У

№18 (120) Серпень 27, 2021

Phone (267) 971-5765
Fax (267) 684-6338

країнський
Вісник

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985 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

newspaperbusinessandmarket@gmail.com

Vita 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:

215-953-9225
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УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК

РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:
Desktop, Laptop і Серверів

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних систем

Дизайн, установка і конфігурація
office and home network

• Сантехніка
• Обслуговування систем водопроводу
• Очищення каналізації
Residential
& Commercial
на

Безкоштов

біт

оцінка ро

267-265-3435

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

267-971-5807

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК

Телефон: (267) 971-5765  Факс: (267) 684-6338
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Classified
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





ПОТРІБНИЙ АВТОМЕХАНІК

з досвідом роботи, знанням
комп'ютера та англійської мови.
Оплата $75,000 в рік.
Бенефіти і хороші умови.
Tелефон 215-869-7767


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


НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТИН ПОТРЕБУЄМО МУЖЧИНУ
З ДОСВІДОМ ДЕМОНТАЖУ АВТОМОБІЛІВ

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


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)


ДЛЯ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

ПОТРЕБУЄМО МЕХАНІКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ
зі своїм інструментом або без

Висока оплата праці. Хороші умови.
Телефон: 267-334-6635


НА ХАРЧОВЕ ПІДПРИЄМСТВО,

ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В БЕНСАЛЕМ ТЕРМІНОВО ПОТРЕБУЄМО

ЛЮДЕЙ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ
І ПРАЦІВНИКІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ.

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

Senior Discounts

НА СКЛАД МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ
СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ТОВАРУ

Вивозимо будь-який мотлох

Едік 215-824-7197, 267-991-0244, 267-836-2445

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

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 ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ
АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ



У НАС ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ,

КОМПАНІЯ

В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,

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


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

ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКА НА HEATING
(DUCT WORK)
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

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


КОМПАНІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ
ЦЕНТРАЛЬНИХ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ
ПОТРЕБУЄ РОБІТНИКІВ (район центрального NEW JERSEY).
ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ.
Телефон: 732-829-6572 МИХАЙЛО

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

215-774-5100

АВТОСЕРВІС В HUNTINGTON VALLEY ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ


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 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


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
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САМІТ "КРИМСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ" ЗАВЕРШИВСЯ:
В НЬОМУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 46 ДЕЛЕГАЦІЙ

НОВИНИ

Саміт "Кримської платформи" завершився, в ньому взяли участь 46 делегацій
з різних країн.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив по завершенню
саміту у Києві.
"46 іноземних делегацій високого рівня - це щонайменше 46 доказів того, що наш
світ не перейшов у формат "кожен сам за себе", що він буде й надалі об'єднуватися
проти несправедливості, що він був, є і буде на боці України, тобто на боці правди
та принципів міжнародного права", – наголосив глава держави.
На думку президента, цей саміт та підтримка важливі для кримчан, які "з кожним
роком розуміють, що їх обманули, використали, і що вони потрібні Росії як склад
для зберігання зброї".
"Вони точно побачать цей саміт, вони знатимуть, що про кримчан не забули
і не забудуть, і відтепер це закріплено на найвищому міжнародному рівні. Адже
ми маємо схвалену усіма учасниками декларацію "Кримської платформи"...", –
зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що декларація відкрита для приєднання інших держав та
міжнародних організацій.
Результатом саміту "Кримської платформи" стала ухвалена всіма учасниками
декларація, яка фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією;
зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції
відносно Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць
платформи задля зміцнення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні.
Крім того, вперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державоюокупантом і, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, вона має
негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму, забезпечити
вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних та
правозахисних організацій.
Також у кожній країні буде визначено уповноважену особу, яка співпрацюватиме
з Офісом "Кримської платформи".

