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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

215-776-3392
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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

У АГЕНСТВО 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

COMPANY AT TOWERS ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ TOWER CLIMBERS
В TELECOMUNICATION SERVICE

ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ. БЕЗКОШТОВНЕ ТРЕНУВАННЯ.
ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ. Є ПЕРСПЕКТИВА РОСТУ.

ДРУЖНІЙ КОЛЕКТИВ.
Телефон: 267-309-0994

 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

 ПОТРЕБУЄМО ЛЮДЕЙ ДЛЯ РОБОТИ
НА ВЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ВИСОКА ОПЛАТА. 
Телефон: 267-588-0332

 ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВЕЖ СТІЛЬНИКОВОГО 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 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

 НАБИРАЄМО ВОДІЇВ CDL CLASS A  
DOUBLE AND TRIPLE ENDORSEMENT

ПОСТІЙНИЙ МАРШРУТ 5 ДНІВ, З ВІВТОРКА ПО СУБОТУ
ЗАРПЛАТА ВІД $ 1,400 ДО $ 1,600 В ТИЖДЕНЬ

Телефон: (732) 995-4514; (908) 330-5071
                Віталій           Володимир

 ПОТРІБЕН ПРАЦІВНИК НА HEATING
  (DUCT WORK)

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

ТЕРМІНОВО ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ НЬЮ-ДЖЕРСІ.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ
СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ

НАВЧАЄМО. ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.
Телефон: 732-829-6572 Михайло

 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

 СТАБІЛЬНИЙ БІЗНЕС- БАГАТО РОКІВ НА РИНКУ.
  АВТОМАЙСТЕРНЯ

В ЦЕНТРІ NORTHEAST PHILADELPHIA
ТЕРМІНОВО ШУКАЄ НА РОБОТУ АВТОМЕХАНІКА

З МІНІМАЛЬНИМ ДОСВІДОМ РОБОТИ.
МОЖЛИВЕ НАВЧАННЯ.

За додатковою інформацією звертатися: 
         215-677-3300 Олександр

  215-989-2864 Євген

 CLOSET FACTORY, що обслуговує Філадельфію,
Південний Джерсі та Північний Делавер шукає

 CLOSET/CABINET INSTALLERS. 
Зарплата від $50 000 до $70 000 на рік. 

ЗАГАЛЬНІ СТОЛЯРНІ НАВИЧКИ РОБОТИ ОБОВ’ЯЗКОВІ. 
ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ З КЛІЄНТАМИ.
ПОВНА, ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ. 

БУДЬ ЛАСКА, НАДІШЛІТЬ СВОЄ РЕЗЮМЕ НА АДРЕСУ
 RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

         Телефон: 609-744-0129

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІЯ ПРОПОНУЄ СВОЇ ПОСЛУГИ
LANDLORDS ПО ЗАСЕЛЕННЮ TENANTS

ОФОРМЛЕННЮ ДОКУМЕНТІВ
І ОБСЛУГОВУВАННЮ ЖИТЛА.

За додатковою інформацією звоніть за Телефоном: 
267-228-4050 Борис

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІЯ НА ПОСТІЙНІЙ
І ТИМЧАСОВІЙ ОСНОВІ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

HANDYMAN ПО РЕМОНТУ ДОМІВ
ПРИ НЕОБХІДНОСТІ НАДАЄМО ЖИТЛО, 

МАШИНУ, ІНСТРУМЕНТ
Телефон: 267-228-4050 Борис 

 SOUTHHAMPTON SPA ПОТРІБЕН:
ПОВАР, ОФІЦІАНТ, ПРИБИРАЛЬНИК 

Телефон: 215-942-4646В BODY SHOP, розташований в LANGHORNE, PA
ПОТРІБНО BODYMAN-PAINTER,

А ТАКОЖ TRUCK-MECHANIC
Телефон:  (267) 980-6045

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ НА SIDING AND GUTTERS
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ

Постійна зайнятість, погодинна оплата. Розрахунок щотижня.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

В  З А Й Н Я Т И Й  D E A L E R S H I P  В  M O R R I S V I L L E ,  PA
Т Е Р М І Н О В О  П О Т Р І Б Н І :

●   М Е Х А Н І К И  З  Д О С В І Д О М  Р О Б О Т И ,
●   С П Е Ц І А Л І С Т  П О  З Б О Р У  ТА  Д Е М О Н ТА Ж У   А В Т О М О Б І Л І В , 

