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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
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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

З МІНІМАЛЬНИМ ДОСВІДОМ РОБОТИ.
МОЖЛИВЕ НАВЧАННЯ.

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 

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

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 БАННИЙ КОМПЛЕКС ПОТРІБЕН:
ПОВАР, ОФІЦІАНТ, ПРИБИРАЛЬНИК 

Телефон: 215-942-4646

 ПОТРІБЕН HVAC REFRIGERATION TECHNICIAN 
C ДОСВІДОМ РОБОТИ НЕ МЕНЬШЕ 3-Х РОКІВ

За додатковою інформацією телефонуйте: 
215-535-8100
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОБГОВОРИВ ІЗ НОВИМ ЛІДЕРОМ  
НІМЕЦЬКОГО ХДС ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ, РЕФОРМИ ТА ДОНБАС 

Президент  Володимир Зеленський запросив новообраного голову Християнсько- 

демократичного союзу Німеччини (ХДС), прем’єр-міністра федеральної землі Північний 

Рейн-Вестфалія Арміна Лашета відвідати Україну. Як передає офіційний сайт Президента, 

про це Зеленський сказав під час телефонної розмови з очільником ХДС.

Новий лідер ХДС наголосив, що Україна може покладатися на спадкоємність політики 

Німеччини. Зі свого боку Володимир Зеленський висловив щиру подяку за це й зауважив, що 

це дуже важливо для українців, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі.

«Ми високо цінуємо, що завдяки саме ХДС у чинній коаліційній угоді із соціал- 

демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України у проведенні  

реформ та досягненні миру. Розраховуємо, що за вашої підтримки і в наступному коаліційному 

договорі за підсумками майбутніх виборів до Бундестагу ця традиція буде продовжена», – 

зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили можливість закріплення в майбутній коаліційній угоді 

європейської перспективи України.

«Сподіваємося також, що формулювання про підтримку України та її євроінтеграційного  

курсу матимуть ще більш амбіційний характер, включаючи закріплення європейської  

перспективи України», – сказав Зеленський.

Зеленський та Лашет також домовилися розвивати потенціал співпраці між Україною 

та федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія. «Північний Рейн-Вестфалія – найпо- 

тужніша в економічному плані федеральна земля Німеччини. Тому особливо радий  

активному розвитку співробітництва між Україною та очолюваною вами федеральною  

землею», – зазначив Президент.

Лашет під час розмови також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 15 осіб у пожежі 

в Харкові.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня ХДС обрала нового лідера. Ним став Армін Лашет, який  

отримав у другому турі 521 голос. Найближчий конкурент Фрідріх Мерц отримав 466 голосів.  

Попереднім лідером партії, як відомо, була багаторічний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

УКРАЇНА І В'ЄТНАМ ВІДНОВЛЯТЬ РОБОТУ НАД  
УГОДОЮ ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

Україна і В'єтнам домовились відновити роботу над угодою про зону вільної торгівлі, цього 

року планують вийти "і на формальний переговорний процес".

Минулого року товарообіг між Україною і В‘єтнамом виріс на 22,5% до 644,65 млн дол. 

Експорт виріс на 92% до 184,5 млн.дол.

Торгівля між Україною і В‘єтнамом є традиційною. Більша частка імпорту з В'єтнаму -  

це електроніка і механічне обладнання. Що є зрозумілим, оскільки В‘єтнам є одним  

з важливих центрів азійської фабрики світу. Левова частка українського експорту до  

В‘єтнаму - зернові.

З боку В‘єтнаму ми бачимо взаємність у нашому бажанні змінити характер торгових  

відносин. По-перше В’єтнам зацікавлений в промисловій і науковій співпраці. Від технологій  

в обробітку шкіри, виробництва добрив, видобутку титану до співпраці у сфері космосу  

і авціації. По-друге, промислова кооперація і проекти з поставок залізничного обладнання, 

вантажних автомобілів, компресорного обладнання, літаків і авіаційного обладнання.

Ці угоди на завершальній стадії укладання. Вони допоможуть наростити експорт рослинної 

і тваринної продукції до В‘єтнаму.

