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Vita Care Home Health AgencyVita 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:  215-953-9225215-953-9225

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
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267-971-5807267-971-5807

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и СерверовDesktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурацияДизайн, установка и конфигурация
office and home networkoffice and home network

 Бесплатная диагностика Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов Удаление вирусов
 Восстановление данных Восстановление данных
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Classified

НАБИРАЄМО ВОДІЇВ CDL CLASS A ДЛЯ РОБОТИ
У TEAM / SINGLE TRUCK FEDEX.

Постійні рейси- DEDICATED RUNS. 5 днів роботи / 2 вдома.
Стабільний заробіток $1700-2000 на тиждень.  

Відпускні та святкові. Оплата за милі - $2200 на тиждень.
  Необхідний досвід роботи,а також T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).

STUDENTS WELCOME!
Телефон: 917-340-5503, 718-404-7353

 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

 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 

В ЗАЙНЯТОМУ НАЙБІЛЬШОМУ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЄТЬСЯ JUICE BAR!

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 
267-808-5366

ПРОДАЖ



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

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



НА СКЛАД МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ 

СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ТОВАРУ
працівник повинен бути відповідальний та УВАЖНИЙ.
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)УВАГА, РОБОТА! 
БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ

СПЕЦІАЛІСТИ ДЛЯ РОБОТИ З КАМЕНЕМ! 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ. МИ НАВЧАЄМО!

ДОЗВІЛ НА РОБОТУ ОБОВ'ЯЗКОВО! 
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



ПОТРІБНИЙ АВТОМЕХАНІК
з досвідом роботи, знанням 

комп'ютера та англійської мови. 
Оплата $75,000 в рік. 
Бенефіти і хороші умови.  

Tелефон 215-869-7767
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СТАЛИ ВІДОМІ ТЕМИ ЗУСТРІЧІ ЗЕЛЕНСЬКОГО І БАЙДЕНА

Президенти США і України, Джо Байден і Володимир Зеленський, під час своєї 
зустрічі у Вашингтоні в кінці серпня обговорять питання безпеки, включаючи 
енергетичну, і питання реформування, зокрема, правосуддя.

Про це повідомляється, з посиланням на тимчасово повіреного у справах 
України Джорджа Кента.

«Є три блоки питань. Це проблеми безпеки, що включають різні види російської 
агресії проти України, не тільки питання конвенційної війни на Донбасі, але також 
агресія в Чорному морі. Другий блок питань – енергетична безпека. Потім є 
програма реформ, яка включає антикорупційну і реформу правосуддя, а також 
інші реформи інститутів...», – розповів Кент.

При цьому, він наголосив, що країна потребує «міцних, добропорядних інститутів, 
що відповідають інтересам українського народу».

Водночас, як він зазначив, не менш важливим є і реформи правосуддя.
«Нещодавно Верховна Рада прийняла кілька ключових законів, і це перший 

крок в надії створити повноцінний сектор правосуддя, який забезпечує рівність 
і доступ», – зазначив Кент.

Нагадаємо, що зустріч голови Білого дому Джо Байдена і лідера України 
Володимира Зеленського відбудеться 30 серпня в США.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВІВ У ДІЮ РІШЕННЯ РНБО ПРО НЕВІДКЛАДНІ 
ЗАХОДИ ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В НАТО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки 
і оборони України від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення 
інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору". Відповідний указ 
№307/2021 глава держави підписав на минулому тижні.

Кілька пунктів рішення засекречено.
"Суспільство очікує від усіх гілок влади конкретних результатів упровадження 

реформ, які б конвертувалися у добробут та безпеку громадян; підготовка 
України до набуття членства в НАТО є надважливим державним завданням; 
Україна буде розглядатися реальним кандидатом на членство в НАТО у разі 
досягнення серйозного прогресу в усіх сферах життєдіяльності держави; успішне 
впровадження внутрішньодержавних реформ є неможливим без ефективного 
інтегрування принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
до всіх сфер державної політики", – ідеться в рішенні РНБО.

