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

newspaperbusinessandmarket@gmail.com

    

№ 2 (130) Сiчень № 2 (130) Сiчень 14, 202214, 2022

ВісникВісникУУкраїнськийкраїнський

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

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
Необходимо минимальное знание Английского языка.
зарплата $15-$17 в час. Бонус! Медицинская страховка! 
Оплачиваемый отпуск! 
Возможность карьерного роста!
Легальный статус обязателен.

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования

VitaCare Home Health AgencyVitaCare Home Health Agency
Агентство по догляду за людьми похилого віку

Ми шукаємо організованих,
дисциплінованих та дбайливих 

працівників, які змогли б їздити  
в район Conshohocken

та Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225
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CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРАГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация,  Организация,  
управление  управление  
и контроль  и контроль  
процесса производствапроцесса производства

Приветствуется опыт 
работы на стекольном 
производстве или заводе

•  Английский язык          
•  Высокий уровень  
   ответственности  
   и самостоятельности

ЗВОНИТЕ: 
347-324-7621

Умение работать в Excel,  
системах SAP или CRM  
будет большим плюсом
Full-time / Место работы -  
Mt Laurel Township, NJ 08054
Наличие автомобиля       

$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000

Job Description
The Mechanic/ Assembly & Test Technician will perform specialized 
mechanical assembly and testing of our custom designed 
equipment and components for a variety of applications.  
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Mechanic / Assembly & Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion 
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
Fluitron is now offering a signing bonus of $4,000. $2,000 to be paid 
upon successful completion of 90 day probation period and $2,000  
to be paid after successful completion of one full year
All employment offers are contingent upon successful completion  
of our pre-employment physical and drug screening.
This position has a starting salary between $20 to $28 per hour 
depending on experience. If you are interested in interviewing for this 
position, please send your resume to the attention of 

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings, electrical 
schematics,  
piping & instrumentation drawings 
and operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair. 
International travel may be 
required.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

EDIE RITZ AT: accounts@fluitron.com  
or FAX TO 215-355-9074.

Fluitron Inc is a leading designer and manufacturer of high pressure equipment, 
including Metal Diaphragm Compressors, Pressure Vessels, Reactors, Cold Isostatic 
Presses, Containment Cells etc.. 

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.

PHILADELPHIA AREA:
• T-Mobile Anchor and Shan-
tel projects.
• AT&T MCA builds.
• AT&T NSB.
• Verizon.
• Dish.

FLORIDA AREA:
• T-Mobile Excalibur project. 
• AT&T NSB.
• AT&T C-Band.
• Verizon.

MARYLAND AREA:
• T-Mobile Anchor project. 
• AT&T MCA builds. 
• Verizon.
• Dish.

CHICAGO IL AREA:
• T-Mobile Anchor project. 
• AT&T NSB.

NEW ENGLAND  
MARKET:
• AT&T NSB.

AT TOWERS IS HIRING:
PROJECT MANAGER, WAREHOUSE MANAGER  
AND LEAD CM FOR T-MOBILE PROJECT IN PA,

TOWER TECHNICIANS AND SUBCONTRACTORS  
IN DIFFERENT MARKETS:

Contact@attowers.com 
+1 (267) 309 09 94

ATTOWERS.COM
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Classified

 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



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

 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





ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ 2-кімнатна КВАРТИРА 
НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ ДУПЛЕКСА.

Все в відмінному стані.
ВЕЛИКИЙ BACKYARD, ГАРАЖ.
Близко к школі и транспорту.

З 1 СІЧНЯ!
Район TOMLINSON RD.& JEANS ST.

