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 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 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

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
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CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

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

Приветствуется опыт 
работы на стекольном 
производстве или заводе

•  Английский язык          
•  Высокий уровень  
   ответственности  
   и самостоятельности

ЗВОНИТЕ: 
347-324-7621

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

$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000

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

Mechanic / Assembly & Test Technician

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

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from 

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

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

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

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

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

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

Qualified
Vehicle
Modifier

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ  
ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА  
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ОПЛАТА от $25- $32 в час

АВТОМЕХАНИК

215-869-7767

Требуется

ОПЛАТА от $15- $25 в час

А также 
(ШПАКЛЕВКА И ПОКРАСКА) ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

BODY MAN 

БЕНЕФИТЫ И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
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Classified

 ПІДГОТУЄМО ДО ЗДАЧІ НА CDL
COMMERCIAL DRIVERS LICENSE ПРОТЯГОМ 3х - 6ти днів.

Готую для здачі на перміт на CDL російською мовою.
Допомагаю отримати appointment на здачу іспиту.

Після здачі іспиту платне тренування.
Після отримання CDL 100% працевлаштування.

Телефон: 267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКА НА HEATING
(DUCT WORK)

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

 НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ ПО РЕМОНТУ ВІКОН ПОТРІБЕН
МОЛОДИЙ ЕНЕРГІЙНИЙ ХЛОПЕЦЬ ДО 40 РОКІВ

НЕОБХІДНА РОЗМОВНА АНГЛІЙСЬКА МОВА,
DRIVER`S LISENCE, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ.

За додатковою інформацією звертатися: 773-747-2384















В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ 
АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ 

У НАС ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, 
В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:  215-774-5100
АВТОСЕРВІС В HUNTINGTON VALLEY ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



У АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ПОТРЕБУЄМО: 

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

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











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

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

НЕОБХІДНЕ МІНІМАЛЬНЕ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС.

Телефон: 267-342-0659 



КОМПАНІЯ
MERCY FLEET

ПОТРЕБУЄ:
• ВОДІЇВ ТА СУПРОВОДЖУЮЧИХ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  
ПАСАЖИРІВ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
• EMTs • ДИСТПЕТЧЕРИ   

Full Time. Є можливість кар'єрного зросту.
Необхідне базове знання англійської мови.

Телефон: 215-660-4911 ext.4

 ПОТРЕБУЄМО ВОДІЇВ НА CARGO VAN ДЛЯ ПОЇЗДОК 
НА ДАЛЕКІ ДИСТАНЦІЇ ПО АМЕРИЦІ І КАНАДІ

НЕОБХІДНИЙ ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС І DRIVER`S LICENSE
Додаткова інформація по телефону: 267-707-7788

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ
ПОТРІБНІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВОДІЇ

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

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

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

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТИН ПОТРЕБУЄМО МУЖЧИНУ  
З ДОСВІДОМ ДЕМОНТАЖУ АВТОМОБІЛІВ

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

ПЕРЕВЕЗЕМО ВАШ БУДИНОК, КВАРТИРУ, ОФІС В БУДЬ-ЯКЕ МІСЦЕ США
Монтаж та демонтаж меблів Ліцензія. Страховка  

Senior Discounts     Вивозимо будь-який мотлох
Едік 215-824-7197, 267-991-0244, 267-836-2445

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

Телефон: 267-588-0332

 КОМПАНІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ  
ЦЕНТРАЛЬНИХ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ

ПОТРЕБУЄ РОБІТНИКІВ (район центрального NEW JERSEY).
ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ.

Телефон: 732-829-6572 МИХАЙЛО

ПОТРЕБУЄМО ФАХІВЦІВ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В ГОТЕЛЯХ

З МОЖЛИВІСТЮ ЇЗДИТИ У ВІДРЯДЖЕННЯ. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ.
ОПЛАТА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КВАЛІФІКАЦІЇ.

Телефон: 404-202-8149





УВАГА, РОБОТА! 
БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ

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

ДОЗВІЛ НА РОБОТУ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ! 
ПІСЛЯ 3-Х МІСЯЦІВ ПРАЦІ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001

ДЛЯ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
ПОТРЕБУЄМО МЕХАНІКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ

зі своїм інструментом або без
Висока оплата праці. Хороші умови.

