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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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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!
А также
Возможность карьерного роста!
требуются люди
Легальный статус обязателен.
для уборки помещения

Телефон: 267-342-0659

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних
систем

• Сантехніка
• Обслуговування систем водопроводу
• Очищення каналізації
Residential
& Commercial
на
Безкоштов
оцінка робіт

267-265-3435

и мелкого ремонта
оборудования
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Classified
НА JUNKYARD/АВТОМОНТАЖ

в South New Jersey потрібні:
• СПЕЦІАЛИСТИ ПО ДЕМОНТАЖУ АВТОМОБІЛІВ
з досвідом роботи (зі своїм інструментом та без)
Заробіток $1000+ на тиждень.

• ПОМІЧНИКИ Заробітна плата $600 в тиждень.
Допомагаємо із житлом
646-673-5889

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


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

ПОТРІБНІ ВОДІЇ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ.

БОНУС ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ $5,000. РОБОТА LOCAL,
КОЖЕН ДЕНЬ ВДОМА. ОПЛАТА В СЕРЕДНЬОМУ $ 450 ЗА ДЕНЬ.
Права CDL та досвід водіння 2 роки ОБОВ'ЯЗКОВО! НЕОБХІДНИЙ HAZMAT.

Додаткова інформація
за телефоном: 609-502-1789


ALEX&SON

ВСІ ВИДИ РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ 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


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



ДЛЯ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

ПОТРЕБУЄМО МЕХАНІКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ
зі своїм інструментом або без

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


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

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

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


MODERN STYLE CABINETS

Виготовляє кухні на найсучаснішому
європейському обладнанні.
Працює з урахуванням розміру вашої кухні
Надає величезний вибір будівельних матеріалів,
а також плитку високої якості

www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd., Warminster? PA 18974
Телефон: (267) 884-6636


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


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


MARINA KLIMKINA

YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE
ADVISOR

RE/MAX ELITE

Професійний, індивідуальний підхід до кожного клієнта,
допоможемо отримати MORTGAGE
ТЕЛЕФОНУЙТЕ та ПІШИТЬ
267-253-0052 Марина marinaklim32@gmail.com


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



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


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
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НОВИНИ

РОСІЯ ВИКОРИСТОВУЄ НАГНІТАННЯ В ПРИДНІСТРОВ’Ї
ДЛЯ «ПСИХОЛОГІЧНОЇ АТАКИ» НА УКРАЇНУ

Російське командування намагається створити зони нестабільності поряд із
українським кордоном, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства
оборони України.
Зокрема, за повідомленням, Росія намагається створити «видимість загрози
нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я».
«Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров’ї, щоб використовувати її як
психологічну атаку проти України, та шукають шляхи розпорошення сил української
армії під час складної оборонної кампанії з захисту українського Донбасу і Півдня
країни», – повідомляє розвідка.
Управління посилається на «оцінки експертів», за якими на території окупованого
Придністров’я перебуває не більше 300 реально боєздатних російських військових,
які охороняють склади боєприпасів у селі Ковбасна. Також, за його даними, у цьому
регіоні перебуває близько 7-8 тисяч тонн справних боєприпасів, а близько двох
третин усієї бойової техніки повністю або частково не боєздатна.
Потенційно, Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження
ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території
Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного
коридору з росією через територію південних областей України.
Останніми днями надходили повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському
сепаратистському регіоні Придністровʼя. У зв’язку з цим відбулося засідання Вищої
ради безпеки (ВРБ) Молдови.
Президентка Молдови Мая Санду за його результатами заявила, що розцінює ці
інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які
зацікавлені в дестабілізації ситуації». Вона рекомендувала держустановам підвищити
пильність, а громадянам – зберігати спокій.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у
Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.
Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний
Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько
1700 військових.
На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати
їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським
керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.