УКРАЇНА ОТРИМАЛА $2,7 МІЛЬЯРДА ВІД МВФ

Україна отримала 1,9 млрд СПЗ (2,7 млрд долл. в еквіваленті) в рамках рішення
про розподіл спеціальних прав запозичення (СДР) у розмірі приблизно 650 млрд
доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова
повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні 1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Це кошти, нової
емісії, які Рада директорів МВФ розподілила між країнами, пропорційно їхньому
капіталу в МВФ. Чудовий подарунок до Дня Незалежності!" – написала вона.
Сьогодні набуло чинності рішення Міжнародного валютного фонду про розподіл
спеціальних прав запозичення (СПЗ) у розмірі приблизно 650 млрд доларів США,
з яких Україна отримає 2,7 млрд дол.
За словами депутата, першого заступника голови парламентського комітету
з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, з виділеними
коштами від Міжнародного валютного фонду в рамках розподілу додаткової емісії
спеціальних прав запозичення та перевиконанням плану доходів бюджету Україна
спокійно пройде пік боргових виплат у вересні.

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК

УКРАЇНА СТАНЕ ЧЛЕНОМ НАТО –
ЗАСТУПНИК ГЕНСЕКА АЛЬЯНСУ

Україна і Грузія стануть членами НАТО.
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
"Ми підтверджуємо рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть
членами НАТО", - зазначив Джоане.
За словами Джоане, на тлі російської агресії НАТО збільшило свою
присутність в чорноморському регіоні – кораблі Альянсу постійно патрулюють
акваторію.
Заступник генсека наголосив, що масштабні військові навчання Sea Breeze за
участю 32 країн є яскравим підтвердженням посилення співпраці НАТО з Україною
і Грузією.
Джоане нагадав про виступ генсека Альянсу Йенса Столтенберга у Верховній Раді,
в якому він заявив, що НАТО знаходиться на стороні України і підтримує її.
"НАТО засуджує і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Крим – це
територія України, і ми закликаємо Росію повернути контроль над півостровом
Україні", – сказав Джоане.
Він також заявив, що на саміті НАТО в червні лідери країн-членів Альянсу
підтвердили свою неухильну підтримку територіальної цілісності і суверенітету
України.

У РОСІЇ В НЕБО ПІДНЯЛИ ПРАПОР УКРАЇНИ

У столиці Росії в День державного прапора України підняли синьо-жовтий символ
свободи.
Відео запуску в московське небо українського прапора користувачі опублікували
в соціальних мережах.
На роликах видно, як в Москві на тлі Кремля в небо на повітряних кулях піднімається
прапор України.
Пізніше невідомі запустили ще один прапор, але вже поруч з бізнес центром
"Москва-сіті". Хто саме запустив прапор і чи загрожує йому щось за це, невідомо.

