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РАЗОМ
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У АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ПОТРЕБУЄМО: 

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

                 PENNSYLVANIA LICENSE IS REQUIRED.
           ПРЕКРАСНІ УМОВИ ПРАЦІ.
                             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 

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

Телефон: 267-588-0332

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 $ 225 В ДЕНЬ.
  ОПЛАЧУЮТЬСЯ ВІДРЯДЖЕННЯ.

Оплата кожні 2 тижні. Кар'єрний ріст.
Телефон: 267-621-8054





ALEX&SON   
ВСІ ВИДИ РЕМОНТНО- 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ  

✔ Електрика, сантехніка, вікна, двері, підлога.
✔ Переобладнання ванни,
   кухонь, бейсментів.
✔ Усунення проблем каналізації.
✔ Ремонт та заміна heaters та бойлерів
Гарантія та доступні ціни. 

267-596-4829 Алекс

У ВЕЛИКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНУ
                        КОМПАНІЮ   

що працює у 15 штатах
Потребуємо

ПРАЦІВНИКІВ TOWERS CLIMBING  
для роботи на вежах мобільного зв'язку.

З досвідом роботи і без. 
Стабільна і висока оплата праці.

Також запрошуємо до співпраці SUBCONTRACTORS на вигідних умовах.
ЧЕКАЄМО НА ВАС.  

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 732-642-3300

В КОМПАНІЮ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНО 
ЗБИРАЧ-МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ. 

Необхідне вміння читати  
електричні схеми та паяти.

Хороші умови праці.
Оплачувані свята та відпустка.

Телефонуйте тел. 215-962-1539




FAVORITE HOME CARE 
запрошує на роботу HOME HEALTH AIDS.

Вільний графік роботи. Необхідне знання 
розмовної англійської та російської мови.  

ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ.
За додатковою інформацією звертайтеся

за телефоном: 267-839-0011 



ВИКОНУЄМО ВСІ ВИДИ
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. 

САНТЕХНІЧНІ  
ТА ЕЛЕКТРИЧНІ РОБОТИ.

ШВИДКО ТА ЯКІСНО. 
Телефонуйти:  

267-407-3286 Віталій


В АВТОФАРБУВАЛЬНИЙ ЦЕХ (AUTO BODY SHOP)  
потрібен КВАЛІФІКОВАНИЙ АВТОМАЛЯР з досвідом роботи. 

Хороші умови праці, 
дружній колектив, стабільна оплата, 

можливість кар'єрного росту.
(215) 500-6668



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

НЕОБХІДНИЙ ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС І DRIVER`S LICENSE
Додаткова інформація за телефом: 267-707-7788



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



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

ПРОДАЮТЬСЯ АВТОМОБІЛІ:
1) NISSAN Verza, 2012 р., всього 412 ML.

Ціна: $7,500.
2) NISSAN Juke, 2016 р., 34K/ML.

Ціна: $9,500.
3) TAYOTA Yaris, 2019 р., 12K/ML.

Ціна: $12,500.
Телефон: 215-966-9640





З 1 ВЕРЕСНЯ ЗДАЄТЬСЯ В РЕНТ 2-BDR
APARTMENT НА 2-МУ ПОВЕРСІ ДУПЛЕКСА.

Є ГАРАЖ, ПАРКУВАННЯ, ПРАЛЬНА  
ТА СУШИЛЬНА МАШИНИ.

ГАРНИЙ ДВІР.
Район TOMLINSON RD., PA, 19116

ТЕЛЕФОН: 267-982-8680


ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ХІТЕРІВ І КОНДИЦІОНЕРІВ
ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

FULL OR PART - TIME JOB
Висока оплата праці.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: 267-528-9295



ЗДАЄТЬСЯ В РЕНТ однокімнатна квартира  
В ДУПЛЕКСІ.

Паркетна підлога, центральний кондиціонер, близько до транспорту.
У вартість ренту входять усі комунальні послуги. 

Тел. 215-601-9520 
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ДЖОНСОН ВРУЧИВ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПРЕМІЮ ЛІДЕРСТВА 
ІМЕНІ ЧЕРЧІЛЛЯ

Президента України відзначено нагородою 
"за неймовірну мужність, опір і гідність перед 
обличчям варварського вторгнення Путіна".

Президенту України Володимиру Зеленському  
прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 
вручив Премію лідерства імені сера 
Вінстона Черчілля.

Про це йдеться у повідомленні Посольства 
Великої Британії в Україні у Facebook.

"Сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії 
Борис Джонсон вручив президенту України 
Володимиру Зеленському премію лідерства 

імені сера Вінстона Черчілля за неймовірну мужність, опір і гідність перед обличчям 
варварського вторгнення Путіна", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський відзначений 
Премією Вінстона Черчилля за лідерство Міжнародного товариства Вінстона Черчилля. 
Глава держави взяв участь у церемонії нагородження у форматі відеоконференції.

Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення зазначив, що 
в наші дні відбуваються події та явища, яких не було з часів Черчилля 80 років тому.

"Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє 
лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, президент Зеленський показує, що 
тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати 
свій шлях і своє життя", – сказав Геллер.

Він також відзначив роль Великої Британії під керівництвом Бориса Джонсона в 
посиленні спроможності демократії захистити себе та стримати агресію.

Зі свого боку Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни Росії 
проти України Зеленський довів своє лідерство.

"Коли росіяни почали наступати на Київ, ви знали, що будете їхньою ціллю. 
Ви могли залишити Київ, оскільки виживання Української держави тоді залежало 
від виживання її президента. Але ви обрали залишитися в Києві, з українським 
народом, так само як Черчилль залишився в Лондоні в 1940 році. І ви сказали тоді: 
"Мені потрібна зброя", – нагадав голова уряду Великої Британії.

За його словами, Зеленський, як свого часу Черчилль, долає надскладні 
випробування й надихає своїм лідерством.

Дякуючи за нагороду, президент України зазначив, що ця премія уособлює не 
лише його зусилля, а й героїзм десятків тисяч українців і українок, які відзначилися 
в боях з російським агресором.

Він також висловив переконання, що українці та європейська історія завжди 
пам’ятатимуть тих, хто не вагаючись прийшов на допомогу українському народу та 
ідеї свободи загалом. Зокрема, президент відзначив лідерство Джонсона.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон має намір відвідати Україну перед 
тим, як піде у відставку. Він хоче втретє побувати у столиці України після 24 лютого.

В СТАМБУЛІ ЗАПРАЦЮВАВ ЦЕНТР КООРДИНАЦІЇ ЕКСПОРТУ 
ЗЕРНА З УКРАЇНИ

У Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру 
(СКЦ), створеного в рамках реалізації так званої "зернової угоди".

Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu.
Центр діє на території Університету національної оборони. Поряд із представниками 

Туреччини, України та РФ у СКЦ працюватимуть дипломати з ООН.
За допомогою Центру планують оглядати судна, які братимуть участь у вивезенні 

зерна із трьох портів України на Чорному морі - Одеси, Чорноморська та Південного.
Звертаючись до учасників Центру, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив 

на необхідності забезпечення постачання 25 млн тонн українського зерна до країн, 
що потребують закупівлі сільгосппродукції.

За його словами, організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити 
ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.

"Необхідності в розмінуванні морських зон у рамках угоди щодо "зернового 
коридору" немає. Підготовка до постачання зерна в портах України триває", - сказав 
турецький міністр.

Акар зазначив, що Туреччина продовжує діалог щодо цього процесу і з Україною, 
і з Росією.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності 
президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. 

Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини.
Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл 

Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони 
виконувати досягнуті домовленості.

ЗСУ ПІДТВЕРДИЛИ УДАРИ  
ПО АНТОНІВСЬКОМУ МОСТУ В ХЕРСОНІ

Уночі 27 липня Збройні сили України вдарили по Антонівському мосту через Дніпро 
у Херсоні. Цю інформацію під час телемарафону підтвердила речниця оперативного 
командування «Південь» Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що обстріли були 
здійснені не для руйнування інфраструктури, а щоби зруйнувати плани ворога та 
не дозволити йому маневрувати й підтягувати боєприпаси.

«ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та 
транспортні шляхи, які для ворога мають важливе значення. Це не дозволяє їм 
маневрувати й підтягувати боєприпаси. [...] Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми 
руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, 
що більше спрямована на деморалізацію війська. Так, удари [по мосту] були, але 
[вони] були філігранні», – пояснила Гуменюк.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, 
що через ці удари міст отримав значні пошкодження.

«Після нічного опрацювання Антонівський міст отримав суттєві пошкодження. 
Оцінити їх поки що неможливо – орки нікого не підпускають до нього з обох боків, але 
відновлювальні роботи точно займуть дуже багато часу та вимагатимуть ресурсів, 
з якими в окупантів велика проблема. Орки, вам же натякали, що з Херсона вам 
час валити, поки можете», – написав в Telegram Юрій Соболевський.

