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

країнський
Вісник

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

newspaperbusinessandmarket@gmail.com

РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:
Desktop, Laptop і Серверів

Дизайн, установка і конфігурація
office and home network

215-969-4985 215-728-6040
 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа
11-я посилка безкоштовно
 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD

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

267-971-5807
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CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация,
управление
и контроль
процесса производства
Приветствуется опыт
работы на стекольном
производстве или заводе
• Английский язык
• Высокий уровень
ответственности
и самостоятельности
Умение работать в Excel,
системах SAP или CRM
будет большим плюсом
Full-time / Место работы Mt Laurel Township, NJ 08054
Наличие автомобиля

$8 0, 0 00 0
0
0
0
,
1
0
$
ЗВОНИТЕ:
347-324-7621

На установку хитеров и кондиционеров
требуютcя люди с опытом работы и без.
Также требуются sub-contractors.

$180
в день
на старт
Дополнительная информация
по телефону 267-528-9295

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК
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Classified
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 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

БАЖАЄТЕ ШВИДКО
ОТРИМАТИ
ОФІЦІЙНУ ЛІЦЕНЗІЮ

БАРБЕРА, СТИЛІСТА,
МАЙСТРА МАНІКЮРУ ТА ПЕДІКЮРУ
І КОСМЕТОЛОГА
В ШТАТІ ВАШОГО ПРОЖИВАННЯ?

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

973-946-8108





УВАГА, РОБОТА!

БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ
СПЕЦІАЛІСТИ ДЛЯ РОБОТИ З КАМЕНЕМ!
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ. МИ НАВЧАЄМО!
ДОЗВІЛ НА РОБОТУ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ!
ПІСЛЯ 3-Х МІСЯЦІВ ПРАЦІ - БОНУС

Телефон: 215-275-1001


НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТИН ПОТРЕБУЄМО МУЖЧИНУ
З ДОСВІДОМ ДЕМОНТАЖУ АВТОМОБІЛІВ

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

НА СКЛАД МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ
СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ТОВАРУ

працівник повинен бути відповідальним та УВАЖНИМ.
Також потрібний FRONT DESK Receptionist,
зі знанням англійської мови та володінням комп'ютера.
Склад знаходиться в Croydon, PA, 19021
Телефон: 855-200-0633 (Телефонувати з 10:00-16:00)


ДЛЯ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ

ПОТРЕБУЄМО МЕХАНІКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ
зі своїм інструментом або без

При поступленні на роботу водії з досвідом отримують БОНУС.

Телефон: 267-334-6635


З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.
FLEXIBLE HOURS.

Висока оплата праці. Хороші умови.

Вимоги: НЕОБХІДНО МАТИ ВОДІЙСЬКІ ПРАВА.
Телефон. 267- 615-7914 JAY

НА ХАРЧОВЕ ПІДПРИЄМСТВО,


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


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


НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ ПО РЕМОНТУ ВІКОН



ПОТРІБЕН

МОЛОДИЙ ЕНЕРГІЙНИЙ ХЛОПЕЦЬ ДО 40 РОКІВ
НЕОБХІДНА РОЗМОВНА АНГЛІЙСЬКА МОВА,
DRIVER`S LISENCE, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ.

За додатковою інформацією звертатися: 773-747-2384

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

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ
ПОТРІБНІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВОДІЇ

• для перевезення клієнтів до медичних офісів і лікарень.
• для перевезення студентів.

А також потребуємо МЕХАНІКА НА PART-TIME
Необхідний легальний статус і базове знання англійської мови.