УКРАЇНА ТА США ДОМОВИЛИСЯ ВЕСТИ СТРАТЕГІЧНИЙ
ДІАЛОГ З ПИТАНЬ ЕНЕРГЕТИКИ

Україна та Сполучені Штати створять Платформу стратегічного діалогу (SECD),
що охоплюватиме питання енергобезпеки та декарбонізації – її деталі міністри
енергетики двох країн обговорять під час зустрічі у Вашингтоні.
Повідомляєтся за підсумками зустрічі міністра енергетики України Г. Галущенка
і міністерки енергетики США Д. Гренголм.
Галущенко заявив, що платформу важливо використовувати для розробки
практичних рішень з підтримки енергетичного переходу України та підвищення її
енергетичної безпеки.
Сторони обговорили результати тристоронньої зустрічі між міністрами
енергетики США, Німеччини та України, і конкретні кроки щодо забезпечення
енергетичної безпеки України.
У цьому контексті обговорили протидію проєкту Північний потік-2 і методи
запобігання використанню Росією газу як зброї проти України.
"Стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату – це інструмент для
енергетичного співробітництва між Україною та США", – пояснив Галущенко.
SECD охоплюватиме різні сфери: декарбонізацію, енергетичну безпеку, зокрема –
кібербезпеку.
Більш детальні кроки щодо подальшого співробітництва міністри обговорять
на зустрічі у Вашингтоні, повідомили у міністерстві.
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АНАЛІТИКА
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ І ОРДЕН СВОБОДИ
Канцлер Ангела Меркель здійснила свій останній
візит до України як голова уряду Німеччини. Наприкінці
вересня німці отримають черговий кабінет міністрів на
чолі з новим керівником. За протоколом усе добре:
Меркель була удостоєна однієї з найвищих державних
нагород – ордена Свободи, провела кілька перемовин,
пообідала та сказала своє останнє «прощавай»
Україні. Насправді ж переговори, що відбулися,
назвати легкими для обох сторін навряд чи можливо.
Відносини Берліна та Києва стали прохолоднішими,
ніж були ще рік тому. І причин цього можна назвати
чимало.
Серед ключових – добудова вкрай небезпечного
для України російського газогону «Північний потік-2»,
який лобіювала німецька сторона; відмова Берліна
надавати нашій державі військову допомогу; дивні
заяви уряду Меркель щодо необхідності імплементації
Україною шкідливої для нас «формули Штайнмаєра».
З останнього – показова відмова самої Ангели Меркель
і міністра закордонних справ Гайко Мааса узяти участь
у саміті Кримської платформи. Цей список можна
продовжити. Утім суть одна: дії Берліна призведуть
до посилення російського тиску на Україну, себто до
зростання рівня несвободи.
Газовий шантаж Путіна
Меркель приїздила до Києва після зустрічі
з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.
Там німецька канцлер обговорила чимало питань,
зокрема й ті, що пов’язані з Україною. Головне –
завершення будівництва газогону «Північний потік-2»,
його подальший запуск і продовження транзиту
російського «блакитного палива» через українську
ГТС після закінчення поточного газового контракту
між Україною та РФ у 2024 році.
Насправді глава уряду ФРН їхала до Москви з
метою отримати від Путіна публічні гарантії того, що
Росія забезпечить безперешкодне постачання газу
по українській трубі до 2024 року, що ексцесів не буде.
І глава РФ такі гарантії дав.
«Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі
зобов'язання за транзитним договором навіть після
відходу Меркель із посади канцлера», – заявив Путін.
Проблема лише в тому, що Росія – і на цьому якраз
й акцентував увагу російський президент – не може
гарантувати, що збереже поточні об’єми постачання
та й загалом сам транзит через українську трубу.
«Ми готові й після 2024 року постачати газ через
Україну, проте ми повинні зрозуміти, на який термін,
в якому обсязі. Для цього європейські країни повинні
дати чітку відповідь щодо того, які обсяги газу вони
готові закуповувати в Росії», – вказав президент РФ.
Якщо це перекласти з дипломатичної мови, то
ситуація виглядає приблизно так: Москва не збирається
використовувати українську ГТС у тих самих об’ємах
для постачання блакитного палива до Європи, що
прописані в поточному контракті. Навпаки, вона
робитиме усе можливе для того, щоб зробити транзит
через Україну невигідним і дорогим для європейців.
Путін каже, що все залежить від європейських
потреб, однак очевидно, що в першу чергу він
задіюватиме для транспортування ті російські газогони,
що були побудовані в обхід України. Для чого? А щоб
створити додаткові економічні та соціальні проблеми
нашій державі задля її дестабілізації.
Тому президент Зеленський слушно зазначає, що всі
ці слова про продовження газового транзиту української
ГТС після 2024 року є звичайними розмовами без
жодної конкретики. І він правильно хоче зрозуміти,
«що отримуватиме Україна і що може втратити

