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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 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
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ResidentialResidential
& Commercial& Commercial

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

Безкоштовна 
оцінка робіт

267-265-3435

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних систем
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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

 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



ПОТРІБНИЙ АВТОМЕХАНІК
з досвідом роботи, знанням 

комп'ютера та англійської мови. 
Оплата $75,000 в рік. 
Бенефіти і хороші умови.  

Tелефон 215-869-7767

 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

 



Телефон: (267) 971-5765  Факс: (267) 684-6338Серпень 13, 2021 УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК4
НОВИНИНОВИНИ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДПИСАВ ДОКУМЕНТ, ЩОБ "ДОНЕСТИ ДО 
КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ" ЦІННІСТЬ ЧЛЕНСТВА В НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав наказ про Стратегію комунікації 
з питань євроатлантичної інтеграції до 2025 року, метою якої декларується "донести 
до кожного українця" цінність членства в Північноатлантичному Альянсі.

"Документ має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між 
державними органами та українськими громадянами задля донесення до кожного 
українця змісту та практичної цінності членства України в Альянсі, необхідності 
впровадження відповідних реформ та їхнього зв'язку з євроатлантичною інтеграцією 
нашої країни", – зазначає Офіс президента.

Серед іншого, планується, що це питання буде включене до навчальних програм.
Має бути створений тематичний веб-портал для розміщення інформації 

про реалізацію реформ, які наближують Україну до НАТО, планується випуск 
інформаційно-просвітницьких матеріалів.

Також планується залучати незалежних експертів з аналітичних центрів 
і громадських організацій та міжнародних партнерів до планування, моніторингу 
та оцінки виконання річних національних програм щодо досягнення критеріїв 
членства в НАТО.

"Очікується, що передбачені Стратегією кроки сприятимуть зростанню 
в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття 
повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні – підтримки 
євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ", – додає 
Офіс президента.

Протягом наступних трьох місяців мають створити план заходів для реалізації 
стратегії. 

Нагадаємо, кілька місяців тому майже 54% українців у соцопитуванні відповіли, 
що підтримують вступ України до НАТО, і понад 60% – вступ до ЄС. 

МЕРКЕЛЬ ЗАПРОСИЛИ НА КРИМСЬКУ ПЛАТФОРМУ,  
АЛЕ ЇЇ УЧАСТЬ ПІД ПИТАННЯМ

Меркель запросили на Кримську платформу, але її участь під питанням, про 
це у середу на брифінгу розповів речник президента України Сергій Никифоров.

"Графік і програма Ангели Меркель ще остаточно не сформовані. Ми, звичайно 
ж, запрошуємо її відвідати Кримську платформу, залишитися на 23 серпня. Чи 
залишиться вона, чи ні, стане відомо найближчим часом", – сказав Никифоров.

Меркель відвідає Київ 22 серпня, де зустрінеться з президентом України 
Володимиром Зеленським. Установчий саміт Кримської платформи, де міжнародні 
партнери України обговорюватимуть деокупацію Криму, відбудеться наступного 
дня.

За даними глави МЗС Дмитра Кулеби, кількість учасників Кримської платформи 
зросла до 37. Хто та які держави представить на саміті, досі офіційно не 
оприлюднювалось.

За словами Никифорова, Меркель та Зеленський у Києві обговорять, як 
конкретно Німеччина буде гарантувати виконання зобов’язань, які дала на 
випадок, якщо Росія після запуску "Північного потоку-2" спробує зловживати 
своїм монопольним становищем.

"Обов'язково говоритимуть про безпекову ситуацію на сході України, і про 
те, як реанімувати мирні переговори. І, звичайно ж, про двосторонні відносини. 
Німеччина – наш ключовий партнер в Європі і в політиці, і в торгівлі, і в промисловості, 
і в енергетиці. Потенціал для зміцнення цих відносин неабиякий", – сказав 
Никифоров.

"Візит Ангели Меркель доводить, що про Україну без України – ані слова, і що 
без прямих переговорів з президентом України сучасні найважливіші безпекові 
питання не вирішити", – додав він.