Також зазначено, що Україна "вживає заходів для інтенсивної взаємодії" з НАТО 
і державами – членами НАТО.

РНБО вирішила, що Кабмін протягом двох місяців має проаналізувати стан 
виконання річних національних програм під егідою комісії Україна – НАТО і вжити 
заходів щодо підвищення ефективності їх реалізації центральними органами 
виконавчої влади та іншими державними органами; опрацювати питання про 
створення в центральних органах виконавчої влади та інших державних органах 
окремих структурних підрозділів щодо питань євроатлантичної інтеграції України.

Крім цього, уряд має протягом трьох місяців пропрацювати питання про 
формування національної системи переходу сектору безпеки і оборони на 
стандарти НАТО, а протягом пів року розробити програми підвищення кваліфікації 
держслужбовців у питаннях євроатлантичної інтеграції України.

Також уряд має забезпечити перехід на нову систему оборонних закупівель.
Міноборони має вжити заходів для пролонгації Меморандуму про домовленість 

між урядом України та Організацією НАТО з питань зв'язку та інформації. 
Протягом двох місяців відомство має внести на розгляд Кабміну пропозиції про 
вдосконалення вимог щодо фізичної безпеки, процесів внутрішнього контролю та 
процедури звітності стосовно військового майна; а також призначити військового 
представника місії України при НАТО.

Також деякі відомства, зокрема Міністерство закордонних справ, Міноборони, 
Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, мають протягом трьох місяців 
погодити з НАТО питання розвитку практичного співробітництва з Україною як 
партнером НАТО з розширеними можливостями.

ДП «АНТОНОВ» ПЛАНУЄ ВИРОБЛЯТИ ЛІТАКИ В КАНАДІ
Україна та Канада готують підписання угоди про виробництво літаків Ан-74ТК-200 

у Квебеку для міжнародних ринків. Про це повідомило державне підприємство 
«Антонов» з посиланням на канадську компанію Capital Hill Group, яка налагоджує 
співпрацю між урядовими установами Канади та бізнесом. З цією метою вже створене 
спільне підприємство «Антонов-Канада».

Головне завдання СП – просування на міжнародний ринок літаків, розроблених 
і виготовлених на ДП «Антонов». Насамперед йдеться про літак Ан-74ТК-200, 
який раніше випускався на Харківському авіазаводі. Ця модель призначена для 
перевезення 52 пасажирів, вантажів вагою до 10 тонн, а також змішаних пасажирських 
та вантажних перевезень на міжнародних повітряних маршрутах короткої та середньої 
дальності. Максимальна злітна маса літака – 36,5 тонни, максимальна висота 
польоту – 10100 м, крейсерська швидкість – 600–700 км/год, дальність польоту 
з вантажем 10 тонн – 950 км, при навантаженні 1,8 тонни вона становить 4250 км. 
Екіпаж складається з двох осіб.

У майбутній моделі літака максимально використовуватимуться новітні перспективні 
авіаційні технології, такі як «скляна кабіна» та інші. Планується розробити низку 
модифікацій базової моделі літаків цивільного та спеціального призначення

Остаточне складання моделі буде організовано на виробничих потужностях 
в Україні та Канаді.

На етапі проєктування модифікацій, який вже триває, акцент зроблено на 
відповідності проєкту критеріям сертифікації Канадського авіаційного управління, 
що може значно пришвидшити майбутній процес сертифікації. Успішна сертифікація 
моделі літака та її виробництво дадуть змогу українській авіаційній галузі вийти 
з тривалої кризи.

УКРАЇНА ЗДОБУЛА ДРУГУ МЕДАЛЬ НА ОЛІМПІАДІ-2020  
У ТОКІО: ШПАЖИСТ ІГОР РЕЙЗЛІН ВИБОРОВ «БРОНЗУ»

Український шпажист Ігор Рейзлін 
у фіналі чоловічого турніру у шпазі 
на Олімпійських іграх у Токіо виборов 
«бронзу». Це друга медаль в активі 
української збірної на цих змаганнях.

Рейзлін став єдиним українським 
шпажистом, що пройшов у півфінал 
змагань. Р. Свічкар та Б. Нікішин 
програли ще у першому раунді.