Хороші умови і оплата.
Телефон: 215-491-2222


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

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


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



ПІДГОТУЄМО ДО ЗДАЧІ НА CDL
COMMERCIAL DRIVERS LICENSE ПРОТЯГОМ 3х - 6ти днів.
Готую для здачі на перміт на CDL російською мовою.
Допомагаю отримати appointment на здачу іспиту.
Після здачі іспиту платне тренування.
Після отримання CDL 100% працевлаштування.
Телефон: 267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893

ПОТРЕБУЄМО ФАХІВЦІВ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В ГОТЕЛЯХ
З МОЖЛИВІСТЮ ЇЗДИТИ У ВІДРЯДЖЕННЯ. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ.
ОПЛАТА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КВАЛІФІКАЦІЇ.

Телефон: 404-202-8149


У АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC.
ПОТРЕБУЄМО:
ПРАЦІВНИКІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ;
МЕДСЕСТЕР RN; THERAPISTS PT
                
PENNSYLVANIA LICENSE IS REQUIRED.
          
ПРЕКРАСНІ УМОВИ РОБОТИ.
ТЕЛЕФОН: 215-364-0340 SEND RESUME TO:
HELP@EXPERTCARES.COM
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ОЧІЛЬНИК ПЕНТАГОНУ ВВАЖАЄ, ЩО НІХТО НЕ МОЖЕ
ЗАБОРОНИТИ УКРАЇНІ ВСТУПИТИ ДО НАТО

НОВИНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК

ПАРЛАМЕНТ РОЗБЛОКУВАВ ПІДПИСАННЯ ЗАКОНУ
ПРО ОЛІГАРХІВ

Верховна Рада не підтримала 12 проєктів постанов про скасування рішення
парламенту щодо ухвалення в другому читанні та в цілому законопроєкту про
деолігархізацію (№5599).
Відповідно до Регламенту Верховної Ради, тепер спікер може підписати закон
і відправити його на підпис президентові України.
Напередодні український парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт
про деолігархізацію, запропонований президентом
23 вересня парламент ухвалив у другому читанні та в цілому президентський
законопроєкт «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним
із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу
в суспільному житті (олігархів)» (№5599).
Його розглядали за спеціальною процедурою і розглянули 13 поправок з поданих
більш ніж тисячі.
24 вересня у Раді було зареєстровано 12 проєктів постанов, якими пропонувалося
скасувати рішення про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість
його підписання. Авторами одинадцати з них стали представники фракції
«Європейська солідарність», а 12-го проєкту – «Опозиційної платформи – За життя».

Міністр оборони США Ллойд Остін, прибувший до Києва в рамках робочого візиту
країнами Європи, заявив, що Україна має право сама визначати свою зовнішню
політику і жодна інша держава не може заборонити їй вступити до НАТО.
Про це очільник Пентагону говорив на брифінгу з міністром оборони України
Андрієм Тараном.
“Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна має право
вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання”, —
сказав він на брифінгу під час свого візиту до Києва.
Ллойд Остін наголосив, що США засуджують окупацію Криму. Він також закликав
Росію припинити війну на Донбасі, зупинити дестабілізацію дій в Чорному морі
і вздовж кордонів України, а також зупинити кібератаки проти США і їхніх союзників
та партнерів.
Міністр оборони США запевнив у непохитній підтримці українського суверенітету.
“Ми будемо продовжувати працювати разом для того, щоб запевнити, що ми
в правильному місці, і Україна може себе захистити”, — підкреслив він.
Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО
найгіршим сценарієм, який змушує Росію вжити активних заходів для забезпечення
власної безпеки.
У відповідь очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що найгірший сценарій
відбувся, коли Росія напала на українські землі та продовжує вбивати українців
на сході України.