Після нічних ударів херсонські колаборанти заявили, що міст перекрили, а як 
альтернативу для руху створили переправи і понтонні мости. Про пошкодження 
Антонівського мосту внаслідок обстрілів ЗСУ розповів ставленик окупантів, колаборант 
Кирило Стремоусов, який називає себе «заступником голови військово-цивільної 
адміністрації Херсонської області». Він також повідомив, що під час обстрілу отримав 
пошкодження і залізничний міст через Дніпро.

Зазначимо, що раніше у британській розвідці зазначали, що контроль над 
переправами через Дніпро стане головним фактором у результаті бойових дій на 
півдні України, а Антонівський міст – це ключова вразливість окупантів на Херсонщині.

Антонівський міст з'єднує Херсон з лівобережжям, зокрема з Голою Пристанню 
та Олешками. Загальна протяжність 1366 метрів, загальна ширина — 25 метрів. 
Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців 
та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.

НІМЕЧЧИНА СХВАЛИЛА ПРОДАЖ УКРАЇНІ 100 САУ PZH 2000
Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських 

установок виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Panzerhaubitze 2000.
Зазначається, що ще 13 липня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек дав свою 

згоду на продаж САУ, але цю інформацію KMW підтвердив лише зараз. Звернення 
про купівлю PzH 2000 Україна направила ще у квітні.

За словами представника KMW, загальна вартість контракту на 100 самохідних 
артилерійських установок для України становить 1,7 мільярда євро – це в кілька разів 
більше, ніж загальна вартість усієї наданої Німеччиною зброї (600 мільйонів євро).

Очікується, що виробництво всіх САУ триватиме кілька років, зазначає німецький 
виробник. Він вказує, що процес розпочнеться негайно і, хоча буде залежати від постачань 
необхідних матеріалів, усі його нюанси вже були погоджені з українською стороною.

Нагадаємо, Україна вже отримала від Німеччини кілька PzH 2000. Вони вважаються 
одними з найбільш сучасних самохідних артилерійських установок у світі, здатні 
влучати в цілі на відстані до 40 кілометрів і стріляти зі швидкістю до 10 снарядів 
на хвилину.

Раніше стало відомо про те, що Німеччина передала Україні три обіцяні реактивні 
системи залпового вогню MARS-II й три самохідні артилерійські установки 
Panzerhaubitze 2000.

В останні тижні Берлін не раз критикували через повільне постачання зброї Україні, 
зокрема через так звану схему кругового обміну. Німецькі урядовці самі визнавали 
проблеми з постачанням. 

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі 
Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, 
комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.
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Наприкінці липня ситуація на фронті відносно 
стабілізувалася. Другий етап війни, як і перший, 
завершився нашою перемогою

Сирени повітряної тривоги, грім ППО, 
артилерійські залпи, вибухи ракет і снарядів, 
спалені заводи й нафтобази, зруйновані міста й 
села, заміновані поля, десятки тисяч убитих та 
покалічених людей… 5 місяців страшної, кривавої 
та підступної війни, яка торкнулася життя 
кожного українця. 5 місяців болю та сліз. 5 місяців 
незламності, віри та героїзму. 5 місяців вдячності 
ЗСУ, волонтерам, союзникам і партнерам, а 
головне – собі.

Нам давали лише три дні, а ми взяли – та й 
помножили уже цю цифру на 50. І множитимемо 
її ще і ще. А ворога – «множитимемо на нуль». 
Міцнішаємо і лютішаємо, не підкорюємося й 
дивимося у майбутнє. Перемога безумовно буде за 
нами.

Спробуємо проаналізувати, чим 5 місяць війни 
відрізняється від чотирьох попередніх?

«Фактично 5-й місяць з моменту вторгнення 
став транзитним»

«Протягом перших чотирьох місяців Україна 
переважно оборонялася тією зброєю, яка в неї була. 
Це по-перше. А по-друге, Захід проходив тяжкий 
період консолідації та зміни ставлення до того, що 
путінська нацистська росія злетіла з котушок», - 
заявив експерт, дипломат Вадим Трюхан.

Одночасно, і в Україні, і в багатьох країнах, які 
є нашими партнерами, все ще спостерігалася 
довоєнна інерція бажання завершення бойових дій, 
так би мовити, пошвидше.

