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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

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
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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

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

 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 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

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКА НА HEATING
  (DUCT WORK)

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

ПОТРЕБУЄМО РОБІТНИКІВ НА
ВСТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ

СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ
В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ НЬЮ-ДЖЕРСІ.

СТАБІЛЬНА РОБОТА, ХОРОШІ УМОВИ ТА 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























В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ЗАПРОШУЮТЬСЯ 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



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

В БАННИЙ КОМПЛЕКС ПОТРІБЕН:
ПОВАР, ОФІЦІАНТ, ПРИБИРАЛЬНИК 

Телефон: 215-942-4646





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





ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКА В ОФІС ІЗ ЗНАННЯМ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, КОМП'ЮТЕРА

І ВМІННЯМ ВИКОРИСТОВУВАТИ MICROSOFT OFFICE
Легальний статус! Full time job

Бажано з досвідом роботи в Logistic Company.
Телефон: 212-495-9484, 501-249-2766

В НЕВЕЛИКИЙ СКЛАД ПОТРЕБУЄМО МОЛОДОГО МУЖЧИНУ 
НА УПАКОВКУ АВТОЗАПЧАСТИН

Робота у Філадельфії. Оплата за домовленістю.
Телефон:  347-267-9609

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 ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
В НАЛАГОДЖЕНИЙ БІЗНЕС ПОТРЕБУЄМО 

ЕНЕРГІЙНИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
Обов'язковий легальний статус. Хороші умови і оплата. 

Телефон:  267-934-3435
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КУЛЕБА ПОЯСНИВ ЛАВРОВУ, КОГО МОЖУТЬ  
ПРИВЕСТИ ДО ТЯМИ ФРАНЦІЯ ТА НІМЕЧЧИНА

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів міністру закордонних справ Росії  

Сергєю Лаврову, який поскаржився, що не бачить спроб Франції та Німеччини  

"привести Україну до тями" у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі.

Відповідаючи на слова Лаврова, Кулеба заявив, що міжнародні партнери України бачать, 

кого насправді треба приводити до тями. "Останній тиждень показав: усі партнери України 

чудово бачать, що до тями треба приводити РФ.  Вони вже це роблять". 

За словами глави МЗС, міжнародні партнери, навпаки, відзначають позитивно виваженість 

України, тому "спроба РФ нав’язати Україні образ "агресора" вже провалилася".

Лавров поскаржився, що, "на жаль, кожного разу, коли зустрічається "нормандський формат"  

на рівні лідерів, або представників, або співробітників МЗС, ми не бачимо енергійних спроб 

з боку наших французьких і німецьких колег, щоб привести до тями українську сторону".

Як повідомлялося, речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Вашингтон звернувся до 

Москви з вимогою пояснити нарощування військової присутності біля кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським висловив 

стурбованість російською військовою активністю біля кордонів та запевнив його у підтримці. 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ГОТУЄ СПЕЦІАЛЬНЕ  
РІШЕННЯ ДЛЯ ЩОДО ПЕРЕХОДУ НА СТАНДАРТИ НАТО

Рада національної безпеки і оборони України готує спеціальне рішення щодо посилення 

внутрішньої роботи для переходу на стандарти НАТО.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної  

інтеграції Ольга Стефанішина на презентації дослідження центру «Нова Європа» на тему  

«Україна і стандарти НАТО. Що зроблено за президентства Зеленського».

«Наразі готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, пов’язане  

з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних  

прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи в цьому напрямку», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що одним з елементів цього рішення буде формування національної системи 

переходу на стандарти НАТО. Віцепрем’єр пояснила, що йдеться не лише про питання, які 

належать безпосередньо до компетенції Міністерства оборони, а й інших структур сектору 

безпеки і оборони, відповідальних за впровадження стандартів НАТО.