УКРАЇНА І КАНАДА ПОБУДУЮТЬ КОСМОДРОМ

Перший запуск космічних апаратів українською ракетою-носієм Циклон-4М
заплановано на кінець 2023 року.
Україна і Канада наприкінці року починають будівництво космодрому в канадській
провінції Нова Скотія для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії
Циклон 4М. Про це повідомив віце-прем'єр – глава Мінстратегпрому Олег Уруський.
Він обговорив реалізацію цього проекту із Президентом і головним виконавчим
директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє. Також
у проекті беруть участь Конструкторське бюро Південне ім. Янгеля та Виробниче
об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова.
Під час зустрічі Матьє повідомив, що з компаніями зі США вже є попередні
домовленості запустити їхні супутники українською ракетою-носієм Циклон-4М,
перший запуск заплановано на кінець 2023 року.
Уруський відзначив, що Мінстратегпром у реалізації цього проекту з готовністю
сприятиме підприємствам космічної галузі України.
Він нагадав, що реалізація окремих аспектів українсько-канадського проекту
Циклон-4М передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною
програмою України на 2021-2025 роки, прийняття якої очікується у Верховній Раді.
Зокрема заплановано створити маршовий двигун РД-870 тягою 80 тс і
використовувати його для першого ступеня ракети-носія.
Раніше Україна підписала меморандум про запуск ракет в Австралії. Перші пуски
українських ракет з австралійського космодрому заплановано на 2023-2024 рік.

УКРАЇНА ВИВЧАЄ МОЖЛИВІСТЬ ІМПОРТУ ГАЗУ З РУМУНІЇ

«У нас достатньо диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо
забезпечити і платоспроможний попит української промисловості», – сказав голова
«Нафтогазу»
Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії, заявив голова правління
«Нафтогазу» Юрій Вітренко, повідомила пресслужба компанії.
За його словами, крім власного видобутку, «Нафтогаз» володіє значними запасами
газу в підземних сховищах і можливостями оперативного імпорту значних обсягів
газу з європейських напрямків.
«У нас є можливість імпортувати газ з різних європейських країн – Польщі,
Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії. У нас
достатньо диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо забезпечити
і платоспроможний попит української промисловості. А населення вже забезпечене
достатніми обсягами газу власного видобутку і газом, який є у сховищах», – сказав
Вітренко.
В Європейському союзі – дефіцит газу і шалений стрибок його ціни. Ця ситуація
починає впливати і на Україну, вважають експерти
Раніше в Офісі президента заявляли, що газу для опалення достатньо, і закликали
не «розганяти паніку».
Ціна на природній газ у Європі побила рекорди після того, як російський «Газпром»
оголосив про завершення будівництва «Північного потоку-2». Тим часом, влада
України пообіцяла, що в Україні ціна газу для населення та тарифи на опалення
і гарячу воду не зростатимуть.
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НА СРИЖАЛЯХ ІСТОРІІ
ПАМ’ЯТІ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦЯ

4 жовтня 1957 року у селі Борщівка Лановецького
району Тернопільської області народився – легенда
і засновник військ спеціального призначення
незалежної України – Ярослав Горошко. Працівник
Служби Безпеки ОУН (б). Проживши всього 37 років,
Ярослав встиг зробити стільки, скільки інша людина
не могла б зробити і за все життя.
У серпні 1991 року ми з Ярославом Павловичем
Горошком і не здогадувалися про існування один
одного. Хоч перебували на відстані буквально
«витягнутої руки». Він зі своїми спецпризначенцями – на
стадіоні СКА, де, згідно шифровки начальника розвідки
ПрикВО, розмістили його загін чисельністю 100 чол.
Прихильники ГКЧП мали намір задіяти десантників
для розправи над патріотично налаштованими
львів’янами.
А я – тоді голова Львівського громадського комітету
за відродження Української Національної Армії і мої
люди – в нашому офісі по вул. Вірменській 4/4. Ми
готувалися до рішучих дій за здобуття незалежності
України. Ворог же пильно відстежував наші дії.
Про це я дізнався від офіцера Розвідувального
управління штабу ПрикВО капітана Віктора Гвоздя.
У наданому ним мені добовому зведенні управління
про обстановку в області зазначалося, що місцеві
українські націоналісти таємно накопичують зброю
і боєприпаси, зокрема із розконсервованих схронів
часів 2-ї Світової війни. Однак набоїв у них вистачить
лише на 4 години загальновійськового бою.
Тобто, вороги вимальовували нам із Ярославом
перспективу познайомитися у бою, стріляючи один
в одного. Однак їх підлий задум не вдався. Ярослав
і його друзі відмовилися виконувати злочинні накази.
І їх повернули до Старокостянтинова. А ми розпочали
формування Національної гвардії України, яка пізніше
відіграла значну роль і в зоні Придністровського
збройного конфлікту, і в утихомиренні «мєшковських»
заколотників у Криму.
І все ж ми з Ярославом мали колись та зустрітися.
Це сталося у 1992 році в Міністерстві оборони України.
Він прибув по службових справах з Ізяслава до
Києва і зайшов у мій робочий кабінет за українською
літературою. Чому саме до мене? Бо вона в мене
була. Попри те, що тодішні фінансові органи держави
навідріз відмовлялися виділяти кошти на видання
книжок для військовиків. Мовляв, «в країні економічна
криза», «грошей немає». Але, як в народі кажуть:
«Світ не без добрих людей!» Десь у лютому 1992 р.
подзвонив до мене на вул. Банкову 6-8 полковник
Віталій Чечило, свого часу Голова колегії Народного
Руху України з військових питань, і повідомив, що
в офісі НРУ залишилося декілька тисяч книжок
професора Йоркського університету в Торонто
Ореста Субтельного «Україна: історія», надрукованих
київським видавництвом «Либідь» у 1991 році. Я
негайно забрав книжки і завіз на Банкову, а наступного
дня – до військового бібколектора для скерування
у війська. Декілька книжок залишив «у резерві»
і перевіз до свого нового робочого кабінету на
Повітрофлотському проспекті. Одна з них і дісталася
Ярославу для його частини.
Невдовзі я відвідав бригаду, поспілкувався
із Ярославом у колі його рідні та друзів. Ми
потоваришували. Мені подобалася його прямота