«Останні 30 днів ознаменувалися тим, що в 
Україну нарешті почала надходити та військова 
техніка, яка нам потрібна. Це і дальнобійна 
артилерія, і перші потужні РСЗВ типу HIMARS, і 
бронетехніка. В умовах, коли боєприпаси до тієї 
техніки, яка нам дісталася у спадок від колишнього 
СРСР закінчувалися. Тож без поставок наших 
партнерів стримати агресора було би дуже 
складно», - наголошує він.

Але в підсумку: Україна прискореними темпами 
переходить на стандарти НАТО, відмовляється від 
радянських калібрів і зброї радянського зразка.

«Захід протягом цього місяця теж почав 
реагувати цілісніше і сміливіше. Нарешті почала 
надходити зброя з Німеччини та інших європейських 
держав, які надто довго займали половинчасту 
позицію, утримуючись від поставок важкої 
техніки»,- підкреслює пан Трюхан.

Зміна позиції європейцями пояснюється двома 
головними причинами.

По-перше, брутальні воєнні злочини, які росіяни 
скоюють проти українців не помічати їх стало 
просто не можливо.

По-друге, ЗСУ і весь український народ довели 
своїм героїзмом і організованістю, що перемога 
над нацистською росією не виглядає, як якась 
фантастика.

«Поважають сильних. І Україна, для багатьох 
неочікувано, постала саме як сильна держава і 
згуртований єдиний народ», - підкреслив дипломат.

Із цього розряду слід розглядати також і рішення 
Паризького клубу кредиторів про надання Україні 
відстрочення з виплатою боргів та відсотків по 
них.

«І хай дехто може закинути уряду, що мовляв 
воно запізніле, сам факт його ухвалення означає, 

що міжнародні кредитори вірять в Україну і 
солідаризуються з нею. Протягом перших чотирьох 
місяців тяжких боїв таких настроїв у фінансових 
колах не спостерігалось», - каже експерт.

Шостий місяць бойових дій для України стане 
не менш, а можливо й більш складним. кремль 
здаватися не збирається.

«Активізувалися спроби розхитати внутрішньо-
політичну ситуацію в деяких європейських 
країнах. Характерний приклад – це Італія, в якій 
пропутінська партія «5 зірок» стала причиною 
відставки уряду і оголошення позачергових виборів. 
А ще - нетривка внутрішньополітична ситуація у 
Словаччині тощо», - перелічує дипломат.

Водночас ті заяви, які лунають з вуст офіційних 
осіб, зокрема й за результатами «Рамштайну 4», 
свідчать, що динаміка поставок в Україну необхідної 
нам воєнної техніки та боєприпасів буде наростати.

«Хай ще й не в геометричній прогресії, але 
в арифметичній – так точно», - стверджує 
Вадим Трюхан.

«Чим відрізняється 5-й місяць війни від  
попередніх? Насамперед тим, що Україна та 
українці стали ще сильнішими»

«Непросто п'ять місяців виокремити, бо як 
один день все іде», - каже політичний експерт 
Агія Загребельська.

Що ж, по внутрішніх відчуттях – це дійсно так. 
Тим не менш, пані Загребельська усе ж перелічила 
аж десять важливих моментів.

По-перше, на п‘ятому місяці війна все більше 
проникає в світ.

«Енергетичний, продовольчий, економічний, 
політичний, інформаційний фронти. На кожному з 
них росія воювала на різних континентах. Комусь 
погрожувала перекрити газ, когось штовхала в 
політичну кризу, інших хотіла заморити голодом. 
І крім України – обстріляла ракетами Сирію, вбивши 
чотирьох дітей», - каже вона.

По-друге, відносини України з партнерами та 
союзниками стають більш довірливими та менш 
напруженими: «Невдоволення росії якісною зміною 
виливається в безуспішні операції, спрямовані на 
розкол».

По-третє, українці прийняли, що шлях до 
перемоги не буде коротким.

«Вчаться розподіляти ресурси та створювати 
нові під марафон», - акцентує Агія Загребельська.

По-четверте, ми стали стійкішими на 
інформаційному фронті. Чим далі, тим росії 
складніше просувати в Україні свої наративи.

По-п’яте, хлопці-дівчата на HIMARS – герої для 
світу. Більше 100 дуже цінних військових об’єктів 
рф на території України знищено. Командні пункти, 
склади, ППО тощо. І це приголомшливі перемоги.

«Безпрецедентна швидкість навчання, 
майстерність та бойовий дух українських військових 
змушують світ переглядати свої доктрини», - 
наголошує експерт.