●   П РА Ц І В Н И К  Н А  D E TA I L  М А Ш И Н
Те ле фо н :   215 -295 -1515





































В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ  
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ,  

В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ:  215-774-5100

АВТОСЕРВІС В HUNTINGTON VALLEY ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ
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УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАН ЩОДО ДОНБАСУ  
"ВЗЯЛИ ЗА ОСНОВУ" НА ПЕРЕМОВИНАХ

НАЦПОЛІЦІЯ ЗАКРИЛА СПРАВУ ЩОДО БАЙДЕНА

ЄВРОПАРЛАМЕНТ РОЗКРИТИКУВАВ УКРАЇНУ ЗА 
НЕРЕФОРМОВАНУ СУДОВУ СИСТЕМУ І ОЛІГАРХІВ

ВАЖЛИВІСТЬ МАЙБУТНЬОЇ РОЗМОВИ РАДНИКІВ  
ЛІДЕРІВ "НОРМАНДСЬКОГО ФОРМАТУ"

Учасники підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи взяли за основу 

запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

"На засіданні політичної підгрупи головною новиною стало обговорення українського 

«Плану дій». Певне здивування нашої делегації викликало твердження російської сторони, 

що нібито українська делегація обіцяла затвердження «Плану» українським парламентом".

Разом з тим зазначається, що після нагадування представникам РФ, що «в Україні  

діє демократія та парламентський суверенітет, і делегація може лише надавати рекомендації,  

а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, бесіда швидко повернулася в конструктивне 

русло». Ще зарано казати про результати, але принаймні можна сказати, що український 

«План» взятий за основу.

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній группі (ТКГ) оприлюднила  

5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу: 

◦ виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території 

України на початку 2021 року; 

◦ скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, 

наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; 

◦ відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за 

допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; 

◦ збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1,5 тис. осіб); 

◦ лише за виконання перших чотирьох умов – підготовка та проведення на території ОРДЛО 

виборів (за допомогою ОБСЄ).

11 листопада відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні голів делегацій.

Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Ангела Меркель наголосили  

на важливості майбутньої розмови радників лідерів "нормандського формату".

Як повідомляє прес-служба президента України, під час їхньої телефонної розмови  

у фокусі уваги було питання досягнення миру на Донбасі й реалізації домовленостей  

Паризького саміту в "нормандському форматі".

Зеленський розповів про перебіг найдовшого перемир'я на сході України. "Маємо  

позитив - найтриваліше перемир'я за весь період війни. Ключове досягнення: кількість  

загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Однак  

усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно  

ускладнює просування до миру", - наголосив він.

Президент України окремо відзначив, що українська сторона в повному обсязі виконала  

домовленості про відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте". "Це підтвердили міжнародні  

партнери України, зокрема дипломати інших держав, представники ОБСЄ в ТКГ. Водночас 

запланований початок роботи згаданих пунктів сьогодні був зірваний іншою стороною, яка 

не відкрила КПВВ на непідконтрольній Україні території Луганщини".

Зеленський також розповів про підготовлений Україною план спільних дій щодо Донбасу, 

заздалегідь наданий партнерам з "нормандського формату", який сприятиме активізації 

роботи Тристоронньої контактної групи.

6 листопада Зеленський повідомив, що відеоконференція радників лідерів держав  

"нормандського формату" відбудеться 13 листопада.

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ розкритикував Україну за  

недостатні зусилля із реформування судової влади та кволу боротьбу з олігархами. Про це  

йдеться в ухваленому у середу звіті про імплементацію Угоди про асоціацію України і ЄС.  

Звіт був затверджений 53 голосами "за", 7 "проти", 8 членів комітету "утрималися".

Євродепутати похвалили Україну за прогрес у виконанні зобов'язань, взятих на себе  

Угодою про асоціацію з ЄС, особливо у сферах сільського господарства, енергетики,  

банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, довкілля та виборчих процедур.

Однак, вони попередили, що необхідно провести низку реформ, аби уникнути відкату.

Євродепутати виділили судову систему як один з інститутів, що користується найменшою 

довірою в Україні.

У звіті вони також розкритикували спроби української влади чинити політичний тиск на  

незалежні економічні інститути і правоохоронні органи, та висловили розчарування  

відсутністю прогресу в ліквідації олігархії в країні.