УКРАЇНА ОСКАРЖИЛА ПОВНОВАЖЕННЯ  
ДЕЛЕГАЦІЇ РОСІЇ В ПАРЄ

Українська делегація на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи 

(ПАРЄ) оскаржила повноваження делегації Росії. Про це 25 січня повідомив народний депутат  

від "Європейської солідарності", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"Українська делегація в ПАРЄ щойно оскаржила повноваження делегації Росії  

в асамблеї", – заявив він. За його словами, Україну підтримало 38 делегатів ПАРЄ за  

30 необхідних для ухвалення рішення.

Він повідомив, що далі питання піде в моніторинговий комітет. За його словами, там  

підготують доповідь, і її передадуть у процедурний комітет для підготовки висновку. Після  

цього, за словами Гончаренка, підготовлені доповідь і висновок, винесуть на розгляд  

асамблеї для остаточного рішення.

Як повідомляли на сайті ПАРЄ, перша частина чергової сесії асамблеї 2021 року тривала  

впродовж січня у змішаному форматі, що дало можливість членам ПАРЄ брати участь  

у роботі сесії дистанційно або очно у Страсбурзі.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОКОМЕНТУВАВ ПІДПИСАННЯ КРЕДИТНОЇ УГОДИ МІЖ  
"УКРГАЗБАНКОМ" І МІЖНАРОДНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписання кредитної угоди між  

Мінфіном і Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) є "підтвердженням ефективності  

впроваджених протягом останніх років українською стороною реформ у цій сфері".

Угода передбачає надання позики у розмірі 30 млн євро з можливістю подальшої  

конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку.

Кредит надається строком на 5 років для фінансування проектів з енергоефективності  

та відновлюваної енергетики. "Сьогоднішнє підписання є не лише першим реалізованим 

потужним кроком, що наближає нас до стратегічної мети щодо скорочення державної частки  

у банківському секторі України, а й підтвердженням ефективності впроваджених протягом 

останніх років українською стороною реформ у цій сфері", - заявив Зеленський у своєму 

виступі на церемонії підписання.

За його словами, це також свідчить, що Україна є надійним партнером для міжна- 

родних інвесторів, що виконує взяті на себе зобов’язання, та відкрита до нових інвестицій  

у банківському секторі.

"Реформа державного банківського сектору є однією з ключових передумов для  

зміцнення стійкості фінансової системи нашої незалежної України та зростання її  

кредитного  та  інвестиційного  потенціалу.

Це сприятиме пришвидшенню досягнення європейських стандартів на фінансових  

ринках, зростанню української економіки, забезпеченню макрофінансової стабільності та, 

найголовніше, покращенню добробуту населення України", - додав Зеленський.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, підписання угоди є сигналом для інвесторів  

і майбутніх партнерів, що в Україну можна й треба інвестувати.

"Міжнародна фінансова корпорація стане важливим індикатором того, що банківська  

система України є стабільним і надійним партнером для майбутніх інвестицій. Роль держави 

у банківському секторі буде зменшуватись, ринкові механізми будуть допомагати розвивати  

ринок капіталів і ринок фінансів у нашій державі", - сказав він.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що "сьогоднішня подія є надзвичайно  

позитивним сигналом" того, що держава дає можливість інвестувати в капітал банків.

"Це справжня перемога всього банківського сектору. Партнерство держави та  

Міжнародної фінансової корпорації зможе надати клієнтам "Укргазбанку" доступ до  

більш дешевих ресурсів з ринків міжнародного капіталу, підвищити надійність  

і  стабільність  банку  для  клієнтів", - прокоментував  голова  НБУ  Кирило  Шевченко.

В.о. керуючого директора та виконавчий віце-президент IFC Стефані фон Фрідебург  

зазначила, що кредит "Укргазбанку" у 30 млн євро допоможе фінансувати перспективні 

підприємства, особливо малого та середнього бізнесу.
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Кожен наступний рік - це не тільки побажання та планування  

на майбутнє, але й підведення підсумків. І окрім економічних  

«здобутків», які ми з вами вже відчуваємо на власній  

кишені, минулий рік став роком державних зрад Зеленського  

та його оточення. Названі найгучніші військові зради, які  

відбулися у минулому році, щоб українці пам’ятали і робили 

висновки.