Раніше ніхто з українців не проходив 
у півфінал одиночного турніру 
з чоловічої шпаги.

У півфіналі Рейзлін поступився 
французові Ромену Каннону – 15:10. 
У боротьбі за третє місце спортсмен 
переміг італійця Андреа Сантареллі – 
14:10.

Це друга медаль України 
на Олімпіаді-2020. Напередодні,  

24 липня, «бронзу» також здобула дзюдоїстка Дар'я Білодід.
Ігор Рейзлін є дворазовим призером чемпіонатів світу: у 2018 році здобув «срібло» 

у командній шпазі, в у 2019-му – «бронзу» в особистій. Олімпіада-2020 стала першою 
в його кар'єрі.

27 липня Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову медаль у змішаному 
командному змаганні у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Це третя 
медаль для української збірної на Олімпіаді в Токіо. 
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«Східне партнерство» формувалося у 2009-2010-х 
роках. І за ці дванадцять років відбулося занадто багато 
змін, щоб воно могло залишитися у колишньому вигляді. 
Минулого тижня його розшарування, переформатування 
стало особливо очевидним. Причому, що показово, для 
Кремля це виявилося настільки дискомфортною подією, 
що роспроп вирішив на цій темі поки не відтоптуватися.

БАТУМСЬКИЙ САМІТ І ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ 
РОСПРОПА

Саміт "Асоційованого тріо" в Батумі на найвищому 
президентському рівні (Грузія – Саломе Зурабішвілі, 
Молдова – Мая Санду, Україна – Володимир Зеленський) 
відкривав великі можливості для російської пропаганди. 
З традиційних для неї інгредієнтів – застереження, 
процедурні незручності, забавні казуси – можна було 
приготувати звичний знущальницький пропагандистський 
коктейль.

Але цього не сталося. У російському інформполі 
події приділили мало уваги, розповідаючи про неї 
лише "по дотичній". При цьому з легкої руки, точніше – 
з безкісткового язика Скабєєвої «Асоційоване тріо»  
почали називати «ассоциативным». І далі –  
новини з Батумі ніби ховали в купі інших подій, які 
відбувалися паралельно. Робилося це справді 
асоціативно, причому за вельми далекими асоціаціями.

Україна викликала Шойгу на допит до Маріуполя – 
ха-ха! Київ затоплений після зливи – ось, відлилися 
Україні звинувачення на адресу комунальних 
служб, контрольованих окупантами, після недавніх 
кримських підтоплень!.. І далі, з проміжною згадкою 
про страшні навчання Sea Breeze-2021, що давно вже 
закінчилися, перейшли на оспівування відвідування 
Путіним авіасалону МАКС, а також підгаданих до нього 
розпіарених випробувань ракети «Циркон» і певеошної 
системи С-500.

Однак акордом програми став показаний на МАКСі 
«новейший российский истребитель» покоління 
Checkmate (тобто «Шах і мат»). Ось тут вже 
пропагандисти дифірамбів не шкодували, доводячи 
себе до екстазу. Все – кірдик Америці і її хваленому 
F-35. Цей «Шах і мат» витіснить її з усіх ринків, тому 
що дешевше. Спочатку – в Індії, В'єтнамі та країнах 
Африки, а потім і по всьому світу. Тому що США 
безнадійно відстали від Росії в авіаційній і ракетній 
техніці. Ну як не заслухатися і не повірити?..

І раптом офіційна російська ж новина: «Выставленный 
на МАКС прототип самолета Checkmate поднимется 
в воздух в 2023 году». Опаньки – через два роки, та 
ще й зі зворушливим уточненням «точно такой же» 
(а в серійне виробництво обіцяють запустити взагалі 
через п'ять років). Тобто, нам вкотре показали красиво 
підсвічений макет і так собі мультики. А хто знає, що буде 
через 2-5 років – чи то шах помре, чи то ішак здохне, 
як казав у таких випадках Ходжа Насреддін. Ось тобі і 
конкурент вже існуючому F-35. Який «шах»? Просто мат.