За словами депутатів Європарламенту, істотні результати в боротьбі з корупцією вкрай 

необхідні для збереження підтримки реформ серед громадян.

"Шлях, яким країна йшла з часів Революції гідності, вражає. Величезні виклики залишаються:  

агресія Росії, пандемія COVID-19 і діяльність тих, хто продовжує ігнорувати верховенство 

права і зусилля по боротьбі з корупцією. Справжні реформатори в Україні заслуговують 

нашої постійної підтримки, щоб виправдати очікування своїх громадян", - заявив доповідач 

Європарламенту, німецький депутат Міхаель Галер.

Нагадаємо, раніше провідні євродепутати, які опікуються в Європарламенті питаннями  

України, виступили проти ініціативи президента Володимира Зеленського розпустити  

нинішній склад Конституційного суду (КСУ).

Справу було порушено за заявою ексгенпрокурора Шокіна. Національна поліція  

закрила кримінальне провадження відносно Джозефа Байдена, новообраного президента  

Сполучених Штатів. Зазначимо, що провадження було порушене за заявою колишнього 

генпрокурора України Віктора Шокіна.

Нацполіція закрила кримінальну справу відносно Джозефа Байдена, яка була порушена 

за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.

Справа була зареєстрована за ст.344 ККУ (втручання у діяльність державного діяча)  

у Державному бюро розслідуванні на виконання рішення суду. Пізніше бюро її перенаправило  

на розслідування до Печерського управління Нацполіції, яке і закрило справу 23 вересня  

поточного року. Як повідомлялося, ще у травні 2020 року суддя Печерського суду Києва  

Сергій Вовк зобов’язав відкрити справу через «неправомірне втручання» колишнього віце- 

президента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Раніше Шокін заявляв, що у 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск  

колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування  

діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Хантер.



Вибори відбулися, і можемо підвести перші 
висновки – влада «слуг» очікувано зазнала 
нищівної поразки. Як організаційно, так і за 
результатами.

Найнижча явка в історії, як результат розча-
рування роботою Зеленського. Не допомогло 
навіть фейкове так зване «соцопитування».

Повний безлад у виборчих комісіях. В одних  
місцях бракує бюлетенів, в інших їх чомусь  
погасили, десь не обладнані кабінки.  
В Запоріжжі та ряді інших міст, наприклад,  
не надрукували плакати з кандидатами  
в мери. Це дуже суттєві порушення.

Організація незаконного опитування  
продемонструвала, що у Зеленського вже  
немає влади. «Слуги» змогли залучити тільки  
дітей, яких громадяни виганяли з дільниць  
і до яких ніхто не підходив.

Зеленський програв місцевій владі.  
Громади, де місцеві голови йшли на  
вибори від проукраїнських сил – отримали 
проукраїнську більшість. Де від проросійських  
– відповідно в місцевих радах зросла кількість 
колаборантів. Це демонструє програшну стра-
тегію Зеленського, спрямовану на конфлікт  
з місцевими елітами та повне нерозуміння  
системи місцевого самоврядування.

Європейська Солідарність – єдина політична  
сила, яка виборола представництво в усіх  
без виключення обласних радах. І це має 
особливе значення на Півдні та Сході країни! 
«Слуги» не матимуть власних представників в 
трьох обласних центрах. ОПЗЖ (Професійна 
проруська парламентська партія) – в шести 
обласних радах.

Піар-технологи почали нашвидкоруч зміню-
вати образ Зеленського. Він вже не фонтанує 
фантазіями про будівництво нового міста на 
березі моря чи значним зростанням економіки, 
а намагається вдавати з себе патріота та  
«міцного господарника».

Саме тому він почав згадувати Майдан, 
хоча не має до нього, м’яко кажучи, жодного  
відношення. А останній виступ у Верховній Раді 
перетворився на брехливий звіт.

Vox Ukraine детально проаналізувало виступ 
президента та з’ясувало, що більшість його 
фактологічних висловлювань (55%) були або 
брехливими, або маніпулятивними.

Він збрехав про те, що падіння економіки,  
як і відсоток смертності від Ковіду, в Україні 
менші, ніж в інших країнах.

Збрехав, що опалювальний сезон почи- 
нається з рекордними запасами газу та вугілля.

Збрехав, що була повернута кримінальна 
відповідальність за незаконне збагачення.