ЗСУ ВІДТІСНИЛИ РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА, ДОЗВОЛИВШИ
ВІДНОВИТИ ЗВ’ЯЗОК У ХЕРСОНІ

Фахівці операторів та Державної
служби спеціального зв’язку змогли
відновити мобільний зв’язок у Херсоні,
повідомив голова Держспецзв’язку Юрій
Щиголь.
«На сьогоднішній день всі мобільні
оператори,
мобільний
зв’язок,
який працює в Херсоні та області,
поданий із України і транслюється
українськими каналами. При цьому
є факти, коли місцеві провайдери
починають співпрацювати з окупантами
і перетерміновують трафік саме на
Крим. Це є порушенням міжнародного
законодавства і ми будемо вживати всіх
заходів для припинення цієї діяльності
Російської Федерації», – розповів він.
Щиголь уточнив, що постачання фіксованого зв’язку відновили кілька годин тому.
«Було перебито волоконно-оптичну мережу між Херсоном і Миколаєвом, близько
20 кілометрів від міста Миколаїв, постійно там велися обстріли. Завдяки роботі
Збройних сил, артилерії було посунуто ворога та надано можливість нашим фахівцям
і фахівцям провайдера відновити інформаційне постачання Херсону», – сказав
голова служби.
Він додав, що Україна звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку щодо
застосування санкцій проти Росії за спрямування трафіку з Херсонщини на окуповану
територію.
Держспецзв’язку повідомила, що в Херсонській та частині Запорізької областей
зник мобільний зв’язок та інтернет.
2 травня агенція Reuters із посиланням на лондонську компанію NetBlocks,
яка займається моніторингом збоїв у роботі інтернету, повідомила, що Росія
перенаправляє інтернет-трафік на окупованій території Херсонської області на
свою інфраструктуру.

РАКЕТНІ УДАРИ РФ ПО ЛЬВОВУ: СТАЛО ВІДОМО, ХТО
ПОСТРАЖДАВ. ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ТРИВАЮТЬ

Внаслідок ракетного обстрілу
військами РФ ввечері 3 травня у Львові
поранені 58-річний житель Закарпаття
і 24-річний львів’янин. Як повідомив
керівник Львівської обласної військової
адміністрації Максим Козицький, вони
перебували неподалік підстанцій і
постраждали внаслідок вибухової
хвилі. Потерпілим надано невідкладну
медичну допомогу, їхньому життю нічого
не загрожує.
За словами Козицького, сили ППО
із шести ракет збили дві. Три ракети
влучили в залізничні електропідстанції у
Львові та області, одна – на Закарпатті.
«Ракети випущені з Каспійського моря. Удар крилатими ракетами зі стратегічних
бомбардувальників. Цілеспрямований удар по ланцюжках постачання зі сторони
Заходу на Схід», – сказав Козицький.
Одразу після обстрілів 250 тисяч людей залишались без електропостачання –
наразі без електрики близько 2000 осіб.
Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, дві медичні установи переведені на
резервне живлення.
Пожежі на місцях ракетних ударів наразі ліквідовані, відновлювальні роботи
тривають.
Внаслідок попереднього ракетного обстрілу у Львові, який стався 18 квітня,
семеро людей загинули.
За даними Генштабу ЗСУ, задля руйнування транспортної інфраструктури України
війська РФ вчора завдали ракетних ударів по об’єктах на території Львівської,
Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської
та Донецької областей.
Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

РАДНИК МЕРА ПОВІДОМИВ, КУДИ ОКУПАНТИ ВИВЕЗЛИ
ПОНАД 300 МАРІУПОЛЬЦІВ

Окупанти вивезли понад 300 маріупольців до селища Врангеля на північному
сході рф. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Знайдено місцезнаходження та встановлено подробиці про 300
маріупольців, що було депортовано до Владивостоку. Людей розселили в селищі
Врангеля в будівлі чогось середнього між готелем і гуртожитком. Грошей не видають,
то ж можливості вийти на зв’язок банально немає. Речами не забезпечують, годують
триразово, про якість мова не йде", - написав Андрющенко.
За його словами, документів в людей немає, триває процедура оформлення.
"Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення
і провести подальше переселення в інші містечка. Щодо роботи - виключно з
запропонованого. Низькокваліфікований і низькооплачуваний труд. Формально
росіяни кажуть про можливість потім у будь-який час відмовитись від статусу “укриття
від війни”, але довіри цьому немає. Фактично, наших людей з теплого Приазов'я
вивезли за 9,6 тис. кілометрів, де найтепліший місяць серпень з температурою +21
задля чого? Нема слів", - повідомив Андрющенко.
Раніше Андрющенко повідомляв, що 21 квітня до Владивостока росіяни
депортували 308 маріупольців, 90 з яких – діти.
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ВІЙНА