Тел. 215-601-9520 



БАЖАЄТЕ ШВИДКОБАЖАЄТЕ ШВИДКО
ОТРИМАТИОТРИМАТИ

ОФІЦІЙНУ ЛІЦЕНЗІЮОФІЦІЙНУ ЛІЦЕНЗІЮ
                                БАРБЕРА, СТИЛІСТА,БАРБЕРА, СТИЛІСТА,
                   МАЙСТРА МАНІКЮРУ ТА ПЕДІКЮРУ                    МАЙСТРА МАНІКЮРУ ТА ПЕДІКЮРУ 
                   І КОСМЕТОЛОГА                   І КОСМЕТОЛОГА

В ШТАТІ ВАШОГО ПРОЖИВАННЯ? В ШТАТІ ВАШОГО ПРОЖИВАННЯ? 

У ВАС Є ВИНЯТКОВА МОЖЛИВІСТЬ!
Ви немаєте SSN – НЕ ПРОБЛЕМА.  
МИ ДОПОМОЖЕМО В ОТРИМАННІ! 

973-946-8108
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У КОНГРЕСІ США ПРОПОНУЮТЬ ОГОЛОСИТИ УКРАЇНУ 
ДЕРЖАВОЮ "НАТО-ПЛЮС", ВИЗНАТИ РФ СПОНСОРОМ 

ТЕРОРИЗМУ І ЗАВАДИТИ ЗАПУСКУ "ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2"
"Законопроєкт забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку, якої 

вона потребує в умовах нарощування російської військової сили біля її кордонів. 
Законопроєкт також визначає Україну як країну "НАТО-плюс", щоб забезпечити 
прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів 
та послуг", – йдеться у повідомленні.

Згідно з проєктом документу пропонується притягнути до відповідальності президента 
Росії Володимира Путіна за агресію. А саме, негайно запровадити санкції проти 
газопроводу "Північний потік-2", і зробити так, щоб його не ввели в експлуатацію.

Також у проєкті закону зазначено, що пропозиція Росії щодо введення мораторію 
на розгортання в Європі ракет середньої дальності відкидається. Окремо документ 
вимагає від США офіційно визначити, чи є Росія країною-спонсором тероризму.

На 2022 рік планується також боротьба із російською дезінформацією та 
інформаційними операціями на території країн, які раніше входили до складу СРСР. 
У рамках цього передбачається $155 млн для видання "Радіо Свобода".

Співавторами законопроєкту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, 
Майк Тернер та Еліс Стефанік.

"Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги 
Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для 
стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето 
на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі 
неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США", – сказав Роджерс.

Крім того, головний спонсор законопроєкту, провідний республіканець у комітеті 
Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол заявив, що "Путін 
повинен взяти до відома, що Конгрес не зазнає відновлення сфери впливу Росії 
і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО 
в Центральній та Східній Європі". 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОБГОВОРИВ ІЗ ТРЮДО КОМПЕНСАЦІЇ 
РОДИНАМ ЖЕРТВ КАТАСТРОФИ МАУ В ІРАНІ

Президент Володимир Зеленський обговорив з Прем’єр-міністром Канади 
Джастіном Трюдо безпекову ситуацію на сході України та зусилля задля отримання 
справедливої компенсації родинам жертв катастрофи літака МАУ під Тегераном 2020 року.

Про це глава Української держави написав у Твіттері.
“Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Поінформував про безпекову ситуацію 

на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили 
можливість продовження місії UNIFIER та домовилися разом добиватися справедливої 
компенсації родинам жертв катастрофи PS 752”, – зазначив Зеленський.

Він також запропонував Трюдо оновити Спільну декларацію про особливе 
партнерство між Україною та Канадою, повідомляє пресслужба глави держави.

«З огляду на безпрецедентний характер наших двосторонніх відносин, а також нові 
зовнішні виклики та пріоритети пропоную доручити нашим міністрам закордонних 
справ оновити Спільну декларацію», – сказав Зеленський.

Водночас Президент поінформував Прем'єр-міністра Канади про кроки, які 
здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів. 
Відзначивши роль друзів і партнерів України в питанні врегулювання ситуації 
і недопущення посилення російської агресії, глава держави наголосив на тому, що 
жодні рішення стосовно України не мають ухвалюватися без України.