Телефон:  267-334-6635

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ, З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ ВІД $ 200 В ДЕНЬ.
  ОПЛАЧУЮТЬСЯ ВІДРЯДЖЕННЯ.

Оплата кожні 2 тижні. Кар'єрний ріст.
Телефон: 609-997-1918

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ  
З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

При поступленні на роботу водії з досвідом отримують  БОНУС.
FLEXIBLE HOURS.

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





БАЖАЄТЕ ШВИДКОБАЖАЄТЕ ШВИДКО
ОТРИМАТИОТРИМАТИ

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

В ШТАТІ ВАШОГО ПРОЖИВАННЯ? В ШТАТІ ВАШОГО ПРОЖИВАННЯ? 

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

973-946-8108

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

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

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

Тел. 215-601-9520 
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КУЛЕБА ЗУСТРІВСЯ З ПОМІЧНИЦЕЮ ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ США

Карен Донфрід відвідала Київ і Москву, аби обговорити питання ймовірного 
загострення військового конфлікту та нарощування Росією військових сил на 
кордоні. Карен Донфрід акцентує, що США можуть досягти дипломатичного прогресу 
у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей 
та підтримки Нормандського формату.

Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту 
помічниці держсекретарки до Москви. Американська сторона погодилася 
з принципом “Жодних рішень щодо України без України”.

Сполучені Штати Америки вкотре підтвердили непохитну підтримку територіальної 
цілісності та суверенітету України, а також – готовність до подальшого втілення 
комплексного пакета стримування РФ від нового етапу агресії проти України.

“Дмитро Кулеба підкреслив відданість України політико-дипломатичним способам 
врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та привітав активне 
залучення США до дипломатичних зусиль з деескалації та мирного врегулювання”, – 
йдеться в комюніке на сайті МЗС.

Також міністр Кулеба поділився баченням способів ефективного виконання 
Мінських домовленостей. Зокрема щодо кроків Росії у безпековій та гуманітарній 
сфері, які здатні знизити напругу та розблокувати процес мирного врегулювання.

Після зустрічей у Києві та Москві помічниця держсекретаря відвідає Брюссель, 
щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль 
для досягнення дипломатичного рішення.

В УКРАЇНІ 20 ГРУДНЯ ВІДБУДЕТЬСЯ САМІТ  
ЛЮБЛІНСЬКОГО ТРИКУТНИКА

Саміт Люблінського трикутника на рівні Президентів відбудеться 20 грудня 
в Україні.

Про це у Твіттері написав голова Бюро міжнародної політики при президентові 
Польщі Якуб Кумох.

“Президенти Польщі, Литви й України Анджей Дуда, Гітанас Науседа 
і Володимир Зеленський зустрінуться 20 грудня в Україні у рамках 
Люблінського трикутника, аби говорити про безпекову ситуацію в нашому регіоні”, - 
написав Кумох.

Як зазначив міністр канцелярії президента РП, візит президентів Польщі та Литви 
також є “вираженням підтримки Україні у світлі російського тиску і провокацій”.

“Обидві країни підтримують євроатлантичну інтеграцію України”, - наголосив 
Кумох.

Як інформувалося, 12 грудня в Луцьку координатори Люблінського трикутника – 
заступники глав МЗС України, Польщі та Литви Микола Точицький, Марцін Пшидач 
та Мантас Адомєнас – обговорили безпекову ситуацію у регіоні. Крім того, сторони 
обговорили графік майбутніх контактів, підписали План спільних дій з протидії 
дезінформації на 2022-2023 роки та домовились про подальші кроки з реалізації 
Дорожньої карти співробітництва в рамках Люблінського трикутника.

Як повідомлялося, Люблінський трикутник – платформа для тристоронньої 
співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, 
спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній 
та соціально-гуманітарній сферах.

Рішення про створення Люблінського трикутника було ухвалено 28 липня 
2020 року міністрами закордонних справ України, Литви та Польщі Дмитром 
Кулебою, Лінасом Лінкявічюсом та Яцеком Чапутовичем, які підписали Декларацію 
про створення нового регіонального об’єднання.