По-шосте, клуб ізгоїв світу настільки 
жалюгвідний, що навіть Сі Цзінпін намагається 
робити вигляд «я не з ними».

«Росія вже готова «ділитися» Арктикою. 
Просить Північну Корею відправляти більше 
студентів на навчання і звільнити від квот 
міждержавну торгівлю. У Ірану хоче купити БПЛА. 
Демонструє один за одним «жести доброї волі». 
Колеги по «клубу» думають, що взяти у росії крім 
енергоресурсів та досвіду репресій. І поки нічого  

не придумали, - іронізує пані Загребельська. - 
Іран, росія та Північна Корея – це території, 
де час зупинився ще в минулому столітті. Без 
майбутнього. І чим більше хтось дивиться на них 
разом, тим менше хоче розділити їхню долю».

По-сьоме, перемогти, не перетворившись 
на автократію: «Ризики впасти в диктатуру 
з кожним місяцем війни стають все більше. І 
вимагають все більше зусиль від суспільства, щоб 
цього не допустити. Бо перетворення України на 
автократію = поразці».

По-восьме, на п’ятому місяці у цій війні підписано 
першу угоду між росією та світом – деблокада 
портів для вивезення українського зерна.

«Так само ніхто не знає, чи виконає росія угоду 
(обстрілявши Одеський порт через 12 годин після 
підписання, кремль відповів на це питання.). Але 
само по собі – це вже певне досягнення», - переконує 
вона.

По-дев’яте, укріплення Одеси та підготовка до 
контрнаступу на півдні. Це одні з пріоритетних 
проектів ЗСУ цього місяця. По обох – ми досягли 
суттєвих успіхів.

І останнє, по-десяте, відсоток українських 
військових, що навчилися поводженню з західним 
воєнним обладнанням зростає все швидшими 
темпами.

«Ми стаємо сильніше», - переконана 
Агія Загребельська.

«П’ятий місяць війни був одним з найбільш 
кривавих етапів війни росії проти України, але 
український спротив – незламний» 

«Ворог, користуючись величезною перевагою  
(в 10-20 разів) в артилерії і боєприпасах, як асфаль-
товий каток намагався поступово просуватись на 
Луганщині. Нашим військам довелося відступити від 
Сєверодонецька і Лисичанська. Але в цих боях були 
величезні втрати з боку росіян і, нарешті, активний 
спротив українських військ зупинив повільне 
російське просування. В середині липня ситуація на 
східному фронті відносно стабілізувалася», - каже 
політолог Володимир Фесенко.

 «Зброя місяця – американські РСЗВ HIMARS, які 
наводять паніку на росіян і ефективно знищують 
ворожі штаби і склади з боєприпасами, - акцентує 
експерт. - На південному напрямі українська 
армія поступово починає переходити до контр-
атакувальних дій. Головна військова перемога 
місяця – звільнення острову Зміїний, стратегічного 
форпосту в акваторії Чорного моря».

Ворог не може перемогти українців на полі бою, 
тому намагається зламати психологічно. Саме 
тому російські війська почали ракетні обстріли 
українських міст и цивільних об’єктів. П’ятий місяць 
війни залишиться в пам’яті трагедіями Кременчука, 
Вінниці, Часового Яру.

«Регулярно обстрілюються прифронтові міста - 
Харків, Миколаїв, Краматорськ. І там люди гинуть 
під російськими обстрілами майже кожен день», - 
розповідає пан Фесенко.

«Головною дипломатичною перемогою України 
в цей період стало надання нашій країні статусу 
кандидата в члени ЄС. І це також є ознакою і 
довготривалою гарантією підтримки України в 
протистоянні російській агресії», - наголошує 
Володимир Фесенко.

«П’ятий місяць війни ознаменував завершення 
другого етапу війни. І завершився нашою 
перемогою»

 П’ЯТЬ МІСЯЦІВ ВІЙНИ: ВОРОГ ЩЕ ДУМАЄ НАС ЗНИЩИТИ,  
А НАСПРАВДІ МИ УЖЕ НИЩИМО ЙОГО Мирослав Ліскович, м. Київ
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СТУСІВЦІ З МАРІУПОЛЯ

Актори, що вижили після бомбардування й 
евакуювалися на захід країни, відновлюють свій театр 
і хочуть, аби весь світ почув їхній “Крик нації”

..."Моє літо цьогоріч не розпочалося. Воно вчинило 
набагато мудріше і навчило того, чого не вмів досі, 
насамперед — цінувати тишу. Перед тим, як віддати 
мене у холодні обійми осені, моє літо в непритаманному 
для себе стилі понесло мене в дороги потерті й 
поношені, крізь які випинали хребти доісторичних 
рептилій. Воно вчило мене безперервно і без утоми 
зберігати спокій і не випускати злість. Казало: “Навіть 
у випадкових знайомих почувай себе, як удома, але 
не забувай, що ти гість. Я не знаю, чи писали цьогоріч 
твори про літо, і я не знаю, скільки учнів здали порожні 
листи. Та я знаю людей, які щойно навчились ходити - 
одразу стрибали у море. А потім воліли плисти”.