Співрозмовники обмінялися думками щодо позицій у контексті планованих 
міжнародних заходів і переговорних форматів.

«Позиція західних країн у діалозі з РФ має залишатися твердою й рішучою. 
Необхідно бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакету 
санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля», – заявив Зеленський.

Під час розмови Президент запевнив у незмінності євроатлантичного курсу 
України та висловив переконання, що Канада продовжуватиме надавати всіляку 
підтримку Україні на шляху набуття членства в Альянсі.

«Ніхто, крім України та НАТО, не повинен мати вплив на процес нашої інтеграції 
з Альянсом», – підкреслив він.

Глава держави висловив подяку канадській стороні за рішучу підтримку 
суверенітету й територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.

Зеленський також запросив Трюдо відвідати Україну у 2022 році.
Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 

за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На 
борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та 
Великої Британії. Усі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них - 11 українців.

Спільна декларація про особливе партнерство між Україною та Канадою була 
підписана у Києві 31 березня 1994 року. Крім того, 5 грудня 2001 року в Києві 
підписали Спільну декларацію про подальший розвиток відносин особливого 
партнерства між Україною і Канадою.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА ЄРМАК ОБГОВОРИЛИ ПОДАЛЬШІ КРОКИ  
В РАМКАХ НОРМАНДСЬКОГО ФОРМАТУ З РАДНИКАМИ ГЛАВ 

ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона 
залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту 
з Росією.

Президент України Володимир Зеленський прийняв радників очільників Франції 
та Німеччини, які прибули для переговорів з Керівником Офісу Президента 
Андрієм Єрмаком. Дипломати відвідали Київ відповідно до попередніх домов-
леностей, досягнутих під час відеоконференції 4 січня цього року, і обговорили 
подальші кроки в рамках нормандського формату.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Слід зазначити, що до України прибули радник канцлера Німеччини з питань 

зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник Президента Франції 
Еммануель Бонн.

Як повідомляється, під час зустрічі дипломатів відбувся широкий обмін думками 
щодо шляхів активізації спільної роботи у рамках нормандського формату. Зокрема, 
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до серйозних кроків задля 
досягнення миру.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до 
необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", – сказав глава 
держави.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона 
залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту 
з Росією.

Він наголосив на необхідності дотримання режиму повного припинення вогню, 
здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, 
а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів "Нормандської четвірки".

"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення 
результативної роботи в Нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що 
російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу 
у виконанні рішень Паризького саміту "Нормандської четвірки". Проведення 
чергового саміту в Нормандському форматі дало б серйозний поштовх процесу 
мирного врегулювання", – підкреслив Андрій Єрмак.

Слід зазначити, що Україна передала німецькому та французькому радникам 
лідерів країн-учасниць Нормандського формату детальну інформацію щодо 
імплементації сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 
2019 року.

Нагадаємо, візит радників Шольца і Макрона до України Керівник Офісу Президента 
Андрій Єрмак анонсував 8 січня. Тоді він поговорив також і з помічницею державного 
секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід щодо ситуації навколо 
українських кордонів та безпекових аспектів.

У РАДУ ПОДАЛИ ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО СКАСУВАННЯ 
ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ЖІНОК

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко 
зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо скасування обов'язкового взяття 
на військовий облік жінок.

Законопроєкт був поданий 11 січня під номером 6482-2, повідомив Гончаренко.
"Ухвалення цього законопроєкту знизить соціальну напругу, яка виникла у зв'язку 

з підписанням безглуздого наказу", - вважає він.
Гончаренко пропонує повернутися до попередньої редакції закону. Згідно з нею, 

на військовий облік беруться жінки, які мають фах, споріднений з відповідною 
військово-обліковою спеціальністю.

"Також законопроєктом доповнюється ч. 11 нормою, згідно з якою жінки, які 
придатні до військової служби, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий 
облік за віком: до 50 років – за офіцерськими званнями, до 45 років – за іншими 
військовими званнями", – прокоментував Гончаренко свою законодавчу ініціативу.
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Російські пропагандисти поширюють абсурдні версії 
про український слід у казахстанських подіях

Один з архітекторів російської загарбницької 
політики на пострадянському просторі визнав, що в 
Казахстані російські війська фактично беруть участь 
у державному перевороті.