ДЖОНСОН ПОГОВОРИВ З ПУТІНИМ ПРО УКРАЇНУ,  
ТОЙ ЗАЖАДАВ ПЕРЕГОВОРІВ ПРО НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові 
з президентом Росії Владіміром Путіним заявив, що посилення агресії проти 
України стане для Росії стратегічною помилкою.

"Прем'єр-міністр підкреслив прихильність Великої Британії до територіальної 
цілісності та суверенітету України та попередив, що будь-які дестабілізуючі дії будуть 
стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки", – йдеться в урядовому 
повідомленні.

Джонсон висловив глибоке занепокоєння Сполученого Королівства у зв’язку 
з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та підтвердив важливість 
роботи по дипломатичних каналах для зниження напруженості та пошуку 
довгострокових рішень.

Джонсон також визнав важливість діалогу з питань міжнародної та регіональної 
безпеки.

Крім того, сторони погодилися, що абсолютно необхідно усім учасникам 
дотримуватися Мінських угод.

Пресслужба Кремля, зі свого боку, заявила, що Путін звинуватив Київ у зриві 
Мінських домовленостей, використанні забороненого озброєння на лінії зіткнення 
і дискримінації російськомовного населення.

Путін сказав, що це відбувається "на тлі активного військового "освоєння" території 
України країнами НАТО, що створює пряму загрозу безпеці Росії".

"З огляду на це Владімір Путін заявив про необхідність негайно розпочати 
переговори з метою вироблення точних міжнародно-правових домовленостей, що 
виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення у суміжних 
державах, насамперед в Україні, озброєнь, що загрожують Росії", – заявили в Кремлі.

Російська сторона пообіцяла представити проєкти відповідних документів.

МЕРКЕЛЬ МІСЯЦЯМИ БЛОКУВАЛА  
ПОСТАВКУ УКРАЇНІ ЗБРОЇ ЧЕРЕЗ НАТО

Німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель 
особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО - тепер посол 
України закликає новий уряд Німеччини зняти блокаду.

Видання зазначає, що з травня 2021 року Німеччина використовує механізм 
в рамках НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні.

Згідно з інформацією видання, німецьким вето було заблоковано таке озброєння: 
90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів 
протидії дронам  EDM4S-UA з Литви. 

Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через 
Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але 
у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти 
продажу та заблокували його.

"Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить 
від консенсусу союзників в окремих випадках", – сказала речниця НАТО виданню.

"Два голоси проти зупинили справу. Хоча деякі системи не були летальною 
зброєю", – коментує блокаду Bild.

Джерело видання відзначило, що Нідерланди стали на бік Німеччини за вказівкою 
з Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто 
виступає проти продажу.

У серпні, як стало відомо виданню, президент України Володимир Зеленський 
просив канцлерку Меркель під час її візиту до Києва припинити блокаду закупівлі 
зброї у США, Литви та інших країнах НАТО, але вона, за словами присутніх на 
зустрічі, сказала, що це виключено.

Всього за кілька днів до закінчення терміну повноважень Меркель частково 
відмовилася від свого вето на тлі масового перекидання російських військ до 
українського кордону. Наприклад, наприкінці листопада Німеччина зняла вето 
із протидронної зброї EDM4S-UA. Україна отримає десять із 20 екземплярів до 
кінця року.

Але блокада Німеччиною гвинтівок зі США продовжується, стверджує видання.
Прессекретар МЗС Німеччини заявив, що міністерство зазвичай не коментує 

конфіденційні обговорення та рішення в рамках Альянсу.
Посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі виданню закликав новий 

федеральний уряд дати добро на оборонну зброю для України. 
"Продовжувати відмовлятися від оборонної зброї з псевдопацифістських причин 

в умовах цієї гострої загрози було б фатальною історичною помилкою для Німеччини 
та зрадою українського народу", - заявив Мельник.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше розповів, що Берлін блокує 
постачання Україні деякого озброєння через НАТО.