Упереміш з усім цим все ж прозвучали кілька заяв 
і про Батумський саміт. Це, виявляється, «саммит 
неудачников», ЄС і НАТО підступно посприяли новому 
формату, щоб скористатися цими трьома країнами, 
і не нести за них жодної відповідальності і не обіцяти 
членства.

Але загалом відсутність Батумського саміту 
в пропагандистській ротації Москви показує, що ця 
подія стала для Кремля неприємним, хоч і очікуваним, 
сюрпризом. І темники по ній поки не розроблені.

КРЕМЛЬ ВІДПОВІВ САМІТУ «ТРІО» СТАРИМ 
ІНТЕРВ'Ю КОЗАКА

Путін же про президентський саміт «Тріо» 
взагалі нічого не сказав. Хоча ця подія так 
підходила для його, з дозволу сказати, гумору, 
в якому змішані аромати казарми, комедій Гайдая 
і «Союзмультфільму».

І все ж відповідь була, але не від Владіміра Путіна,  
а від Дмітрія Козака, заступника керівника Адміністрації 

президента РФ по «вопросам интеграции на 
постсоветском пространстве и отношениям с Украиной».

У французькому щоквартальнику "Politique Internationale"  
вийшла "серія інтерв'ю з політичними діячами  
Росії та України". І рівно через тиждень після 
публікації в журналі і наступного після Батумі-2021 
дня на сайті посольства Росії у Франції опублікований 
російський варіант інтерв'ю Козака з ліричною назвою  
«Киев-Москва: такие далекие, такие близкие...».

Втім, сентиментальність ця не повинна обманювати. 
Козак говорить жорстко. А враховуючи, що РФ окупувала 
також частину території Грузії та Молдови, то відповідь 
вийшла за багатьма пунктами універсальною – і для 
всього «Асоційованого тріо». Далі РИА «Новости» 
оперативно роздерибанило текст інтерв'ю на 14 новин- 
блискавок (ну, просто Зевсів залп "блискавок" із 
щоквартальника тижневої давності). І ось вам 14 тез 
розгорнутої відповіді проєвропейській Батумській 
декларації, але насамперед, звичайно, Україні.

1. «Козак: РФ не стягивала войска к Украине в ответ 
Киеву, была плановая проверка ВС». 2. «Бурная 
международная реакция на учения РФ у границы 
с Украиной была избыточной». 3. «Попытки решить 
конфликт в Донбассе военным путем будут разруши-
тельны для Украины». 4. «РФ не будет безучастна, если  
в Донбассе будут "править бал" киевские националисты». 
5. «Украина вряд ли в обозримом будущем станет 
членом ЕС и НАТО». 6. «Киев официально не предла-
гал обновить минские соглашения по Донбассу – 
Козак». 7. «РФ оказывает ДНР и ЛНР гуманитарную 
и экономическую помощь, а не военную». 8. «РФ не 
получила от Киева ответ на вопрос об обязательствах, 
которые РФ не выполняла». 9. «Почти 1 млн граждан 
Украины получили гражданство РФ с 2016 по 2020 гг.». 
10. «Позиция ЕС по урегулированию ситуации в Донбассе 
непоследовательна и противоречива». 11. «РФ будет  
настаивать на урегулировании конфликта между 
Киевом, ДНР и ЛНР». 12. «Киев, называя ополченцев 
марионетками РФ, ставит под сомнения минские 
соглашения». 13. «Выдача РФ паспортов ДНР и ЛНР 
не может означать включение республик в ее состав». 
14. «Нужды в модернизации "нормандского формата" по 
урегулированию в Донбассе нет». Все – крапка!

Хоча ні, була ще 15-та новина, вже не блискавка, 
а просто підсумкова «вишенка на торте» або, якщо 
забажаєте, «звезда на Кремле»: «Команда Зеленского 
в вопросе решения конфликта в Донбассе "стреляет 
себе в ногу"».