Але російська пропаганда активно поширює абсурдні 
заяви про «український слід» у заворушеннях.

Уразливість авторитарних систем
В авторитарних політичних системах часто 

вибухають протести, які здаються сторонньому 
спостерігачеві раптовими та незрозумілими. 
Пояснюється ця закономірність дуже просто: через 
обмежену кількість джерел альтернативної інформації 
з таких країн (або навіть їх повної відсутності), назовні 
з них транслюється спотворена картинка безхмарного 
благополуччя. Тому, коли раптом народи цих країн 
повстають проти влади, багато хто дивується: чого це 
вони, якщо все було так добре? Видима спонтанність 
та стрімкість подій сприяють появі безлічі версій того, 
чому сталося те, що сталося. Тоді численні глядачі 
серіалів на кшталт «Гри престолів» або «Карткового 
будинку» перетворюються на експертів, які захоплено 
намагаються розплутати політичні хитросплетіння, але 
натомість породжують різні конспірологічні теорії.

Найчастіше такі події мають типове пояснення: 
пружина, яка стискається надто довго, має межу 
стиснення, тому, коли вона різко розправляється, 
то боляче б'є. Саме так в авторитарних системах 
накопичується енергія невдоволення, не знаходячи 
собі жодного виходу. Що призводить врешті до 
«раптових» вибухів.

Механізм зворотного зв'язку між владою та 
суспільством працює погано (або взагалі не працює), 
що збільшує ризик прийняття необдуманих рішень 
із непередбачуваними наслідками. Через відсутність 
опозиції такі рішення можуть прийматися без будь-
яких обговорень, суспільство несподівано опиняється 
перед тим чи іншим фактом, через що негативна 
реакція на них буває різкою та особливо загостреною.

Казахстан, який, згідно з оцінкою Freedom House, 
є консолідованим авторитарним режимом, має 
характерні для таких систем вразливості. Ймовірно, 
саме вони стали першопричиною драматичних подій, 
що розгортаються там із початку нового року.

Закулісна боротьба за владу
Що ми знаємо напевно про події в Казахстані? Те, що 

одразу після Нового року у місті нафтовиків Жанаозені 
на заході країни розпочався мирний протест проти 
різкого підвищення цін на скраплений газ – основний 
вид палива для місцевого легкового транспорту.

Жанаозен уже неодноразово ставав «гарячою 
точкою» на мапі Казахстану. У червні 1989 р. тут відбу-
лися міжетнічні сутички між казахами та вихідцями 
з Північного Кавказу, конфлікт мав також вагоме 
соціальне підґрунтя. Для придушення зіткнень були 
залучені бронетранспортери, танки, бойові гелікоптери 
та інша військова техніка. Лише на четвертий день 
удалося покласти край заворушенням. Унаслідок цих 
подій були загиблі, точна кількість яких невідома.

З 2008 до 2011 року тут проходили перманентні 
страйки нафтовиків. Найбільш відомим і масовим був 
страйк у 2011 році, який завершився силовими діями 
поліції та  16 загиблими (за офіційними джерелами), 
сотнями поранених і заарештованих.

Проте цього разу протести з Жанаозена перекину- 
лися на всю країну. Президент Казахстану Токаєв наказав 
знизити ціни на пальне, а потім прийняв відставку уряду, 
намагаючись заспокоїти заворушення, які поширю-
валися значно швидше, ніж будь-хто міг очікувати.  

Але це не зупинило протестувальників, які почали 
вимагати перезавантаження усієї політичної системи.

Як мирні протести переросли в погроми, підпали, 
пограбування та збройні зіткнення, хто винен у 
розкручуванні спіралі насильства – все це поки що 
залишається загадкою та предметом для спекуляцій.