ВІЦЕПРЕМ’ЄР РЕЗНІКОВ ВИСЛОВИВСЯ ЗА «РОЗМІЩЕННЯ 
АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ» В УКРАЇНІ

Український віцерем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій Олексій Резніков на зустрічі з керівником Jamestown Foundation  
Гленом Говардом під час робочої поїздки в США закликав захистити Україну від 
розгортання російськими військовими ядерної зброї в окупованому Криму. Про це 
повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, 
повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на 
підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія 
здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани. 
Зараз те саме відбувається з Північним потоком-2. Три країни Балтії опиняться під 
страшенним тиском. Так само під прямою загрозою опинилась Польща. Для України 
та країн Балтії – це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна 
залежність у майбутньому і гарантований шантаж», – заявив Резніков.

Резніков наголосив на необхідності розширення «безпекового пакета для України».
«У першу чергу – за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення 

американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє», – зазначив український 
віцепрем’єр.

Так, українська сторона нагадала про рішення Росії «закрити до жовтня 2021 року 
частину Чорного моря в напрямку Керченської протоки під приводом військової 
підготовки»

Раніше про нарощування Росією ядерного потенціалу в Криму повідомляв міністр 
закордонних справ України Дмитро Кулеба в своїй статті для американського видання 
Foreign Affairs.

Крім того, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар 
під час засідання всеукраїнського форуму «Україна 30» вказала на те, що Росія 
продовжує облаштовувати інфраструктуру в окупованому нею Криму під розміщення 
ядерної зброї.

Про те, що Росія відновлює ядерну базу в окупованому Криму повідомляв і народний 
депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

У жовтні 2018 року тодішній глава МЗС України Павло Клімкін заявляв про 
наявність обґрунтованих підозр, що Росія могла розмістити в Криму ядерну зброю 
або побудувала інфраструктуру для нього.

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього Україна, США, Росія 
і Великобританія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням 
України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський 
меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

РОСІЯНИ РОЗЛИЛИ НАФТУ В ЧОРНОМУ МОРІ.  
МАСШТАБИ ПРИХОВУЮТЬ

Біля Новоросійська в РФ росіяни розлили нафту в Чорному морі.
Площа забруднення становить 80 кв. км, заявили в "Грінпіс".
Це вплине на життя морських тварин і на людей, а ліквідовувати доведеться кілька 

тижнів, кажуть в організації.
Росія повідомляла раніше про забруднення 200 кв. м і обіцяла ліквідувати проблему 

до вечора. Аварія сталася, коли нафту закачували на танкер. Тепер запевняють, 
що пляма може зникнути самостійно. Через шторм пляму не прибило до берега, 
тож очищувати берегову лінію не буде потрібно, заявили в Російській академії наук.

У "Грінпіс" же попереджають: у разі шторму розлив уже не вдасться відловити. 
"Велика частина розливу рознесеться морем, частина піде в атмосферу. Це погано, 
оскільки завдасть шкоди живим організмам і людині, яка буде цим дихати поблизу. 
Бо це канцероген, який спричиняє онкологію".
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В цьому місяці відбудеться перший саміт  
«Кримської платформи». Київ має намір повернути 
питання півострова в дипломатичний порядок денний. 
Офіційна мета ‒ обговорення шляхів деокупації Криму. 
Оголошено, що участь у саміті візьмуть представники 
близько трьох десятків країн. Якщо це трапиться, 
то «змова мовчання» з приводу долі окупованого 
півострова буде порушена.

Зараз Крим є такою собі фігурою умовчання. 
Російський суверенітет над українським півостровом 
ніхто не визнає, але надалі політики невизнання 
справа не йде. З іншого боку, в цьому питанні все 
залежить лише від самого Києва ‒ адже кому, як 
не жертві окупації, ініціювати обговорення механізмів 
деокупації?