І про відновлення професійно-технічної 
освіти збрехав.  Як і про те, що тільки влада 
закуповувала засоби індивідуального захисту  
для лікарів і про нові апарати ШВЛ. Хоча  
загальновідомою є гірка правда, що  
з Державного фонду боротьби з корона- 
вірусом не було закуплено жодного апарату 
штучної вентиляції легень.

Якщо до цього Зеленський міг годувати 
всіх обіцянками, то сьогодні доводиться вже 
звітувати й він перетворюється у відвертого 
брехуна.

Але одразу після виборів ми стали свідками 
початку реваншу та демонтажу держави.

Країна повертається у 2013-й рік.  
Антикорупційна система, яка вибудовува- 
лася впродовж 6 років після Революції Гідності  
на межі знищення. НАЗК паралізовано – 
не мають доступу до реєстрів. Окружний  
адміністративний суд Києва блокує діяльність 
НАБУ своїм рішенням щодо Ситника. Влада 
змусила подати у відставку керівника САП 
(Спеціалізована антикорупційна прокуратура),  
а комісію з обрання його наступника сформу- 
вала виключно з лояльних до себе людей.

Рішення Конституційного Суду України – 
подвійна політична гра. Мільйонерам з партії 
«За Майбутнє» не вигідно демонструвати 
свої статки, а колаборантам з ОПЗЖ вигідно  
кинути Україну в обійми Росії. Зеленському  
це теж вигідно, бо відкриті декларації підви- 
щували градус незадоволення владою.

На розгляді у Конституційному Суді  
перебуває справа щодо конституційності  

Закону України «Про Вищий антикорупційний 
суд». Цілком ймовірно, що він стане наступною  
мішенню. Як і історичний мовний закон –  
розгляд призначено на найближчий час.

Кажуть, що ідіотів історія не вчить.  
А я б нагадав керівництву держави, чим  
закінчилася подібна гра у 2013 році –  
Революцією Гідності та втечею Януковича  
у Ростов. І досить аплодувати блюзнірському  
наказу Зеленського відкрити доступ до  
реєстру декларацій! Бо це було зроблено ще  
у 2016 році і точно не ним.

Прийшовши до влади, Зеленський ніяк не 
протидіяв Медведчуку та Коломойському,  
які планомірно руйнували антикорупційну  
інфраструктуру. Це завершилося скандальним 
рішенням КС (Конституційного Суду). Крім того,  
поданий ним «законопроект» про «відновлення 
довіри до конституційного судочинства», який  
передбачає «визнати рішення КС «нікчемним» 
та фактично розпустити КС також порушує  
Конституцію.

Якщо КС розпустять, то звільнять всіх  
суддів, в тому числі і тих 4-х, які голосували  
проти вкрай скандального рішення. А потім 
«слуги» створять новий, повністю підкон- 
трольний олігархам та проросійським силам 
орган, бо підбором суддів займатимуться  
Єрмак, Портнов, Смірнов та Татаров. Бо  
інших «кадрів» у Зеленського просто нема.  
Я вже промовчу, що такий підхід порушить  
правові основи держави та зруйнує демокра-
тичний принцип розділення гілок влади!

Тобто перед нами розіграли чергову серію 
серіалу, результатом якої повинно стати  
рейдерське захоплення Коломойським- 
Медведчуком  Конституційного  Суду.

Безперечно, одіозні судді мають бути  
позбавлені повноважень, але точно не  
шляхом конституційного перевороту імені  
Зеленського, як і не шляхом остаточного  
захоплення КС проросійським олігархатом.

Я, як народний депутат та член комітету  
з питань запобігання і протидії корупції  
Верховної Ради минулого скликання чудово 
пам’ятаю, який супротив новим реформам 
чинили представники влади часів Януковича. 
І я знаю, що зараз багато хто з державних 
службовців, прокурорів, суддів та депутатів  
радіють аморальному рішенню Конституційного 
Суду, бо їм не треба буде вказувати всі свої 
незаконно отримані статки та нести за них  
відповідальність.

Думаєте нам не чинили опору? Коли  
ми починали антикорупційну реформу  
початкові позиції були значно гірші – не було  
більшості у парламенті під ці закони, а тому  
необхідно було домовлятися та шукати  
компроміси з різними політичними силами.  
Але є результат – революційне електронне 
декларування статків держслужбовців було 
введено.