Нагадаємо, що 19 березня 2019 року президент 
Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який займав цю 
посаду майже 30 років, оголосив про дострокове 
складання повноважень глави держави, назвавши 
своїм наступником спікера сенату Токаєва. Водночас 
Назарбаєв зберігав за собою довічну посаду голови 
Ради безпеки Казахстану, на якій він залишався фак-
тично верховним арбітром політичної ситуації, маючи 
контроль і останнє слово у прийнятті ключових рішень. 
А також статус Єлбаси (Лідера Нації), закріплений 
Конституцією. Іншими словами, у президентській 
республіці Токаєв отримав владу в досить обмеженому 
обсязі. Склалася ситуація двовладдя. У якій Токаєва 
сприймали скоріше як «напівпрезидента».

Багато експертів пояснюють останні події у 
Казахстані залаштунковою боротьбою за владу.

Одна з поширених теорій полягає в тому, що 
озброєні особи, які чинили мародерство, були членами 
організованих злочинних груп, які процвітали за часів 
Назарбаєва і, можливо, були випущені для протидії 
будь-яким спробам усунення експрезидента та його 
найближчого оточення від влади.

Інші припускають, що Токаєв поставився до 
перших протестів, як до змови проти себе оточенням 
Назарбаєва, а тому саме президент вдався до 
ескалації насильства, аби превентивно усунути 
конкурентів за владу.

Швидке рішення Росії направити до Казахстану 
війська під егідою ОДКБ (Організація договору про 
колективну безпеку, нерідко називають російським 
«мініНАТО»), вперше за 30 років існування цієї 
організації, дехто сприйняв, як знак того, що Кремль 
у цій боротьбі підтримує Токаєва.

Таку версію подій підтримав російський політик, 
ідеолог «русского мира» Константін Затулін, якого в 
Службі зовнішньої розвідки України називають новим 
«сірим кардиналом» бойовиків на Донбасі. Але ще 
задовго до цього він мав пряме відношення до розробки 
загарбницької політики Росії на пострадянському 
просторі.

5 січня Затулін сказав: «Протест навряд чи 
спонтанний, він був заздалегідь підготовлений. 
Ціни на газ були лише приводом. Швидше за все, 
протест готували всередині Казахстану. Він став 
наслідком певного двовладдя та зведення рахунків 
усередині казахстанської політичної еліти. Хтось був 
незадоволений своїм становищем чи нинішньою 
структурою влади, тому вирішив мобілізувати тих, 
хто був у нього під рукою: молодь із передмість, 
схвильовану націоналістичними гаслами... У жодний 
Майдан у Казахстані я не вірю. Жодного перевороту 
там не буде, будуть перестановки у владній еліті».

Наступного дня, вже після рішення про відрядження 
військ ОДКБ до Казахстану, Затулін заявив, що це 
Токаєв організував протести, а Росія його підтримує: 
«Росія розглядає Токаєва як легітимного президента. 
Це Токаєву важливо. Тому він і попросив [ввести 
війська ОДКБ]. Звичайно, Токаєв побоюється реакції 
Назарбаєва та його ставлеників, яких він скинув 
у результаті цих подій. Для нього було важливо 
закінчити з цим періодом двовладдя, коли він був 
президентом, але реально не був. На мій погляд, 
учасники заворушень – це масовка, організована тими 
людьми, які мали інші політичні цілі, ніж ті, які були 

заявлені або були приводом. Я не маю доказів, що 
Токаєв їх організовував, але підозри у мене є».

Тобто фактично Затулін зізнається у тому, що 
Росія підтримала державний переворот у Казахстані. 
Водночас російські пропагандисти поширюють 
абсурдну версію про український слід.