наша держава після того, як закінчиться договір
2024 року, і хто дає конкретні гарантії Україні».
Проблема в тому, що гарантій тут не може дати ніхто,
окрім Путіна: ані Меркель, ані Байден, які підписали
спільну рамкову угоду про додаткові зобов’язання
перед Україною. До речі, в тексті самого документа
чітко вказано, що сторони вимагатимуть від Москви
продовжити транзит українською ГТС до 10 років.
Росія ж може погодитися на три роки, на рік, узагалі
відмовитися від прокачки чи навіть ліквідувати саму
можливість транспортування газу через територію
України.
Меркель каже про згоду німецького уряду сплатити
175 млн євро до спеціального фонду розбудови
відновлювальної енергетики України (це при тому,
що ми втрачатимемо мільярди через відсутність
транзиту – у 2020 році, наприклад, чистий прибуток
Оператора ГТС України склав 20,4 млрд грн).
Канцлер говорить, що в наступні 15 років Київ має
створити потужну зелену економіку. Питання в тому,
що в українців немає цих спокійних 15 років. Після
зменшення чи припинення Росією транзиту нашою
територією найменше, на що ми можемо сподіватися, –
це на соціальні проблеми, адже українська ГТС –
вагомий фактор стримування російської агресії.
Позиція Києва тут правильна: жорстке відстоювання
своїх національних інтересів, яким загрожує зведення
і запуск «Північного потоку-2». Проте найогидніше –
це те, що Меркель приїздила у день завершення
прокладання російської труби. І все, чого вона прагне –
щоб Україна замовкла і не намагалася протидіяти
запуску «Північного потоку-2».
Кримська зніяковілість
Відмова Меркель від участі у саміті Кримської
платформи – це теж намагання підіграти Росії, яка
доклала максимальних зусиль для того, щоб понизити
рівень присутності під час установчого форуму. І це
правда, попри те, що сама канцлер зніяковіло пояснює,
що причина не в РФ.
«Я чітко сказала, що анексію Криму ми вважаємо
порушенням міжнародного права. Тут нічого не
змінилося. Ми говорили про те, що приїде на Кримську
платформу наш міністр закордонних справ, і за день
до цього я приїду (в Україну). Те, що наш міністр
зараз не приїде, не пов'язано з нашими відносинами
з Росією, а лише з тим, яка ситуація склалася зараз
в Афганістані. Тому ми зараз відправляємо сюди
нашого міністра енергетики та економіки, який має
такий самий ранг, як міністр закордонних справ», –
заявила вона.
Як дивно виглядає ситуація, коли дві країни, які
укладали рамкові домовленості щодо так званих
газових транзитних гарантій Україні у зв’язку із
завершенням будівництва «Північного потоку-2»,
США та Німеччина, в останній момент замінили своїх
представників на саміті Кримської платформи. І так
випадково вийшло, що ці двоє – міністри енергетики.
Уже відомо, що на фоні установчого форуму
відбудеться зустріч цих двох з українським профільним
міністром. Очевидно, про що йтиметься на цих
перемовинах – про російський газогін. Зрозуміло,
що американці та німці вирішили натиснути на Київ
до візиту Зеленського до США, його переговорів
з Байденом 31 серпня. Утім залишається гіркий
післясмак, адже це робиться на тлі Кримської
платформи – прагнень України показати, що тема
деокупації Криму не забута.
Тому всі ці заяви Меркель – лукавство. Вона
відмовилася від участі в установчому форумі