й чесність у людських взаєминах. На той час мені, як
члену атестаційної комісії Генерального Штабу ЗСУ,
доводилося розмовляти із багатьма офіцерами. Перед
атестацією вони приходили до мене на співбесіду.
Приглядався до них. Намагався нікого не образити.
Визначати людську долю – велика відповідальність.
Але всяке було. Один молодий капітан, пам’ятаю, який
претендував на посаду в стінах Генштабу, зайшов
до мене якийсь дуже знервований. Намагаючись
якось «розрядити обстановку», кажу: «Випускник
розвідфакультету КВОКУ мабуть добре знає вулиці й
парки Києва, якими можна було без «увалки» гуляти
з подругою, не ризикуючи «нарватися» на військовий
патруль?» Щось він там пробує говорити та продовжує
«наливатися» червоною барвою… айдаред такий
собі…І раптом «вибухає»: «Ви тут всі «бандери»! У вас
руки по лікті в крові!»
Пам’ятаю, після свого чергового службового
відрядження до Криму в липні 1993 року, я подав
вищому керівництву доповідну записку. У ній
виклав своє бачення воєнно-політичної обстановки
на півострові, окреслив проблеми і запропонував
шляхи їх вирішення. Через якийсь час доповідну
мені повернули. На ній виднілися помітки. Зокрема
навпроти пропозиції провести «чистку» офіцерського
складу від антиукраїнських елементів стояло: «Не
демократично!» Цікаво… Який військовий статут
вимагає цієї «демократичності»? Із якого словника
військової термінології вона взята? То, може,
запровадимо у війську козацькі ради, на яких особовий
склад буде обговорювати бойові накази командирів?
Командир, наприклад, наказує йти в наступ, а рада,
натомість, «демократичним» способом ухвалює
рішення йти в сусіднє село по самогон. І тоді вся
світова демократія нас на руках носитиме!
Щось дуже швидко тоді новоспечений «вишиваний»
генералітет ЗСУ поринув у дрібне політиканство й
демагогію. Замість ділом займатися. Наслідки цього
відчуваємо й досі.
Десь через рік після нашого знайомства з Ярославом
ми стали сусідами по двокімнатному житловому блоку
військового гуртожитку в Києві (у більшій кімнаті він
із двома земляками-прапорщиками, у меншій – я
зі старшим мічманом. На той час йому доручили
формування 10-го ОЗСпП.
Служба поглинала весь наш час. Просто так посидіти,
порозмовляти було ніколи. Хоч і жили, фактично,
в одній квартирі, тільки в різних кімнатах. Але були
суботні вечори, коли Ярослав з якихось причин не
виїжджав на вихідні до Тернополя провідувати свою
сім’ю. Тоді його прапорщики готували вечерю на всіх.
Ми п’ятеро сідали довкола столу, вечеряли й неспішно
спілкувалися.
Про бойові дії в Афганістані Ярослав розповідав
стримано. Зокрема й про відомий бій поблизу кишлака
Дурі у провінції Заболь на афгансько-пакистанському
прикордонні 31 жовтня 1987 року, в якому загинув його
друг старший лейтенант Олег Онищук та 11 із 16 чол.
його групи. Коли Ярослав зі своєю групою прибув до
місця бою, зрозумів, що група Онищука загинула. Їм
уже не допоможеш. Але треба забрати тіла полеглих
побратимів, щоб ворог не позбиткувався над ними.
І треба було помститися за їх смерть. Тому Ярослав
зі своєю групою атакував тих, які вже вважали себе
переможцями і винищив їх. Ворог зазнав великих
втрат. За цей бій капітан Ярослав Павлович Горошко
отримав звання Героя Радянського Союзу.
Як чоловік, який багато чого пережив і побачив на
своєму ще молодому віку, Ярослав мав загострене
почуття справедливості. Пам’ятаю, повернувся із
навчального походу катером по Дніпру похмурим,
злим. Щось трапилося? Довго мовчав. Врешті виклав
усе, що «накипіло» на серці. Коли катер минув Київ,
побачили на березі в лісі новесенький розкішний палац
із причалом та багатою яхтою. Все це охороняли
люди в цивільному з автоматами. Схоже, власник
ніскільки не відчував «економічної кризи», якою нам
постійно «затуляли рота», коли ми піднімали питання