Безумовно, Росія намагатиметься цьому процесу 
протистояти. Тому що саме обговорення цієї теми іде 
всупереч з її планами. Москва буде знову говорити 
про тотальну згоду жителів півострова з новим 
громадянством регіону, і робити наголос на тому, що 
долю півострова навесні 2014 року визначали самі 
кримчани.

Це брехня ‒ долю Криму вирішувала російська 
армія. І навіть на момент анексії кількість ядерних 
прихильників Москви на півострові коливалася в межах 
40 відсотків. Ще близько 20 відсотків були ядерними 
прихильниками України. А решта 40 відсотків кримчан 
були зосереджені на цінностях побутового виживання 
та не особливо озиралися на колір прапора.

У різний час цей політично інертний прошарок 
міг долучатися до різних ідеологічних полюсів.  

Наприклад, у 1991 році 54% кримчан голосували  
за незалежність України. У ті роки була популярна ідея 
про те, якщо багата радянська республіка перестане 
«годувати» країни Центральної Азії ‒ то життя 
обивателя різко покращиться. Коли після 1991 року 
соціально-економічного дива не сталося, маятник 
хитнувся назад, усі дев'яності роки Крим слухняно 
голосував за комуністів, які обіцяли відродження 
колишньої величі.

При цьому ядерні проросійські кримчани ніколи 
не намагалися стати архітекторами власної долі. 
Навіть коли Янукович мав намір підписати угоду про 
Асоціацію з ЄС, на півострові не виникло жодного 
«російського майдану» з проросійським порядком 
денним. Можливо, причина була в тому, що будь-
який протест ‒ це жертвування чимось, вихід із 
зони комфорту. Носії ж кримського прорадянського 
самовідчуття звикли вважати, що «владі ‒ видніше». 
Виникала суперечність між двома позиціями:  
«ми в Європу не хочемо» та «владі краще знати». 
Перемогла друга, зокрема й тому, що вона  

не вимагала від проросійських кримчан персональної 
активності. Поки проукраїнські жителі півострова 
їхали на Майдан самі, проросійських доводилося 
везти на антимайдан автобусами.

А інертна кримська більшість і зовсім не виявляла 
жодної активності. Їхній головний запит зводився до 
простого запиту ‒ «аби не було війни». Коли російські 
військові тільки з'явилися на кримських вулицях ‒ 
серед цієї групи кримчан панувало напружене 
мовчання. А пізніше, коли стало зрозуміло, що вогонь 
у Криму ніхто відкривати не має наміру й сценарій 
щодо безкровної зміни прапорів можливий ‒ їхні 
емоції змінилися. Якщо на початку анексії збереження 
українського громадянства півостровом сприймалося 
цими людьми як гарантія «непролитої крові», 
то до кінця анексії перехід у Росію сприймався ними ж  
як гарантія «мирного результату».

Все сказане лише підтверджує той факт, що зміна 
прапорів на півострові не була справою рук кримчан. 
Місцеві жителі були лише статистами під час процесу 
окупації півострова. І доля регіону залежить не від їхніх 
настроїв, а тільки лише від настроїв у Кремлі. А тому, 
якщо закрити очі на анексію півострова, то це буде 
означати, що аналогічний сценарій може повторитися 
де завгодно.

«Кримська платформа» потрібна не тільки самій 
Україні. Вона потрібна, перш за все, цивілізованому 
світові. Тому самому, який прожив останні 75 років за 
правилами, встановленими після Другої світової війни. 
За тими самими правилами, які тепер Росія старанно 
намагається відіслати в небуття.

Запропонувавши проросійсько налаштованим 
жителям "ЛНР" і "ДНР" виїхати в Росію, Зеленський 
остаточно дав зрозуміти, що на жодні поступки Москві 
він іти не готовий.

Заклик Володимира Зеленського до жителів 
самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" визначитися, з ким 
вони – з Україною чи Росією, ставить крапку в киданнях 
самого глави української держави. Озвучена ним 
формула: "хочеш жити в РФ, їдь туди", дає чітко 
зрозуміти і жителям ОРДЛО з двоголовим паспортом 
в кишені, і Москві: майбутнє Донбасу офіційний Київ 
розглядає без будь-якого впливу Росії. Кремль, схоже, 
остаточно втратив Зеленського.