МАРІУПОЛЬ,
ТОЧКА НЕПОВЕРНЕННЯ.
МОЇ 20 ДІБ ВІЙНИ

ЧАСТИНА ПЕРША

Ми розпочинаємо цикл публікацій щоденників
маріупольського журналіста Івана Станіславського,
який 20 днів прожив у заблокованому російськими
військами місті і записував, що відбувалося.
– Я народився і все життя прожив у Маріуполі. Так
склалося, що з цим містом була пов’язана чи не вся
моя діяльність. Я працював у футбольному клубі під
назвою «Маріуполь», публікував краєзнавчі нариси,
робив фотографії, досліджував мистецьку спадщину,
проводив тематичні екскурсії. Я дуже добре знав своє
місто і намагався примножувати знання.
Але найголовнішим завданням для мене завжди
було зацікавити Маріуполем інших, бо Маріуполь
того вартий. Я вважав так раніше і вважаю так зараз.
Це дивовижне місто зі складним минулим і ще більш
складним сьогоденням. Природно, що я пов’язував
своє майбутнє з тим місцем, де народився, а інших
варіантів не уявляв.
24 лютого Росія напала на Україну та почала
безглузду, варварську війну, спричинивши для
нашого міста катастрофу, яка не порівнянна навіть
з наслідками Другої світової війни. Місто, яке я так
любив, тотально зруйноване, зруйновано тими, хто
називає себе нашими братами.
Через 20 діб війни я евакуювався з розумінням, що
мене «звільнили» не тільки від 35 років минулого.
Можливо, що будь-яке майбутнє, пов’язане
з Маріуполем, більше неможливе. На згарищі можна
звести нові житлові будинки, лікарні, фонтани і театр, але
відбудувати можна не все. У ментальному сенсі є межа,
за якою зв’язок минулого з сучасним переривається,
між ними утворюється порожнеча, заповнити яку ніколи
не вдасться. Багато маріупольців уже відчувають це.
Я щиро сподіваюся, що Маріуполь постане з попелу,
як Фенікс, і мені колись пощастить повернутися в рідні
краї. Проте той колишній Маріуполь – здається, він уже
пішов у небуття разом з тисячами загиблих містян, про
яких лишилися тільки спогади.
24 лютого. День 1
Початок війни проспав. Прокинувся о сьомій від
дзвінка дружини. Повна дезорієнтація, завис на
телефоні, намагався зрозуміти, що коїться в країні
та місті. Рано-вранці ворог обстріляв аеропорт
Маріуполя та низку військових об’єктів по всій Україні.
Дістав сумку, з якою їжджу у відрядження. Якісь речі
в ній уже лежали, щось покидав, машинально, без
усвідомлення, потрібно це чи ні. Зібрав документи.
Думка: може, поїхати в село, далі від міста?
І. (дружина) подалася на роботу, як зазвичай, а
вже в дорозі їх завернули по домівках. Невже це не
можна було зробити раніше, атаки почалися ще о
п’ятій ранку?! Побіг у гараж по машину, щоб забрати
І. з роботи, бо регулярного транспорту звідти немає.
В інтернеті пишуть, що з моря висадився російський
десант. Це означає, що якісь автошляхи, можливо,
перерізано. Поки доїхав з гаража додому, І. повідомила,
що вже на півдорозі. Чекатиму вдома. І. повернулася.
Каже, що їм сказали працювати з дому - підтягнути
хвости. Яка маячня, кому це потрібно? Посварилися.
Усі збуджені. У село вирішили не їхати. Поки що.
О 8:30 щось дуже гучно вибухнуло в районі
аеропорту. Метінвест повідомив про консервацію
виробництва на підприємствах міста. Якось занадто
оперативно. Вочевидь, вони готувалися до цього
заздалегідь, рішення вже було прийняте. Чутки про
десант з моря виявилися брехнею. Якось відлягло.
Подивилися звернення мера, як завжди пафосно та
майже беззмістовно.
В.К. уже в Запоріжжі. Це ж треба було виїхати
ще о п’ятій ранку, у перші хвилини війни! Моторний
парубок. Разом з В.Д. поглузували з цього. Оголосили
комендантську годину з 22:00 до 6:00.
Помчав на роботу, щоб забрати фотосумку з
об’єктивом. Ворота зачинені на ланцюг, в офісі нікого
нема. Чому я не забрав ту сумку вчора? Не захотів
тягнути, бо йшов до А.Ч., щоб він подивився фінальну
верстку моєї книги. Заберу завтра – сказав я собі. Хто
ж знав, що завтра не буде? Учора розмовляв з А.Л.

