
країнськийкраїнський
ВісникВісникУУ

‒ Що таке Україна? ‒‒ Що таке Україна? ‒
Я спитав в журавля.Я спитав в журавля.
‒ Працьовита країна,‒ Працьовита країна,
там багата земля!там багата земля!
Я спитав у лелеки:Я спитав у лелеки:
‒ Де найкращі поля?‒ Де найкращі поля?
‒ Облітав я далеко,‒ Облітав я далеко,
краще наших нема!краще наших нема!
Я спитав у синиці:Я спитав у синиці:
‒ Де смачніше вода?‒ Де смачніше вода?
В Українських В Українських 
криницях.криницях.
‒ Відповіла вона.‒ Відповіла вона.
‒ Хто найкраще ‒ Хто найкраще 
співає?‒співає?‒
Я спитав солов'я.Я спитав солов'я.
‒ Та хіба ж ти не ‒ Та хіба ж ти не 
знаєш?знаєш?
    Україна моя!!!    Україна моя!!!

Phone (267) 288-5111 
  (267) 684-6474

Fax (267) 684-6338

newspaperbusinessandmarket@gmail.com

УКРАЇНА МОЯ!УКРАЇНА МОЯ!
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Classified

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

У АГЕНСТВО 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

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 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

 ПОТРЕБУЄМО ЛЮДЕЙ ДЛЯ РОБОТИ
НА ВЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ВИСОКА ОПЛАТА. 
Телефон: 267-588-0332

 ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВЕЖ СТІЛЬНИКОВОГО 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

 НАБИРАЄМО ВОДІЇВ CDL CLASS A  
DOUBLE AND TRIPLE ENDORSEMENT

ПОСТІЙНИЙ МАРШРУТ 5 ДНІВ, З ВІВТОРКА ПО СУБОТУ
ЗАРПЛАТА ВІД $ 1,400 ДО $ 1,600 В ТИЖДЕНЬ

Телефон: (732) 995-4514; (908) 330-5071
                Віталій           Володимир

 ПОТРІБЕН ПРАЦІВНИК НА HEATING
  (DUCT WORK)

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

ТЕРМІНОВО ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ НЬЮ-ДЖЕРСІ.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ
СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ

НАВЧАЄМО. ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.
Телефон: 732-829-6572 Михайло

 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

 СТАБІЛЬНИЙ БІЗНЕС- БАГАТО РОКІВ НА РИНКУ.
  АВТОМАЙСТЕРНЯ

В ЦЕНТРІ NORTHEAST PHILADELPHIA
ТЕРМІНОВО ШУКАЄ НА РОБОТУ АВТОМЕХАНІКА

ВИМОГИ: ДОСВІД РОБОТИ В АМЕРИЦІ,
                              НАЯВНІСТЬ СВОГО ІНСТРУМЕНТУ.

ХОРОША СТАБІЛЬНА ЗАРПЛАТА
ВІДПОВІДНО ДО КВАЛІФІКАЦІЇ.
За додатковою інформацією звертатися: 

         215-677-3300 Олександр
  215-989-2864 Євген

 CLOSET FACTORY, що обслуговує Філадельфію,
Південний Джерсі та Північний Делавер шукає

 CLOSET/CABINET INSTALLERS. 
Зарплата від $50 000 до $70 000 на рік. 

ЗАГАЛЬНІ СТОЛЯРНІ НАВИЧКИ РОБОТИ ОБОВ’ЯЗКОВІ. 
ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ З КЛІЄНТАМИ.
ПОВНА, ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ. 

БУДЬ ЛАСКА, НАДІШЛІТЬ СВОЄ РЕЗЮМЕ НА АДРЕСУ
 RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

         Телефон: 609-744-0129

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІЯ ПРОПОНУЄ СВОЇ ПОСЛУГИ
LANDLORDS ПО ЗАСЕЛЕННЮ TENANTS

ОФОРМЛЕННЮ ДОКУМЕНТІВ
І ОБСЛУГОВУВАННЮ ЖИТЛА.