«Розведення» військ, обстріли на фронті та бойові втрати

На фронті рік починався з так званого «розведення», яке не  

спрацювало. Зеленський намагався «заглядати в очі Путіну», 

але і це, логічно, не спрацювало. І розмови про вибори на  

Донбасі не спрацювали, що є добре. І «просто перестати  

стріляти» не спрацювало теж.

«Остаточно» про припинення вогню Зеленський домовився 

21 липня 2019 року. Після цього він ще декілька разів домов-

лявся і радісно сповіщав про це на телеефірах, у зверненнях 

та своїх відосиках.

На минулому тижні Міністерство оборони оприлюднило  

дані про бойові та небойові втрати військових за минулий рік. 

Офіційно ціна «тиші» Зеленського за рік – 50 життів. Саме 

стільки захисників було вбито російськими окупантами під  

час проведення бойових дій. 339 військовослужбовців було 

поранено. З інших причин, окрім бойових, під час Операції 

Об’єднаних сил протягом 2020 року померли 79 українських 

військових.

Окремою і ганебною для Зеленського сторінкою в історії 

залишиться смерть Ярослава Журавля – сержанта-розвідника. 

13 липня в «сірій зоні» під селищем Зайцевим на Донеччині 

окупаційні війська віроломно обстріляли евакуаційну групу  

армійців ЗСУ, які мали розрізнювальне екіпірування гумані- 

тарної місії білі шоломи, жилети й пов’язки.

Малодушність Зеленського не дала можливості домови- 

тися про реальну тимчасову тишу, щоб врятувати пораненого  

українського військового. Зеленський так боявся погіршити 

відносини з окупантами, що не віддав наказ врятувати захис-

ника, який вмер під пекучим сонцем від поранень. Людина, 

яка має статус головнокомандувача, ніяк не відреагувала на 

смерть Героя. Обстріли не закінчуються. На минулому тижні  

на фронті загинув захисник з Запоріжжя Андрієнко Олег...  

У нього залишився син, якому ще немає й року.

Обмін «всіх на всіх»

Також у минулому році Зеленський обіцяв повернути  

додому всіх українців, які знаходяться в катівнях Кремля. Не 

судилося. У слідчих ізоляторах та в’язницях на тимчасово 

окупованих територіях Донбасу і Криму та у Росії досі перебу-

вають понад 400 громадян України. Після першого обміну, що  

відбувався під лозунгом «всіх на всіх» Зеленський погодився 

на підписання так званої формули Штайнмайєра. Після другого  

обміну Зеленський віддав стратегічно-важливого свідка збиття 

МН-17 Володимира Цемаха та звільнив беркутівців — вбивць 

Небесної Сотні, чим унеможливив продовження розслідувань  

справ Майдану. Під час обміну у березні 2020 всього лише  

двоє звільнених були нашими військовослужбовцями. А деякі 

«українці», яких окупанти вирішили обміняти, не хотіли їхати 

в Україну.

Натомість сотні людей, патріотів України, залишилися  

у полоні. Ще цікавіше дізнатися, кого Зеленський «помилував» 

у рамках домовленостей – повний список невідомий і досі.

Справа про терористичне угруповання «Харківські  

партизани»

Це ще одна пляма ганьби буде все життя на Зеленському.  

Він грубо втрутився в судовий процес, зневажив закон та  

мораль тільки з однією метою – щоб зайвий раз «заглянути  

в очі Путіну».

Нагадаю. 22 лютого 2015 року у Харкові під час мирної  

ходи «Марш єдності» стався вибух, внаслідок якого загинуло  

4 особи, серед них 1 міліціонер та 1 неповнолітній, ще  

9 отримали поранення. Того ж дня було затримано трьох  

громадян України – членів проросійського терористичного  

угрупування «Харківські партизани», у затриманих було  

вилучено реактивний вогнемет Джміль. За допомогою цієї  

зброї терористи готувалися здійснити 22 лютого ще кілька  

терористичних актів, зокрема, обстріли клубів та торгі- 

вельних центрів. Слідство встановило, що за організацію  

вибуху терористи отримали від куратора в Бєлгороді  

10 тис. дол.

16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного  

суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності  

за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її  

незаконної агресії проти України. Серед перелічених терорис-

тичних атак був названий і теракт під час «Маршу єдності».