Після бомбардування я біг із театру в піжамі-
костюмі Людини-павука

На сцені Закарпатського обласного муздрамтеатру в 
Ужгороді ці слова під час прогону вистави “Крик нації” — 
про життя і творчість Василя Стуса, українського сина 
Донбасу й символу нації, читає Дмитро Муранцев, 
актор допоміжного складу Донецького академічного 
обласного драматичного театру міста Маріуполь. Того 
самого, на який росіяни скинули бомбу 16 березня, 
знаючи, що у підвалі — люди, діти. Донедавна він був 
студентом Маріупольського фахового коледжу культури 
і мистецтв, а також грав у театрі. А потім була війна. 
Облога, обстріли міста, переховування в бомбосховищі 
театру понад тиждень без зв'язку і... той самий день 
16 березня.

- Ми перебували там з моєю дівчиною від 5-го 
березня, у бомбосховищі драмтеатру переховувалося 
тоді до тисячі людей. Вранці, під час бомбардування 
ми були у підвалі, фактично жили там, не виходили з 
будівлі. У той день якраз прокинулись, поїли, і вирішили 
підійматися до вбиральні — помити руки. І тут мене 
дівчина бере за руку і каже: “Слухай, почекай, давай 
доїмо”. Хоча вона рибу не любить  —  а ми там тоді 
тільки рибу їли — ну, те, що виходило приготувати 
на багатті. Саме те, що ми залишились доїсти і не 
піднялися на перший поверх до вбиральні, врятувало 
нам життя. Ті, хто піднявся, загинули під час вибуху. Як 
і люди, що були на подвір'ї, волонтери, які готували... 
Дуже багато смертей було. У підвалі одразу пилюка 
піднялась, запах гару всюди. Я побіг перевірив, чи 
нас засипало — виявилося, що ні. Тоді швидко взяв 
ноутбук, і так, як був, — у піжамі (мав такий махровий 
костюм Людини-павука) і вибіг. А зима була така! Ви 
ж пам'ятаєте, вона затяглася, холодно дуже. Ми бігли 
пішки від розвалин драмтеатру, просто навмання. Нам 
пощастило: їхала якась маршрутка, нас підібрали, 
виявилося, що вони їхали з міста. Отак ми вибралися 
за межі Маріуполя. Далі дійшли до Мелекіного, там 
спіймали зв'язок, зателефонували рідним — сказали 
їм про драмтеатр, вибух, мама моя ще не знала про 
це, якби вона дізналася про це з новин, думала б, що 
я там загинув. Я врятував її від таких новин. Тоді ж 
і ми з дівчиною дізналися, що насправді ми війну не 
програємо, що Запоріжжя, Дніпро, Харків, Київ — наші, 
що ситуація, яку ми бачили, тільки в Маріуполі така, і 
це виняток. Бо ми думали, що таке всюди, тому навіть 
і бігти з міста не збирались, ми просто... Ну, вижити 
хотіли... Уже пізніше дізналися про маршрут Маріуполь-
Мангуш-Бердянськ-Запоріжжя і скористалися ним.

Питаю Дмитра, чи проходив фільтрацію у росіян і як 
вдалося її пройти.

- Ні, та я б її і не пройшов, — каже. — У мене 
прописка донецька, таких, як я, в “днр” забирають 

“на м'ясо” (мається на увазі, кидають на фронті під 
кулі в перших лавах). Тому я просто порвав свій паспорт 
при виході з міста, показував усюди закордонний, казав, 
що прописка маріупольська, що студент. Із Запоріжжя 
опинився у Коломиї у родича — я його називаю “дід”, 
хоча це не мій рідний дід. Працював там на заводі — ми 
тушонку для ЗСУ робили. А потім був Ужгород. Дівчина 
поїхала з родиною в Німеччину. На жаль, в Ужгород на 
прем'єру не приїде.