БАКУ І ЄРЕВАН. НИЗХІДНИЙ ІМПЕРСЬКИЙ 
ВЕКТОР РОСІЇ

Була ще одна відповідь, теж сюжетно вигадливо 
вибудувана і адресована дещо іншим одержувачам.

Як відомо, на зустрічі у Батумі 19 липня був присутній 
і багато працював у різних форматах глава Євроради 
Шарль Мішель. Але перед цим він був в інших країнах 
"Східного партнерства": 18 липня – в Баку, 17 липня – 
в Єревані, де спілкувався з Ільхамом Алієвим  
і Ніколом Пашиняном відповідно. І це вже дратівливий 
фактор для Путіна.

Крім того, тиждень тому, 14 липня, вірменський 
прем'єр заявив, що візит Еммануеля Макрона до 
Єревана відбудеться не «восени», як оголошувалося 
раніше, а «незабаром». Активність Вірменії на 
європейському векторі Кремль взагалі традиційно 
важко переносить. (Тоді як з особливою роллю 
Туреччини на Південному Кавказі і концепцією  
«Дві країни – один народ» він, схоже, вже змирився. 
Чому посприяло і те, що Ердоган прямо пообіцяв бути 
поруч з Баку не тільки в умовах миру, але і війни).

І ось увечері 19 липня раптово з'являється 
оголошення про робочий візит до Москви Алієва 
вже наступного дня. Російський офіціоз 
анонсував цю зустріч так – «на встрече президенты 
рассмотрят ключевые вопросы дальнейшего 

укрепления российско-азербайджанских отношений 
стратегического партнерства с акцентом на торгово-
инвестиционное и гуманитарное сотрудничество», 
але «основное внимание будет уделено практическим 
аспектам реализации договоренностей лидеров России, 
Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху».

У таких формулюваннях легко побачити послання 
третій стороні – Вірменії і Пашиняну, щоб вони не 
сильно захоплювалися контактами із Заходом, 
оскільки тепер, після програної війни, безпека частини 
Карабаху, що залишилася під контролем вірмен, 
залежить виключно від Росії.

Але яка цікава історія. У звітах про двогодинну 
зустріч, опублікованих на президентських сайтах Росії 
та Азербайджану, про жодні анонсовані напередодні 
«отношения стратегического партнерства» вже не 
йдеться. «Друзья», «партнеры» в алієвських словах 
подяки за вакцину ще залишилися (що поробиш, така 
ціна), а ось «стратегическое» – вивітрилося.

Що ж замість цього? Путін говорить про «многие 
направления сотрудничества». Алієв же у своїх виразах 
ще більш дипломатично акуратний: «важные вопросы 
нашего взаимодействия». Тобто, від анонсу до звіту 
виходить дуже показове зниження пафосу: стратегічне 
партнерство – напрями співпраці – питання взаємодії.

За таких обставин, звичайно ж, рано говорити про 
втрату Росією свого впливу на Південному Кавказі. Але 
все ж її імперський вектор тут – "на низхідній".

КОМУ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР», КОМУ – БЛІНКЕН
А що, до речі, відбувається зараз у Білорусі, яка 

лише місяць тому вийшла зі "Східного партнерства"?
Лукашенко 14-19 липня був зайнятий проведенням 

«Славянского базара». Гучне і яскраве піар-шоу 
диктатора стало не те щоб зовсім холостим залпом, 
але чимось відверто третьорозрядним і малопомітним. 
Окрема неприємність – спостерігати з України, як 
наші "зірки" торгуються із самозваним президентом, 
набиваючи собі ціну. У підсумку в цьому сенсі звіт про 
«Славянский базар» можна зробити такий: "Повалій 
відкривала; Штифель посіла друге місце і сфоткалася 
з Басковим; Панченко вела; ще з десяток – вагалися 
і відмовилися". І то – це, мабуть, дуже докладна 
розповідь, що рекламує дійство, яке на те не заслуговує.