«Зокрема, цілий блок стандартів стосується захисту інформації, роботи з інформацією  

з обмеженим доступом, і тут широке поле інституцій, які мають бути залучені», - зазначила 

Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України  

Стефанішина на засіданні Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України  

доручила розпочати підготовку проєкту Річної національної програми (РНП) під егідою  

Комісії Україна-НАТО на 2022 рік та навчальних програм для держслужбовців у сфері  

євроатлантичної інтеграції.

У МІНФІНІ ЗАЗНАЧАЮТЬ ПРОГРЕС У ПЕРЕГОВОРАХ ІЗ МВФ

У Міністерстві фінансів відзначають прогрес у переговорах із Міжнародним валютним 

фондом. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, в деяких питаннях Мінфін наближається до розуміння з Фондом.

"Ми бачимо певний прогрес, останнім часом він досить успішний. І останній дзвінок, який 

був у прем'єр-міністра, він свідчить про те, що ми зараз наближаємося до розуміння з деяких  

питань, які були ще буквально місяць-два тому складно реалізувати", – пояснив Марченко та  

підкреслив, що сценарій співробітництва з МВФ для Мінфіну є основним. "Ми можемо розглядати  

інші сценарії, але вони є небажаними, адже мають відповідні наслідки", – додав Марченко.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОВІВ ТЕЛЕФОННУ РОЗМОВУ З ТРЮДО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром 

Канади Джастіном Трюдо. Глава держави висловив співрозмовнику подяку за послідовну  

підтримку України з боку Канади, яка є особливо цінною у непростий час нинішнього  

загострення безпекової ситуації на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що президент поінформував прем'єр-міністра Канади про постійні порушення 

режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських 

військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії.

"За час перемир’я, від 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло  

28 воїнів. З них 23 – у цьому році. Лише від 26 березня ми втратили 10 наших військових. 

Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати  

майбутнє України", – зазначив президент.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного 

тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.

Також глава Української держави подякував за співпрацю в межах Канадської військової 

тренувальної місії UNIFIER та запропонував розглянути можливість розширення програми 

тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових 

інструкторів у нашій країні.

Президент наголосив на важливості питання стосовно можливості отримання Україною 

Плану дій щодо членства в НАТО.

"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які 

підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом 

підтримки з боку справжніх друзів", – сказав Володимир Зеленський.

Глава Української держави ще раз запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний  

саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року та на святкування 30-річчя  

незалежності України.
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На яких об’єктивних фактах ґрунтується впевненість, 
що Росія не «переступить межу»?

Існує одразу кілька чинників, які стримують РФ від масш-
табного застосування військової сили проти України. Серед 
найбільш значущих: по-перше, ресурсів Росії не вистачить для 
проведення тривалої наступальної операції, по-друге, РФ не 
готова до утримання окупованих територій та протидії потен-
ційній партизанській боротьбі, хоча «повним ходом» готує до 
функції підтримання порядку, наприклад, свою Росгвардію.  
А до негативних наслідків окупації, крім того, додаються міжна- 
родна реакція й внутрішні суспільно-політичні проблеми, 
які моментально загостряться на тлі масових жертв серед  
російських військовослужбовців.

Чи залишить Московія Україну у спокої?
Війна заради війни, звісно, не цікавить нікого, а на нинішньому  

етапі розвитку подій Росія досить упевнено просуває та реалізує  
власні інтереси невоєнними засобами. Крім усього, це значно 
дешевше — стимулювати відповідні настрої серед українців, 
а не проводити «польові» операції.

На чому грає цей «непольовий» компонент гібридної війни?
Помітно, що Росія не дуже і приховує свої наративи. А б’є  

переважно по найбільш потрібних для неї настроях: втома від  
війни, необхідність якомога швидшого припинення конфлікту 
будь-якою ціною, поляризація суспільства за різними напрямками  
для підриву єдності та згуртованості…

Невже наша агресивна сусідка так прагне уникати  
воєнних дій?

