарат, структура Данілова - рятувальний круг, 
який дозволяє йому керувати країною.

Саме тому до заяви секретаря РНБО про 
необхідність перетворення України на жорстку 

президентську республіку варто поставитися 
серйозно. Сказане - не особиста думка Данілова, як 
це намагається подати оточення Зеленського. Схоже, 
команда президента зондує думку громадськості на 
предмет розширення президентських повноважень. 
І кому як не секретареві РНБО, "каральному мечеві" 
Зеленського, подбати про це? Адже майбутнє самого 
Данілова залежить від того, ким і в якому статусі через 
два з половиною роки буде Володимир Зеленський.

Рейтинг президента падає 
Упродовж останнього місяця одразу дві соціологічні 

служби - КМІС і Центр Разумкова - зафіксували 
падіння президентського рейтингу Зеленського. 
Перманентні проколи його команди, "Вагнергейт", 
поява прізвища українського президента Зеленського 
у розслідуванні Pandora Papers про відмивання 
грошей в офшорах, грубе усунення Дмитра Разумкова 
з посади спікера парламенту, публічне ігнорування 
прав опозиції в Раді не могли не позначитися на 
популярності самого глави держави.

Прагнення нинішнього президента до тотальної 
влади та грошей українці оцінили. Питання - чи 
зробить із цього висновки сам Зеленський, який мріє 
про другий президентський термін. Чи він все ж таки 
спробує за підтримки РНБО перетворити Україну 
на суперпрезидентську республіку? Переконаний, 
що цього Зеленському не дозволить зробити 
громадянське суспільство. Свобода, яку українці 
цінують, далася їм дуже дорогою ціною - життями 
тисяч загиблих на Донбасі. І так просто вони її не 
віддадуть - ані Зеленському, ані комусь іще.

ПІВ ТЕРМІНУ ЗЕЛЕНСЬКОГО – ВТРАЧЕНИЙ ШАНС І ЖАДОБА ВЛАДИ
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ХУДОЖНИЦЯ З ЛЬВІВЩИНИ, ЯКА ПРОІЛЮСТРУВАЛА  
КОЖНУ ЧЕТВЕРТУ ДИТЯЧУ КНИГУ В УКРАЇНІ

Софія Караффа-Корбут — українська художниця-
графік, яка все життя присвятила мистецтву. Вона 
проілюструвала близько шістдесяти творів українських 
письменників, які вийшли тиражем у понад шість 
мільйонів примірників, а це кожна четверта дитяча 
книжка, яка виходила на той час в Україні. 

Похресниця найкращого видавця Галичини 
та соротниці Івана Франка 

У серпні нинішнього року минуло 97 років із її дня 
народження. Софія народилася у Львові 1924 року. 
Її тато, Петро Караффа-Корбут, був білорусом за 
національністю та належав до давнього шляхетського 
роду. Історики стверджують, що його далекий 
предок, Павло Караффа, з роду венеційських князів, 
у XIV столітті перейшов до Польщі на службу до короля 
Владислава Ягайла, а нащадки Павла оселились 
у Білорусі. 

Цікаво, що самого Петра Караффу-Корбута задовго 
до народження доньки зарахували до дворянства 
рішенням Мінських дворянських зборів, затвердженим 
потім указом російського сенату. 1910 року білоруський 
шляхтич емігрував за кордон, а його родину 
в Білорусі згодом репресувала радянська влада, 
націоналізувавши маєтки. 

Мати, Марія Береза, через родину своєї матері була 
споріднена зі Свєнціцькими (Іларіон Свєнціцький — 
видатний український філолог, етнограф, 
музеєзнавець, громадсько-культурний діяч та доктор 
філологічних наук був її двоюрідним братом). 

Кажуть, саме він познайомив батьків дівчинки, які 
закохались один в одного, та їхня історія кохання, 
чомусь, завершилась дуже швидко. 

Мама майбутньої художниці була випускницею 
учительської семінарії, проте із роботою у школі в неї 
не склалося. 

Історики, посилаючись на розповіді Марії Іларіонівни 
Свєнціцької стверджують, буцімто в той час дівчина 
довго листувалась із батьком дівчинки Петром, а 
потім поїхала до нього до французького Сен-Кантена. 
Це містечко, у якому оселилось молоде подружжя, 
відоме ткацькими фабриками: на одній із них, 
напевно, працював «бюровим урядовцем» її чоловік. 
Важко сказати, чому Марія повернулась на Галичину, 
порвавши всі стосунки з чоловіком, а він емігрував 
до США. 

Софійка народилася у Львові. Батькі її 
похрестили у львівській церкві Петра і Павла,  

що на вулиці Личаківській. Її хрещеним батьком став 
земляк її матері — відомий видавець Іван Тиктор, 
а хрещеною мамою — соратниця Івана Франка 
Стефанія Мазур — мати Кирила Мазура, згодом 
відомого художника, який жив у Франції. 

Графиня із Куткора 
Дитячі роки дівчинка провела у селі Куткір 

у Буському районі (нині Золочівському) та у Львові. 
З боку діда Петра Берези краєзнавці виводять родовід 
із козацьких поселенців, що нібито оселилися в Куткорі 
після ліквідації Запорізької Січі. 