У цей же час, 19 липня, відбувся вашингтонський візит 
«альтернативного президента» Світлани Тихановської 
(згідно з підрахунками білоруської платформи «Голос», 
вона перемогла у першому турі з результатом 52-
56%). Білоруська гостя зустрілася з держсекретарем 
США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією 
Нуланд і радником Держдепартаменту Дереком 
Шолле. Тихановська закликала США ухвалити 
пакет екстреної допомоги для незалежних ЗМІ, 
Ютуб-проєктів, Телеграм-каналів, журналістських 
розслідувань, розширити допомогу громадянському 
суспільству, репресованим, політв'язням та їхнім 
сім'ям, приватному бізнесу Білорусі, а також збільшити 
кількість стипендіальних програм для підтримки 
студентів і дослідників.

Символічно вийшло. Поки Лукашенко зазиває 
Повалій і отримує відмову від Білик, Тихановська 
зустрічається з Блінкеном і отримує відмову (поки) на 
прохання про зустріч з Байденом.

Тобто, минулого тижня "Східне партнерство" графічно  
виглядало як усічена піраміда. В основі –  
"Асоційоване тріо". Далі – різновекторні Азербайджан  
і Вірменія у взаємному конфлікті. І усічена за допомогою 
Росії "кремлівська" верхівка – лукашенківська 
Білорусь. Правду кажучи, такий розвиток подій можна 
було передбачити 12 років тому, під час створення 
партнерства. Цікаво, наскільки збережуться ті самі 
вектори на наступну дюжину років.

Олег Кудрін

«СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО»: НЕПРИЄМНІ СЮРПРИЗИ ДЛЯ КРЕМЛЯ
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ОЛЕНА ТЕЛІГА – СИМВОЛ ПЕРЕМОГИ ДУХУ НАД МАТЕРІЄЮ

21 липня минула 115-та річниця з дня народження 
української поетеси та діячки ОУН Олени Теліги.

«Народжена у царстві імператора всіх росів» 
Олена Теліга народилася 21 липня 1907 року. 

Імперський Санкт-Петербург став містом її дитинства  
і юності. Олена походила з української родини. її батько – 
 Іван Шовгенів, родом із околиць степового Слов’янська, 
був інтелігентною й освіченою людиною. За фахом – 
інженер, спеціаліст з гідротехніки. 

Мати – родом з Поділля. Чуйна і добра жінка. Слід 
одразу зауважити, що в родині Шовгенівих панувала 
російська мова. І хоч батьки ніколи не цуралися свого 
українського походження, цей факт мав свій вплив на 
формування світогляду майбутньої поетеси. 

Дитинство Олени було доволі безтурботним. Батьки 
жили заможно, а тому діти – Олена і двоє старших 
братів – мали все необхідне, щоби здобути добре 
виховання й освіту. Часто Шовгеніви подорожували: 
виїжджали на Кавказ, милувалися краєвидами Фінляндії. 
Змалку Олена вивчала іноземні мови: добре засвоїла 
французьку і німецьку, не знала лише української. 

Культурне середовище, читання книжок, відвідування 
театрів спонукало дівчину взятися за перо. Щоправда, 
перші спроби були незграбними й про них пізніше 
Олена Теліга говорила лише жартома. 

Перед революційними подіями 1917 року інженера 
Івана Шовгеніва запрошують на роботу до Києва. 
Він стає професором Київської політехніки. До Києва 
перебирається Олена й опановує науку в одній 
із гімназій столиці. 

Загалом київське життя дуже відрізнялося від 
петербурзького. Передовсім у Києві Шовгенівих застала 
українська революція. Вперше у двадцятому столітті 
постала Українська держава. Шовгеніви приєднуються 
до активного українства. Так, Іван Шовгенів стає 
міністром уряду Української Народної Республіки (УНР). 
Старший брат Сергій – вояком армії УНР. 

Улас Самчук писав, що про цей переїзд Олена 
між друзями говорила так: «Я ж народжена у царстві 
імператора всіх росів, вихована на мові Пушкіна, і враз, 
перейшовши границю, опинилася не лише в Польщі, 
що здавалася мені романом Сенкевича, не лише 
«в Європі», але й у абстрактному царстві Петлюри, 
що говорило «на мові» і було за «самостійну». Ви це 
ледве чи можете зрозуміти… Навіть приватно і навіть 
дома говорять на тій самій «нікому не зрозумілій», як 
у нас звичайно казали, мові». 

