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215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040
 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа

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

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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Classified

 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







У АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ПОТРЕБУЄМО: 

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

                 PENNSYLVANIA LICENSE IS REQUIRED.
           ПРЕКРАСНІ УМОВИ ПРАЦІ.
                             ТЕЛЕФОН: 215-364-0340 SEND RESUME TO: 
                               HELP@EXPERTCARES.COM









НА ХАРЧОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, 
ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В БЕНСАЛЕМ ТЕРМІНОВО ПОТРЕБУЄМО 
ЛЮДЕЙ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

І ПРАЦІВНИКІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ.
Гнучкий графік роботи. Є можливість кар'єрного росту.
ДРУЖНІЙ КОЛЕКТИВ. ХОРОША ОПЛАТА ПРАЦІ.

НЕОБХІДНЕ МІНІМАЛЬНЕ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС.

Телефон: 267-342-0659  ПОТРЕБУЄМО 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

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

Телефон: 267-588-0332



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


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 

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 РЕМОНТНО- 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ  

✔ Електрика, сантехніка, вікна,  
двері, підлога.

✔ Переобладнання ванни,
   кухонь, бейсментів.
✔ Усунення проблем каналізації.
✔ Ремонт та заміна heaters  

та бойлерів
Гарантія та доступні ціни. 

267-596-4829 Алекс



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

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

Професійний, індивідуальний підхід до кожного клієнта, 
допоможемо отримати MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

ТЕЛЕФОНУЙТЕ та ПІШИТЬ  
267-253-0052 Марина marinaklim32@gmail.com 



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

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




• досвід роботи не менше 5 років
• оплата залежить від кваліфікації
• щотижнева зарплата

• робота надається з понеділка по 
п'ятницю

• 50 годин в тиждень
• оплачуються святкові та відпустка 

КОМПАНІЯ ПО БЛАГОУСТРОЮ 
ЖИТЛА ЗАПРОШУЄ  

СПЕЦІАЛІСТІВ
з внутрішнього і зовнішнього 
ремонту житлових будинків.

Телефонуйте: 302-367-4789
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ВІЙНА В УКРАЇНІ ЗАТЯГНЕТЬСЯ НА РОКИ - ГЕНЕРАЛ США

В американському військовому керівництві впевнені, що війна Росії з Україною 
затягнеться щонайменше на кілька років.

Війна Росії проти України є найсерйознішою загрозою миру та безпеці Європи  
і, можливо, всього світу за останні десятиліття. На цьому наголосив голова Об'єднаного 
комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі, виступаючи 
в Комітеті Палати представників у справах збройних сил. Про це повідомляє 
Голос Америки.

"Сполучені Штати перебувають у вкрай важливому та історичному, геостратегічному 
поворотному моменті. Ми опиняємось у світі, який стає більш нестабільним, 
і потенціал значного міжнародного конфлікту між великими державами зростає, 
а не зменшується", - продовжив Міллі.

Росія, зазначив Міллі, "зберігає великий та різноманітний ядерний потенціал, щоб 
погрожувати США" та їхнім союзникам.

"Ми чули дуже провокаційну риторику щодо рівня бойової готовності російських 
ядерних сил", - сказав голова Комітету.

Крім того, як вважає Міллі, російське вторгнення в Україну створило "небезпечний 
історичний поворотний момент".

Міллі застеріг, що було б неправильним очікувати на швидке завершення конфлікту 
в Україні.

"Я вважаю, що це затяжний конфлікт, який вимірюватиметься роками. Не знаю, 
чи можна говорити про десятиліття, але кілька років - це вже точно, - сказав він. - 
Я думаю, що США, НАТО, Україна та всі союзники й партнери, які її підтримують, 
будуть втягнуті в це протягом тривалого часу.

Міністр оборони США Ллойд Остін, який виступав разом з Міллі на слуханнях, 
також назвав РФ "гострою загрозою" для США.

"Як ми бачили в останні тижні, Росія... залишається гострою загрозою, яка потребує 
тісної та сталої координації в рамках НАТО з метою запобігання подальшій агресії 
в Європі", - наголосив Остін.

Проте загалом, на думку Міллі, головним "геостратегічним викликом" для США 
у довгостроковій перспективі залишається Китай.