Резніков зазначив, що через позицію Німеччини Україна спробує закупити 
необхідне озброєння через двосторонні угоди із союзниками, зокрема із США, 
Британією, Литвою та Францією. 
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Чому тему "вагнерівців" першими запустили 
російські пропагандисти? Чому їх вирішили 
везти через Мінськ напередодні минулорічних 
виборів у розпал шпигономанії Лукашенка? Чому 
в "спецоперації" задіяли звичайний рейсовий літак і хто 
б ніс відповідальність за його можливу катастрофу? 
На ці та інші предметні питання автори скандалу 
з "вагнерівцями" за тижні обговорень так і не дали 
відповідей. Чому версія цих подій, яка подається, 
виглядає вкрай сумнівно.

Історія з "вагнерівцями" – один з головних напрямків 
медійної атаки на владу з боку опозиції. Її активно 
підтримують і деякі фінансово-промислові групи, які 
щедро надають опозиціонерам і близьким до них екс-
співробітникам спецслужб свої медіа-майданчики.

Але барвисто розписуючи нібито зраду з боку 
української влади, опозиція старанно йде від відповіді 
на ряд цілком очевидних питань. Вони ставлять 
під сумнів другу частину описаної в ЗМІ операції 
"Авеню" – планів вивезти велику групу "вагнерівців" 
з Росії в Білорусь, потім посадити їх в рейсовий літак 
на Стамбул і примусово приземлити його в Україні.

Частина перша. Планування
Перше питання за версією подій, яку просуває 

опозиція, виникло вже давно: чому на історію 
з "вагнерівцями" так оперативно відреагували російські 
спецслужби і пропагандисти. Першоджерелом інфор-
мації стала в газета РФ "Комсомольська правда",  
яка ще 6 серпня минулого року опублікувала 
величезний, деталізований матеріал по "вагнерівцям". 
Причому видання навіть особливо не приховувало, що 
не проводило власне розслідування подій, а просто 
виклало надану російськими спецслужбами версію.

Її швидко підхопили інші російські пропагандисти. 
А також їхні соратники в Україні, з числа працівників 
проросійських ЗМІ та прокремлівських лідерів 
думок. Це викликає цілий ряд питань. По-перше, 
як спецслужби країни-агресора змогли так швидко 
"розслідувати" спецоперацію Києва і підготувати 
матеріал для "Комсомолки" з масою подробиць, 
а потім паралельно розігнати його по українських 
і російських медіа? По-друге, чи не означає це, що 
про "спецоперацію" давно були в курсі, а, може, і "вели" 
її з самого початку?

У будь-якому випадку, це не знімає питання і до 
українських спецслужб: чому вони не допустили, 
що росіяни могли якось помітити "спецоперацію" 
з вербування сотень бойовиків для роботи за кордоном, 
яка тривала багато місяців? І у висновках української 
ТСК, і в статті Bellingcat, і в заявах співавтора 
розслідування Христов Грозєва є інформація, що як 
мінімум один із завербованих доповів про це в ФСБ.

Насправді, приватні військові компанії, під загальним 
брендом "Група Вагнера" аж ніяк не є якимись вільними 
найманцями, незалежними від російських спецслужб. 
Допускати таке було б вкрай наївно.

Тим більше, у відкритому доступі багато разів 
з'являлася інформація, яка доводить: "вагнерівці" – 
це неформальний підрозділ Головного управління 
Генштабу Збройних сил РФ (більш відомого в побуті 
як "ГРУшники").

СБУ багато разів публікувала перехоплення розмов 
бойовиків – "вагнерівців" з діючими генералами ЗС 
Росії, які координували бойові дії на Донбасі. Бойовики 
Вагнера використовують техніку і зброю, наявну тільки 
у російської армії, проходять підготовку на базі однієї 
з бригад спецпризначення Генштабу ЗС РФ, отримують 
нагороди особисто від Володимира Путіна.

Тому всі бойовики явно перебувають "на обліку" 
у відповідних розвідувальних структурах, які постійно 

залучають їх для бойових операцій – не тільки в Україні, 
але і в Сирії, і в декількох країнах Африки. Словом, 
там, де треба приховати або применшити формальне 
російське військове втручання. А з урахуванням 
агресивної міжнародної політики Кремля, такі ситуації 
виникають постійно. Отже, якусь частину досвідчених 
бойовиків треба завжди тримати десь в резерві, знати, 
де вони знаходяться і чим займаються.