Александр Травніков, у минулому співробітник 
КДБ СРСР, письменник, історик зазначає: «Восени 
2021 року президент України Володимир Зеленський 
під час візиту до Лондона зустрічався з керівництвом 
МІ-6 і дав згоду підтримати організацію політичних 
змін у Казахстані. За це йому було гарантовано 
у майбутньому притулок на Заході та надання для 
життя вілли в Голландії... На спеціальних базах у Києві 
було сконцентровано до 2 тисяч бойовиків з-поміж 
10 тисяч раніше вивезених з Афганістану до Косова 
американцями моджахедів».

Андрєй Суздальцев, політолог: «Казахстан 
перебуває на стику двох світів – пострадянського 
простору та Китаю, на нього дуже впливають західні 
сили… У заворушеннях проглядається український 
слід. Українські спецслужби не перший рік працюють у 
Казахстані, стимулюють… націоналізм, налаштовують 
групи в уряді проти РФ».

Владімір Соловйов: «Події в Казахстані 
демонструють спробу втручання принаймні двох 
держав. Перша – це Польща, саме з боку цієї країни 
діяв інформаційний спонсор терористів... Друга 
країна, яка відіграла важливу роль у спробі організації 
державного перевороту в Казахстані, – це Україна».

Відповідно до власного статуту, війська ОДКБ могли 
увійти на територію держави-члена лише у випадку 
іноземного вторгнення. У цьому випадку були тільки 
голослівні заяви про «іноземне вторгнення». Єдиний 
«доказ», який було продемонстровано, це «покаянне» 
відео з джазовим піаністом з Киргизстану, якого 
представили «терористом». Сьогодні його вже було 
звільнено з-під варти.

Відповідаючи на запитання журналістки на брифінгу 
про те, як Сполучені Штати ставляться до того, що ОДКБ 
на запит президента Казахстану розмістила свої сили в 
країні для придушення повстання, враховуючи, що ними 
командуватиме російський генерал Сердюков, який брав 
участь в окупації Криму Росією, Блінкен сказав: «Мені 
здається, що уряд Казахстану, безперечно, має здатність 
належним чином впоратися з протестами і зробити це 
таким чином, щоб поважати права протестувальників, 
підтримуючи правопорядок. Незрозуміло, чому вони 
відчувають потребу в будь-якій сторонній допомозі, тому 
ми намагаємося дізнатися про це більше».

«Один із уроків недавньої історії полягає в тому, що 
коли росіяни приходять до вас додому, потім буває 
дуже важко змусити їх піти», – зазначив Блінкен.

За даними турецького видання Yeni Akit, тепер Путін 
очікує від Казахстану визнання Криму російським, 
розміщення на його території російських військових 
баз, відновлення російської мови в якості державної, 
а також надання автономії для російської меншини. Ба 
більше, деякі російські політики закликають приєднати 
Казахстан до Росії, бо це «русская земля».

Україну не може не турбувати мілітаристська 
активність Росії на пострадянському просторі, 
розширення її присутності, а також заяви про плани 
«приєднати» суверенну країну. Так само, як і легкість, 
з якою обґрунтовується введення військ. Можливо, 
у короткостроковій перспективі це відверне увагу Росії 
від агресії проти України, але встановлення політичного 
контролю Кремля над найбільшою центральноазійською 
країною суперечить українським інтересам, як і в цілому 
інтересам європейської безпеки.

ЯК РОСІЯ ШУКАЛА «ВІЗИТКУ ЯРОША» В КАЗАХСТАНІ
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МИХАЙЛО ДЗИНДРА:  
ПІВ СТОЛІТТЯ, ПРОВЕДЕНИХ В ЕМІГРАЦІЇ, ТА 800 СКУЛЬПТУР У БРЮХОВИЧАХ

У Брюховичах, що за десять кілометрів від Львова, 
діє музей сучасного мистецтва. Унікальним це місце 
є тому що він — єдиний в Україні та носить ім’я 
видатного Михайла Дзиндри — графіка, скульптора 
та архітектора, який попри еміграцію за океан, не 
забув про Батьківщину та на схилі літ повернувся на 
Львівщину. 

Скульптор з Демні, що після пів століття життя 
в еміграції, перевіз із Флориди в Брюховичі майже 
тисячу скульптур.