За словами генерала, КНР продовжує розвивати свій потенціал у різних галузях 
і "щодня працює над скороченням технологічного розриву зі США".

Раніше в Білому домі заявили, що поставлять Росію перед вибором між виснаженням 
валютних резервів, що залишилися, і дефолтом.

Нагадаємо, Європейський Союз оголосив про підготовлений п'ятий пакет санкцій 
проти РФ у відповідь на її війну проти України, а також розширив списки осіб, щодо 
яких застосовуються санкції.

ОКУПАНТИ СТЯГУЮТЬ СИЛИ НА ЛУГАНЩИНУ,  
БУДУТЬ НАСТУПАТИ ЗА 3-4 ДНІ – ГАЙДАЙ

Збройні сили України готові дати відсіч.
Російські окупанти продовжують стягувати техніку та живу силу на Луганщину, 

за три-чотири дні спробують наступати.
 Про це 6 квітня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Ми фіксуємо постійне підвезення нових сил, техніки і людей, я думаю, що вони 

планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3-4 будуть намагатися 
проводити наступ", - сказав він.

За словами голови ОВА, українські захисники готові дати відсіч ворогу і зустрінуть 
їх "гостинно".

Гайдай додав, що окупанти продовжують обстрілювати Попасну з "Градів", 
евакуація проходить під гуркіт гармат.

В Лисичанську залишається ще близько 30 тисяч мешканців. Офіційно з Луганщини 
вже евакуювали 30 тисяч осіб, без урахування тих, хто виїжджав на власному 
транспорті.

СТАЛО ВІДОМО, ЧОМУ ШОЙГУ НЕ З'ЯВЛЯВСЯ НА ПУБЛІЦІ

Очільник російського Міноборони був у КНДР та Китаї.
Один з колишніх керівників російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін 

розповів, де пропадав міністр оборони Росії Сергій Шойгу і чи пов'язана його 
відсутність з хворобою або відстороненням від посади за провали у війні в Україні.

Так, за словами Невзліна, очільник російського Міноборони був у КНДР, де просив 
ракети для війни проти України.

"Він був посланий на інспекцію ядерних арсеналів, що на Заході сприйняли як 
лякалку. А потім він зник і за свідченнями з різних надійних джерел, він їздив і просив 
боєприпаси, ракети в основному, оскільки вони у РФ закінчилися, а російські заводи 
стоять через санкції. Тут Путіна знову обдурили - там 70-80% імпорту в начинці цих 
ракет. Тому треба було шукати сумісні ракети і, наскільки я знаю, він домовився 
про це з корейцями. І ще домовився про розміщення якоїсь бази озброєнь на 
території КНДР. На якийсь час вони мають частину ракет, якими з ними поділилася 
Північна Корея. Напевно, вони сумісні до російських", - говорить один з колишніх 
керівників компанії "ЮКОС".

Невзлін додає, що Шойгу також із таким самим запитом їздив і до Китаю, але 
там Росії відмовили.

"Була інформація, що він був і в Китаї, і не тільки, але в Китаї йому відмовили. 
Натомість в Кореї він просидів найдовше. Це була його кінцева точка. Невідомо, 
які арсенали має КНДР, але, однаково, я впевнений, їх не вистачить для подолання 
стійкості української сторони", - розповів він.

Варто зазначити, що раніше також повідомлялося, що міністр оборони РФ 
Сергій Шойгу не з'являвся на публіці два тижні. Також ТСН.ua розповідав про людей, 
наближених до Путіна, які зникли з публічного простору.

"ВБИВЦІ ЗАМІТАЮТЬ СЛІДИ": У МАРІУПОЛІ ОКУПАНТИ 
ЗАПУСТИЛИ МОБІЛЬНІ КРЕМАТОРІЇ

За свідченнями очевидців, колаборанти збирають та спалюють тіла замордованих 
і вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя.

Вбивці замітають сліди. В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після 
широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало 
знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому обережні 
оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні 
руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати 
десятки тисяч цивільних маріупольців. Саме тому Росія не поспішає давати зелене 
світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. 
Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через 
фільтраційні табори та знищити", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міськради, всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів.
"Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки 

місцевих та терористів "ДНР". Вони збирають та спалюють тіла замордованих та 
вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих 
груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. 
Багато років він з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але 
врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольского крематорію", - 
додали у мерії.

