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VitaCare Home Health AgencyVitaCare Home Health Agency
Агентство по догляду  

за людьми похилого віку
Ми шукаємо організованих, 
дисциплінованих і дбайливих 

працівників, які змогли б їздити  
в район Conshohocken  
і Northeast Philadelphia. 

Phone:  215-953-9225215-953-9225

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040

 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа
11-я посилка безкоштовно

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD
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267-971-5807267-971-5807

РЕМОНТ 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

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

 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



НА СКЛАД МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ 

СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ТОВАРУ
працівник повинен бути відповідальним та УВАЖНИМ.
Також потрібний FRONT DESK Receptionist,

зі знанням англійської мови та володінням комп'ютера. 
Склад знаходиться в Croydon, PA, 19021 

Телефон: 855-200-0633 (Телефонувати з 10:00-16:00)
УВАГА, РОБОТА! 

БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ
СПЕЦІАЛІСТИ ДЛЯ РОБОТИ З КАМЕНЕМ! 

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ. МИ НАВЧАЄМО!
ДОЗВІЛ НА РОБОТУ ОБОВ'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



ПОТРІБНИЙ АВТОМЕХАНІК
з досвідом роботи, знанням 

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

Tелефон 215-869-7767

 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
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ І СОРАТНИКИ МОГЛИ БУТИ ПРИЧЕТНІ  
ДО ПЕРЕКАЗІВ 40 МЛН ДОЛ ВІД СТРУКТУР,  

ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОЛОМОЙСЬКИМ
Президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути 

причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом 
Ігорем Коломойським.

«Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та 
обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування 
коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Зеленського 
та його соратників», – вказують розслідувачі.

Повідомляється, що понад 600 журналістів з усього світу упродовж року 
досліджували 11,9 мільйона офшорних документів, які стали публічними після 
витоку, так званих Pandora Papers.

Як йдеться у фільмі-розслідуванні, журналістам вдалося визначити кінцевих 
власників офшорів, які могли отримати гроші – ці кошти могли бути частиною 
операції з виведення та відмивання грошей «Приватбанку».

Документи підтверджують, що у 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад 
десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. Досі невідома 
фірма Maltex Multicapital Corp була порівну поділена між фірмами Зеленського, 
братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного «кварталівця» — сценариста 
і режисера продуктів студії Андрія Яковлева. Номінальним власником центру 
мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був 
нинішній голова СБУ Іван Баканов. Саме він, вказують розслідувачі, підписав 
так звану «трастову декларацію» — документ, який фіксує відносини між номі- 
нальним та реальним власником компанії. Як з’ясували журналісти із документів  
Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до 
статутного капіталу.

«Водночас офшорні компанії, які, ймовірно, перераховували кошти «кварталівцям», 
підозрюють у відмиванні мільярдів з «Приватбанку», співвласником цього банку 
раніше був Ігор Коломойський. Крім того, переказ грошей відбувався через кіпрську 
філію «Приватбанку» — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові 
документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників «95 кварталу» 
мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Володимира Зеленського також могли 
бути частиною історії з відмиванням брудних грошей».

Журналісти запевняють, що намагалися отримати коментарі від усіх фігурантів 
розслідування, але відповідь отримали лише від Бориса Шефіра, який заявив, що 
почав закривати офшорну частину бізнесу. Також журналісти кажуть, що не змогли 
отримати позицію від Володимира Зеленського, а в його канцелярії повідомили, 
що «відповіді не буде».

Позаторік народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що 41 мільйон доларів 
із «Приватбанку» за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії  
«Квартал 95» Володимира Зеленського. Тоді він не назвав джерела, але виклав 
у мережі номери контрактів і дати банківських переказів.

Критики Володимира Зеленського неодноразово закидали чинному президенту 
лояльність до Ігоря Коломойського, з телеканалом якого нинішній голова держави 
співпрацював до свого обрання навесні 2019 року. Саме в ефірі «1+1» у новорічну 
ніч Зеленський оголосив, що має намір балотуватися на посаду президента України. 
Коломойського називають творцем і спонсором президентства Зеленського (хоча 
і він, і сам Зеленський це заперечують).