Уродженець села, де похований граф  
Михайло Дзиндра народився на Стрийщині, у селі 

Демня. Саме тут є каплиця, у якій спочиває граф 
Станіслав Скарбек. 

Нинішнього року мине 102 роки з дня його народження. 
Майбутній митець є молодшим братом українських 
скульпторів Степана та Євгена Дзиндрів. У сім’ї було 
четверо дітей: у братів була ще сестра. Перший є 
автором пам’ятника Тарасові Шевченкові у рідному 
селі, а з-під пера найстаршого Євгена з’явилося безліч 
надгробків видатних людей на Личаківському цвинтарі, 
а також він створив пам’ятник Іванові Франкові у його 
рідному селі Нагуєвичі. 

Степан і Євген вирізьбили також славнозвісних левів 
навпроти львівської Ратуші. Зрештою, заняття братів 
не можна вважати випадковим: Демня спрадавна 
славилось виробництвом. У селі існувала «Димарка», 
де виплавлялось залізо, виготовлялись штаби для 
дальшої обробки, обручі для бочок, лемеші для плугів, 
серпи та коси, цвяхи та чавунні пічки. Сировиною 
служила болотяна руда. 

Обробка каменю також з давніх-давен була в традиціях 
місцевих. 1912 року на майже дві тисячі жителів припадало 
близько ста майстрів обробки каменю. 

Серед найвідоміших майстрів, зокрема, був 
Захар Дзиндра — прадід митців, котрого вважають 
засновником каменярської справи у Демні. 

Підлітком Михайло переїздить до Львова. Батьки 
хлопців померли 1935 року. Тут 15-річний хлопець 
стає учнем у майстерні скульптора Андрія Коверка — 
відомого скульптора та різьбяра, автора портретних 
погрудь, фігурних груп, рельєфів у  дереві, камені, 
мармурі, гіпсі, бронзі. 

У 21 рік юнак вступив до львівської «Мистецько-
промислової школи» (нині — Львівський державний 
коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені 
Івана Труша на вулиціі Снопківській). Тут Михайло 
навчався у період німецької окупації.  

Там його викладачами були скульптори Богдан Мухін 
та Іван Севера. 

На початку своєї творчості Михайло разом з братом 
Євгеном різьбив іконостаси на замовлення місцевих 
церков. 

Українець за океаном 
Після навчання та закінчення Другої світової війни 

Михайло емігрує. Спершу — до Братіслави, де 
викладав у студії декоративної різьби для діток із 
порушенням слуху. Згодом, через рік, митець виїхав до 
Німеччини, де за 7 років створив близько 70 скульптур, 
веде виставкову діяльність, стає членом Професійної 
спілки художників Німеччини. 

Тут він потрапив в американський табір для 
біженців під Мюнхеном (9 травня 1945 року), де 
зустрічається зі своїми колегами та майбутніми 
друзями Юрієм Соловієм — українським 
малярем та письменником зі Старого Самбора та 
Григором Круком — скульптором та графіком із 
Прикарпаття. 

Тут Михайло знаходить своє кохання — Ольгу, а 
1947 року у нього із дружиною народжується первісток — 
донька Глорія (Ярослава). Однак сім’ю спіткало горе: 
після пологів дружину паралізує: доводиться шукати 
більш сприятливі умови існування. Виникає можливість 
переїхати до США. 

31-річний митець зі сім’єю переїздить до США та 
оселяється в передмісті Нью-Йорку — Патнам Веллі. 
Ще через 12 років Михайло Дзиндра виставляє свої 
твори в Українському народному домі, на цей час він 
мав уже 70 тематичних робіт. 

Водночас чоловік знайомиться з скульптором та 
художником родом з Києва Олександром Архипенком, 
відвідує сучасні американські музеї та повністю 
переосмислює свою творчу практику, що призводить 
до імпульсивного рішення — нищити все створене за 
попередні роки, майже всі скульптури. 