Правда така, що в Москви руки по лікті в крові. Але там 
досить потужна військова наука, яка ретельно вивчає досвід 
сучасних воєнних конфліктів, у яких беруть участь, наприклад,  
США. І напрацювання російських військових теоретиків та 
Генштабу ЗС РФ порівняно швидко втілюють в життя. За відсут-
ності достатнього економічного потенціалу «гібридні» методи 
показали ефективність, і під час навчань Росія відпрацьовує 
свої розробки, експериментує, робить висновки.

Для чого Кремлю потрібні воєнні конфлікти?
Так сталося історично, що в Московії сформувалося  

гостре відчуття перманентної небезпеки, тому воєнний чинник 
традиційно відіграє важливу роль у стратегії цієї країни. Росія 
досить швидко переходить від політики погроз до застосування 
сили, тому цей «гопник» має безперервно нарощувати насту-
пальний військовий потенціал. Із цього стилю побудови великої 
стратегії РФ випливає інший неприємний для нас момент: для 
«виживання російської держави» та ефективної оборони їй 
потрібна стратегічна глибина. І в зону цієї активної оборони  
потрапляють усі сусіди, з інтересами яких політичне керівництво  
Росії не рахується від слова «взагалі».

Хто може приструнити державу-терориста?
Росія надто небезпечна, аби просто «прикрикнути» на неї, 

щоби «навести порядок у класі». Наприклад, стосовно України  
Кремль не приховує, що готовий виконати погрози повно- 
масштабної збройної агресії задля стримування країн НАТО  
та Євросоюзу від активних взаємин з нашою державою.

Навіть не спостерігаючи за щоденними діями РФ у зовнішній 
політиці, достатньо подивитися на положення, які задекларовані  
в основних російських стратегічних документах, наприклад,  
у Стратегії національної безпеки і Воєнній доктрині. Вони прямо 
заявляють: роль Росії у світі має зростати, а воєнний чинник  
у політиці — збільшується. Україна тут зазначена як суб’єкт — 
інструмент антиросійського впливу США і НАТО на РФ.

До якої війни готується Росія останні роки?
Воєнно-політичне керівництво РФ констатує зростання ролі 

невоєнних засобів впливу, водночас не принижуючи чинник  
сучасних технологій у воєнних конфліктах. Йдеться про  
використання високоточного ракетного озброєння, систем РЕБ, 
БПЛА різних типів та видів зброї, насамперед високоточної, 
для максимального ураження об’єктів на всю глибину оборони  
противника. Особлива увага — підвищенню ефективності  
управління військами і зброєю, автоматизації у цій сфері. 
Відзначається зменшення часових параметрів підготовки до 
ведення воєнних дій.

На основі чого росіяни формують перспективні стратегії?
Військові спеціалісти РФ уважно стежать і вивчають досвід 

бойових дій США та інших провідних країн НАТО за останні  
30 років — від операції в Перськиій затоці, коли війна остаточно  
перетворилася на надсучасний збройний конфлікт. Росія  
підлаштовує здобутий західними країнами досвід під свої  
економічні, технічні, геополітичні реалії, постійно експериментує  
та негайно впроваджує. Це перший основний напрям роботи.  
А другим чинником, міцним поштовхом для змін у російській 
армії, став власний досвід війни з Грузією 2008 року. Та війна 
показала катастрофічні провали в організації управління та  
у військовому будівництві загалом. Тож, останні роки ключові  
зусилля в рамках реформування і переозброєння ЗС РФ  
зосереджені на їхній професіоналізації — збільшенні контрактників  
і підвищенні престижу служби; інтенсифікації та насиченості 
різноманітними формами бойової і оперативної підготовки; 
збільшенні в армії та на флоті частки сучасного озброєння  
і військової техніки; удосконаленні системи управління воєнною  
організацією та підвищенні ефективності її функціонування…  
Відтоді збройні сили РФ, звичайно, не досягли паритету  
з армією США, але, за оцінками експертів, значно посилилися.