УКРАЇНА ТА ЄС ОБГОВОРЮЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ СПІЛЬНОЇ 
ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНОЇ МІСІЇ – МЗС

Київ обговорює з Євросоюзом створення військово-навчальної місії ЄС в Україні 
як один із варіантів співпраці в рамках Спільної політики безпеки і оборони блоку. 
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Українська та європейська сторони нині обговорюють різні модальності подальшої 
взаємодії. Одна із можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії 
Євросоюзу в Україні. Така місія могла би охопити сфери, наразі непокриті EUAM. 
Насамперед, йдеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки 
українських військовослужбовців.

Речник МЗС додає, що контакти з цього приводу тривають. Згідно з позицією 
відомства, створення військово-навчальної місії «відповідає стратегічним інтересам 
як України, так і ЄС».

Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України 
(EUAM) почала працювати в Україні в грудні 2014 року в рамках Спільної політики 
безпеки і оборони ЄС.

РАЗУМКОВ ПОВІДОМИВ ПРО ЗАПУСК ПРОЦЕДУРИ 
ВІДКЛИКАННЯ ЙОГО З ПОСАДИ СПІКЕРА ВР

За поданням голови парламентської фракції партії "Слуга народу"  
Давида Арахамії запускається процедура відкликання Дмитра Разумкова  
з посади Голови Верховної Ради.

Відповідний документ у Фейсбуці оприлюднив Разумков.
"За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура 

відкликання Голови Верховної Ради України з посади", – зазначив Голова ВР.
Він укотре наголосив, що процедура його відкликання з посади спікера 

відбуватиметься виключно згідно із законом та Регламентом ВР.
Народні депутати з фракції "Слуга народу" на дводенному виїзному засіданні 

у Трускавці 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання 
з посади Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. За інформацією речниці 
фракції "СН" Юлії Палійчук, під колективною ініціативою народних депутатів щодо 
відкликання Разумкова з посади спікера парламенту було зібрано 197 підписів.

Головною кандидатурою на посаду очільника парламенту є перший віцеспікер 
Руслан Стефанчук.

ОПЕРАТОР ГТС СПРОСТОВУЄ ІНФОРМАЦІЮ  
ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНЗИТУ ГАЗУ ДО УГОРЩИНИ

Інформація про відновлення транзиту газу з Росії до Угорщини не відповідає 
дійсності. 

Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної 
системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"В пресі поширюється інформація про те, що Газпром відновив транзит газу через 
Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік 
газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими 
трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ", – написав Макогон.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2021 року зупинено транзит природного газу 
територією України у напрямку Угорщини. Угорщина уклала з Росією контракт 
на постачання газу в обхід України і отримуватиме по 3,5 млрд кубометрів на рік 
через Сербію по газопроводу «Турецький потік» і його сухопутному продовженню 
та 1 млрд кубометрів – через Австрію.
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Мирні переговори щодо завершення війни на 
Донбасі не дають очікуваних результатів, адже Росія 
блокує будь-які спроби вийти на компроміс хоча б 
в окремих питаннях. На ситуацію могла би вплинути 
зустріч лідерів Нормандського формату, шанси на 
проведення саміту найближчим часом невеликі. Зате 
знову все частіше звучить ідея про прямі переговори 
Володимира Зеленського зі своїм російським візаві.

Що відбувається між Україною і Росією на даному 
етапі в принципі складно назвати "відносинами". 
Останній офіційний контакт президентів двох держав 
відбувся 26 липня 2020 р. Тоді Зеленський і Путін по 
телефону обговорили "всеосяжне припинення вогню" 
на Донбасі і необхідність дипломатичних зусиль для 
завершення війни.