через Росію. І не тільки вона. Ба більше, через її
відмову кілька європейських лідерів скасували свої
візити до України.
«Мінськ» і російський тиск
Цього разу Меркель вирішила не озвучувати
публічно вимогу до України імплементувати шкідливу
для нас «формулу Штайнмаєра», яку Київ погодився
ввести в українське законодавство.
Якщо коротко, йдеться про проведення місцевих
виборів в ОРДЛО та надання на час їхнього проведення
тимчасового особливого статусу з усім комплексом
проблем (наявністю російських військових формувань,
амністією, народною міліцією та інше).
Останні кілька місяців Берлін те й робив, що тиснув
на українську владу щодо швидкого врегулювання
ситуації – виборів під фактичним контролем окупантів.
Наразі Меркель змовчала про «формулу» – про неї
вже, вірогідно, говоритиме новий глава німецького
уряду.
Так само вона не сказала Зеленському про вимогу
Путіна – прибрати з порядку денного законопроєкт,
який вже зареєстровано у Верховній Раді, «Про засади
державної політики перехідного періоду» в окупованих
регіонах України.
А сама вимога звучала так: «Уряд України вніс проєкт
закону, який у разі схвалення буде означати фактичний
вихід України в односторонньому порядку з Мінського
процесу. «У зв'язку з цим просимо федерального
канцлера, зокрема з огляду на майбутній візит до
Києва, вплинути на українську сторону щодо виконання
всіх узятих на себе зобов'язань», – заявив Путін.
Ми не знаємо, чи говорила Меркель Зеленському
тет-а-тет про це, втім одразу наголосимо: будь-які
вагомі зміни в тілі законопроєкту, гальмування процесу
його ухвалення чи його блокування означатимуть, що
Київ вирішив піти на поступки Москві. Тому тут варто
слідкувати, як-то кажуть, за руками.
Нині Меркель наголошує на необхідності зустрічі
лідерів «нормандської четвірки», про замороження
перемовин на мінському треку, про те, що Київ
правильно робить, коли не веде прямі перемовини
з проросійськими бойовиками з ОРДЛО. Одначе
чомусь вона не згадує, що Росія збирається провести
вибори до Держдуми в окупованих районах Донецької
і Луганської областей вже цього вересня. Ніхто не
каже, що це є анексією (якщо говорити юридичною
мовою) цих територій.
Президент Зеленський вручив Ангелі Меркель орден
Свободи – найвищу державну нагороду, яку може
отримати іноземець. Вручив за багаторічну підтримку
України. Може, в цьому і є якийсь сенс. Це ж саме вона
фактично написала Мінські домовленості, які зупинили
російське військове просування, однак не змогли
загасити полум’я війни та повернути наші території.
Біда не в тому, що Меркель удостоїлася ордена.
Біда в тім, що нині якраз Німеччина сприяє агресії Росії
проти України, вона робить так, щоб наша держава
знову втратила свободу, потрапивши в залежність
від Москви.
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КУЛЬТУРА
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ЯНІНА РАЙХЕРТ — СКУЛЬПТОРКА ЗІ СТАРОГО САМБОРА,
ЯКА ОЗДОБЛЮВАЛА ЛЬВІВ
і тому церковний шлюб Яніна з Фредериком брали
в євангелістко-реформаторській церкві. Через рік сім’я
Райхертів-Тотів збільшилася на одну особу, адже до
батька перейшла жити донька від першого шлюбу.
Після шлюбу Яніна перенесла майстерню у нову віллу
на вулиці Одровонжів 4 (нинішня назва – вул. Літня).
Тепер на ній розташована вілла, в якій проживав
відомий український скульптор Євген Дзиндра.
«Ангельські» мотиви та щоденна праця
Доробок Яніни Райхерт оспівують як модернізм.
Свої перші роботи ще будучи початківицею, жінка
відтворювала, надихаючись традиціями французького
скульптора Антоніо Бурделя.
Під час подорожі Італією і Францією особливо
зацікавилась скульптурами катедри у Страсбурзі.
Певний час підпадала впливові Пікассо, Ліпшиця
і Бранкузі – сліди кубістичних студій помітні в деяких
роботах. Після чергового періоду інспірації (цього
разу арт деко) нарешті створила власний стиль,
що прямував до тектонічності, конструкції і ритму.
Працювала у царинах монументальної, монументальнодекоративної, станкової скульптури, займалась дрібною
пластикою.
У костелі св. Єлизавети та Ольги Яніна виліпила
ангелів, зробила декоративні голови на фасаді
Лабораторного корпусу Механічного факультету
Львівської політехніки на нинішній вулиці Устияновича,
виліпила бронзове погруддя Пілсудського у головному
корпусі Кадетської школи у Львові.