Чемодан, вокзал, Росія
Сьогодні важко сказати, чим би закінчилася участь 

Зеленського в президентських виборах 2019 року, якби 
два роки тому він запропонував співвітчизникам, які 
ностальгують за Росією, зібрати валізу і виїхати в РФ. 
Частина жителів України була переконана: перемога 
Зеленського прискорить завершення війни на Донбасі 
і дозволить відновити дружні зв'язки з сусідньою 
країною. Та й сам він вірив, що для досягнення миру 
достатньо буде лише припинення вогню.

Але за час свого правління Зеленський неодноразово 
міг переконатися, що самого його бажання для 
відновлення миру на Донбасі замало. Як недостатньо 
і просто заглянути в очі Володимиру Путіну. Господар 
Кремля недвозначно оголосив: українці і росіяни для 
нього – один народ, і жодної самостійної України  
в його розумінні не існує. Особливо – за умов, коли сотні 
тисяч жителів "ЛНР", "ДНР" і Криму отримали на руки 
паспорти громадянина РФ, а мільйони українських вірян 

і далі відвідують храми філії Російської православної 
церкви.

Пропозиція Зеленського самовизначитися, з ким 
їм далі бути – з Україною чи Росією, більшість 
жителів ОРДЛО, напевно, сприйме як образу. Кому 
ж сподобається президентський заклик: "Чемодан, 
вокзал, Росія"? Адже багато тих, що живуть в "ЛНР" 
і "ДНР", свято вірять, що їм повинні фінансово 
допомагати обидві сторони. Сьогодні вони живуть під 
контролем Росії та її фінансової системи, при цьому 
Україна, на їхню думку, просто зобов'язана про них 
піклуватися. Тому пропозиція Зеленського, яка, до речі, 
нікого й ні до чого поки що не зобов'язує, може їх по-
справжньому роздратувати.

Як Москва перетворила Зеленського 
на націоналіста

Реакція Москви на заяву Зеленського була 
цілком передбачуваною. Представниця МЗС РФ 
Марія Захарова вважає, що український президент 
намагається позбутися своїх виборців, яким він обіцяв 
мир. Більш того, вона впевнена, що, пропонуючи 
жителям ОРДЛО виїхати в Росію, Зеленський перейшов 
"червону лінію", яка відокремлює національну політику 
від націоналізму.

Ось так з легкої руки пані Захарової скромний 
єврейський хлопець, який народився в Кривому Розі,  
перетворився на українського націоналіста. Ним 
Зеленський, звичайно ж, не є. Більше того – до 
останнього часу всередині України його сприймали не 
інакше як людину, на оточення якого має вплив Москва. 
Однак останні півроку змінили і самого Зеленського, 
і ставлення до нього Росії.

Удар української влади по куму Володимира Путіна – 
Віктору Медведчуку, закриття трьох проросійських 
телеканалів в Україні, а тепер і заклик Зеленського 
до жителів ОРДЛО визначиться з країною проживання, 
вивели президента України в націонал-демократичне 
поле. Туди, де перебуває його завзятий конкурент – 
Петро Порошенко. Подібні метаморфози відбувалися і з 
Леонідом Кучмою, який, сівши в президентське крісло на 
проросійській риториці, дуже швидко відмовився від неї.

Росіє, до побачення!
Жорсткість останніх висловлювань Зеленського і щодо 

Донбасу, і щодо Криму слід сприймати як свідчення 
того, що президентська команда не збирається йти 
на поступки Москві. Риторику президента України 
можна сприймати і як частину підготовки до Кримської 
платформи. Сенс його висловлювань можна 
сформулювати дуже лаконічно: "До побачення, Росіє!"