стосовно роботи в агенції, вони погодилися. Тепер,
схоже, все накрилося. Як оформлятися й отримувати
прескарту? Ніяк. Книга теж накрилася. Безглуздя, але
трохи шкода сумку. Стільниковий зв’язок нестабільний,
поговорив з батьками. Намагався заспокоїти,
розпалився сам. Зі сходу гримить невпинно. Стояти
на вулиці перед офісом моторошно.
Приїхав додому близько опівдня. Черги до усіх
банкоматів, АЗС, супермаркетів, аптек. Загалом усе
працює, як у звичайний день. Уперше почули сирени
повітряної тривоги десь о третій. Вони були й раніше,
але у квартирі нічого не чутно. Треба відчиняти вікно. До
сховища не пішли, не маємо жодного уявлення де воно.
І. знайшла перелік сховищ, вказана адреса поруч.
Пішов подивитися – висить замок. Зі сходу чутно, як
прилітають "гради". Добре пам’ятаю цей звук ще з
2014 року. Думав, уже забув - ні, таке не забувається.
Дізналися, що в мікрорайоні Східному під час 1-го
обстрілу постраждали ті самі будинки, що й у січні
2015-го! Це якийсь фатум! З лівого берега Д.Б. пише,
що прилітає близько. Вони втекли з багатоповерхівки
в підвал свого недобудованого будинку. Пізніше до
них прийшла робітниця шпаклювати стіни. І смішно,
і сумно. Увесь вечір у телефоні – новини, новини,
новини. Бої на підступах до Києва, атаковано аеропорт
Гостомеля, десант окупантів намагається захопити
плацдарм для наступу на столицю. То пишуть, що
відбито, то знову захоплено, знову відбито. Якийсь
шарварок. Атаковано Харків, Суми, Генічеськ. Російські
війська наступають на Чорнобиль, вони справді
безумні! Бій на острові Зміїний. Перший день війни –
й одразу такий героїчний епізод! Схоже, повторення
2014 року, коли серед армії та правоохоронців було
багато зрадників, не буде. Буде бій!
25 лютого. День 2
Учорашній вечір на нервах, ніч відносно тиха. Спали
не роздягаючись. У нашій квартирі, як, напевно, і в усіх
хрущовках, крім коридору, немає місця, де можна було
б сховатися. Усюди ти поруч з вікном, а несуча стіна
всередині квартири тільки одна. Матрац перенесли
зі спальні в кут зали. Хоч з одного боку буде міцна
стіна. Зі східного боку. Саме звідти весь ранок чутно
віддалену канонаду. Іноді поодинокі вибухи доносяться
доволі зблизька, з боку аеропорту чи блокпоста на
мангушській дорозі.
Заклеїв скло скотчем і забарикадував вікна
книжками. Ніколи не думав, що так використовуватиму
свою бібліотеку. Добре, що книжок у мене багато.
Вистачило на всі вікна. Найкраще для цього підходить
мистецтвознавча література. Формат великий, папір
товстий, кожна – як цеглина. Якийсь час роздивлявся
зібрання творів Стругацьких, навіяло спогади зі
студентства. Ох, як важко було дістати тоді ці 10 томів.
Енциклопедія української рок-музики – унікальне
видання, поезії Жадана з автографами. Нагорі наукова
фантастика. Те, що вчора сталося, – це також якась
фантастика, але не наукова.
Ходив у супермаркет. Купив макарони, рис,
масло. Воду на розлив знайшов у селищі дорогою
з гаража. Лайфхак – у маленьких магазинчиках
простіше щось купити, ніж у великих супермаркетах.
Як і вчора, гігантські черги до банкоматів і аптек.
У продовольчих ажіотаж зменшився, але й полиці з
водою в пляшках, хлібом та крупами найчастіше пусті.
АТБ узагалі напівпорожній, у "Грації" продукти є - ціни
підскочили значно. Місцеві бариги у своєму репертуарі,
національні ритейлери ще якось тримаються в межах.
Купив мішок картоплі в магазині внизу. Кавказці, що
тримають цей підвал, – єдині, хто взагалі не підняв
ціни. Бензин уже 38 грн.
Бувають проблеми з безготівковим розрахунком.
Проте постачання ведеться, якщо пошукати хліб, купити
можна, воду розвозять. Працює громадський транспорт.
Побачив інкасаторську машину, що завантажує гроші.
Став у чергу, за дві-три хвилини зібралася більш ніж
сотня людей. Я третій. Банкомат дає максимум 1000 грн
та обмеження на три транзакції. Зняв 3000. Неймовірна
вдача – і з їжі щось купив, і гроші зняв.