За додатковою інформацією звоніть за Телефоном: 
267-228-4050 Борис

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІЯ НА ПОСТІЙНІЙ
І ТИМЧАСОВІЙ ОСНОВІ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

HANDYMAN ПО РЕМОНТУ ДОМІВ
ПРИ НЕОБХІДНОСТІ НАДАЄМО ЖИТЛО, 

МАШИНУ, ІНСТРУМЕНТ
Телефон: 267-228-4050 Борис 

 SOUTHHAMPTON SPA ПОТРІБЕН:
ПОВАР, ОФІЦІАНТ, ПРИБИРАЛЬНИК 

Телефон: 215-942-4646

В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ  
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ,  

В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ:  215-774-5100

АВТОСЕРВІС В HUNTINGTON VALLEY ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ

В BODY SHOP, розташований в LANGHORNE, PA
ПОТРІБНО BODYMAN-PAINTER,

А ТАКОЖ TRUCK-MECHANIC
Телефон:  (267) 980-6045

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ НА SIDING AND GUTTERS
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ

Постійна зайнятість, погодинна оплата. Розрахунок щотижня.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

В  З А Й Н Я Т И Й  D E A L E R S H I P  В  M O R R I S V I L L E ,  PA
Т Е Р М І Н О В О  П О Т Р І Б Н І :

●   М Е Х А Н І К И  З  Д О С В І Д О М  Р О Б О Т И ,
●   С П Е Ц І А Л І С Т  П О  З Б О Р У  ТА  Д Е М О Н ТА Ж У   А В Т О М О Б І Л І В , 

●   П РА Ц І В Н И К  Н А  D E TA I L  М А Ш И Н
Те ле фо н :   215 -295 -1515
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ 2020

ПОРОШЕНКО ЗАЯВИВ, ЩО ЄВРОСОЛІДАРНІСТЬ 
ЄДИНА ПАРТІЯ ЯКА ПРОХОДИТЬ В УСІ ОБЛРАДИ

ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ: ЗЕЛЕНСЬКИЙ  
ЗАПРОПОНУВАВ ООН РОЗРОБИТИ СПІЛЬНИЙ ПЛАН

Екс-президент Петро Порошенко заявив, 

що, за попередніми підсумками місцевих 

виборів, Євросолідарність стала єдиною 

партією, яка проходить в усі обласні ради.

При цьому Порошенко підкреслив, що  

у Львівській, Київській, Тернопільській,  

Рівненській областях та у столиці Євро-

солідарність набрала найбільше голосів  

і зайняла перші місця за відсотками.

«Це величезний крок вперед у порівнянні  

з парламентськими виборами минулого 

року, де Європейська солідарність посіла 

перше місце тільки у Львівській області», 

— зазначив він.

У той же час партія влади Слуга народу,  

за словами Порошенка, не буде представ-

лена в трьох обласних центрах, а прокрем-

лівська ОПЗЖ й зовсім у шести.

«Дуже вдячний всім громадянам, які  

абсолютно чітко і послідовно своїм  

голосуванням підтримали політичну силу, 

яка стоїть на принципах європейської  

та євроатлантичної інтеграції», — додав він.

Президент Володимир Зеленський  

запропонував ООН розробити спільний  

план відновлення Донецької та Луганської  

областей. Така пропозиція була висловлена  

під час зустрічі з координаторкою системи  

ООН в Україні Оснат Лубрані.

Зеленський також закликав ООН взяти 

участь у реалізації проекту із забезпечення 

Донбасу питною водою. "Хотіли б, щоб ви 

звернули увагу на такий важливий проект, 

який нам дуже складно витягнути тільки  

коштом бюджету України, - це питання  

питної води для Донбасу", - наголосив глава 

держави.