Очевидно, що в рішенні питань майбутнього 
сходу України і Кримського півострова Зеленський 
покладається лише на міжнародну спільноту. Жодних 
зустрічей тет-а-тет з Путіним, жодних поступок Москві, 
якщо вони не прописані в мінських угодах. За два роки 
президентства Зеленський пройшов шлях від людини, 
готової заглядати в очі Путіну, до політика, який 
здатний увійти в жорсткий клінч з Росією, відстоюючи 
інтереси своєї країни.

Хотілося б вірити, що заяви Зеленського на адресу 
Росії – це не гра на публіку. Така гра точно не доречна, 
коли йдеться про національні інтереси України. І вже 
тим більше – якщо частина українців з російськими 
паспортами в кишені, на допомогу яким можуть рушити 
війська Путіна, створюють реальну загрозу державі.

«КРИМСЬКА ПЛАТФОРМА». КОМУ І НАВІЩО ВОНА ПОТРІБНА?

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІДЕ НА ОСТАТОЧНИЙ РОЗРИВ З РОСІЄЮ
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УЧАСНИК МАЙДАНУ ТА ПЕРЕМОЖЕЦЬ "МУЗЕЙНОЇ ВІЙНИ".  
КИМ БУВ ХУДОЖНИК ОЛЕКСАНДР РОЙТБУРД

8 серпня помер художник Олександр Ройтбурд – 
представник української нової хвилі та один 
із найдорожчих сучасних митців України, який здійснив 
революцію в Одеському художньому музеї. 

Нова українська хвиля
Творчість Олександра Ройтбурда охоплює 

живопис, графіку, відео, інсталяцію та перфоманс. 
Він – представник "української хвилі постмодернізму" 
чи "української нової хвилі". Ця постмодерністська 
течія виникла на тлі розпаду СРСР, перебудови 
та становлення незалежності України.

Мистецьке висловлювання Ройтбурда наповнене 
еротизмом, поєднанням "високого" та "низького", 
"класичного" та "популярного". У його роботах можна 
зустріти маніпуляції з сюжетами класичного мистецтва, 
цитування світових шедеврів. Він не оминав увагою 
різні релігії та їхні цінності, суспільну мораль та 
самоіронію. Про свої роботи він якось сказав : "Весь 
час витрачаю на створення потворного і прекрасного".

Один із найдорожчих художників України
Ройтбурд — один із найдорожчих сучасних 

українських художників. Його роботи зберігаються 
у Музеї сучасного мистецтва Нью-Йорку, Одеському 
художньому музеї, PinchukArtCentre, Художньому 
музеї Циммерлі при Рутгерському університеті  
(Нью-Джерсі), Державній Третьяковській галереї 
Москви та в приватних колекціях.

У 2009 році на аукціоні Phillips de Pury & Company в 
Лондоні картину Ройтбурда "Прощавай, Караваджо" 
продали за 97 тисяч доларів. Це стало найдорожчим 
офіційно задокументованим аукціонним продажем 
роботи сучасного українського художника. Стартова 
ціна на картини Ройтбурда в Україні коливається від 15 
до 30 тисяч доларів.

Митець створив картину після викрадення 
з Одеського музею західного і східного мистецтва 
полотна Караваджо "Поцілунок Іуди, або Взяття 
Христа під варту".

Куратор і натхненник
Майже тридцять років (з 1993-го) разом з мистецтво-

знавцем Михайлом Рашковецьким Ройтбурд 
розбудовував мистецькі рухи в Одесі, створив 
Асоціацію "Нове мистецтво", організував одеську філію 
Фонду сприяння розвитку мистецтв, почав робити 
кураторські проєкти в центрі сучасного мистецтва 
"Тирс".

Завдяки кураторським проєктам Ройтбурда, 
неофіційній школі сучасного мистецтва при Одеському 
художньому музеї та Національному університеті  
в Одесі, сформувалося сучасне мистецьке середовище.

У 2002 році, після повернення зі США, художник 
прийняв пропозицію Марата Гельмана очолити його 
київську галерею. За півтора року на посаді директора 
Ройтбурд організував понад десять індивідуальних 
та кураторських проєктів і дав нове життя мистецькому 
середовищу Києва.