До покоління жінок, які на початку ХХ століття
отримали шанс проявити себе на творчій ниві, належить
скульпторка Яніна Райхерт. За своє життя ця жінка
оздобила низку сакральних об’єктів Львова та створила
безліч неповторних фігур, що збереглися й донині.
Яніна та її мрії
Нинішнього року минуло вже 126 років із дня
народження Яніни Райхерт, яка за якигось кільканадцять років сколихне мистецьке життя Львова
неабияким талантом.
До дванадцяти років дівчинка мешкала
у Старому Самборі із сім’єю – батьком Юзефом –
нащадком австрійських колоністів, який обіймав
посаду судового радника у Львові; мамою Антоніною –
донькою медика та трьома сестрами, котрі
у майбутньому присвятили своє життя науці.
Марія стала докторкою романістики, Елеонора –
хіміком і Феліція – вчителькою. Тільки Яніна певною
мірою виокремилась із сфери захоплень родичок
і подалась у ризиковану творчість.
Варто й сказати, що сім’я на той час не була із бідних,
проте Юзеф із Антоніною не розпещували власне чадо,
радше — навчали бути смиренними, любити працю та
багато навчатись.
До Львова велика родина Райхерт переїздить
1907 року, де підліток Яніна продовжує навчання
у приватній гімназії імені Словацького, згодом
відвідувала Львівську художньо-промислову школу,
а саме відділ декоративної кульптури.

У 23 роки Яніна вступає до Краківської академії
мистецтв, де упродовж трьох років юнка навчалась
скульптури у відомого польського живописця,
скульптора і графіка Константина Лащки. Однак
дівчина не закінчила академію, натомість повернулася
до Львова, де працювала у скульптурній майстерні
Людвіка Тировича – місцевого підприємця і скульптора
вірменського походження.
Майстерня у кам’яниці, ніжне кохання і перші
здобутки
Здобувши тут чималий досвід, Яніна вирішує
відкрити власну справу і наприкінці 20-х років
минулого століття облаштовує
майстерню у
родинній кам’яниці на вулиці Курковій (нині вулиця
Лисенка) у будинку №25, яка діяла за цією адресою
до 1939 року.
Між тим, у 41 рік Яніна Райхерт виходить заміж
за скульптора Фридерика Тотта. Майбутній чоловік
скульпторки колись замовляв у Яніни роботи в її
майстерні та закохався в неї. Щоправда, їхньому
коханню стояли на заваді безліч факторів.
Видання із посиланням на книгу про життєвий
і творчий шлях Яніни від авторки Катажини Гродзіцької
вказує, що на момент знайомства з Яніною Райхерт
він служив в одному з підрозділів залізниці. Це
було кохання вже зрілих людей. Тот заради Яніни
вирішив покинути першу дружину і цей розрив
відбувався достатньо болісно. Тоту, за свіченням
Катажини, довелося навіть змінити віросповідання

З-під її пера залишилось безліч надгробків на
Личаківському цвинтарі.
Яніна Райхерт оздобила частину скульптурного
декору інтер’єру театру імені Лесі Українки (колишній
Скарбківський, нині – Національний академічний
український драматичний театр імені М. Заньковецької.
Зламані крила
Загалом Яніна Райхерт-Тот дебютувала у червні
1919 року на II Виставці «Союзу польських мисткинь»,
коли жінці було лише 24 роки. Між тим вона працювала
вчителькою у гімназії і виконувала безліч замовлень по
скульптурі. До початку Другої світової війни опікувалась
над чисельними проєктами від Римо-католицької
церкви.
Проте внаслідок окупації Радянським Союзом
Львова в 1939 році, монументальні проєкти
Марії Райхерт-Тот не було завершено. У 55 років
Яніна починає працювати на щойноствореній
Львівській кераміко-скульптурній фабриці, та
через рік вона із коханим переїжджає до містечка
Томашова Любельського – у тепершіній східній
Польщі, де вони прожили п’ять років.
Коли мисткині було 60 років, разом із чоловіком вона
переїжджає до Кракова. Її обранець Фредерик помер у
травні 1983 року, за три роки після важкої втрати Яніна
дарує близько сотні, а саме 97 скульптур, які вони із
чоловіком виготовили разом, владі Нового Сонча, що
в Польщі: ці твори зберігаються в ратуші міста і досі
не експонуються.
Жінка помирає у 90 років у березні 1986-го в Кракові.

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

• Средства передвижения:
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для использования на дому
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