Сучасний російський спосіб ведення можливої наземної  
війни: методи й інструменти

Самі росіяни визначають кілька рис сучасної війни високої 
інтенсивності. По-перше, це зростання просторового розмаху 
одночасного ведення воєнних дій — коли замість традиційних 
фронту і тилу місцем ведення боїв стає весь театр воєнних 
дій, із масовим десантуванням, рейдами батальйонних (БТГ) 
і ротних (РТГ) тактичних груп тощо. Також росіяни планують  
масштабне застосування засобів далекого ураження та  
радіоелектронної боротьби (РЕБ). По-друге, передбачається 
використання єдиної автоматизованої системи управління, 
яка повинна випереджати нас під час ухвалення рішень —  
від виявлення цілей до завдання по них вогневого ураження. 
І по-третє, зростання відсотка високоточних засобів ураження 
— крилаті ракети тощо.

Чи можуть росіяни це ефективно застосовувати вже сьогодні?
Вони цього прагнуть. Загалом такі уявлення про сучасну 

війну розписані в чинній Воєнній доктрині РФ. Московські  
керівники активно працюють над досягненням високого рівня  
боєготовності і боєспроможності армії. Наприклад, окрема  
увага в Росії приділяється так званому початковому періоду 
війни, коли здійснюється оперативне й стратегічне розгортання, 
відбуваються перші операції. На думку російських воєнних, 
велике значення мають рішучі дії саме в цей період: завдання  
серії ударів, які дозволять захопити ініціативу і запобігти  
ефективному переходу противника до стану війни.

Які сучасні тенденції ведення війни враховує Росія?
Можна відзначити певні успіхи росіян у забезпеченні здатності  

збройних сил вести безконтактні бойові дії та в далекому  
вогневому ураженні. Вони це здійснюють шляхом ефективного  
поєднання сенсорів поля бою та ракетно-артилерійських  
і авіаційних засобів ураження. Відбувається зміна акценту  
в трикутнику «вогонь-маневр-удар силами» на перші два  
чинники під час підготовки до проведення операцій. Порівняно 
з війною в Грузії у 2008 році, російська армія посилила власну  
керованість — шляхом організаційних змін та постачання  
у війська сучасних систем зв’язку і обміну даними. Водночас 
нарощується потенціал військ РЕБ для зменшення керо- 
ваності сил противника з метою забезпечення інформаційного 
домінування на полі бою.

Брак особового складу і матеріальних ресурсів змушує 
Москву вдаватися до «гібридних» методів ведення війни. 
Як працює ця складова воєнної стратегії Росії?

Не секрет, що поряд з традиційними підходами РФ  
намагається розвивати і застосовувати нетрадиційні  
інструменти воєнної політики щодо сусідів. Найяскравіший 
приклад — парамілітарні формування і приватні воєнні  
компанії (ПВК). Перевагою таких інструментів є можливість 
заперечувати безпосередню російську присутність та участь 
у конфліктах — «іх там нєт». Ще один «плюс» — жертви  
серед парамілітарних формувань і ПВК не викликають 
такого суспільного резонансу, як втрати серед військово- 
службовців регулярної армії. Проте, з іншого боку, нетрадиційні  
інструменти можуть виявитися менш ефективними, коли 
йдеться про необхідність вести бойові дії високої інтенсивності  
проти підготовленої і оснащеної армії противника. Усе це ми  
бачили на нашому багатостраждальному Донбасі, а також 
у Сирії та Лівії. Ці ж інструменти сьогодні Росія застосовує  
і в Африці — в ЦАР і Судані.

Російська армія — ідеальна і непереможна?
Ні, російська армія далека від досягнення всіх критеріїв для 

успішної участі у сучасних воєнних конфліктах. Незважаючи 
на деякі успіхи РФ у військовому будівництві після серпневої 
війни 2008 року, Росія має проблеми з накопиченням ракетного 
озброєння, а також високоточних боєприпасів для армійської 
та оперативно-тактичної авіації. Причина полягає, зокрема,  
у фінансових обмеженнях, незважаючи на наявність відповідних  
розробок. Ті ж таки безконтактні бойові дії на оперативну  
і стратегічну глибину, масове використання високоточних  
боєприпасів є і надалі більше прагненням, ніж реальністю для 
збройних сил агресора. Проте навіть за таких умов Україні  
слід звернути особливу увагу на питання ефективної контр- 
батарейної боротьби, яка стане ключовою для підвищення  
живучості наших військ та можливості завдати відчутних  
втрат ворогу.