Раніше радник Зеленського з економічних 

питань Олег Устенко назвав орієнтовну суму, 

яка знадобиться для відновлення Донбасу  

після його деокупації. Крім того, Зеленський  

заявив, що ніхто не знає, скільки коштів  

знадобиться для відновлення постра- 

ждалих від війни територій Донбасу. Також 

президент України назвав наступні кроки 

для відновлення миру на Донбасі.

ПОЛЬОТИ АМЕРИКАНСЬКИХ БОМБАРДУВАЛЬНИКІВ  
НАД УКРАЇНОЮ БУДУТЬ ПРОДОВЖУВАТИСЯ

В командуванні Повітряних силах України 

повідомили, що співпраця з американ- 

ськими партнерами стала нормою для  

країни. Співпраця триватиме і надалі. Про  

це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, 

генерал-полковник Сергій Дроздов.

До співпраці у сфері безпеки залучені  

не тільки США, але і європейські країни  

та інші члени НАТО, говорить він.

"Ми не плануємо, співпраця з американ-

ськими партнерами стала нормою для нас. 

Наприклад, американські літаки-розвідники 

регулярно в українському небі, патрулюють 

узбережжя Чорного моря та лінію розмежу-

вання на Донбасі", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні бомбардувальники  

США черговий раз зайшли у повітряний 

простір України. Пару американських  

У-52H супроводжували винищувачі Су-27  

і Міг-29 Повітряних сил ЗСУ.

Раніше українські винищувачі Су-27  

і Міг-29 вже взаємодіяли з американ- 

ськими бомбардувальниками. Тоді Росія  

розцінила це як відпрацювання ракетних 

ударів по своїх об'єктах.

На 25 жовтня 2020р. в Україні пройшли  

місцеві вибори. Вони запам'яталися  

рекордно низькою явкою - менше 37%.

На місцевих виборах, як і в минулі 

рази, обиралися мери міст, а також голови  

селищних і сільських рад.

Крім того, в цей день вперше пройшли 

вибори в 1439 об'єднаних територіальних  

громадах. Українці, за новим законо- 

давством, ще обирали депутатів сіль- 

ських, селищних, міських рад громад.

Вибори пройшли у 24 областях України,  

крім окупованого Криму та окремих  

районів Луганської та Донецької областей.  

Зокрема, ЦВК визначила перелік тери-

торіальних громад Донецької та Луганської  

областей, в яких неможливо провести  

місцеві вибори у зв'язку з бойовими діями.

Одночасно з виборами проводлось 

загальнонаціональне опитування, ініці- 

йоване Володимиром Зеленським. Кожному  

українцю пропонували відповісти на п'ять 

питань: чи підтримує він запровадження  

довічного ув'язнення за корупцію в особливо 

великих масштабах, чи підтримує створення  

на Донбасі вільної економічної зони, чи  

потрібно скоротити кількість депутатів  

у Верховній Раді до 300 осіб, чи підтримує 

легалізацію медичного канабісу для змен- 

шення болю у тяжких хворих та чи пот- 

рібно Україні на міжнародному рівні  

порушити питання про використання гаран- 

тій безпеки, визначених Будапештським  

меморандумом.

В УКРАЇНУ ЦЬОГО ТИЖНЯ ПРИВЕЗУТЬ 
14 ТИСЯЧ ФЛАКОНІВ ПРЕПАРАТУ ВІД COVID-19

Заступник міністра охорони здоров’я  

з питань євро-інтеграції Ігор Іващенко  

заявив, що в Україну прибуде 14 тисяч  

флаконів препарату "Ремдесивір" для  

лікування коронавірусу. Постачання буде 

здійснюватися до кінця цього тижня.  

"На минулому тижні МОЗ надало дозвіл  

на ввезення незареєстрованого лікар- 

ського засобу "Ремдесивір", який був  

закуплений державним підприємством  

"Медичні закупівлі України" для  

лікування коронавірусної хвороби... 