Рік тому обвинувачені в теракті біля Палацу спорту  

з’явилися в списках на обмін, цього принципово вимагала  

Росія. І Зеленський погодився. Суд засудив обвинувачених  

у теракті до довічного ув’язнення із конфіскацією майна.  

Однак у зв’язку із «винятковими обставинами» запобіжний  

захід для засуджених змінений на «особисте зобов’язання».

Це був прецедент та суто політичне рішення, бо жодним 

законом подібні рішення не передбачені. 18-річний студент 

Микола Мельничук, 15-річний Данило Дідік, відомий харківський 

активіст Євромайдану Ігор Толмачов та підполковник міліції 

Вадим Рибальченко загинули. Їх вбивці переховуються в Росії, 

бо Зеленський їх відпустив.

Справа «Вагнерівців»

У 2020 році «команда Зеленського» зірвала на останньому 

етапі спецоперацію з затримання найманців ПВК «Вагнер». 

Йдеться про операцію з затримання 28 російських найманців, 

які брали участь у бойових діях на Донбасі проти України  

у складі НВК «Вагнер». За інформацією, яка просочилася  

в пресу, у складі групи планували затримати: двох терористів, 

причетних до знищення «Боїнга» МН-17 під Торезом; одного  

терориста, причетного до знищення Іл-76 в Луганському  

аеропорту; одного терориста, причетного до знищення  

АН-26 поблизу Луганська.

У випадку, якби з Офісу президента Зеленського не стався 

витік інформації про цю операцію, Україна б отримала дуже 

«якісний обмінний фонд», ми би могли обміняти не менше 

половини незаконно утримуваних українських громадян. Але 

й досі жодний правоохоронний орган не відкрив кримінальне 

провадження – створення тимчасової слідчої комісії блокується 

«слугами» на вищому рівні. А Давід Арахамія, голова фракції 

«слуг» у Верховній Раді, взагалі пообіцяв особисто блокувати 

це рішення.

У грудні минулого року стало відомо, що розслідувальна 

спільнота Bellingcat знімає документальний фільм про спец- 

операцію українських спецслужб із затримання російських 

найманців, які брали участь у війні на Донбасі, та провал цієї 

спецоперації. Навіть у британців немає сумнівів, що операція 

була зірвана найближчим оточенням Зеленського.

Кожен, хто чинить супротив розслідуванню цієї ганебної 

справи, сам стає її співучасником, а рано чи пізно вся правда 

буде відома загалу.

І наостанок. З 1 січня 2021р. вступив в дію закон «Про  

оборонні закупівлі» прийнятий ще у липні 2020. Однак через  

те, що уряд Зеленського не ухвалив ряду підзаконних актів для 

введення його в дію, фінансування оборонного замовлення  

буде зупинене мінімум до другого кварталу 2021р. року.

Враховуючи фактичний провал Державного оборонного  

замовлення в 2020 році, таке затягування фінансування  

призведе до катастрофічних наслідків у оборонній промис-

ловості. Варто нагадати, що керівники державних оборонних 

підприємств вже заявляли про завдання шкоди обороно- 

здатності держави через невключення в ДОЗ на 2020 рік  

ракетних комплексів РЗСВ «Вільха», ПКР «Нептун» та  

боєкомплекту до них в кількостях, адекватних існуючим  

загрозам.

І це далеко не весь список, який обмежений рамками  

формату. Перелічені факти супроводжувалися масовими  

акціями протесту, але влада вирішила не просто не змінювати 

стратегію – вона мовчить.

Це матиме для Зеленського тільки один наслідок – його 

судитимуть після того, як він позбудеться недоторканості та 

повернеться з Банкової у «Квартал-95».

ВІЙСЬКОВІ ЗРАДИ ЗЕЛЕНСЬКОГО
ЦЕ НЕ ПРОСТО МАЛОДУШНІСТЬ
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НАЦІЇ ВМИРАЮТЬ НЕ ВІД ІНФАРКТУ.  
                            СПОЧАТКУ ЇМ ВІДБИРАЄ МОВУ...

Від 16 січня 2021 року набувають чинності окремі  

норми закону «Про забезпечення функціонування  

української мови як державної». Нововведення можуть  

торкнутися кожного українця, який користується будь- 

якими послугами чи купує будь-які товари. Адже від 

названої дати усі надавачі послуг будуть зобов'язані  

обслуговувати та надавати інформацію в Україні  

українською мовою.