Загалом, 1963-1968 роки, вважають дослідники, були 
нелегкими у його творчості: вони характеризуються 
великим застоєм, нереалізованістю. 

І лише у 48 років стається творче відродження 
Михайла Дзиндри. Він створює «Печерну людину» — 
одну із перших робіт в модерністській манері та новому 

для автора матеріалі — бетонна суміш, будівельна сітка 
та фасадна фарба. 

Псля проголошення в Україні незалежності, 71-річний 
митець повертається на Батьківщину. 

Саме тут виникає ідея створити музей сучасного 
мистецтва. Хоч вже у Флориді його донька придбала 
земельну ділянку для будівництва музею, Дзиндра 
вирішує перевезти майже всі свої 800 скульптур до 
України та побудувати музей саме тут. 

«Художник вирішив перевезти свої роботи, щоб 
вони були на його Батьківщині. Спочатку його музей 
мав бути у Флориді, для цього виділили місце, землю, 
американська влада давала 10 тисяч доларів на 
рік утримання для цього музею, плюс вхідні квитки. 
Там немає ні холоду, ні морозів, відповідно музей 
не потребує опалення. Але в нього було дуже важке 
життя, його жінка була паралізована майже десять 
років, він був зв’язаний руками і ногами із сім’єю. Вони 
прожили разом 45 років, він її доглядав до останнього, 
не покинув, не зрадив, коли вона померла, а Україна 
отримала Незалежність, то він захотів перевезти 
свої роботи сюди», – розповідала 2017 року вдова 
майстра, заввідділом Музею модерної скульптури 
Михайла Дзиндри у Брюховичах п. Софія Дзиндра. 

Михайло Дзиндра сам його проєктує, заповідаючи 
його українському народові в особі Львівської 
національної галереї мистецтв. 

Рівно через місяць після відкриття музею митця 
не стає. Скульпторові минало 86. Його поховали на 
Личаківському цвинтарі. 

Вісімсот скульптур майстра 
У єдиному в Україні музеї сучасної скульптури 

налічується близько вісьмиста творів Михайла Дзиндри. 
До слова, коли з-за океану перевозили усі роботи, 

для цього знадобилося чотири чотирнадцятитонних 
контейнери. 

Пані Софія розповідала, що Михайло вважав, що 
завинив своєю відсутністю перед Україною. В Америці 
на кожному кроці музеї, галереї, там дбають про 
культуру, якщо не буде культури — не буде Держави. 
Хочеться, щоб так було і в Україні.  

Він був великим патріотом. Звичайно, можливо було 
б краще в Америці, і держава його підтримувала, а тут 
все відбувається потихенько, але нічого, даємо якось 
собі раду. З часом мусить щось змінитися. Музей має 
приблизно 1500 м2, зимою він не опалюється, його  
просто не можливо опалити, бо на це потрібно багато 
грошей. Можливо, як варіант, закривати музей на 
три місяці взимку, бо не кожен захоче мерзнути», — 
говорила жінка. 

Михайло Дзиндра ділив свої роботи умовно на 
асоціативну, абстрактну, архітектурну пластику та 
умовно contemporary art (сучасне, останнього часу 
мистецтво).
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Телефон: 
215-880-3116 Том    267-679-2571 Ира

ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной

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.

Ваш надежный друг и помощник

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, Philadelphia, 

 PA 19115 PA 19115

•  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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

 Tel.: 215-677-8770
Fax.: 215-677-8748

Бесплатная
доставка
на дом!



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

2000 Bennett Road,  
Philadelphia  PA 19115 

215-776-3392

ОБЕСПЕЧИВАЕМ  
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
в НЕДЕЛЮ

N-Trans Inc ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы и без

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ  ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ  
ОБУЧЕНИЯ CDL  ОБУЧЕНИЯ CDL  

КЛАССА A КЛАССА A 
После успешного  После успешного  

завершения завершения 
ТРУДОУСТРАИВАЕМТРУДОУСТРАИВАЕМ