Своєю чергою мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що масштабу трагедії 
в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів.

"Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія 
отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцім 
та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше міськрада Маріуполя опублікувала список зрадників з ОПЗЖ. 
Зазначається, що саме вони допомогли росіянам швидко паралізувати місто та 
створити гуманітарну катастрофу.
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Донеччина найближчими днями має перетворитись 
на основну арену запеклого протистояння між 
українськими та російськими військами. Київ вже 
заявив, що противник перекидає додаткові сили на цей 
напрямок, а Кремль прямо каже, що Донбас - тепер 
основна мета його "спецоперації".

Війну проти України російські війська розпочали 
24 лютого одночасно майже на десяти напрямках, 
наступаючи зі сходу, півдня і півночі. До початку квітня 
активні атакувальні дії росіян залишились лише на 
Донбасі, де вони намагаються оточити українські 
війська на межі Донецької і Луганської областей, а 
також в Маріуполі, що понад місяць в облозі, але досі 
не захоплений.

Недавно оголошене міністерством оборони РФ 
"зниження активності" біля Києва і Чернігова 
в українському Генштабі пояснюють, по-перше, 
своїми вдалими контратаками, а по-друге, спробою 
противника перегрупуватись і кинути максимум військ 
на схід для захоплення головних міст Донбасу.

Очікується, що масивна атака противника буде йти 
зі Слобожанського, тобто Харківського напрямку.

Штурму Києва не буде? Що означає заява Росії про 
скорочення активності

Чи визнає Росія, що вторгнення йде не за планом?
"Російські окупаційні війська намагаються створити 

нове угруповання військ на Слобожанському напрямку 
з метою встановлення контролю над частинами 
територій Харківської, Луганської та Донецької 
областей, включаючи блокаду міст Слов'янськ 
та Краматорськ", - заявив Генеральний штаб 
Збройних сил ввечері 31 березня.

Символ перемоги
Краматорськ і Слов'янськ зараз не просто важливі 

в воєнному плані міста підконтрольної Україні території 
Донецької області, але й мають символічне значення 
як для Києва, так і для Москви.

Саме в Краматорську знаходиться штаб українського 
угруповання військ, яке останні вісім років проводило 
антитерористичну операцію, а потім операцію 
об'єднаних сил проти проросійських сепаратистів на 
Сході.

Також це місто виконує роль адміністративного 
центру області після 2014 року.

Історія Слов'янська ще більш драматична. Саме 
з цього невеличкого курортного містечка фактично й 
почалось те збройне протистояння, яке наразі відоме 
як "війна на Донбасі". На початку квітня 2014 року загін 
озброєних бойовиків під керівництвом колишнього 
співробітника ФСБ Росії Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) почав 
атаку на українську Донеччину саме з захоплення 
цього міста й утримував його фактично три місяці.

Українські сили звільнили його 5 липня і тим самим 
розпочали успішну кампанію зі звільнення майже всієї 

окупованої території області, що трагічно обірвалась 
в кінці серпня розгромом в "Іловайському котлі".

Наразі збройні сили РФ вперто рухаються до околиць 
Слов'янська, наступаючи з півночі, тобто з боку Ізюму, 
що в Харківській області.

Щоправда, мер і голова військової адміністрації 
Слов'янська Вадим Лях не вважає, що саме його місто 
є "особливою ціллю" для Кремля, хоч і бачить суттєве 
загострення ситуації навколо населеного пункту.

"Казати, що Слов'янськ - це ціль, не зовсім вірно, 
оскільки ціллю являється вся Україна. А Слов'янськ - 
це частина України. Я взагалі не вбачаю тут ніякого 
особливого символізму, бачачи, що відбувається 
в Ізюмі, Харкові, Маріуполі. Тому я не тішу себе 
надіями, що тут символізм якийсь присутній. Йде 
просто повноцінна масштабна війна", - сказав він 
в інтерв'ю ВВС News Україна.

Мирне життя
Краматорськ і Слов'янськ вже декілька разів 

потрапляли під обстріли з початку цієї війни. 
Краматорськ двічі опинявся в березні під потужними 
ракетними ударами з боку військ РФ. Вадим Лях 
зауважує, що по Слов'янську не було прицільних 
ударів і жертв вдалось уникнути.