Українізація 
Поступово Олена звикла до постійних дискусій про 

долю України та портретів Петлюри. Українською мовою 
ще вільно не говорила, проте працювала над цим. Олена 
згадувала про випадок, який змінив усе: «Я була тоді 
у товаристві блискучих кавалерів, ми сиділи при столику  
і пили вино. Невідомо хто і невідомо з якого приводу 
почав говорити про нашу мову за всіма відомими  
«залізяку на пузяку», «собачій язик»… Всі з того 

реготалися… А я враз почула в собі гострий протест. 
У мені дуже швидко наростало обурення. Я сама не 
знала чому. І я не витримала цього напруження, миттю 
встала, вдарила кулаком по столу і обурено крикнула: 
«Ви хами! Та собача мова – моя мова! Мова мого батька 
і моєї тамері! І я вас більше не хочу знати!» 

У цей момент Олена відчула себе українкою і після 
цього почала говорити лише українською мовою. 

Вибір фаху став очевидним – українська мова та  
література. У той самий час у новому Українському 
високому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова  
у Празі, окрім Олени, навчалися Олег Ольжич,  
Юрій Дараган, Галина Мазуренко-Боголюбова.  
У такому оточенні до кінця формується україно-
центрична свідомість поетеси. 

Велике кохання 
Олену та Михайла об’єднала любов до музики та 

України. Познайомилися вони 1924 року на одному 
зі студентських концертів: Олена допомагала 
з організацією, а Михайло того вечора грав на бандурі 
та співав думи на сцені. Згодом пара почала разом 
ходити до танцювального гуртка. 

1926 року Олена із Шовгенової стала Телігою. 
На шлюб приходили подивитися і чехи – їм було 

цікаво спостерігати за православним шлюбом, а першим 
танцем молодят став «козачок». Тему танців та музики 
часто можна побачити в поезії Олени: «Танґо» («І знов 
з’єднались в одну оману…»), «Козачок» («Кожний крок – 
сліпуча блискавиця…»), «Сьогодні кожний крок хотів би 
бути вальсом». 

Як згадувала її хороша знайома Галина Лащенко, 
Олена часом недочувала: «Цей дефект був 
малопомітний. І бувало це з нею не завжди, але 
головним чином після втоми. Цікаво, що так само часом 
недочував її брат Сергій». Але це не стало перешкодою 
для захоплення Олени музикою й танцями. 

Перший крок у літературі 
Здивуванню Теліги не було меж, коли вона отримала 

лист від самого Донцова, який був для молоді справжнім 
кумиром. Виявилося, що хтось із друзів без відома 
відправив три вірші поетеси редакторові «Літературно-
наукового вістника» Дмитрові Донцову. 

Той надіслав лист із заувагами та порадами 
у відповідь і опублікував отримані вірші у «Вістнику». 
Уперше творчість Теліги могли побачити читачі – до 
того вона читала поезію лише в колі найближчих друзів. 

Присвята життя боротьбі за Україну 
Ще у Кракові Олена Теліга вступила до ОУН. 
Після початку радянсько-німецької війни влітку 

1941 року вона перебирається до України. У Києві жінка 
продовжила активну діяльність. 

Почалися арешти, тому друзі просили Олену 
залишити місто і рятуватися, але вона відмовилася, 
бо, як казала сама, належала Києву. На чергову зустріч 
Спілки письменників Телігу просили не приходити через 
загрозу арештів. Олена відповіла на ці застереження: 
«Коли я не повернусь, то не забувайте про мене. Коли я 
загину, то знайте, що свій обов’язок сповнила до кінця». 

Найгірші прогнози справдилися: гестапо влаштувало 
засідку. Німці заявили, що ті, хто не належать до Спілки, 
можуть вийти. Михайло Теліга, який не був членом цієї 
організації, залишився поруч із своєю дружиною. Цього 
ж місяця в Бабиному Яру подружжя розстріляли. 