І так, всі ці виграші в лотерею Ляшка  
або десятки коштовних ікон депутатів від  
Опоблоку вкрали значні відсотки нашої  
підтримки. Бо люди здебільшого не розби-
рались про яких саме депутатів йде мова,  
а тому просто обурювалися великим статкам. 
Але коли вже був створений фундамент, то до 
влади прийшов Зеленський, який за півтора 
року перетворився на весільного кардинала 
та ВІП-агітатора партії «слуг».

Натомість функцію керівництва процесами  
у державі перебирали на себе олігархи  
з рейдерським минулим та працівники Офісу 
президента з російським слідом.

Зеленський знав про рішення Конституційного  
Суду наперед. Він точно знав про подання 47 депу- 
татів з ОПЗЖ Медведчука та «За майбутнє»  
Коломойського, які часто допомагають владі. 
Але нічого не робив – мабуть тільки просив, 
щоб рішення було оприлюднено вже після 
дня виборів, щоб остаточно не вбити рейтинги  
власної партії. Ті ж, хто насправді керують  
країною, вирішили застосувати свій рей- 
дерський досвід та остаточно захопити весь 
Конституційний  Суд.

Власний ручний Конституційний Суд  
відкриває великі можливості і якщо він опи- 
ниться в руках проросійського олігархату, то 
про хоч якусь законність в державі говорити 
точно не доведеться.

І закриттям реєстрів справа не обмежується.  
Медведчук пішов ва-банк. Конституційний суд 
одразу після виборів руйнує всі досягнення  
Революції Гідності та паралельно з цим усі 
медіа, які контролюються кумом Путіна, 
транслюють тезу про необхідність перевиборів 
у Верховну Раду та переобрання президента.

Зеленський користувався послугами депу-
татів від ОПЗЖ та виростив у себе під боком 
ворога України, який зараз насміхається над 
імпотентністю влади.

Скасування в КС закону «Про забезпечення  
функціонування української мови як  
державної» може стати останньою краплею, 
що виведе людей на Майдан, але на цей  
випадок у проросійських сил є власний  
сценарій. Тому необхідно консолідуватися 
навколо патріотичних сил та готуватися дати 
відсіч черговій так званій «російській весні».

Який же вихід із ситуації?
Не можна беззаконня побороти,  

порушуючи закон, а пожежу загасити  
бензином. Зеленський вже одного разу  
відкрив цей ящик Пандори, коли в неконститу-
ційний спосіб, завдяки рішенню того ж самого 
Конституційного Суду, достроково розпустив 
Верховну Раду. Тепер ми бачимо наслідки,  
які Українці дуже великою кров’ю оплатили 
за Незалежність, щоб дозволяти невігласам  
продовжувати з нею жартувати!

       Куди ідеш, Україно?                    
  ТОЧКА  ЗОРУ
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Петро Яцик – канадський підприємець 

українського походження, меценат і філан- 

троп, відомий своїм внеском у фінансування  

українознавства на Заході та в Україні.  

Народився Яцик 7 липня 1921р. у селі  

Верхнє Синьовидне, що на Львівщині. 

Тут навчався у місцевій школі, а потім на 

сільськогосподарських курсах. Розуміючи,  

що в сільський побут входить техніка, 

відчуваючи її велике майбутнє, хлопець 

активно цікавиться механікою, успішно 

закінчує в 1939р. шестимісячні залізничні 

курси і починає працювати помічником 

машиніста. В часи Другої Світової війни  

переживає всю трагедію українського 

народу – окупацію, повстанський рух  

і в той же час мусить дбати про родину, 

якій став опорою після смерті батька. 

Яцик хотів стати добровольцем дивізії 

«Галичина», але його відмовив німець, 

мотивуючи це тим, що «там – каліцтва, 

смерть», а надто важко тому, хто ніколи 

не мав справи зі зброєю. 1944 р. Петро 

Яцик, який понад усе не хотів жити під 

совєтською владою, вирушає спершу  

в Регенсбург (Німеччина): «Не знав я тоді,  

чого можна сподіватися поза границями  

України, та у своїй голові я вірив в одне: 

як збережу себе живим, то матиму змогу 

щось зробити для справи, за яку можна  

лише мерти на рідних землях» В Німеччині 

Петро  вступив до Українського технічно 

-господарського інституту, завзято вивчав  

англійську, німецьку та іспанську мови. 