В Україну має прибути перша партія  

даного лікарського засобу", - сказав він.

Також Іващенко додав, що усього  

в Україну прибуде 28200 одиниць  

лікарського засобу "Ремдесивір". Його  

направлять на лікування 4700 пацієнтів  

із середньою та важкою патологією  

перебігу  COVID-19.

"Даний лікарський засіб застосовується  

у багатьох країнах, зокрема у США, Японії, 

Австралії, країни ЄС. Даний лікарський  

засіб входить в їхні протоколи лікування", 

- сказав заступник міністра.

Крім того, Ляшко закликав українців ма-

сово вакцинуватися від грипу, щоб уникнути 

поєднання захворювання з COVID-19.

Також повідомлялось, що в Україні  

за добу підтвердили 5426 нових випадків 

коронавірусу.



Відповідно до статті 19 Конституції 

України всі органи державної влади 

та їх посадові особи повинні діяти  

в порядок і в спосіб, визначений  

Конституцією і законами України.  

В свою чергу, повноваження Прези-

дента України визначено в статті 106 

Конституції України. І попри те, що 

пункт 31 статті 106 Основного Закону 

зауважує, що Президент України здій-

снює й інші повноваження, визначені 

Конституцією України, але всі вони 

впираються в стелю саме Конституції.

Такою ж є і позиція Конституційного  

суду України, про що свідчать останні 

його рішення, зокрема, щодо повно-

важень Президента України приз- 

начати директора Національного  

антикорупційного бюро України.  

Точніше, їх відсутності. Саме тому,  

що не передбачено Конституцією.  

Так от, жодних повноважень прово- 

дити якісь «загальнонаціональні  

опитування» ані Конституцією, ані будь- 

яким іншими законами не передбачено.  

А якщо не передбачено, то це 

означає, що він діє поза межа-

ми своїх повноважень, а відтак 

з їх перевищенням. Єдине, що  

віддалено (але настільки віддале-

но, що можна про це і не згадувати)  

має подібність до визначених  

Конституцією повноважень Прези- 

дента, є проголошення всеукраїн-

ського референдуму «за народною 

ініціативою». Але для цього мав би  

існувати сам закон про всеукра- 

їнський референдум, якого на  

сьогодні не існує! Але всеукраїн- 

ський референдум – це не опитування.  

Як і опитування – не референдум,  

а якась незрозумілість із незрозумі-

лим юридичним статусом.

Зрозуміло лише, що це поза  

межами визначеними Конституцією 

України повноважень президента 

України. А відтак, залежно від мети 

і намірів такі дії можуть потенційно 

мати ознаки складу злочину, перед-

баченого статтею 364 Кримінального 

Кодексу України, тобто зловживання 

владою або службовим становищем.

Зокрема, цей склад злочину  

передбачає мету – «одержання 

будь-якої неправомірної вигоди  

для самої себе чи іншої фізичної  

або юридичної особи». А судячи  

за відео, які останні дні поширю- 

валися на офіційній фейсбук  

сторінці та дописи на офіційному  

сайті Президента України, які,  

з’явилися напередодні дня голо- 

сування на місцевих виборах,  

в них наявні ознаки перед- 

виборної агітації за політичну  

партію, яка асоціюється з прези- 

дентом України. Більш яскраво ці  

ознаки проявилися в день про- 

ведення «загальнонаціонального  

опитування», який, як не дивно,  

збігся із днем голосування на  

місцевих виборах.

Неправомірна вигода для іншої 

юридичної особи – це спонукання  

виборців голосувати за певну  

політичну партію або її місцеву  

організацію в незаконний спосіб.