На зупинці бачу групу індійських студентів.
Поруч гуртожитки Донецького медичного універу.
Намагаються виїхати. От уже не пощастило. Думали
зекономити на навчанні. Приїхали бозна-звідки
і потрапили тут у таку халепу.
Вечір. Телефонів з рук майже не випускаємо. Повна
інформаційна залежність. Усе сильніше гальмує
вайбер, стабільно працює тільки телеграм. Окупанти
вже в Мелітополі. Кажуть, що Сартану бомбили
з літака. Якось не віриться! Може, помилка? Близько
19:00 знову сильно обстріляно лівий берег. Нам було
дуже чутно. У соцмережах пишуть, що прилетіло
в район 48 школи, а десь на площі обвалилася
дев’ятиповерхівка, хтось каже, що це будинок мера.
Виявилося, що будинок не обвалився, але все ж таки
попадання "градом".
26 лютого. День 3
Третій день війни з Росією. Знову обстріляли місто, є
жертви. Від ранку точиться бій. Гучно чутно артилерію,
і вперше чую авіацію. Мабуть, авіаудар по Сартані таки
правда. Який жах! Невже бомбардування грецького
селища необхідне для захисту ДНР? Це неможливо
збагнути.
Мої колеги з ФК "Маріуполь" застрягли в Туреччині.
Команда мала вилетіти зі Стамбула вранці 24 лютого.
Рейс скасували, коли вони були вже в аеропорту. Усіх
повернули в готель. На щастя чи на жаль? На щастя,
вони далеко від війни. На жаль, у багатьох лишилися
родини, у Східному, в Сартані. Я теж міг би поїхати на
ті збори та застрягти в Анталії. На щастя, я поруч зі
своїми, в Маріуполі, посеред війни.
Продуктова паніка не вщухла. Знайти хліб стає все
важче. Купив якісь булки, хотів віднести діду. Виявилось,
мати повезла йому свої останні пів батона з іншого краю
міста. Навіщо? Складно купити паливо. Дизель ще є,
а щоб залити бензин, проїхав сім АЗС. Поки стою в
черзі, явно чутно звук літака. Чий? Сподіваюся, наш.
А чи є в нас узагалі авіація? Навіть не знаю. Тривожно.
Дехто не витримав – поїхав. Підняв скло й увімкнув
радіо – так нічого не чути. Ліміт – 20 літрів, ціна – 40 грн.
Десь 15 літрів було, тож вийшов майже повний бак.
Комп’ютер показує, що вистачить на 500 км. Добре.
Коли що, то не тільки до села вистачить.
Система цивільного захисту в деяких густонаселених
районах, схоже, не готова убезпечити населення. Навіть
за офіційно оголошеними адресами може нічого не
бути - або зачинено, або повністю непридатне. Такими
повідомленнями завалено всі соцмережі. Іноді кажуть,
що у сховище можуть не пустити, якщо ти з іншого
будинку. Яке свинство. У моєму під'їзді підвал - сама
назва, переховуватися там неможливо. Продавчиня
підвального магазину з овочами каже, що в разі чого в
них відчинено. Схоже, це найкращий варіант.
У квартирі вимкнули опалення, можливо, ще вчора,
бо сьогодні вже відчутно прохолодно. В.Д. (працює
в тепломережі) каже, що котельня функціонує в
штатному режимі. Прийшла Н., сестра І., з дитиною
та чоловіком. Удома їм страшно. Їхній 14-поверховий
будинок майже на самому краю міста стирчить, як
палиця посеред поля. З нього добре видно західні
підступи до міста та околиці аеропорту. Стратегічна
позиція – може потрапити під вогонь. Перетягнули свій
матрац назад у спальню з вікнами на схід. Перебувати
там дуже дискомфортно - гепає. Дізнався, що міст біля
Комишуватого підірвано. Схоже, тікати в село запізно.
По соцмережах маса фото російських колон, що
рухаються від Бердянська на Маріуполь. На західних
околицях уже забарикадували в’їзди в місто. Насипали
гори шлаку та завалили дороги старими автобусами
та вантажівками. Сподіваюся, окупантів спалять ще
на марші і до міських боїв не дійде. Перебіг подій на
фронті наводить на думку, що, судячи з усього, наше
військо б’ється не тільки героїчно, а ще й ефективно
та професійно. То вже не та гола та боса армія, яку
я бачив у 2014 році на блокпостах біля Маріуполя.
Схоже, бліцкриг зірвано - віримо в ЗСУ.
Продовження у наступному номері.
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК

«Я уб’ю тебе, мій враже, за Житомир, Київ, Львів, і ніхто мені не скаже, що людину я убив»:

ЮРІЙ РИБЧИНСЬКИЙ У ВІРШАХ ЗВЕРНУВСЯ ДО ОКУПАНТІВ

Відомий поет та автор пісень Юрій Рибчинський,
як і його друзі-артисти, не міг обійти у віршах тему
російського вторгнення. Поет написав гнівне послання
окупанту з обіцянкою, що на українській землі
ворога неодмінно чекатиме ганебна смерть. У полон
загарбника українські воїни не братимуть, окупанти
будуть безжально ліквідовані, і жодного їхнього сліду
на українській землі не залишиться
«П'ята ранку, було темно, було тихо, як в раю,
Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут
смерть свою.
А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми,
Що тебе із хлібом-сіллю будем зустрічати ми?
Ні, тебе зустріне куля! Моя куля у бою,
Щоб роки тобі зозуля не кувала у гаю.
Ти прийшов, як злодій, підло і підступно,
І тому я уб'ю тебе, як світло убива завжди пітьму.
Я уб'ю тебе, мій враже, за Житомир, Київ, Львів,
І ніхто мені не скаже, що людину я убив!
Бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла,
Недарма твою країну звуть „імперією зла“.
Хай мою відчувши силу у бою крізь чорний дим,
Ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим.
Та тебе, так званий „брате“, я не братиму в полон.
Твоїм тілом, м'ясом клятим годуватиму ворон.
І твої мерзенні кості без скорботи і жалю
На церковному погості я голодним псам скормлю.
Ти покинув свою Рашу під покровом темноти
І прийшов на землю нашу, щоб у неї полягти.
Та злочинець, а не воїн, злий пройдисвіт і палій,
Ти могили не достоїн у святій землі моїй».
Поета по праву називають одним з основоположників
української естрадної пісні. У 1970-80-ті роки практично
щороку Юрій Рибчинський стає лауреатом всесоюзного
конкурсу "Пісня року" (1972 р., 1974 р., 1976 р., 19781980 рр., 1983 р., 1987-1989 рр.).
З роками зростали популярність й авторитет
Юрія Рибчинського, розширювалося коло композиторів, з якими він працював. Загалом їх понад
150 – свого часу на його життєвому шляху
з'явилися Вадим Ільїн, Ігор Шамо, Едуард Ханок,
Максим Дунаєвський, Євген Крилатов тощо. Щороку
розширювалося коло молодих композиторів,
з'явилося покоління Ігоря Демаріна, потім покоління
Ніколо Петраша, Вікторії Васалатій. Паралельно поет
працює і з ветеранами – з Олександром Злотником,
Аркадієм Укупником, Ігорем Крутим тощо. Отже,
одночасно працює мінімум з 10-15 композиторами –
українськими, грузинськими, білоруськими, російськими.
Пісні
поета
в
різні
часи
виконували:
Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич,
Софія Ротару, Таїсія Повалій, Наталія Бучинська,
Любов і Віктор Анісімови, Наталія Могилевська,
Руслана Лижичко, Павло Зібров, Валерій Леонтьєв
тощо. З легкої руки поета популярні співаки колишнього
СРСР заспівали по-українськи – Тамара Гвердцителі
("Чарівна скрипка", "Два кольори", "Скрипка грає",
"Очі твої"), Лоліта Мілявська ("Я в жалю", "Нічне таксі"),
Олександр Малінін ("Безсоння"), гурти "Пэсняры",
"Самоцветы" ("Верба") тощо.
Безперечно, добре запам'яталися поету перемоги
на міжнародних конкурсах виконавців, що співали