Звичайно, перша фаза операції, коли тільки 
збиралися анкети і добровільні свідоцтва участі 
"вагнерівців" у злочинах на Донбасі, ще могла пройти 
успішно. Але вкрай малоймовірно, щоб жоден з майже 
двохсот чоловік, яких, за даними Bellingcat, "відібрали" 
українські розвідники, за кілька місяців операції взагалі 
жодного разу не доповів про те, що відбувається 
своєму керівництву в російському Міноборони. А там 
не провели хоча б поверхневу перевірку отриманої 
інформації.

Частина друга. Білорусь
Багато інших прогалин в "опозиційній" версії подій 

стосуються технічних деталей операцій. Але саме вони 
ставлять її під сумнів.

Наприклад, можна взяти епізод із затримкою 
"вагнерівців" на кордоні РФ і Білорусі, ще на їхньому 
шляху до Мінська. За словами білоруського водія 
автобуса, бойовиків протримали близько п'яти 
годин. За даними Bellingcat, їх не пропускали 
через непереконливу причину візиту, а вирішити 
питання вдалося покупкою фейкової довідки про 
працевлаштування в Білорусі для кожного з 33 
учасників групи. Звичайно, версія про таку корупційну 
схему виглядає абсолютно правдоподібно. А ось 
допущення про те, що про переїзд трьох десятків 
чоловіків спортивної зовнішності через кордон ніхто 
з прикордонників не доповів "наверх" – вже немає. 
Тим більше, з урахуванням градуса істерії навколо 
всюдисущих "іноземних шпигунів", який до торішніх 
виборів у Білорусі розкрутив Олександр Лукашенко.

І головне: чому на це сподівалися українські 
спецслужби? Чому вирішальну фазу "спецоперації" 
було вирішено проводити в настільки несприятливий 
момент? Тут є два сценарії. Якщо екс-глава ГУР 
Міноборони України Василь Бурба, на словах якого 
і заснована вся історія про "вагнерівців", дійсно хотів 
домогтися успіху операції, то чому він погодився 
з її затримкою? Чому не був організований прямий 
трансфер в Мінський аеропорт з подальшою 
посадкою в літак до Стамбула – навпаки, "вагнерівців" 
розселили під самим носом у Лукашенка? Тим самим 
фактично спровокувавши їх затримання і подальші 
події.

Відповідь може бути лише одна, дуже неприємна 
для української розвідки: провал операції планувався 
спочатку, і в ньому заздалегідь збиралися звинуватити 
керівництво України. Чисто в політичних цілях.

Вкрай невдало обраний момент кульмінації 
"спецоперації", перед самими виборами – це перше. 
Друге – фактична допомога Росії в подальшому 
поглинанні Білорусі (внаслідок чого Україні тепер 
доводиться всерйоз побоюватися прямого вторгнення 
ще й звідти).

Адже серед затриманих "вагнерівців" мінімум двоє 
(Володимир Лі та Олексій Волгін) раніше засвітилися 
в Судані, де брали участь у придушенні місцевих 
протестів. Причому докази цього раніше публікувала 
саме СБУ.

Частина третя. Літак
Найбільш "кінематографічний" момент цієї історії – 

ідея з примусовою посадкою під Києвом пасажирського 
літака з "вагнерівцями" – викликає не менше питань.

По-перше, чому в принципі було вирішено 
везти таку велику групу бойовиків на звичайному 
рейсовому літаку? Чому розраховували, що самі 
"вагнерівці" нічого не запідозрять – адже зазвичай 
їх возили на завдання на спецчартерах або бортами 
223-го льотного загону Міноборони РФ? Чому не 
врахували можливість виявлення "спецоперації" 
розвідками третіх країн, що мають для цього 
достатньо інструментів? Зокрема, Туреччини, яка 
бере активну участь у збройних конфліктах в Сирії 
та Лівії, і явно має досьє не засвітила їх в тих же 
країнах. Необхідність летіти саме через Стамбул, 
виходить, не збентежила взагалі нікого, в тому числі 
і самих бойовиків?

По-друге, навіть якби операція вдалася, без 
грандіозного міжнародного скандалу точно б не 
обійшлося. Штурм літака Turkish Airlines українським 
спецпідрозділом – це, по суті, вторгнення на територію 
країни, в якій він зареєстрований, в даному випадку, 
Туреччини. Звідки впевненість, що офіційна Анкара 
дала б згоду на операцію, про яку їй би повідомили 
в розпал всіх подій? Хоча Туреччина останнім часом 
активно співпрацює з Україною, країна все одно 
насамперед думає про свої інтереси, балансуючи між 
Заходом і Росією.