Учасник Євромайдану

Ройтбурд був одним із перших, хто публічно 
підтримав Євромайдан та став безпосереднім його 
учасником у Києві та Одесі. 21 листопада 2013 року 
на своїй сторінці у Facebook він повідомив, що 
викликає таксі до Майдану, аби "потім самому собі 
дивитися в очі з чистим сумлінням".

"Я брав участь у Революції на тому етапі, коли 
було важливо, аби протест підтримала певна 
кількість людей. Людей, чия позиція була б помічена 
суспільством. Те, що я вийшов на Майдан і щось там 
сказав, вплинуло на рішення певної кількості людей", – 
згодом розповів Ройтбурд.

Підтримка українських політв'язнів
Ройтбурд неодноразово підтримував українців, які 

стали політв'язнями російського режиму, та критикував 
владу РФ. Також художник був одним із 50 підписантів 

звернення до Олега Сенцова з проханням припинити 
голодування.

"У світі не так багато людей такої волі, як ти. 
Ми знаємо, що ти не любиш, коли про тебе говорять 
добре. Але така вольова, міцна духом людина нам 
потрібна живою. Саме для того, щоб продовжити 
подальшу боротьбу за всіх наших хлопців, за яких 
ти готовий життя покласти, ти нам потрібний. 
Навіть із в’язниці ти зміг об’єднати всіх нас для цієї 
боротьби", – йшлося в тексті листа до українського 
режисера.

Оновлення Одеського художнього музею

Наприкінці 2017 року Олександр Ройтбурд переміг 
у конкурсі на посаду директора Одеського художнього 
музею. За цей час йому вдалося реформувати 
та перетворити музей на один із туристичних центрів 
міста. Будівлю, де роками протікав дах, відремонтували 
коштом меценатів, колекція поповнилася багатьма 
роботами. Ройтбурд зібрав молоду команду 
музейників, влаштовував у будівлі рок-концерти, 
створив "Клуб Маразлі" та робив усе, аби осучаснити 
й зберегти галерею.

Але паралельно з цими змінами йшов інший 
процес — спроби депутатів обласної ради звільнити 
Ройтбурда. У вересні 2019 року на сесії облради 
вони підтримали його звільнення. "За" проголосував 
51 депутат, "проти" — троє.

Ройтбурд та команда музейників звернулася до суду, 
і вже 10 лютого 2020-го Приморський суд Одеської 
області скасував рішення Одеської обласної ради 
щодо припинення дії контракту. Після цього до суду 
звернулися й самі депутати. В апеляції вони домоглися 
скасування попереднього рішення та фактично вдруге 
звільнили Ройтбурда.

Через це мешканці Одеси вийшли на акцію 
протесту під будівлею Одеської ОДА із гаслами  
"Ро – наш Бро", "Я йшла до цього Ройтбурда 
30 років" тощо. Люди вимагали від депутатів облради 
скасувати рішення про звільнення художника. 
На підтримку Ройтбурда також виступили письменник  
Сергій Жадан, міністр культури Олександр Ткаченко, 
мер Львова Андрій Садовий, режисер Влад Троїцький, 
телеведучий Олексій Суханов та інші.

Згодом, 10 серпня, депутати Одеської облради 
спробували скасувати рішення своїх попередників 
про звільнення Ройтбурда з посади директора 
музею. Утім, голосів для цього не вистачило. 
Повторне голосування відбулося 18 грудня 2020 року.  
Тоді депутати все ж скасували рішення щодо 
розірвання контракту. У червні 2021 року незаконність 
звільнення художника підтвердив Верховний Суд. 
Ці події в українській культурній сфері охрестили 
"музейною війною в Одесі", перемогу в якій виборов 
Ройтбурд.

Картина художника "Прощавай, 
Караваджо", яку продали  
за рекордну суму.

Олександр Ройтбурд  
під час Євромайдану.
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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

Телефон: 
215-880-3116 Том    267-679-2571 Ира

ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной



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

215-776-3392215-776-3392