його пісні: Софія Ротару перемогла з піснею "У долі
своя весна" в Сопоті, Наталя Могилевська – з піснею
"Єрусалим" на "Слов'янському базарі" у Вітебську.
Юрій Рибчинський пише для відомих виконавців,
але також наділений талантом відкривати нові імена.
Пісень, музичних номерів зі спектаклів, кінофільмів,
мюзиклів, рок-опер разом є понад 3000, усі вони
популярні, а кожна десята пісня — шлягер! З більшістю
пісень поета, які стали популярними, пов'язана якась
історія, емоційний стан, певний відрізок його життя.
На його піснях "Дикi гуси", "Тече вода", "Пілігрими",
"Кленовий вогонь", "Зелен клен", "Минає день",
"Біла ворона", "Віват, король!" виросло не одне
покоління слухачів. Його вірші "Шлях до Тараса",
"Мова, наша мова", "Стара актриса" вивчають школярі
в школах. У своїй творчості поет протистоїть смисловій
нісенітниці, котра бур'яном буяє в текстах багатьох
сучасних пісень. Він намагається концентрувати увагу
на позитивах.
Поет автор лібрето "Пізня середа" (1975 р.),
"Брехуха" (1976 р.), "Товариш Любов" (1977 р.), опери
"Біла гвардія", рок-опери "Біла ворона. Жанна д'Арк"
(1991 р.). У 2007 році відбулася прем'єра рок-опери
"Парфумер", до якої Юрій Рибчинський написав
лібрето.
У 1998 році балотувався до Верховної Ради України
від Соціал-демократичної партії України (об'єднаної)
(СДПУ(О), № 39 у виборчому списку), але до парламенту
не пройшов. Позаштатний радник Президента України
з питань культури (04.1997 р. - 01.2000 р.).
Указом Президента України Володимира Зеленського
№ 340/2020 від 22 серпня 2020 року за визначні особисті
заслуги у збагаченні української культури та мистецтва,
формуванні національної ідентичності, багаторічну
плідну творчу діяльність поетові, драматургу, народному
артистові України Юрію Євгеновичу Рибчинському

Весною 2020 року Рибчинський
відзначив 51 рік подружнього життя
з дружиною Олександрою
присвоєно звання Герой України з врученням ордена
Держави.
Народний артист України (25.05.2000 р., за вагомий
особистий внесок у розвиток української культури і
мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність).
Заслужений діяч мистецтв України (29.06.1995 р.,
за особистий внесок у збагачення національної
мистецької спадщини, високий професіоналізм).
Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого
V ступеня (21.05.2015 р., за визначний особистий
внесок у розвиток національної культури, збагачення
вітчизняного пісенного мистецтва, багаторічну плідну
творчу діяльність), відзнакою Президента України
"Національна легенда України" (20.08.2021 р., за
визначні особисті заслуги у становленні незалежної
України і зміцненні її державності, вагомий внесок
у розвиток національного мистецтва, спорту,
багаторічну плідну професійну діяльність). Почесний
громадянин міста Києва (21.05.2009 р.).
Автор книг:
• "Театр дерев" (1991 р.),
• "Поїзд" (Київ: Український письменник, 2005 р.),
• "Біла ворона" (Київ: Український письменник,
2010 р.),
• "Безсоння" (Київ: Український письменник, 2010 р.),
• "ЧеLOVEк" (Київ: Український письменник, 2010 р.).
Як зветься цей чарівний птах,
З блакиттю чистою в очах?
Свобода!
Щоб віри смолоскип не згас
Хто в темні ночі кличе нас?
Свобода!
Хто нас виводить із пітьми,
Хто робить нас усіх людьми?
Свобода!
Хто своим сонячним крилом
На битву кличе з вічним злом?
Свобода!
Хто блискавицєю зиниц
Іспепеля катів –убивць?
Свобода!
Хто робить за одну добу
Народом боязку юрбу?
Свобода!
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ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
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