По-третє, досі не прозвучало відповіді на 
максимально банальне питання: а що, якби бойовики 
запідозрили недобре і зрозуміли, що літак садять 
не в Стамбулі, а десь біля Києва (адже час польоту 
відрізнявся б в рази)? Чекали б вони смирно свого 
арешту (з перспективами до довічного ув'язнення) – 
або спробували б захопити борт? 

Нарешті, дуже сумнівна і політична інтерпретація 
цієї історії, заради якої, судячи з усього, все і 
затівалося: всі автори скандалу в один голос 
звинувачують у "провалі" вище керівництво України. 
Але з оприлюднених ними ж самими даних випливає, 
що про операцію з "вагнерівцями" знали десятки 
людей з правоохоронних і силових структур, і навіть 
співробітники судів. Чому хоча б не допустити версії, 
що інформацію про "спецоперацію", якщо така була, 
не злив хтось із них?

Причому необов'язково з політичних – а з банальних 
грошових міркувань. Практика продажу кримінальних 
справ і секретної інформації на сторону, на жаль, 
вельми популярна серед українських силовиків і 
правоохоронців. І російська влада, і різноманітна 
українська опозиція могли б дорого заплатити за такі 
відомості.

Адже згодом це дозволило організувати потужну 
медійну атаку на президента України та його оточення. 
І зсередини – з боку опозиції і незадоволених олігархів, 
і з боку Росії, звідки, нагадаємо, і почалося публічне 
розгойдування всієї цієї історії.

У підсумку, виникають питання до всіх елементів 
історії з групою Вагнера: починаючи від планування, 
технічної реалізації на всіх етапах, зв'язків із 
зарубіжними спецслужбами і до її політичної 
інтерпретації. Що в комплексі робить цю версію подій 
вкрай малопереконливою.

Тому зараз свої відповіді повинні дати українські 
правоохоронні органи. Як про те, чи була насправді 
співпраця з російськими спецслужбами (тільки не 
в тому форматі і зовсім не тих людей, про яких йдеться 
в "опозиційній" версії) – так і про те, чи не триває 
вона зараз. Адже є ж приклади того, як найбільш 
"патріотичні" представники минулої влади насправді 
активно співпрацювали з країною-агресором та її 
місцевими сателітами.

ПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ. ЧОМУ РОЗСИПАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ ПРО "ВАГНЕРІВЦІВ"
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УЛЯНА КРАВЧЕНКО — ДО НЕСТЯМИ ЗАКОХАНА У ФРАНКА  
ВЧИТЕЛЬКА-ПОЕТКА З БІБРКИ

Вона було простою учителькою з містечка за 
30 кілометрів від Львова, та життя її було бурхливим: 
свого часу жінка кохала Івана Франка, єдиною 
спілкувалась українською, коли всі лише польською 
чи німецькою та була феміністкою ще до того, як про 
це гучно заговорили у нинішньому столітті. 

Цього року минув 161 рік з дня народження 
Юлії Шнайдер (так її назвали батьки) у Миколаєві 
Стрийського району (тоді Австрійська імперія). 

Миколаїв, юність та напівзруйновані школи 
Її батько Юліус Шнайдер обіймав посаду повітового 

урядника: служив канцеляристом у Миколаївському 
повіті, був німцем за походженням. Родина переїхала 
до Галичини з першою хвилею австрійських 
чиновників. 

Мама Юлії — Юлія Лопушанська — донька 
священника УГКЦ. Коли дівчинці було десять років, її 
тата не стало. 

Сім’я мешкала у тому будинку, де колись виростав 
поет і священник Микола Устиянович.  

Дівчинка здобула початкову освіту, навчаючись 
вдома. Її вчителькою була німкеня, яка час-від-часу 
любила говорити дівчинці про літературу. Згодом це 
і стало поштовшом до того, що Уляна спробувала 
писати прозу, а згодом і вірші. 