соціальної захищеності офіцерів і їх сімей. Нам тоді
невчасно виплачували зарплату. Розмір цієї платні
був злидарським. Продовольчий пайок урізали. Деякі
з молодих офіцерів не витримували й стрілялися
з особистої зброї. Було й таке. А в той час у дорогих
ресторанах Києва цілодобово гуділи «новые русские».
Після цього випадку я почув від Ярослава приказку:
«Летіла лопата і впала в болото. Яка зарплата – така
і робота».
Окрім проблем внутрішнього характеру мала тоді
Україна й проблеми зовнішні. Сусіди не приховували
свого негативного ставлення до факту незалежності
України. Російська сторона вела себе дедалі
зухваліше, агресивніше… Наприклад: 9 липня
1992 року присягнув на вірність Україні особовий
склад військової комендатури Севастопольського
гарнізону. А вже 10 липня комендатура була захоплена
озброєною штурмовою групою 810-ї бригади морської
піхоти ЧФ.
Українські високопосадовці виїхали тоді на місце
події. Когось там совістили, вмовляли… Замість ввести
у Крим війська з материка і викинути з нього у Росію
«за шкірку» всіх, які не прийняли українську присягу.
Пам’ятаю, після повернення з Криму генерал
Дурдинець зібрав у себе нараду. Цілу годину він
пояснював нам геніальність рішення української
сторони проявляти терплячість і «не вестися на
провокації!» У кабінеті ставало дедалі нудніше. Врешті,
вичерпавши, либонь, запас красномовства, генерал
запропонував приступити до обговорення. І я сказав
йому приблизно так: «Політика «умиротворення»
агресора завжди була йому на руку. Тому від неї слід
відмовитися. Кожну «миротворчу» ініціативу російська
сторона сприймає як нашу слабкість. Пора надіслати
їм чіткий сигнал. Після якого вони задумаються, чи
варто з нами зв’язуватися. Як варіант: голова адмірала
Касатонова на блюді, із хроном у роті! Чекаю наказу!»
Генерал наче ошпарений зірвався зі стільця
і заволав: «Я цього не чув! Це – провокація!!» Насилу
присутні його заспокоїли і роз’яснили, що ні про яку
провокацію з мого боку не йдеться. На тому нарада
закінчилася. А гнила гра офіційного Києва «у піддавки»
з Кремлем продовжилася. Не виключено, що загибель
Ярослава пов’язана саме з цією грою. Не отримавши
«сигналу» від української сторони, ворог надіслав свій
«сигнал» офіційному Києву.
Того дня вранці під час гоління Ярослав розбив
дзеркало. «Погана прикмета!» – сказав. «Може, Тобі
слід носити при собі зброю?» – спитав його. «Не треба!
Я сам – зброя!» – відрізав. Похапцем поснідали й
поїхали на службу.
Я помчав у Верховну Раду під час обідньої перерви,
вкотре сподіваючись спонукати «вишиваних» до
протидії черговій небезпеці. Там мені знову сказали:
«Сергію! Це лише тимчасові труднощі розбудови
держави. Ваші тривоги перебільшені. Вони є наслідком
вродженого песимізму вашого характеру й не більше
того. Повертайтеся на службу. Все під контролем.
Кожен на своєму місці!»
Автобус повернув на набережну Дніпра. І тоді
я побачив у вікно, як катер Ярославової частини
«утюжить» воду навпроти солдатського пляжу. Це
мені не сподобалося. Забіг у робочий корпус і піднявся
в кабінет до Сергійовича – полковника-афганця, друга
Ярослава. Той стояв біля вікна й дивився на Дніпро.
На моє запитання відповів: «Ярослава вже немає…»
Невдовзі його слова підтвердилися.
Після офіційного прощання домовину з тілом
Ярослава поставили в кузов військового грузовика.
Ми сіли довкола плече до плеча і машина рушила. Це
була, мабуть, найважча дорога в моєму житті. Із Києва
до с. Борщівка Лановецького району Тернопільської
області.
У пам’яті закарбувалися оченята Ярославових
синів Павла та Івана: злякані, розпачливі. Їх могутній
батько, непереможний воїн повернувся додому
холодним і нерухомим.
Сергій Рудюк
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ЄВГЕН НАГІРНИЙ: ТОЙ, ХТО СПОРУДЖУВАВ ГАЛИЦЬКІ ХРАМИ

Родина Нагірних.
Євген – справа скраю.

Ісаївський мурований храм

разом з Миколою Мікулою, львівським архітектором,
створив Львівську організацію Спілки архітекторів
України. У часи німецької окупації очолював Державну
промислову школу.