Прем'єру призначили на 16 липня — рівно за 
чотири місяці після бомбардування

На сцені триває прогон. Вистава вже за тиждень — її 
прем'єру вирішили зробити акурат 16 липня. Символічна 
дата: рівно за чотири місяці по тому, як росіяни на 
Маріупольський драмтеатр скинули бомбу, частина 
трупи заявить про себе на весь світ. “Ми живі!” Гучно. 
Й українською. Це важливо, бо знаємо, що більша 
частина колективу (в Ужгород приїхали всього 13 осіб 
із двохсот) лишилася в окупованому Маріуполі: вони 
працюватимуть у театрі, який “відновлюють” росіяни. 
Також є люди, які роз'їхалися по інших регіонах України 
і за кордон. Є такі, що виїхали з Маріуполя в Росію.

Режисерка Людмила Колосович, заслужена артистка 
України, яка нині є також в.о. директора Донецького 
академічного обласного драматичного театру міста 
Маріуполь в Ужгороді, обрала для прем'єри виставу про 
Василя Стуса. Її написали разом з акторами. Назвали 
“Крик нації”.

Це Стусові слова. “Митець потрібен своєму народові 
та й усьому світові тільки тоді, коли його творчість 
поєднується з криком його нації”, - написав він у 
80-х. Тепер це гасло маріупольців, тих із колективу 
Маріупольського драмтеатру, що виказали свою волю 
далі бути українськими митцями, вигризли її в долі 
тими надзусиллями (тікаючи з рідного міста, краю, 
лишивши в ньому добробут, спокій, дім, коло друзів і 
навіть рідних мертвих), які багатьом із нас навряд чи 
колись зрозуміти.

Напевно, після прем'єри їх називатимуть 
“стусівцями” — адже вони, як і поет колись, не склали 
зброї перед ворогом. “Терпи, терпи — терпець тебе 
шліфує, сталить твій дух — тож і терпи, терпи. Ніхто 
тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної 
тропи”, — пам'ятаєте зі школи завчені Стусові рядки? 
Вистава стусівців із Маріуполя — якраз про це.

А про що нам із ними спілкуватися?!
- Ми обирали місто для відновлення театру: спочатку 

думали про Вінницю, потім Львів, але, зрештою, 
зупинилися на Ужгороді, - каже режисерка Людмила 
Колосович. - Це найдальша нині точка від воєнних дій, 
я вважала, що актори тут зможуть прийти до тями, 
заспокоїтись, щоб відновитися і почати працювати. 
Зрештою, в Ужгороді опинилися семеро акторів, разом 
із працівниками театру нас 13 осіб — це ті, що захотіли 
приїхати відновлювати Маріупольський український 
театр. Хто не захотів його відновлювати — не приїхав. 
Чи спілкуємось ми? А про що нам спілкуватися, коли 
у нас зовсім різні погляди на те, що відбувається з 
Україною зараз? Ця різниця в поглядах відчувалася 
завжди, і в час, коли я працювала безпосередньо в 
Маріуполі, також. Це місто на кордоні з фронтом. Я 
приїхала туди в 2020 році і це бачила: те, як люди не 
хотіли спілкуватися українською мовою, як тягнулися до 
російської драматургії, це все було. Але не так яскраво 
та категорично, як зараз.

Я завжди ставила україномовні вистави — “Вірочку” 
за Чеховим, яку сама переклала на українську, “Фріду” 
за п'єсою Тетяни Іващенко, “Кохання дона Перлімпліна” 
Федеріко Гарсіа Лорки. До 30-річчя Незалежності 

поставили “Марусю” за поемою про Марусю Чурай 
Ліни Костенко. У колективі щодо українського матеріалу 
завжди були полярні думки, але я на них не зважала, 
був наказ по театру, у них був контракт, й актори йшли 
на репетицію. Так, дехто грав знехотя. Зараз бачу, 
що ті актори, які у мене в “Марусі” бігали козаками, 
тепер бігають в іншому театрі — уже “казАками”, - каже 
Людмила Колосович.

Стус — пророк, як Шевченко, ми повинні були 
поставити п'єсу про нього

Питаю в режисерки, чому не взяли в роботу жодну з 
готових постановок про Стуса, а створили свою.