У 17 років вона вступила до Львівської учительської 
семінарії, випускницею якої стала у 21 рік. Чотири роки 
юнка вчителювала у львівських школах, а також у Бібрці. 
1884-го її перевели викладати у сусідньому селі Стоки: 
молода вчителька пропрацювала у недобудованому 
приміщенні кілька місяців, після чого знову повернулася 
до Львова, завдяки сприянню Івана Франка, але історія 
про їхні стосунки — згодом. 

«Франкозалежність» 
По приїзду до міста, дівчину звинувачують 

у прихильності до фонетичного правопису (на противагу 
офіційному етимологічному) і в популяризації ідей 
Франка, через що була звільнена з роботи. 

Будучи студенткою, Уляна познайомилась 
із Іваном Франком, який відкрив для неї стежки 
української літератури. Юнка до безтями закохалась 
у чоловіка, якому тоді було 35: писала йому вірші 
та листи. Це кохання можна назвати божевільним, 
прочитавши бодай один із листів, адресованих 
франкові 1883-го. 

«…Ти відгадав мої смілі, скриті бажання, заговорив 
до незнайомої. Я ваша, ваша навіки! Твої слова загріли, 
заохотили ту, що на роздоріжжі з заложеними руками 
стояла та безнадійно споглядала. Великі й тяжкі 
боротьби я бачила, та не знала, чи оплатиться труд. О, 
до останнього віддиху я для твоєї ідеї живу, незнайомий, 
але споріднений духом – рішаєш мою долю», –  
цитують нотатки зі щоденника 23-річної Юлії Шнайдер 
«Старі фотографії Львова». 

Юлія надіслала у редакцію власну повість «Марта», 
та твір відмовились публікувати, мовляв, не годиться, 
слабенький. Тим часом Франко, який обіймав посаду 
члена редколегії у літжурналі, гортаючи рукопис 
зауважив вірш серед сторінок повісті. Він звучав ось так: 

«Згадай мене, милий, та згадай весною, 
як перша фіялка до тебе всміхнеться; 
фіялкою тямиш – квітчав запашною 
ти мою головку. Ох і досі сниться!» 

Письменник редагує поезію дівчини і публікує 
у номері популярного часопису «Зоря», після чого пише 
листа авторці. Літери на рожевому папері написані 
фіолетовим чорнилом. 

Щастю учительки практикантки немає меж. По-перше, 
у той час Франко був беззаперечним авторитетом для 

письменників-початківців, а те, що юнка подумала, що 
вона йому точно не байдужа — поготів. 

З того часу спілкування дівчини та на чотири роки 
старшого за неї Івана Франка пожвавлюється: вони 
часто листуються, Франко її надихає писати все більше, 
бо ж «має способність до поезії, зокрема до ліричної». 
У той час ще кілька віршів публікуються у «Зорі», газеті 
«Діло» та іншій періодиці. 

Юля називає письменника Мироном, а він її — 
Надбібрянкою. Коли Франко працював у польськомовній 
газеті KurjerLvovski, залишає дівчині зашифровані 
послання у рубриці «Кореспонденція». Здавалось 
би, кохання взаємне і попереду — яскраве спільне 
майбутнє, однак було багато «але». 

Коли письменник уперше приїздить до Бірки навідати 
нову знайому в грудні 1883-го, то зізнається, що вона 
йому не сподобалась. 

«Правду кажучи, ви мені зовсім не сподобалися. 
Зріст зависокий, руки замалі, очі не блискучі. Ну, але 
то правда, що кого пан Біг обдарував гарною, золотою 
душею, той повинен тим одним вдовольнятися», – 
сказано в листі до 23-річної юнки. 

Тим часом 27-річний Франко вподобав собі ще 
кількох молодих вчительок, проте обіцяє приїхати 
до Юлі в Бібрку на Різдво, себто за кілька тижнів, 
однак сьомого січня 1884-го проводить у гостях 
у вчительки з-під Дрогобича Ольги Білинської, котра 
і стане його обраницею, посьменник освідчиться їй, 
але просить за деякий час заховати біле плаття, 
пошите на весілля, бо захопився донькою польських 
аристократів Юзефою Дзвонковської. Та Франкові 
виносять гарбуза після пропозиції руки та серця: мати 
дівчини каже, що Юзефі залишилось жити недовго, 
у неї сухоти. 

