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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 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
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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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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОДЯКУВАВ США ЗА ВКЛЮЧЕННЯ  
ДО ОБОРОННОГО БЮДЖЕТУ-2022 ПОПРАВКИ ПРОТИ 

"ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2"
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Палаті представників 

США за включення до закону про видатки на потреби безпеки у 2022 році 
(National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, які протидіятимуть реалізації 
проекту газопроводу "Північний потік-2", та висловив сподівання на їх підтримку 
американським Сенатом.

"Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті 
представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік-2". 
Звертаємось до всіх друзів України та Європейського Союзу в Сенаті США щодо 
підтримки такої норми і на рівні Сенату", - написав Зеленський у Twitter.

СТОЛТЕНБЕРҐ ТА КУЛЕБА ОБГОВОРИЛИ "МАСШТАБНУ 
І НЕЗВИЧНУ КОНЦЕНТРАЦІЮ" СИЛ РФ ПОБЛИЗУ УКРАЇНИ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та міністр закордонних справ 

України Дмитро Кулеба обговорили безпекову ситуацію в Україні та навколо неї.
"НАТО уважно слідкує за масштабною і незвичною концентрацією російських сил 

поблизу кордонів України", – заявив Столтенерґ під час спільної прес-конференції 
з Кулебою після зустрічі.

Він закликав Росію збільшити прозорість військових маневрів, "запобігти ескалації 
та зменшити напругу".

"Будь-які подальші провокації, або агресивні дії Росії становитимуть значне 
занепокоєння", – додав очільник НАТО на прес-конференції .

Він підтвердив, що країни НАТО одностайно засуджують поведінку Росії щодо 
незаконної анексії Криму а також підтримку Росією бойовиків на Донбасі.

Столтенберґ висловив підтримку українській територіальній цілісності та 
суверенітету.

У своїх ремарках після зустрічі, Кулеба заявив, що військові маневри Росії, 
використання мігрантів в якості зброї на кордоні Польщі та Литви з Білоруссю 
та дезінформація – це все елементи російської гібридної війни проти Європи та 
Євроатлантичної спільонти.

Напередодні генсек НАТО прокоментував питання членства України в Альянсі. 
В інтерв'ю Axios Столтенберґ заявив, що поки серед країн-членів НАТО немає 
консенсусу для повноправного членства України. Він також зауважив, що членство 
в НАТО передбачає відповідність стандартам Альянсу.

Перед візитом до Брюсселя, минулого тижня Кулеба провів переговори 
з посадовцями у Вашингтоні.

США засвідчили свою підтримку підвищенню статусу України як партнера НАТО 
з розширеними можливостями, мовиться в Хартії стратегічного партнерства 
Україна – США, підписаній за результатами візиту Кулеби до Вашингтона.

Під час візиту держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив підтримку з боку США 
територіальної цілісності та суверенітету України перед лицем російської аргесії.

«Відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України 
є непорушною, – заявив держсекретар США під час зустрічі з Кулебою. – Сьогодні 
я знову це повторив. Ця позиція не зміниться. Ми підтримуємо Україну».

Візити Кулеби до США та Європи відбуваються на тлі повідомлень про 
нагромадження Росією військ поблизу України. Москва відкидає звинувачення 
у ескалації в регіоні.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОБГОВОРИВ ПОСИЛЕННЯ ДВОСТОРОННЬОЇ 
СПІВПРАЦІ ІЗ ДЕРЖСЕКРЕТАРЕМ З ПИТАНЬ ОБОРОНИ 

ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем 
Великої Британії з питань оборони Беном Воллесом, під час якої сторони обговорили 
посилення двосторонньої співпраці між Лондоном та Києвом.

"Під час візиту державний секретар Бен Воллес також зустрівся з президентом 
України Володимиром Зеленським, щоб посилити двосторонню співпрацю та 
відзначити довготривалу та непохитну підтримку Великої Британі українського 
суверенітету", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони Великої Британії.

Як повідомлялося, 16 листопада до України з робочим візитом приїхав 
держсекретар Великої Британії з питань оборони Бен Воллес.

ГРОЙСМАН ЗАКЛИКАВ ВЛАДУ ПЕРЕГЛЯНУТИ  
АРМІЙСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман 
закликав чинну владу та представників усіх фракцій Верховної Ради переглянути 
проект бюджету на 2022 рік у частині фінансування армії та збільшити видатки 
з нинішніх 130 млрд грн до 170 млрд грн.