- Я перечитала багато п'єс, кіносценаріїв про 
Стуса, і зрозуміла, що нам потрібно щось гостріше, 
сучасніше. У час, коли йде війна, не можна ставити 
“лайтову версію” Стуса. І ми організували творчу 
лабораторію з акторами: Олена Біла та двоє молодих 
хлопців — Дмитро Муранцев та Максим Філіппов, 
які тільки до нас долучилися, я — ми вчотирьох 
написали “Крик нації”, це наша версія життя і долі 
Василя Стуса.

Стус — інтелектуал, до якого багато з нас досі не 
доріс, його поезію не всі розуміють. Він не просто 
поет, він — пророк, як Шевченко. Тільки сучасний. 
Що я в ньому знайшла? Я родом із Донеччини, зі 
Слов'янська, вчилася в українській школі, потім 
у Львові довго жила та вчилася, і сформувалася 
вже там як особистість. Я та, яка не втратила своє 
українське коріння Донеччини. Ви знаєте, як це — 
бути україномовною у Слов'янську? Це коли ти кажеш: 
“Дайте мені, пожалуста!” - бо не знаєш правильної 
мови і спілкуєшся суржиком, а всі в місті насміхаються 
з тебе, і кажуть, що ти — селючка, бо не вмієш у місті 
нормально говорити. Тому я народилася українкою 
на Донбасі, але сформувалася як українка у Львові. 
Стус же сформувався як особистість на Донеччині, 
він жив там, учителював, його турбувало те, що там 
відбувалося. Він загинув за українську мову, слово, 
незалежність, за свободу й гідність людини. У той час, 
як він загинув, я геть нічого про нього не знала, я була 
молода й щаслива і не знала, що в Сибіру помирає 
людина за Україну, його довели до виснаження за те, 
що він не поступився режиму своєю позицією. Тому 
наш театр повинен був поставити цю виставу — ми 
хочемо всьому світові розказати про Стуса, - каже 
Людмила Колосович.

Маріупольці справді збираються подорожувати й 
показати “Крик нації” усьому світу. Уже є домовленості 
про вистави у Польщі, йдуть перемовини з французами, 
словаками.

Працюємо з ранку до вечора
Творча трупа розуміє, що вони не просто театральний 

колектив. Вони — символ цієї війни з росією. І символ 
Перемоги над росією. Дорогою ціною. Дуже дорогою, 
та все ж Перемоги. Уваги до них багато, майже щодня 
просять інтерв'ю українські та закордонні ЗМІ. А попри 
те — в них багато роботи. З ранку до ночі, і це без 
перебільшень. Вони працюють, як мули, аби випустити 
якісну виставу. Людмила Колосович каже: всі в колективі 
розуміють, що до них привернуто надзвичайно велику 
увагу — і вони мусять показати відповідного рівня 
професійний продукт. Тому живуть на сцені. 

- Я бачу, що люди стомлені, але ми маємо достойно 
випустити прем'єру. Так, нам дуже важко, бо актори 
виснажені емоційно, психологічно, бувають зриви, 
буває, ображаються на якесь слово, робимо паузу, 
розмовляємо, просимо вибачення, плачемо разом. 
І працюємо далі. Це велика відповідальність: бути 
відродженим українським Маріупольським театром. 
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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

РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
Опыт работы не менее 1 года

TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю 

или 30% от Gross.
Гибкий график работы

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 

Обращаться по телефону: 
215-300-3031

  РАБОТНИКИ  
   НА ПРОИЗВОДСТВО  
   АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН 
   И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ   
    AUTOCAD

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Location - Bensalem.
Возможна подвозка из Northeast.

7

Звоните или пишите
Светлана 609-816-5568   Solana1986@gmail.com

SVETLANA BIRRIEL
NEW JERSEY REALTOR

Atlantic city, Ventnor, Margate, 
Longport, Ocean city and others.

НЕДВИЖИМОСТЬ  
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ОТДЫХА  

на побережье South Jersey

✔ покупка
✔ продажа
✔ рент

✔ помощь  
в получении 
ипотеки 

Профессиональный маляр

215-479-0829
215-479-0812

paintingfirst1@gmail.com

ANDREI KLIMAU
Professional Painter

Внутрення и наружная 
покраска и шпаклевка.

Большой опыт,  
качественная работа в оговорённый срок.

Скидки для пенсионеров. 

Interior Painting   Exterior Painting   Free estimate



ResidentialResidential
& Commercial& Commercial

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних 

систем

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

Безкоштовна 

оцінка робіт

267-265-3435

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

VitaCare Home Health AgencyVitaCare 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

267-971-5807267-971-5807

РРЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:ЕМОНТ 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