Мала Софія виростала в колі інтелігенції, тоді як 
на життя їй заробляла тітка Євгенія (мама так і не 
змогла влаштуватися на роботу у Львові і повернулася 
з дитиною в Куткір), із посиланням на книгу «Любов 
і творчість Софії Караффи-Корбут» відомого 
шістдесятника Богдана Гориня.

Саме тітка Ґена, як її називала Софійка, знову 
повезла дівчину до Львова, щоби після початкової 
школи в селі продовжила навчання у першій українській 
приватній дівочій гімназії сестер василіянок — першій 
приватній дівочій гімназії на Галичині. Тоді дівчинці 
було дванадцять років і вона тільки-но закінчила 
початкову школу. 

Тут вона бере професійні уроки малювання 
у художниці-графіка Стефанії Ґебус. Чи вистачило б 
тітчиних заробітків на оплату навчання і проживання 
племінниці, якби такими, як Софія, – талановитими, 
але незаможними – дітьми, сиротами та напівсиротами, 
не піклувався засновник гімназії – Митрополит  
Андрей Шептицький. Владика самотужки приймав 
випускні іспити, що тоді звались матурою, 
у гімназисток, а відмінниці отримували можливість 
проводити з главою Церкви літні вакації. 

Коли 1939 року навчальний заклад закрили, 
дівчинка-підліток поїхала до Стрия навчатись 
у середній школі, та на заваді стала Друга світова 
війна. Під час війни дівчина навчалася на відділі 

малярства технічної фахової школи. Пізніше – студії 
у Львівському художньо-промисловому училищі, нині 
відомому як Художній коледж імені Івана Труша. Згодом 
й у Львівському інституті прикладного і декоративного 
мистецтва, який вона закінчила у 29 років. 

Мавка, що «гралась» із кольором 
і образами 

Після випуску Софія починає працювати у галузі 
станкової та книжкової графіки (переважно в техніці 
ліногравюри, себто вирізування малюнка на лінолеумі. 
Щодо техніки та художніх засобів подібна до гравіри 
по дереві). 

Художниця зробила чимало ілюстрацій до творів 
Тараса Шевченка. «Найбільша кількість експонатів 
присвячена творчості Тараса Шевченка. Художниця 
віддала Кобзареві багато часу, серця і душі. Кобзар з її 
ілюстраціями, який вийшов у 1967 році став славною 
книгою на всю Україну» – зазначив Богдан Горинь 
на презентації першої посмертної виставки мисткині 
2017 року. 

Вона також є авторкою ілюстрацій до дитячих творів, 
таких як «Лис Микита» Івана Франка, ілюструвала 
книги Остапа Вишні. Андрія Малишка, Лесі Українки 
та інших.  

Софію Караффу-Корбут також вважають авторкою 
численних екслібрисів — книжкових знаків, художньо 
виконаних етикеток, на яких вказано, кому належить 
книга. 

Життя мисткині обірвалось на 73-му році життя. 
Софію Караффу-Корбут поховали на кладовищі 
у Куткорі. 2000 року на могилі поставили пам’ятник 
роботи скульптора Івана Микитюка. На чорному 
мармурі надмогильного пам’ятника зображено 
Мавку, що тягне руки до неба. З протилежної сторони 
викарбувано слова художниці: «Я цінності ті марні 
давно перецінила і знаю: головне в житті є тільки віра, 
праця, честь та добра пам’ять по тобі, що теж живе 
недовго…».

До казки Івана Франка.

Збірки дитячих віршів Лесі Українки, 
оформлені Софією Караффою-Корбут 
(1970 г., 1971 г.).

Родинне фото, зроблене в с. Куткір. 
Софія стоїть другою праворуч.
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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



Job Description
The Mechanic/ Assembly & Test Technician will perform specialized 
mechanical assembly and testing of our custom designed 
equipment and components for a variety of applications.  
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Mechanic / Assembly & Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion 
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
Fluitron is now offering a signing bonus of $4,000. $2,000 to be paid 
upon successful completion of 90 day probation period and $2,000  
to be paid after successful completion of one full year
All employment offers are contingent upon successful completion  
of our pre-employment physical and drug screening.
This position has a starting salary between $20 to $28 per hour 
depending on experience. If you are interested in interviewing for this 
position, please send your resume to the attention of 

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings, electrical 
schematics,  
piping & instrumentation drawings 
and operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair. 
International travel may be 
required.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

EDIE RITZ AT: accounts@fluitron.com  
or FAX TO 215-355-9074.

Fluitron Inc is a leading designer and manufacturer of high pressure equipment, 
including Metal Diaphragm Compressors, Pressure Vessels, Reactors, Cold Isostatic 
Presses, Containment Cells etc.. 

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.

267-971-5807267-971-5807

РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:
Desktop, Laptop і СерверівDesktop, Laptop і Серверів

Дизайн, установка і конфігураціяДизайн, установка і конфігурація
office and home networkoffice and home network

 Безкоштовна діагностика Безкоштовна діагностика
 Збірка комп'ютерів на замовлення Збірка комп'ютерів на замовлення
 Видалення вірусів Видалення вірусів
 Відновлення даних Відновлення даних