"Сьогодні мінімально необхідний бюджет фінансування армії – 170 млрд грн, 
а закладають на 2022 рік лише 130 млрд. Я закликаю всі парламентські фракції: 
знайдіть гроші, зніміть із доріг – профінансуйте військо. Армія потребує фінансової 
підтримки", – сказав Гройсман.

Він наголосив, що сьогоднішня ситуація на українських кордонах потребує 
чіткого плану дій. "Оцінюю ситуацію як складну. Вона потребує об'єктивної оцінки 
та формування чітких планів дій. Не можна допускати шарахання… Важливо, щоб 
дії влади були адекватними", – наголосив політик.

Одночасно Гройсман відкинув обвинувачення у популізмі та нагадав ситуацію 
двомісячної давності, коли запропонував запровадити додаткову мотивацію 
у 1000 грн за проведену вакцинацію. 15 листопада влада схвалила відповідне 
рішення.



Телефон: (267) 971-5765  Факс: (267) 684-6338УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК November 19, 2021 5
АНАЛІТИКААНАЛІТИКА

Дмитро Разумков після того, як пішов з посади голови 
Верховної ради, пустився в самостійне політичне 
плавання. Через місяць після відставки екс-спікер 
оголосив про створення міжфракційного об'єднання 
депутатів "Розумна політика", яке стане кістяком його 
майбутньої партії.

Плани Разумкова
Відносини між Банковою і Разумковим зіпсувалися 

задовго до рішення позбавити його крісла спікера. Весь 
останній рік голову парламента підозрювали в тому, що 
він займається побудовою власної політичної кар'єри. 
Тоді як влада бачить на цій посаді виключно командну 
людину.

Періодичне небажання Разумкова виконувати 
завдання, що надходили від Банкової, тільки підігрівали 
розбіжності між ними. Останньою точкою, що поглибила 
тріщину у відносинах спікера та президентської 
команди, став закон про олігархів. Разумков вирішив 
відправити його на оцінку Венеціанської комісії, в ОП 
розцінили це як спробу "збити" ухвалення принципово 
важливого для президента документу. Саме тоді 
на Банковій зійшлися на думці, що пора готувати 
відставку спікера.

Приблизно два десятки нардепів зі "Слуги народу" 
не підтримали це рішення або ж не дійшли до сесійної 
зали, коли розглядалося питання відкликання глави 
парламенту. У президентській команді усвідомлювали, 
що після відставки Разумков навряд чи буде 
відсиджуватися в тіні і напевно постарається зібрати 
команду однодумців під куполом Ради.

Керівництво "Слуги народу" попередило депутатів, 
які пройшли за списком партії: якщо вони захочуть вийти 
з фракції монобільшості і вступити в парламентську 
групу до Разумкова – їх позбавлять мандатів. Така 
опція прописана в 81 статті Конституції. Але колишній 
спікер пішов іншим шляхом. Для початку він створив 
міжфракційне об'єднання "Розумна політика", 
обігравши в його назві своє прізвище.

"Входження в МФО не передбачає такого юридичного 
механізму (позбавлення мандата, – ред.). У парламенті 
зареєстровано 98 міжфракційних об'єднань, і за 
такою логікою всіх депутатів потрібно позбавити 
мандатів і саморозпустити Раду. Думаю, що це більше 
інформаційний тиск, ніж юридичний", – припустив один 
із соратників Разумкова Василь Мокан, який також 
увійшов в "Розумну політику".

За словами нардепа, ніяких ультиматумів від 
керівництва "Слуги народу" йому особисто не 
надходило. Але деяких його колег нібито намагалися 
відмовити від вступу в МФО, уточнив Мокан. Крім 
двох десятків депутатів із фракції монобільшості, до 
нього приєдналися двоє представників "Батьківщини" 
і нещодавно виключена з президентської фракції 
мажоритарниця Людмила Буймістер. Всі вони не 
голосували за відставку Разумкова.

Ще один поінформований співрозмовник в об'єднанні 
не виключив, що в майбутньому його склад може 
розширитися і перерости в парламентську групу.  

Але зробити це проблематично, з огляду на те, що 
у списочників відразу ж заберуть мандати, якщо 
вони забажають вийти з фракції "Слуги народу". 
А мінімально необхідних 17 мажоритарників для 
створення окремої групи в команді екс-спікера наразі 
немає.

Інше джерело в монобільшості вважає, що 
прихильники Разумкова будуть вичікувати, поки 
фракція сама не вирішить виключити їх зі своїх лав. 
Такий спосіб убереже їх від втрати мандатів.