Чинності набуває стаття 30 Закону про мову.  

Вона говорить, що мовою обслуговування споживачів  

в Україні є державна мова. Відтак інформація про  

товари та послуги на території України надається  

українською.

Що змінюється?

Від 16 січня цього року підприємства, установи та  

організації усіх форм власності, підприємці й інші  

суб’єкти господарювання мають здійснювати обслуго-

вування та надавати інформацію про товари і послуги, 

зокрема через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, 

українською.

Усі виробники, а також виконавці та продавці  

зобов'язуються надавати споживачам інформацію  

про свої товари, роботи чи послуги державною мовою.

Українською має подаватися інформація на цінниках,  

в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, 

квитках, меню тощо.

Крім того, тепер суб’єкти електронної комерції,  

зареєстровані в Україні, будуть зобов’язані забезпечити 

надання усієї інформації, визначеної законом, зокрема  

і щодо предмету електронного договору, державною  

мовою.

Водночас інформація державною мовою про товари  

та послуги може дублюватися іншими мовами.  

В такому разі обсяг інформації українською не може  

бути меншим за встановлений законом про захист  

прав споживачів обов’язковий обсяг.

Також може здійснюватися обслуговування клієнта 

не державною мовою, якщо на цьому наполягає клієнт  

і знайдено прийнятну для обох сторін мову комунікації.

В інформації про товари, роботи чи послуги, наданій  

державною мовою, закон допускає використання  

слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською 

мовою або з використанням літер латинського, чи  

грецького алфавітів.

Як каратимуть порушників?

Мовних «комісарів» чи якихось особливих уповнова- 

жених за дотриманням мовного законодавства не буде.  

Але Секретаріат уповноваженого із захисту державної 

мови може здійснювати позапланові заходи контролю 

щодо порушень мовного закону.

Для початку власники чи керівники закладів, що  

працюють у сфері обслуговування, мали б провести  

для своїх співробітників роз’яснювальну роботу щодо 

норм 30-ї статті Закону про мову.

Якщо ж споживач все ж потрапить у ситуацію, коли 

будуть порушені його права на отримання інформації  

та послуг українською мовою, то насамперед він  

має зафіксувати порушення у книзі скарг і звернутися  

до менеджера або вищої керівної посадової особи  

установи з проханням виправити ситуацію.

Також кожен громадянин може скласти скаргу на ім’я 

Уповноваженого із захисту державної мови, надіслати  

її письмово або електронною поштою. В офісі мовного 

омбудсмена такі скарги зобов'язані розглянути і відре- 

агувати на них. Важливо надати максимально повну 

 інформацію про суб’єкт господарювання, обставини  

та докази, що підтверджують порушення. Якщо скарга  

вмотивована, то закладу оголосять попередження  

та вимогу усунути порушення протягом 30 днів. 

У разі повторного порушення протягом року на  

заклад чекає штраф від 5100 до 6800 гривень. Скласти  

протокол і виписати штраф має уповноважений або  

його представник.

Омбудсмен за потреби може залучати працівників  

поліції, органів державної та місцевої влади.

Хто складатиме екзамен із мови?

Закон зобов’язує посадовців володіти державною 

мовою та використовувати її при виконанні службових 

обов’язків.

Тепер кандидати на чиновницькі крісла склада- 

тимуть іспит на знання української. Саме це, для  

окремих категорій держслужби, передбачає стаття  

закону про функціонування державної мови, яка  

набирає чинності в січні – складання іспиту з української 

мови. Насамперед нововведення стосуватиметься  

претендентів на посади міських голів, міністрів,  

голів адміністрацій, керівників держпідприємств  

та  прокуратур.

Не складатимуть іспиту на знання мови кандидати  

в депутати.

Також закон визначає, що публічне приниження  

чи зневажання української мови може стати  

підставою для притягнення до юридичної відпові- 

дальності. Крім того, передбачено покарання за  

навмисне спотворення української мови в офіційних  

документах і текстах, а також за створення  

перешкод  та  обмежень  в  її  застосуванні.

Також у законі йдеться, що його дія не поширюється  

на сферу приватного спілкування та здійснення  

релігійних  обрядів.

ЛІНА КОСТЕНКО
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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

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
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