Російська армія: сильна чи слабка?
Це залежить від погляду і того, хто дивиться. Обмеження  

та власні об’єктивні проблеми серйозно б’ють по російській 
армії. Але після війни проти Грузії вона — в процесі рефор- 
мування та переозброєння — значно наростила потенціал для 
ведення повномасштабних бойових дій високої інтенсивності.  
Потрібно усвідомлювати, що ЗС РФ стали ефективнішим  
інструментом так званої національної великої стратегії.  
Зокрема, це стосується суміжних країн. Щодо України  
російській армії наразі достатньо демонстрацій спромож- 
ності військового потенціалу до ескалації, аби стримувати 
держави НАТО і ЄС від розвитку більш тісних взаємин із  
нашою державою. Як ми бачимо, поки що навіть одне  
це сприяє збереженню України у «сірій зоні» безпеки навіть  
без необхідності нової локальної чи повномасштабної  
агресії.

ПУТІН УЖЕ НАПАВ, АБО ДО ЯКОЇ ВІЙНИ ГОТУЄТЬСЯ РОСІЯ ОСТАННІМИ РОКАМИ
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ВІД ГАЛИЦЬКИХ ЕТЮДІВ ДО ПЕЙЗАЖІВ НЬЮ-ЙОРКА:  
(НЕ)ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК

Михайло Мороз – художник, добре відомий за межами 
України. Його твори прикрашають кабінети президента США, 
прем’єр-міністрів Канади й Баварії, Кардинальську палату  
патріарха Йосипа Сліпого. 

Митець навіть на іншому кінці земної кулі, куди віднесла його 
доля, залишався вірним серцем і душею карпатським горам 
та львівським вуличкам. Проте на Батьківщини його ім’я і його 
твори замовчувалися. Практично невідомі вони й тепер.

Народився один з найбільш обдарованих українських  
художників минулого століття 7 липня 1904 року в селі Пліхів на 
Бережанщині, в селянській родині Іллі та Парасковії Морозів. 
Освіту хлопець здобував у місцевій народній школі.

Влітку 1919 року юнак вступив до лав Української галицької  
армії, був поранений. По закінченню визвольних змагань,  
з допомогою старшого брата, склав іспити на атестат зрілості.

Хист до малювання та величезна мрія стати художником  
визначила подальшу долю Михайла. 19-річний хлопець подався 
до Львова та вступив до Мистецької школи Олекси Новаківського.  
Школа відчинила двері перед талановитою молоддю з різних  
куточків Західної України. Вона була першим українським  
художнім вишем на теренах Галичини, по суті національною 
академією мистецтв, серед вихованців якої не бракувало  
відомих згодом митців і мисткинь. 

Михайло з перших днів навчання із головою поринув у життя  
Мистецької школи. Уважно дослухався до порад вчителя,  
експонував власні твори на звітних і пересувних виставках. 
Вирізнявся активною життєвою позицією. Постать Мороза  
– завжди серйозного й зосередженого – можна побачити  
на багатьох групових світлинах учнів школи, які зберігаються  
в архіві Художньо-меморіального музею Олекси Новаківського.

Найбільш очікуваною подією в житті «новаківців» були 
літні поїздки до Космача – перлини Гуцульщини посеред  
мальовничих карпатських краєвидів. Молоді митці брали участь  
у пленерах (малюванні під викритим небом), спілкувалися  
із місцевим людом, читали лекції в Народному домі, співали 
у церковному хорі. У Космачі Мороз зустрів свою майбутню 
дружину Ірину Гаврищук. Дівчина була донькою місцевого 
ґазди Петра Гаврищука, котра закінчила львівську ґімназію 
сестер-василіянок.