З мандатом Разумкова ситуація більш заплутана. 
Публічно в "Слузі народу" допустили можливість 
позбавити його депутатства. Офіційна причина – 
перший номер їхнього списку вийшов із фракції 
монобільшості, коли був обраний спікером Ради. Сам 
Разумков переконаний, що законних підстав забирати 
у нього мандат немає. За його словами, заяву про 
вихід із фракції "Слуга народу" він не писав.

Політика Разумкова
Дмитро Разумков не приховує планів створити 

окрему політсилу, так само як і бажання брати участь 
у наступних парламентських виборах. Цікаво, що 
в реєстрі партій вже є "Розумна політика". Цю назву 
вона отримала у вересні минулого року. Зараз її 
керівником значиться підприємець Василь Бублик, 
про якого мало інформації у відкритих джерелах. 
Разумков запевнив, що не аналізував реєстр партій, 
коли придумував назву для об'єднання.

За словами Василя Мокана, зараз процес створення 
партії – на етапі підбору команди і кадрів. Про конкретні 
юридичні кроки з реєстрації чи переоформлення 
політичної структури поки не йдеться, уточнив нардеп.

"Створене об'єднання, дійсно, може розглядатися 
як певний кістяк. Хоча я не впевнений, що всі люди, 
які увійшли чи увійдуть в МФО, обов'язково будуть 
в політсилі", – зазначив один із членів об'єднання на 
умовах анонімності.

У президентській команді впевнені, що передовий 
склад майбутньої партії Разумкова знаходиться за 
межами парламенту. З тих пір як екс-спікер розірвав 
відносини з Банковою звучали різні версії щодо його 
потенційних союзників.

Нещодавно в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" 
Арсен Аваков, який розійшовся з правлячою командою 
не на дуже дружній ноті, змалював контури нового 
політичного альянсу. Він може об'єднати всіх 
"центристів" – Дмитра Разумкова, Олега Ляшка, 
Володимира Гройсмана, Арсенія Яценюка, 
Юлію Тимошенко, Ігоря Смешка та інших.

Заяву колишнього міністра в оточенні Зеленського 
не вважають порожніми словами. Співрозмовники 
видання в монобільшості вважають, що Разумков готує 
нову політсилу разом із Аваковим і Яценюком. Решта 
перерахованих екс-міністром політиків, як вважають 
у президентській партії – це потенційні учасники 
коаліції в майбутньому парламенті.

"Кожна з їхніх партій займає свою нішу. Якщо кожен 
з них набере по 5% і плюс 15% у Тимошенко, то це 
вже заявка на коаліцію. Це дає їм інструменти тиску 
на нас – щоб ми або приєдналися до них, або йшли 
в опозицію. А коли на другому терміні президент 
в опозиції до Ради – це поганий сценарій", – пояснив 
один із членів "Слуги народу".

Джерело видання в об'єднанні Разумкова зазначило, 
що у екс-спікера справді хороша комунікація 
з Аваковим. Але в майбутньому у них, найімовірніше, 
будуть окремі політичні шляхи і проекти, уточнив 
співрозмовник.

Прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо сказала 
РБК-Україна, що ніяких переговорів про створення 

такої партії не ведеться. Аваков вирішив відповісти 
на запитання видання у форматі відеозвернення, 
яке він опублікував у своєму телеграм-каналі. Він 
спростував плани щодо створення спільної політсили 
з Разумковим. За його словами, такі чутки виходять 
з Офісу президента.

Водночас в ОП, коментуючи можливість такого 
політичного союзу, зазначили, що "це питання 
тимчасового працевлаштування людей, які хочуть 
реваншу".

"Реальні союзи між різними політичними гравцями, 
які самі не можуть претендувати на щось суттєве, 
а об'єднавшись можуть хоча б поборотися, 
проглядаються скоріше у медійних проявах та 
у висловлюваннях цих осіб, ніж у якихось формальних 
об'єднаннях", – зазначив Подоляк.

На думку радника глави ОП, Разумков не пропонує 
нових оригінальних політичних ідей. "Його базова 
ідея – зберегти олігархічну політичну конструкцію 
держави", – додав він.

Така згадка в цьому контексті може бути 
невипадковою. Співрозмовники в правлячій команді 
вважають, що в будівництві нової партії екс-спікера 
Ради може бути зацікавлений Рінат Ахметов. Конфлікт 
Разумкова з президентською командою, створення 
МФО "Розумна політика" – часті теми обговорення 
в ефірі одного з телеканалів, що належить бізнесмену.

Сам Рінат Ахметов у коментарі РБК-Україна 
спростував інформацію про те, що надає чи планує 
надавати підтримку майбутній партії Разумкова.