Таким чином, якщо ми побачимо 

в день голосування біля приміщень 

виборчих дільниць, а тим більше  

в самих цих приміщеннях, якихось 

незрозумілих та підозрілих осіб,  

які здійснюють «опитування», ініці- 

йоване Президентом Зеленським  

в неконституційний спосіб, які  

марковані в кольори, які  

асоціюються з Президентом  

Зеленським чи його політичною  

силою, ставити питання, які  

будуть асоціюватися з полі- 

тичною силою, яка бере участь  

у місцевих виборах, та з якою  

пов’язаний Президент Зеленський,  

– то ми можемо говорити про  

незаконну передвиборчу агітацію.

А якщо є порушення закону – 

обов’язок законослухняних гро- 

мадян фіксувати та припиняти  

такі порушення у будь-який  

законний   спосіб.

  ЗеОПИТУВАННЯ – ЗЛОЧИН
  АНАЛІТИКА
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Нещодавно у Львові презентували 
монографію і каталог музейних творів 
митця Модеста Сосенка, який займався  
відродженям українського мистецтва 
на початку XX століття. Та найвпізнава- 
нішим він став завдяки новаторству  
в монументальному і станковому релі-
гійному малярстві. Тільки за сім років 
Сосенко (у період з 1906 по 1913 роки) 
розписав понад десяток галицьких 
храмів. Однак багато стінописів у свя- 
тинях були знищені під час двох світових 
воєн, а також і в наш час – через рішення 
псевдоідейників.

Модест народився наприкінці квітня 
1875р. у селі Пороги на Прикарпатті  у сім’ї  
Анни Кисилевської та Данила Сосенка.  
Його батько був греко-католицьким 
священником. Коли хлопчику виповни-
лось три, батьки померли, тому малого 
Модеста виховували родичі. У 12 років 
дитину відправили здобувати початкову  
освіту у гімназіях Бучача й Станіславова 
на Прикарпатті, де він провчився вісім 
років. Тут він став учнем польських  
художників Яцека Мальчевського  
й Леона Вичулковського. Саме в ті  
часи юнак обрав майбутній шлях. Тоді 
юний Сосенко дебютував з розписів  
іконостасів, зокрема для Катедрального 
собору Станіславова. Пізніше роботи 
молодого художника помітив настоятель 
Української греко-католицької церкви 
Андрей Шептицький. Владика Андрей 
був вражений здібностями Сосенка, 
тому вирішив допомогти хлопцеві із  
навчанням за кордоном і став його  
меценатом. 

Сосенко провчився рік у Мюнхенській  

академії, пізніше здобуває навики  
в майстерні Леона Бонна (Національній 
школі мистецтв у Парижі), а з 1908 року 
переїжджає до Львова, де влаштовується  
працювати реставратором у Національний 
музей міста. Ця подія стала визначною 
для художника, адже тут він формував 
себе як особистість у власній сфері.  
Попри всю високу освіченість Сосенка,  
справжньою основою його зрілої твор-
чості стали збірки Національного музею  
у Львові, де він працював упродовж 
семи років і мав можливість ознайо- 
митись із безцінною колекцією старо- 
винного українськго іконопису, коштовних  
мініатюр давніх українських книжок, 
мав можливість контактувати з цими 
шедеврами давнього українського мис-
тецтва безпосередньо, тримаючи їх  
у руках, реставруючи, та їх опрацьо-
вуючи. Саме особиста манера митця 
викликала неабиякий подив, бо Сосенко  
не наслідував тодішніх традицій. У його  
стилі поєднувались давні традиції  
Візантії, Давньої Русі та найсучаснішого  
на той момент західноєвропейського  
мистецтва. У 12-ти церквах на Галичині 
монументаліст створював справжні  
шедеври, для прикладу, в Славському 
на Львівщині, у церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці. Щоправда, торік стінопис 
знищили, а натомість оздобили інтер’єр 
плиткою.