Особливо старанні учні Мистецької школи Новаківського 
ставали стипендіатами митрополита Андрея Шептицького  
й продовжували студії в Західній Європі. Мороз також скористався  
такою можливістю. Впродовж 1928-1930 рр. молодий митець 
стажувався у Паризькій академії Жуліана. 

Приватна мистецька академія, яку заснував 1868 р. художник  
Родольф Жуліан, була найбільшим конкурентом цитаделі 
французького академізму – Вищої школи красних мистецтв.

Під час відвідин Парижа Мороз жив під одним дахом із  
товаришем по школі Новаківського Святославом Гординським. 
Вони разом копіювали мистецькі шедеври в Луврі, відвідували  
майстерні іменитих французьких митців та численні виставки,  
підтримували контакт з українськими художниками, що жили  
й працювали у французькій столиці. 

В наслідок літніх подорожей до Нормандії на півночі Франції 
стало захоплення Михайла морськими краєвидами, зокрема 
протокою Ла-Манш.

Коли Мороз повернувся до Львова, то долучився до численних 
виставкових проєктів, що пропагували творчість нової генерації 
українських митців. Брав участь у пересувних виставках Мистецької  
школи Олекси Новаківського містами й містечками Галичини  
(Коломия, Стрий, Самбір, Станіславів, Перемишль, Тернопіль).  
Також він був членом Українського товариства прихильників  
мистецтва (УТПМ), котре постало у 1930-1931 рр. з метою  
всебічної підтримки першої національної художньої школи краю.

Мистецький доробок Михайла, що його задемонстрували  
на виставці, високо оцінила тогочасна галицька мистецька  
критика. Так Ліна Федорович-Малицька назвала молодого  
артиста «в підході та техніці найбільш зближеним до нашого  
великого мистця [Новаківського]». Зі свого боку Микола Голубець  
пішов іще далі, проголосивши Михайла Мороза «грізним  
суперником свого вчителя Олекси Новаківського».

Мороз багато в чому залишався продовжувачем справи 
Новаківського, чиї ідеї він розвивав за допомогою власної  
малярської мови. Створював портрети, експресіоністичні пейзажі,  
натюрморти. Малював спеціальним художнім шпателем- 
мастихіном, використовуючи насичені кольором мазки.

В 1931 р. Мороз разом із товаришем Григорієм Смольським  
супроводжував учителя Олексу Новаківського під час подорожі  
Італією. Побували у Римі, Флоренції і Венеції. Молодому  
художнику поталанило побачити зблизька шедеври Ренесансу,  
від яких перехоплювало дух, а на очі наверталися сльози.  
Не менш незабутньою виявилась аудієнція у Папи Римського 
Пія ХІ. На італійську землю Михайло Мороз повторно ступить 
через три десятки років.

Після смерті Олекси Новаківського у серпні 1935 року  
у житті художника розпочався новий етап. До кінця десяти-
ліття Мороз працював офіційним портретистом митрополита  
Андрея Шептицького та інших церковних достойників.

Владика запросив Мороза оселитися на Святоюрській горі. 
Близьке спілкування із Кир Андреєм вплинуло на світогляд 
художника і водночас поповнило доробок цікавими творами 
(«Андрей Шептицький під час Служби Божої»). В 1939 р. митець  
був удостоєний посади професора мистецтва у Львівській  
богословській академії.

Роки радянської та німецької окупації пережив здебільшого 
у Космачі. За «перших совітів» експонував окремі свої твори  
на виставках у Києві та Москві, хоча слухняним адептом  
«соціалістичного реалізму» ставати не збирався. В часі  
гітлерівської окупації приєднався до Спілки українських  
образотворчих мистців (СУОМ), взяв участь у її львівських  
виставках (1942 – 1943).