"Повномасштабних обстрілів не було. Двічі, так 
можна сказати, "прилітало", але я не думаю, що це 
були цілеспрямовані удари. Слава Богу, великих 
руйнувань і жертв не було" - зазначив мер.

За його словами, наразі місто живе мирним 
життям. Працює комунальний транспорт, об'єкти 
інфраструктури та соціальної сфери. Також в місто 
привозять гуманітарну допомогу.

Паралельно з мирним життям йде і активна щоденна 
евакуація залізничним транспортом усіх охочих 
покинути міста, що можуть стати в найближчий місяць 
мішенню для російських військ. Станом на кінець 
березня зі Слов'янська виїхало близько 20 тисяч 
жителів. Це доволі небагато, зазначає мер. Населення 
міста складає приблизно 110 тисяч.

"Можу зазначити, що завдяки ЗСУ сьогодні мешканці 
Слов'янська мають можливість отримувати світло, газ, 
тепло, інтернет спілкуватись один з одним, ходити 
на ринки і в магазини, - каже Вадим Лях і додає, - 
Звичайно ж, я хочу, щоб так було і далі".

Своєрідна ознака мирного життя міста - з початку 
війни тут народилися 59 малюків: 26 дівчаток та 
33 хлопчики.

Очікування наступу
Очільник Донецької військової адміністрації 

Павло Кириленко зауважує, що останніми днями 
кількість обстрілів на цьому напрямку зросла 
"в геометричній прогресії". За його словами, росіяни 
проводять перегрупування і готуються кинути в бій 
"більш фахові і професійні" сили.

Але українська сторона також працює над 
забезпеченням оборони донецьких рубежів.

"По напрямку з півночі і півдня ми проводимо певну 
важку роботу по укріпленню, працюємо над усіма 
необхідними компонентами для того, щоб ворог не 
просто був стриманий, а й розбитий", - зазначив 
Кириленко ввечері 31 березня в ефірі всеукраїнського 
телемарафону.

Військовий експерт та директор New Geopolitics 
Research Network Михайло Самусь каже ВВС News, 
що росіяни спробують провести операцію з захоплення 
Донбасу в стислі терміни. Паралельно він не виключає 
їхніх активних спроб втягнути в війну білоруські війська 
для того, щоб максимально "розтягнути" українські 
сили.

"Це буде для того, щоб провести в наступні 
два тижні, максимум до кінця квітня, наступальну 
операцію на Донбасі для оперативного оточення 
українського угрупування, завдання йому поразки, 
а також для штурму і захоплення Маріуполя", - 
вважає аналітик.

Спроби оточити українські війська на Донеччині 
росіяни проводитимуть наступами з півдня і півночі. 
"Але там величезні відстані, і для того, щоб провести 
і реалізувати таку операцію, треба зібрати, я б сказав, 
від 50 і більше тисяч військ", - додає Самусь.

Наразі проведенню операції заважає залучення 
значних російських сил для операції зі штурму 
Маріуполя. Цей відрізаний від усіх "анклав" 
українського спротиву на березі Азовського моря 
тримається в облозі вже місяць.

Маріуполь. Щоденник з міста в облозі
Місто атакують близько 14 тисяч військових РФ, 

повідомив командир полку Нацгвардії "Азов" Денис 
Прокопенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. 
Протистоять їм "значно менші" українські сили у складі 
"азовців", прикордонників і морських піхотинців.

Командир "Азову" звертає увагу на вкрай важку 
ситуацію в Маріуполі і публічно закликає військово-
політичне керівництво держави провести операцію з 
деблокади міста. Військовий експерт Михайло Самусь 
впевнений, що командування ЗСУ вже готує варіант 
такої операції.

"Якщо піде контрнаступальна операція в напрямку 
Херсона, Мелітополя і Бердянська, то маріупольська 
операція росіян опиниться в загрозливому стані", - 
прогнозує він.

У 2014-2015 роках саме в Донецькій області - 
в Іловайську і Дебальцево - розгортався основний театр 
бойових дій, який визначив "статус-кво" регіону і всієї 
України на найближчі вісім років. Арена вирішальної 
битви нової війни, цілком вірогідно, також пройде на 
землях Донеччини.