Окрім сакрального мистецтва, твор-
чість Сосенка базувалась також на сві- 
тській течії. Багато дослідників мистецтва 
кінця XIX-початку XX століть відзначають,  
що монументаліст чудово відтворював  
тогочасні реалії буття. Серед робіт  

у світському жанрі, виконаних Сосенком,  
є безліч побутових творів, пейзажів,  
портретів та автопортретів.

 У 31 рік художник закохався  
у Михайлину Ляйтер, яка була молод-
шою за чоловіка на 12 років, втім цим 
стосункам не судилось бути щасливими.  
Молода дружина завжди супровод-
жувала чоловіка під час його творчих 
«відряджень», де на Східній Галичині 
він розмальовував храми. Якось, коли 
художник працював на Тернопільщині, 
у селі Конюхи, Модест познайомився із 
митцем Юліаном Буцманюком, із яким 
у них склались дружні стосунки. Відтоді 
Буцманюк став частим гістем у помеш-
канні новоствореної родини. Проте под-
ружжя ніяк не могло знайти порозуміння.  
Пізніше Юліан напише в листі до  
Митрополита Шептицького: «…Будучи  
сталим гостем паньства Сосенків, я від- 
разу завважив, що межи п. Сосенками 
панує стале напруження – стале взаємне  
невдоволення. П.Сосенко пояснював мені 
се тим, що п.Сосенкова є гістеричка,  
тай закидав своїй жінці дуже терпкі  
і гидкі втрость річи, тай жалував нераз 
передомною, представляючи себе, яко 
офіру судьби….». Натомість Юліан ще 
й згадував, із якою огидою спостерігав 
за вчинками Михайлини та завжди під-
тримував товариша. Існують навіть істо-
ричні докази, як панянка хотіла здобути 
прихильність Буцманюка, мовляв, стати  
натурницею художнка-початківця. Подей- 
кують, це спровокувало зраду, через що 
чоловіки посварились. Після розлучення  
із Михайлиною Модест продовжив  
творити.

 

На початку Першої світової війни  
Сосенко був мобілізований до Австро- 
угорської армії. У той час художник тяжко 
хворів, а військові дії ще більше зруйну-
вали здоров’я кволого митця. У лютому 
1920р. Модест Сосенко помер на руках  
у митрополита Шептицького, у стінах  
палат Святоюрської гори. Його колишній 
товариш Юліан Буцманюк цього ж року 
напише картину «Смерть художника»  
з присвятою втраченій дружбі та гибелі 
великої людини.

Помираючи у дуже молодому віці, 
йому було 45-ть, модест Сосенко неви-
падково заповідав увесь свій творчий 
доробок для Національного музею. Тут 
він починав свій творчий шлях, і тут  
завершив його своїм величавим даром. 
Його поховали на львівському Янівському  
цвинтарі.

Людина жива доти, поки про неї пам’я-
тають. У 2020 році виходить монографія 
та каталог музейних творів митця.  
Робота над дослідженням життя і твор-
чості Сосенка тривала багато років.  
2020 рік - двічі ювілейний для худож- 
ника. Це 145 років від його дня народ-
ження і 100 років від смерті, а також 
першої персональної висавки художника 
у залах національного музею. Фахова 
фотофіксація позамузейної спадщини 
художника проведена в Онуфріївській 
церкві у Львові, у церкві Архістратига 
Михаїла в с. Підберізці (Пустомитівський 
район Львівської обл.), у  Катедральному  
соборі Пресвятої Трійці в Дрогобичі,  
у церкві Святого Миколая у Золочеві, 
та у храмі Воскресіння Господнього  
в селі Поляни (Львівська обл.).

САКРАЛЬНЕ   МИСТЕЦТВО
 КУЛЬТУРА
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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

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

Мы ищем заботливых работников,
 которые смогли бы ездить в район 

Conshohocken и Northeast Philadelphia.

Phone:215-953-9225215-953-9225

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, • новая  техника, 
• стабильная зарплата • стабильная зарплата 
• хорошие условия• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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