"Ні, це неправда. З Дмитром Разумковим я, на жаль, 
навіть не знайомий. Я пішов із політики у 2012 році й не 
планую повертатися – ані самостійно, ані підтримуючи 
будь-які партії чи окремих політиків", – сказав виданню 
бізнесмен.

Інформацію про медійну підтримку екс-спікера він 
також заперечує і називає неправдою. "Моя політика 
щодо ЗМІ, якими володію, – невтручання. Канали 
мають незалежну редакційну політику, і журналісти самі 
вирішують, кого запрошувати та які теми обговорювати. 
Вважаю свободу слова одним із найважливіших 
принципів вільного та демократичного суспільства. 
Це – велике надбання України. Медіа Група Україна 
дотримується цього принципу й буде його захищати", – 
прокоментував Ахметов.

На думку Мокана, спроба прив'язати Разумкова до 
бізнесмена – це політтехнологія. Але ніякого реального 
відношення до його майбутніх політичних планів 
Ахметов не має, запевнив нардеп.

"Просто їм вигідно зараз прив'язати Разумкова до 
олігархів, сюди ж додати його позицію щодо закону 
про олігархів – що він нібито гальмував ухвалення 
документа. До МФО і всіх партійних процесів Ахметов 
не має ніякого відношення. Тим більше, якщо ми 
говоримо про якусь підтримку чи фінансування", – 
сказав один із соратників екс-глави парламенту.

***
У Разумкова і його політсили є перспектива зміц-

нитися в ролі основного конкурента за електоральне 
поле "Слуги народу" і не тільки. За оцінкою опитаних 
виданням соціологів, він може відвести ще й частину 
виборців "Опозиційної платформи – За життя" 
і "Батьківщини", яким теж імпонує екс-спікер.

Цю загрозу усвідомлюють і на Банковій. Як їй 
протидіяти – готового рішення немає. Якщо екс-спікер 
не буде зникати з медіаполя, збере сильну команду, 
у нього можуть бути шанси провести свою політсилу 
в наступне скликання Ради. До того ж, як стверджують 
експерти, запит на політика такого типу – нового, але 
досвідченого – є.

ХІД РАЗУМКОВА. ЯКУ ПАРТІЮ І З КИМ БУДУВАТИМЕ КОЛИШНІЙ СПІКЕР РАДИ
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ПРОСВІТИТЕЛЬ І БОРЕЦЬ ЗА МОВУ,  
АБО ЩО ВІДОМО ПРО ОТЦЯ МИКОЛУ УСТИЯНОВИЧА

Микола Устиянович — український письменник 
і громадський діяч, греко-католицький священник, 
біьшість свого життя він присвятив служінню людям: 
майже тридцять років він мешкав у Славському, де був 
порадником та лікарем для місцевих. 

У невеликому селі Пустомитівського району на 
Львівщині розташований художньо-меморіальний 
музей Устияновичів. Його облаштували у будинку 
колишньої плебанії — службового приміщення для 
священників місцевої церкви, які впродовж багатьох 
років мешкали зі своїми родинами. Тут і жила родина 
місцевого священника Миколи Устияновича, котрий 
став будителем національної свідомості. 

А народився він у місті на Стрийщині Миколаєві 
у грудні 1811 року в родині посадника. Нинішнього року 
виповнюється 210 річниця з дня його народження. 

Хлопчик здобув початкову освіту в Миколаєві, згодом, 
у дев’ять років, він переходить до нормальної школи 
(таку назву мали навчальні заклади Галичині і Буковини 
за часів перебування цих регіонів у складі австрійських 
держав) у Львові, де провчився до тринадцяти 
років, а пізніше вступив до Львівської гімназії, з якої 
випустився у 19-ть. 

Юнак провчився два курси на філософському 
факультеті. 

Боротьба за мову  
У 24 роки Микола, будучи семінаристом, увійшов 

до гуртка Маркіяна Шашкевича — українського 
письменника, натхненника національного пробудження 
Галичини. Водночас з проповіддю Шашкевича на свято 
Покрови 14 жовтня 1836 року в соборі Святого Юра 
виголосив свою в церкві святої Параскеви. 

Через те, що ректор Телеховський не дозволив би 
цього, текст подав йому, укладений польською мовою. 

Друкуватися почав у 25 років. Перший вірш 
народною мовою «Сльоза на гробі М. Гарасевича» 
Микола написав про українського історика, редактора, 
церковного діяча та одного із перших представників 
українського національного відродження на Галичині. 
Ця поезія і зблизила чоловіка із Шашкевичем. 

Після цього упродовж десяти років він не писав 
нічого: його шалено вразила й обурила кампанія проти 
народної мови. 