АРЕНА ВИРІШАЛЬНОЇ БИТВИ.  АРЕНА ВИРІШАЛЬНОЇ БИТВИ.  
ЯК РОСІЯ ГОТУЄТЬСЯ ЗАХОПИТИ ДОНЕЧЧИНУЯК РОСІЯ ГОТУЄТЬСЯ ЗАХОПИТИ ДОНЕЧЧИНУ
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ХУДОЖНИК ПАВЛО МАКОВ – ПРО УЧАСТЬ У ВЕНЕЦІЙСЬКІЙ БІЄНАЛЕ  
ТА РІДНИЙ ХАРКІВ

Павло Маков народився в 1958 році в Ленінграді. 
У його дитинстві було багато переїздів, а в підлітковому 
віці він опинився в Криму, у Сімферополі. Там навчався 
на живописному відділенні Кримського художнього 
училища. Опісля закінчив Харківський художньо-
промисловий інститут, обравши факультет графіки, 
яка згодом стала справою його життя. Про свій вибір 
митець каже так: «Річ у тім, що живопис — це певне 
твердження. А малюнок — все ж таки дослідження. Так 
моєю основною мовою стали саме малювання та друк».

Маков і раніше любив техніку глибокого друку, а під 
враженням від виставки офортів Джорджіо Моранді 
в Глазго, в 1991 році, і зовсім зробив її своїм художнім 
інструментом. «Моранді з натюрморту створив цілий 
усесвіт. Коли я повернувся до Харкова, мої роботи 
стали іншими», – згадує митець. Того року Маков 
намалював свій останній живописний твір.

Офорт – це спосіб друку, в якому малюнок спершу 
витравлюється кислотою на пластині з міді чи цинку: 
елементи зображення, які мають бути надруковані, 
заглиблені щодо решти площини. Це тривалий процес, 
що потребує серйозної фізичної напруги. Згодом за 
допомогою офортного верстата – преса, малюнок 
відтискається з пластини на папір. Такий спосіб друку 
і називають мелодійним італійським словом інтагліо.

«Я все життя працюю з відбитком. Для мене це 
філософське поняття. Відбиток – те, що ти залишиш 
після себе», – ділиться митець своїми міркуваннями. 
Попри трудомісткість процесу, Маков не створює 
тиражних робіт, тобто серій однакових відбитків. Для 
нього важливою є унікальність — хоча тиражування 
було б абсолютно виправдане, адже витравлення 
пластини з одним зображенням може тривати кілька 
місяців. Як уміє тільки він, автор використовує відбитки 
з кількох дощок різного розміру для створення одного 
твору — це і є багаторазове інтагліо. Художник каже, що 
йому цікаве зіставлення: стосовно готової роботи кожен 
відбиток – це «літера», з кожної нанесеної «літери» 
складається «текст», тобто композиція зображення. 
А композиція є основою «оповідання». Друкує Маков 
не лише на спеціальному офортному папері, а й на 
сторінках старих книг, квитанціях, географічних мапах 
тощо.

Павло Маков – художник покоління «нової хвилі», 
яке ввійшло в історію українського мистецтва своїм 
яскравим великоформатним живописом. Але як графік 
він завжди залишався дещо осторонь. Ще наприкінці 
1980-х на перших Седнівських пленерах познайомився 
з Павлом Керестеєм, Олександром Ройтбурдом, 
Олександром Гнилицьким, Олегом Голосієм... Вони 
стали друзями, але у творчій тусівці Маков участі не 
брав — жив своїм трохи відлюдним життям, проте 
його роботи потрапили до музейних колекцій раніше, 
ніж колег. Одним з перших твір Макова придбав  
Victoria and Albert Museum у Лондоні. Коли така 
інституція купує роботу митця – це визнання, що 
цінніше за вартість твору.