Його батько, як і він, зводив церкви по всій Галичині
на початку XX століття, та попри те, що Євген Нагірний
став гідним послідовником свого батька, його стиль є
особливим і впізнаваним.
Євген Васильович Нагірний народився у серпні
136 років тому у Рудному. Його батько — видатний
архітектор, а мати, Марія Дудикевич, була донькою
пароха селища Рудно під Львовом. У сім’ї, крім
Євгена, було ще троє дітей: двоє дівчаток і один
хлопчик.
Повнолітнім юнак вступив на архітектурний
факультет Львівської політехніки, однак зважаючи
на те, що парубок брав активну участь у боротьбі
за український університет, його заарештувала
австрійська поліція.
Після звільнення Євген продовжив студіювання та
став випускником політехніки у 27 років. Вирішальний
вплив на формування Євгена Нагірного, як архітектора,
мали професор Іван Левинський та архітектор
Вавжинець Дайчак, у чиїх творчих майстернях він
стажувався.
Варто сказати, що на творчі погляди сина повпливав
і батько, оскільки Євген деякий час працював
у проєктно-будівельному бюро Василя Нагірного,
однак через Першу світову війну родичам довелось
перервати творчу співпрацю.
1915 року Євгена Нагірного заарештували вдруге:
угорське самодержавство, що захопило Львів,
відправили архітектора у заслання.
Повернувшись із заслання, архітектор займається
відбудовою зруйнованих споруд у місті Долина, що
на Прикарпатті.
Після смерті батька (1921 року) та молодої дружини,
з маленькою донечкою на руках, Євген повернувся
до Львова.
У 37 років Євген заснував власне архітектурне
бюро, що до 1940 року було у серці Львова — на площі
Ринок. Крім цього, чоловік був головою Українського
технічного товариства, а 1939 року, якраз після входу
Західної України до складу УРСР, Євген Нагірний

Сакральні споруди від Нагірного
Упродовж життя Нагірний молодший спроєктував
понад пів тисячі об’єктів та збудував більше 300.
Левова частка його робіт припадала на муровані
церкви, більшість з яких досі збереглися по всій
Галичині.
Більшість святинь розташовані у селах на Львівщині,
Прикарпатті. Проєктував і зводив Нагірний молодший
і дерев’яні храми. Нагірний сповідував і розвивав
національний стиль у напрямках українського модерну
та необароко, та, скажімо, осучаснював спадщину
козацького бароко.
Згодом стилю Євгена Нагірного стає притаманним
виважений вибір стилістичних прототипів, архітектор
все рідше використовує в проєктах архітектурні деталі
та мотиви, більше значення надається гармонії та
естетиці загального архітектурного образу. Важливою
рисою творчості Євгена Нагірного було прагнення
поєднати особливості національної спадщини
з надбанням прогресивної світової думки для того,
щоб досягнути єдності народного та міжнародного,
споконвічного і новітнього.
Втрачена історія та відродження
Помер Євген Нагірний 8 липня 1951 року на 67-му
році життя. Архітектора поховали на Личаківському
цвинтарі, поруч із батьком.
Майже через 25 років поціновувачі його творчості
підготували виставку, яку приурочили до 90-річчя
від дня народження Євгена Нагірного, втім партійна
номенклатура не дозволила експозицію, попри умову
вилучення з неї усіх проєктів культових споруд.
Ще через понад три десятки років, коли померла
друга дружина архітектора Йосифа Флянч, котра
не залишила заповіту, особистий архів Нагірного
хотіли відправити на смітник. Це сталося 1980 року.
Цьому завадив директор Львівської галереї мистецтв
Борис Возницький. Тому архіви передали до галереї,
після опрацювання документів з’ясувалось, що
автором левової частки був чоловік доньки Нагірного
Василь Лев — замовчуваний у радянський час
мовознавець, славіст, історик літератури.
2000 року організовано виставку «Нагірні, Леви:
історія одного врятованого архіву» та видано друком
збірку статей, спогадів, наукових розвідок та архівних
матеріалів.

Церква святого Андрія, Клепарів.

Церква Преображення Господнього
ПЦУ (1939 р.) з дзвіницею села Вирів.

Церква Святого Миколая, Буськ.
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Vita Care Home Health Agency

Агентство по уходу за пожилыми людьми
Мы ищем организованных,
дисциплинированных и заботливых
работников, которые смогли бы
ездить в район Conshohocken
и Northeast Philadelphia.

Phone:

215-953-9225
731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

Ваш надежный друг и помощник

Tel.:
Fax.:

215-677-8770
215-677-8748

Бесплатная
доставка
на дом!

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

• 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

WEB: www. vspmedicalsupply.net
WEB:
E-MAIL:: vspsupply@verizon.net
E-MAIL