Чутки про їхню загибель ширилися швидко, проте  
не всі довіряли почутому. Художник та поет 
Святослав Гординський згадував, що восени 1943-го  
хтось запевнив, що Олена Теліга перебуває в концентра-
ційному таборі в Німеччині. Це дало друзям надію:  
«Ми почали снувати пляни, що робити, були теж навіть 

такі божевільні ідеї, як написати листа від кількох 
відомих українських літераторів до самого Гітлера, 
але й та нитка надії порвалася з тим, як ми почали 
докладніше розвідуватись про деталі її зникнення». 

Олена Теліга боліла душею за українську націю та 
стала месницею, озброєною твердим словом супроти 
небезпечного ворога. Якби час не вимагав ролі месниці, 
вона, найімовірніше, стояла б біля витоків розбудови 
держави. Проте та непроста, для українців і світу 
в цілому, епоха вимагала месництва. 

Українська поетеса, силу слова якої порівнюють 
із поезією Лесі Українки, за життя не мала виданої 
власної збірки. Рукописи творів поетки загинули разом 
із нею, десь за моторошними стінами нацистського 
гестапо у лютому 1942 року. Копії ж збереглися 
в учасників підпілля, а згодом вони перевезли її поезію 
на еміграцію. Там і побачила світ перша поетична збірка 
Олени Теліги «Душа на сторожі» (1946). 

Відомі люди про Олену Телігу 
«Це був справжній героїзм, і все для того, щоб 

дотримати слова своїх засад і продовжувати роботу. Тут 
виявилась постать Олени Теліги у всій її величі – в житті 
реалізовувати всі свої засади до кінця», – військовий 
і політичний діяч Олег Жданович. 

«Завдяки її щирості, завдяки тому, що словам 
відповідали діла, завдяки тому, що смерть 
її стала лише здійсненням героїчної моралі, вся її 
публіцистична й поетична спадщина стала величезної 
ваги маніфестуванням людини неповторної, ім’я якій 
Олена Теліга, але разом з тим і об’явом типу нової 
людини, який персоніфікує собою змагання, жертву 
і вічність тих сотень мужніх, які впали за Україну…» – 
літературознавець Юрій Бойко.  

Літературний критик, публіцист, філософ, 
політичний діяч Дмитро Донцов. «З’явилася вона, 
спалахнула і згоріла на тяжкім та сірім, потім криваво-
червонім небі війни й революції, неначе блискуча звізда, 
лишаючи, хоч згасла фізично, яскраве світло по собі, 
яке палахкотітиме нащадкам». 

«Як людина, що переживала ганьбу й рабство своєї 
нації, чулася вона в нудних мурах проклятого межидіб’я, 
мов вільний птах, що рветься крізь грати. Вона знає, 
що той, хто хоче передиратися через дротяну загороду, 
або зломити грати, щоб вирватись на волю, може це 
зробити, тільки лишаючи за собою подерті крила, 
шматки вирваного м’яса, сліди крові. Іноді й саме 
життя». 

«Поява її, що ввірвалася у наш «сірий натовп» 
межидіб’я з своєю горіючою «душею в червоній амазонці», 
є пророчистий знак, що невидимими, таємними шляхами, 
на руїнах і згарищах минулої слави, росте й формується 
наново, з старого коріння, володарно-панський дух нової 
провідної верстви нової України». 

«Той святий вогонь ентузіазму, запалу, любові до 
свого краю, який палав колись у грудях Жанни д’Арк,  
й примусив її взяти до рук меча, провадити  
військо до бою, той вогонь охоплював щораз більше 
душу й серце Олени Теліги, родив її поетичні 
твори, її діла революціонерки», – письменник та 
літературознавець Олесь Бабій. 

«До тих, хто непримушено взяли на себе терновий 
вінок свідчення про правдивість і незламність ідеалів 
свободи й державності, що їх на своїх прапорах виписала 
українська нація і її духовна творчість, належить  
Олена Теліга і її товариші, мистці пера в різних ділянках, 
які загинули в Києві від рук німецького Гестапо», –  
Олег Жданович.
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