Приводом для нашої зустрічі під час недавнього 
візиту Макова до Києва стала новина про його 
участь у майбутній Венеційській бієнале з твором 
«Фонтан виснаження. Aqua Alta». Київська галерея 

The Naked Room. «Я не приховую щирої радості, — 
розповідає Павло. — Мені дуже приємно стати учасником 
бієнале, виставити „Фонтан“ у Венеції... Хоча я ніколи не 
мислив себе в такому форматі. Можеш уявити, як далеко 
я був від думки про бієнале в 1995 році…»

Саме там, у 1995 році, — витоки нинішнього 
«Фонтану виснаження». Тоді Маков створив малюнок 
«Збір соку», де несподівано для нього самого з’явився 
символ, з якого постає фонтан, – лійка. «На цій роботі 
зображено дві річки Харкова, а як вийшла лійка, 
не знаю. Я її не малював – вона намалювалася», – 
згадує він. Потім з’явився перший малюнок вже з цілим 
фонтаном – багатоярусною символічною композицією, 
складеною з лійок.

У 1990-х американська поетеса Бесс Джоселоу 
запропонувала Макову ілюструвати її книжку віршів. 
Але Маков принципово не робить ілюстрацій до 
чужих текстів, тож у відповідь запропонував створити 
авторське видання, де в головних ролях будуть її поезії 
та його малюнки. З’явився там і фонтан виснаження. 
Ця книжка поєднала в собі візуальне й вербальне та 
вийшла з подвійною назвою — «Квітневі війни. Фонтан 
виснаження» — лише у дванадцяти примірниках. 
У 2020 році було випущено ще один артбук з 
віршами — «Постійне місце проживання», де малюнки 
Павла Макова сусідять з творами Сергія Жадана. Це 
видання — поетична та графічна розповідь авторів 
про свою присутність у місті Харкові впродовж майже 
тридцяти років, про власну внутрішню подорож ним. 
Подвійне авторство (а не співавторство) є алюзією до 
двох харківських річок, що паралельно існують в одному 
місті та є незалежними його складниками. «Те, що 
робить Маков, його відчуття часу, відчуття простору та 
міського ландшафту, великою мірою відповідає моєму 
баченню. Фактично я роблю щось подібне в літературі, 
але іншими засобами», — говорить Сергій Жадан.

Мені давно хотілося поговорити з Маковим про 
Венецію, адже ми обидва шанувальники знаменитої 
книги есеїв Бродського «Набережна незціленних», 
де «краса за низьких температур – справжня краса». 
«Венеція – місто вмирання, місто втрати сил, місто 
виснаження, – описує свої відчуття Маков, — тому, коли 
куратори The Naked Room запропонували подати заявку 
на бієнале, я не мав сумнівів, який проєкт вибрати. 
Хоча самому й на думку не спало б подаватися: мені 
комфортно створювати камерне мистецтво, хай навіть 
для одного глядача».

«Коли виставка у Венеції з’явилася в переліку 
моїх справ, я подумав, що можна було б створити 
таку температуру повітря, щоб вода, перетікаючи 
з одного ряду лійок в інший, зникала». За задумом 
художника, вода мала б збігати з горішніх рядів у 
долішні, а температура останніх мала би бути такою, 
щоб вода випаровувалася, лише досягнувши їх. Але 
Павлові Макову важливо, щоб у його мистецтві не 
було штучності: «Це ж не в прямому сенсі фонтан – 
це його символ. Нехай тече, нехай капає, як є. Хай усе 
відбувається природно».

Венеція давно стала особливою для Макова. Це 
перше італійське місто, яке він відвідав наприкінці 
1990-х, хоча на той час уже багато подорожував. 
«У свій другий приїзд до Венеції я закохався в Італію 
раз і назавжди. Обидва мої улюблені митці, Тіціан та 
Франческо Гварді, жили і працювали саме тут», — 
розповідає Маков. Він опанував італійську мову і каже: 
коли вивчаєш мову та культуру, коли з’являються друзі, 
місто на пласкій мапі набуває об'єму — ніби на розгорті 
книжки-розкладайки.

Мапи – ще одна важлива практика у творчості 
Павла Макова. Він малює свої особисті, що 
відображають реальні та значущі для нього місця, — 
і всі вони про Харків. Це пов'язано із поняттям місця та 
потребою автора осмислити себе в ньому. З'явилася 
ця практика на початку 1990-х як символ нового життя 
в новій країні, як спосіб усвідомити це нове місце.