Водночас Франко зберігає кокетливий тон у листу-
ванні з Юлією Шнайдер. Натякає на можливість 
«спільної праці» десь у сільській місцевості. Юна 
вчителька з Бібрки відповідає взаємністю, сподіваючись, 
що все у них складеться якнайкраще. 

Згодом Іван Франко надсилає черговий лист, який 
підписує: «Цілує вас ваш Іван» хвилястими лініями 
закреслює перші два слова. Прикріплює поетичні 
рядки: 

Будь здорова, моя мила, 
Я не твій! 
Розлучила 

Нас могуча сила. 
Де поставить кого доля, 

Там і стій! 
Моя ж доля – 

Вітер серед поля. 
Франко кличе Юлію до Львова, щоб порадитися 

в «особистих справах». Вона каже, що не може 
приїхати через сильні морози та хвору матір. Одного 
разу хоче передати з листом засушену квітку. Та мати 
відмовляє: «Дай спокій, не нуди мудрого чоловіка, не 
посилай сіна». 

Письменник починає критикувати творчість 
молодиці. Натомість одного літа Уляна Кравченко 
дізнається, що Франко все ж побрався з киянкою 
Ольгою Хоружинською. Дівчина в той час думає про 
самогубство. 

Хоч Юля мала багато прихильників, вона довго не 
могла змиритися із тим, що Франко так вчинив із нею. 
У селі навіть один із колег юної вчительки накладає на 
себе руки через невзаємність від дівчини. 

Коли юнка втихомирюється, то переїздить до 
Руденків — села під Львом, де працює вчителькою для 
дітей поміщика. Згодом — працює у школі в Долішній 
Лужок, що на Дрогобиччині. 

Уляна Кравченко виходить заміж за місцевого 
шкільного вчителя Яна Немєнтовського, який на 17 років 
старший за неї, поляк за походженням. У подружжя 
народжується двійко дітей — донька та син. 

Однак жінка не припиняє писати поезію: вірші вже 
видає під псевдо Уляна Кравченко (її дівоче прізвище 
Шнайдер із німецької перекладається як «кравець»). 
Чоловік про це не знає, як і не довідується про таємні 
листування із Франком. 

34-річна Уляна в листах до письменника ділиться, як 
їй тяжко, нібито вона у неволі. 

Prima vera  
Перша збірка молодої поетеси побачила світ, коли їй 

було 25 років. Тоді дебютну «Prima vera» юнка підписала 
справжнім ім’ям і прізвищем. Поезія принесла неабияку 
популярність дівчині. 

Під псевдонімом Уляна Кравченко поетична збірка 
«На новий шлях» вийшла друком 1891-го, коли поетесі 
був 31 рік і вона вже була заміжньою. Тут вміщено вірші, 
насичені громадсько-політичними та патріотичними 
мотивами, закликами до жінок-сучасниць щодо активної 
участі у житті суспільства. 

Багата на заклично-патріотичні пасажі та 
громадянський пафос і майже не відома (через 
заборону) збірка «Для неї — все!» (1931), де вміщено 
поезії зі стрілецькими мотивами, як-от: «Під Крутами», 
«На стрілецьку нуту», цикл «З пісень летунів» та ін. 
Досі маловідомим залишається вірш Уляни Кравченко 
«Заповіт Митр. Йосифа Велямина Рутського» (1937). 

Окрім того, вона видала збірки поезій у прозі «Замість 
автобіографії» (1934) та «Мої цвіти» (1933), численні 
статті, автобіографічні нариси, оповідання, повістки, 
спогадові шкіци. 

Ще за кілька років 60-річна Уляна із сім’єю переїздить 
до Перемишля, тут вона продовжує працювати. І не 
припиняє кохати Франка. У березні 1947 року її життя 
обривається, на 88-му році. Поховали письменницю 
у Перемишлі. Усе життя жінка зберігала листи до 
письменника, а з початком Першої світової війни 
закопала їх у землю, переховувала під матрацом. 
У листах повирізала незручні місця і казала, що то 
справа рук чоловіка-ревнивця.
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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
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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
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Expert Home Care, Inc. 
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1200 Bustleton Pike Suite 14,
Feasterville Trevose, PA 19053
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