Незважаючи на воєнне лихоліття, в житті митця не бракувало 
й приємних моментів. Так Михайло одружився із коханою дівчи-
ною, космачанкою Іриною Гаврищук. Незабаром у подружжя 
народився син Ігор.

Над Галичиною у 1944 році нависла хмара нової  
більшовицької окупації. Художник, не бажаючи потрапити  
до рук органам НКВД, разом із дружиною та сином покинув  
рідну землю і подався на Захід. Як згадував пізніше сам  
маестро, в Україні він залишив понад 800 олійних творів  
і кілька тисяч рисунків, більшість із яких були втрачені.

Родина Мороза спочатку опинилася у Словаччині, пізніше 
їхньою тимчасовою домівкою стала Німеччина. Чотири роки 
життя проминули у таборах для переміщених осіб на теренах 
Баварії.

У Німеччині Михайло співав у хорі українських вигнанців 
«Сурма» та продовжував займатися малярством, захопившись  
колоритними альпійськими краєвидами. 1947 року митець  
вступив до лав Української спілки образотворчих мистців 
(УСОМ). Був експонентом її виставок у Мюнхені (1946) та  
Регенсбурзі (1947 – 1948).

Коли Морози прибули до Сполучених Штатів Америки 
у 1949-му, це поклало початок найдовшому періоду творчості 
маляра. Прихистком художника-скитальця став Нью-Йорк.

Активна творча натура далася взнаки й тут: до останнього 
подиху Михайло Мороз залишався діяльним представником 
мистецьких кіл української діаспори, був членом Об’єднання 
мистців-українців в Америці (ОМУА).

Оцінити талант Мороза охочі могли на персональних  
виставках у Маямі, Нью-Йорку, Парижі, Торонто, Філадельфії. 
Впродовж 1960-1970-их рр. художник п’ять разів відвідував 
Італію, де зустрічався із патріархом Йосипом Сліпим. Виконав 
шість портретів кардинала, проєкт вітражу для церкви святих 
Сергія і Вакха, три проєкти мозаїчного оздоблення фронтону 
катедри св. Софії, понад чотири десятки краєвидів Рима та 
околиць. У 1980 р. Михайло Мороз став почесним академіком 
Римської академії красних мистецтв.

На американській землі Мороз, як і чимало інших митців- 
іммігрантів, облюбував краєвиди Гантеру в штаті Нью-Йорк, 
Кетскільські гори, що місцями нагадували рідні Карпати,  
Атлантичне узбережжя.

За словами Святослава Гординського, Мороз «не малює, 
а просто атакує полотно масивними, пастозними навалами 
фарб. І вже не природу малює, а ту колосальну вітальну силу, 
яка движе тими природними формами». 

На Заході твори Михайла Мороза прикрашали кабінети  
високих достойників на кшталт канцлера Баварії, прем’єр- 
міністра Канади чи президента США, експонувалися у багатьох 
музеях.

Зовсім іншою була картина на Батьківщині художника.  
В очах радянських чиновників від культури Михайло Мороз  
завинив у двох найтяжчих гріхах рядянського мистецтва – 
«формалізмі» та «буржуазному націоналізмі». Йшлося не  
лишень про «табу» на згадування імені одного з учнів школи 
Новаківського. Наслідком «чисток» збірки Національного  
музею у Львові в 1952-му було варварське знищення 14  
полотен митця.

Наприкінці життя художник хворів і побоювався, що вже  
не матиме можливості віддаватися улюбленій справі.  
«Малювати – це для мене боротьба за істотне. – сказав  
якось Мороз – За перемогу в зустрічі з природою…».

Помер Михайло Мороз 27 вересня 1992 році у Нью-Йорку  
на Стейтен-Айленді, маючи 88 років. Поховано його на  
українському цвинтарі в містечку Баунд-Брук, Нью-Джерсі.

Мистецьку спадщину Мороза вдова художника Ірина  
пожертвувала Українському музеєві у Нью-Йорку.
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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

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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