Микола Устиянович був ініціатором та спів- 
засновником літературно-наукового товариства 
«Галицько-Руська матиця», яке займалось 
просвітницькою та видавничою діяльністю, а також 

розвитком шкільництва на західноукраїнських землях. 
Зразком для його створення були «Матиці» інших 
слов’янських народів, насамперед чехів та словаків. 

За соціальним складом і суспільно-політичними 
поглядами колектив товариства був різнорідним. 
Згодом, з 1860-их років XIX століття керівництво 
товариства опинилося в руках Антонія Петрушевича, 
Якова Головацького, Богдана Дідицького, які були 
виразниками ідей москвофільства і заперечували 
існування українського народу, відкидали вживання 
української мови, а замість неї запроваджували 
«язичіє». 

Видавнича діяльність ГРМ була особливо активною 
до середини 1880-их років. До цього часу старанням 
товариства видано понад 80 книжок, серед яких 
переважали роботи загальноосвітнього змісту, праці 
з ремесла, сільського господарства, педагогіки, 
шкільні підручники, серед яких була і «Читанка» 
Маркіяна Шашкевича — перший шкільний підручник, 
укладений живою народною українською мовою 
(підготований до друку у грудні 1836 року, видавався 
у 1850 та 1853 роках). Пізніше назва «читанка» стала 
популярною в Україні, під впливом цієї жанрової назви 
навіть підручники для старших класів і гімназій аж до 
початку ХХ століття називались читанками. 

Товариство постійно обмінювалося продукцією 
з видавництвами Сербії, Словенії, Королівства Богемія. 

Духовний батько 
Тим часом Микола Устиянович переїздить до 

Славського, де стає парохом у місцевій церкві. У цей час 
він стає найкращим товаришем для місцевої громади: 
допомагає людям тим, чим може і навіть лікує їх.  

Тут він прожив упродовж тридцяти років. У Нижній 
Рожанці Славської ОТГ названо центральну вулицю 
села на його честь. 

Проповідник розвитку 
У 37 років Микола Устиянович ініціює створення 

«Собору руських учених» — першого просвітницького 
з’їзду на Галичині. Відбувся у Львові з 19 по 26 жовтня 
1848 року. Тут зібралось більше сотні осіб, які вели 
наради у дев’ятьох секціях. «Собор» проходив 
у будинках греко-католицької духовної семінарії. 

На засіданнях секцій вироблено пропозиції про 
заснування господарського та історичного товариств, 
охорону пам’яток історії та культури, видання 
популярного підручника історії України. Собор руських 

учених накреслив широку програму організації 
української науки і народного шкільництва, схвалив 
утворити «Общество просвіщення народного», 
обговорював питання української літературної мови. 

Центральною подією «Собору» (19 жовтня 1848 р.) 
була програмна промова Миколи Устияновича. Він 
виступав за єдність Галичини і Наддніпрянщини. 

У 50 років його призначили послом до Галицького 
сейму. Пізніше він заснував та очолював Просвіту. 

Микола Устиянович встигав певний час  
займатись редактурою урядового часопису  
«Галичо-Рускій ВЂстникъ» — львівського видання, 
у якому писали про взаємодію народу із тогочасною 
владою, правах і обов’язках. 

У 59 років отець Микола Устиянович переїжджає до 
Сучави, де й помер у віці 74 років. 

Іван Франко у некролозі назвав його «одним із перших 
будителів нашого народного духу». Найближчі друзі 
отця Миколу Устияновича називали «Соловейком», 
бо ж саме він є автором «Верховино, світку ти наш» та 
«Гей, браття опришки» — віршів, що стали народними 
піснями. 

Микола Устиянович є батьком видатного українського 
художника та громадського діяча Корнила  Устияновича. 

На території музею-садиби у Вовкові є гектар старого 
саду з фруктовими деревами, травами та квітами. 
Криниця на музейному подвір’ї найглибша в селі. 
У дерев’яному шпихлірі — колишньому приміщенні 
для зберігання зерна — нині розташована етнографічна 
експозиція: народний одяг, ужиткові знаряддя праці, 
прялки, веретена, лампи, посуд, скрині та інше. 
Світлиця — частина колишньої стодоли — є приміщенням 
для виставок, творчих зустрічей, конференцій. 

Особливу атмосферу музею творить кухня в хаті-
плебанії з давньою піччю — місце, де можна випити 
чаю чи молока, спекти яблуко з місцевого саду.

Музей Устияновичів у Вовкові.

З’їзд діячів української науки і культури у Львові. Жовтень 1848.
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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

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



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