«Я був із тих, хто не хотів продовження СРСР. Його 
розпад приніс мені тільки радість, — каже Маков. — 
І я розумів, що можу осягнути себе на цьому місці, 
створивши мапу». Якщо у текстах оповідь іде за 
хронологією, крок за кроком, то на мапі всі події 
постають перед глядачем у єдиній площині. Будь-яка 
мапа для Макова – це життєпис: «Дивишся на мапу — 
неначе прокручуєш фільм про те, що з тобою сталося, 
і бачиш свій особистий маршрут».

Приваблюють художника й мапи садів. Проєкт, що 
розпочався після міст і мап, так і називається – «Сади». 

Багатьом відомі твори Макова із планом 
фантастичного саду, наче висадженого за схемою 
дактилоскопічних ліній, – проєкт «Дотик». Маршрути 
цим садом дуже особисті, адже кожен відбиток пальця 
належить реальній людині — і ти начебто читаєш по 
ньому одразу всю долю, всю життєву історію.

У 2010 році, продовжуючи тему садів, Павло Маков 
створює артбук «Донроза». Це щоденник уявного 
садівника, де замість текстів малюнки: 15 зображень 
запланованого донецького розарію. Якщо вилучити 
кріплення артбуку – сторінки неймовірним чином 
складаються в гігантський план «Донрози».

Сьогодні, як і раніше, художник Павло Маков живе 
в Харкові. На його особистій мапі — чотири основні 
позначки, де він проводить час. Це дім, майстерня, 
дизайн-студія його друзів і дача за 20 кілометрів від 
міста. У майстерні Павла спартанський порядок. Він 
коментує: «Багато хто думає, що у художників має бути 
бардак, а в мене всі олівці по кольорах розкладено в 
підставках...»

На дачі родина Макова проводить багато часу, 
адже природа – його стихія. У тутешньому саду 
ростуть яблуні та майже казкова ялина. Там само, 
у заміському будинку, розташувалася й приватна 
колекція творів сучасних митців: двометрове полотно 
Павла Керестея, роботи художниці Олени Кудінової, 
яка довгі роки була найближчим другом, живопис 
добре відомих Олександра Ройтбурда, Влади Ралко 
та Гамлета Зіньковського, кераміка Олени Бланк. Як і 
колись, Маков не бере особливої   участі в житті місцевої 
художньої тусовки, але працює активно. Минулого року 
пройшла його персональна виставка у приватному музеї 
сучасного мистецтва в Луцьку; у січні цього року нові 
роботи презентували в Одеському художньому музеї.

Двічі на рік Маков із дружиною Мариною (Машею, як 
називає її Павло) вирушає на кілька тижнів до Італії. 
Коли їхня італійська перевищила середній рівень, 
маршрут став набагато цікавішим і приємнішим. 
«Пташиний галас навкруги перетворився на зрозумілі 
фрази», — каже художник. За традицією, наприкінці 
зими родина проводить час на термальних джерелах 
поблизу улюбленої Падуї. Якщо ж Павло і Маша їдуть 
до Італії у вересні, то прямують до моря, на південь 
Тоскани. Там, у містечку Порто-Санто-Стефано, 
художник любить посидіти в кафе на площі, випити 
spritz, подивитися на місцевих жителів.

Вже у цьому місяці  Павло Маков буде у Венеції, 
де його знаменитий «Фонтан виснаження», хоч як 
парадоксально це звучить, наповниться венеційською 
водою.
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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.

267-971-5807267-971-5807

РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:
Desktop, Laptop і СерверівDesktop, Laptop і Серверів

Дизайн, установка і конфігураціяДизайн, установка і конфігурація
office and home networkoffice and home network

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

7

Телефон: 
215-880-3116 Том    267-679-2571 Ира

ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной

Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

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

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

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

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники

Professional
GUITAR

Instruction 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

• Music Theory
• Improvisation
• Technique 
• Scales
• All styles of music
• Ear Training
• Sight Reading 
• Composition
• Exercises
• Arpeggios

Contact: Alexander Randall  267-908-1462  
www.professionalGuitarTeacher.com   



работаем по всей Pennsylvanii
Покупка, продажа, рент 
недвижимости  
помогу получить MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE ADVISOR

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ  
267-253-0052 Марина

marinaklim32@gmail.com 

ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes  

VitaCare Home Health AgencyVitaCare Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225