У 1947 року виїхав до Канади, і, як сам 

розповідав, вийшов у Монреалі з літака  

з «сімома долярами у кишені». Не цурався 

жодної роботи, працював у ресторані, 

відокремлюючи м’ясо від кісток, мив  

посуд, згодом – на залізниці та молочарні,  

збираючи цент до цента. Яцик швидко 

усвідомлює, що Канада це простір можли- 

востей. Заробивши трохи грошей, вони 

із партнерами Володимиром Клішем та  

Степаном Рошком відкрили українську  

книгарню «Арка». В 1954 році Яцик, нако- 

пичивши 46 тисяч доларів, забирає 

свої «активи», готуючись до справи 

більш масштабної. Після «Арки» новими  

проєктами Яцика стали меблевий магазин, 

згодом – будівельна фірма «Аккурат  

Білдерс Лтд.». З часом будівельний  

бізнес став справою його життя і приніс 

йому мільйонні статки, зробивши одним 

із найбагатших людей Канади і найба- 

гатшим українцем світу того часу. 

Крім того Петро Яцик цікавий тим, що  

є найбільшим українським жертво- 

давцем другої половини ХХ століття.  

Ще з кінця 50-х років почав направляти  

значні кошти на реалізацію різноманітних 

наукових і культурних проектів української  

діаспори.  Зокрема, його грошам завдячує  

поява у діаспорі знаменитої багато- 

томної «Енциклопедії українознавства». 

У цей проект меценат вклав близько 

300 тисяч доларів. Яцик згадував: «Тоді, 

коли українською мовою було важко 

розпродати 3500 комплектів впродовж 

30-ти років, перший том енциклопедії 

(5000 примірників) англійською мовою  

сама Канада розхапала за кілька  

місяців». Він продовжував підтримувати 

видавництво енциклопедії протягом  

десятків років, при чому робив це часом 

в доволі оригінальний спосіб – особисто 

ходив колядувати до багатих українців 

Торонто, а наколядоване перераховував 

енциклопедистам.

Петро Яцик виділив мільйони доларів 

на заснування Центру досліджень історії 

України і на видання «Історії України- 

Руси» Михайла Грушевського англійською  

мовою, спонсорував Український інститут  

при Гарвардському університеті, Центр 

досліджень історії України при Канад-

ському інституті українських студій  

в Альбертському університеті, укра- 

їнський відділ при інституті Гаррімана  

у Колумбійському університеті, український  

лекторій у Лондонському університеті,  

освітньо-наукові центри в кількох  

інших престижних університетах Заходу.  

Більшість програм, закладених та  

профінансованих Петром Яциком, діють  

і нині. Загальна сума його пожертв на  

українознавчі інституції перевищує $16 млн. 

Саме Яцик заснував Лігу українських 

меценатів, під егідою якої організував 

міжнародний конкурс знавців української  

мови. Конкурс, який тепер названо 

його іменем, став масовим і залучив до  

вивчення нашої мови українців всього  

світу. Помер бізнесмен і меценат  

в листопаді 2001 року в Торонто. За  

рік до смерті був нагороджений  

в Україні орденом Ярослава Мудрого. Відо- 

мий письменник Михайло Слабошпи-

цький писав: Петро Яцик «Українець,  

який відмовився бути бідним»

Вислови Петра Яцика: Біз-

нес – справа чесних людей. Най-

коротший шлях здобути гроші?  - 

Пограбуйте банк, то відразу  

матимете їх. Нічого йти в бізнесмени,  

якщо маєте в душі тільки мрію про  

багатство. Потрібні ще совість, знання  

і порядність. Хочеш бути бізнесменом – 

то ставай добрим бізнесменом. Вважаю 

за свій обов’язок віддячити Богові, що  

дав мені можливість бути сильнішим  

за слабших. І це також моя приємність 

– платити бідним чи слабшим, що  

я сильніший. Убогий духом не може бути 

багатим, незважаючи на те, скільки  

грошей він має. Все залежить від совісті 

людини, а не від її становища в сус- 

пільстві. Найважливіша цінність одиниці 

й держави – це сила, яку дають освіта, 

гроші й армія. Освітлюють красу, але  

рахуються тільки з силою. А ми ці  

ділянки занедбували багато-багато  

років.

КАНАДСЬКИЙ МІЛЬЙОНЕР – ПОКРОВИТЕЛЬ УКРАЇНОЗНАВСТВА
 КУЛЬТУРА
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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

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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