Вже більше року на Сході України тривають 
активні бойові дії, а ось мирні переговори, схоже, 
перейшли в "заморожену" стадію. Українська сторона 
в консультаціях на рівні Нормандського формату 
і Тристоронньої контактної групи пропонує всілякі 
варіанти для того, щоби зрушити ситуацію з мертвої 
точки. Але росіяни на поступки йти поки не готові 
і майже у відкриту загрожують ескалацією конфлікту.

З іншого боку Кремль змінює свою риторику 
і це добре видно в динаміці. Так якщо ще влітку  
можливість зустрічі президентів РФ і України там 
практично висміювали, після Кримської платформи 
і візиту Зеленського в США – почали висувати умови. 
Сам факт її необхідності вже ніхто не заперечує.  
Зараз питання вже швидше в порядку денному, 
форматі і даті таких перемовин.

"Безумовно, важливо, щоби ця зустріч відбулася, 
хоча ми постійно чуємо від офіційних осіб Росії, що їх 
не влаштовує адженда або якісь питання вони не готові 
проговорюватии. Але наші "відносини" знаходяться 
в такій стадії, коли просто потрібно, якщо є бажання 
і політична воля припинити війну і дотримуватися 
міжнародного права, сідати і говорити про це", – 
заявив днями глава Офісу президента (ОП) і радник 
в Нормандському форматі Андрій Єрмак.

Перехідний період
"Президент України Володимир Зеленський 

не чекає "доброї волі" президента Росії 
Володимира Путіна, а нав'язує власний порядок 
денний переговорів. Україна веде активну 
дипломатичну боротьбу за повернення Донбасу 
і Криму на українських умовах. Ми активно працюємо 
з партнерами над організацією Нормандського 
саміту і в цілому над створенням умов, які 
змусять Кремль піти на серйозні переговори про 
припинення агресії", – сказав глава МЗС України  
Дмитро Кулеба.

Ще буквально два роки тому подібних заяв нова 
українська влада намагалася уникати. За спогадами 
одного з представників команди Зеленського  
першого складу, тоді в оточенні президента 
домінувала концепція "не злити росіян" – зберігалася 
надія, що з Кремлем можна вести цивілізовані 
переговори, крок за кроком домагаючись потрібного 
державі результату.

І перші спроби, здавалося, дійсно увінчалися 
успіхом. Обміни полоненими з РФ і бойовиками, 
перший за кілька років саміт "нормандської четвірки" 
в Парижі, розведення військ на окремих ділянках – 
гарний початок для перезавантаження мирного 
процесу. Але практика показує, що Росія ніколи нічого 
не робить просто так.

Паралельно Москва домагалася включення 
"формули Штайнмаєра" в українське законодавство, 
створення Консультативної ради при ТКГ, мабуть,  
щоб перевести переговори у формат "Україна – 
"ЛДНР", і поставок води в Крим. На перший погляд 

невеликі поступки могли би стати міною уповільненої 
дії, і команда Зеленського на них не пішла.

Коли Київ спробував перевести ситуацію 
в конструктивне русло, Кремль пішов у глуху оборону, 
нівелювавши мирний процес. Час тут грав на руку 
росіянам, адже президент України після Паризького 
саміту в грудні 2019 р. заявив, що має намір закінчити 
війну за рік за допомогою переговорів або в іншому 
випадку потрібно буде міняти стратегію. У Москві 
цьому застереженню належної уваги, мабуть, не 
приділили.

Коли дипломатичні зусилля на цьому фронті 
перестали приносити очікуваний результат – команда 
Зеленського перейшла в наступ. Підсумком стали 
санкції і кримінальні справи проти російських "агентів 
впливу", пошук нових союзників і зміцнення зв'язків зі 
старими, тиск на Кремль через всі можливі майданчики 
і одномоментна заміна майже всього керівництва армії 
на бойових генералів. При цьому Київ чітко заявив, 
що війну потрібно закінчити мирним шляхом, але і на 
"заморожений конфлікт" не згоден.

"Українська сторона при повній підтримці наших 
західних друзів наполягає на мирному рішенні і на 
тому, що воно може бути знайдено. Україна буде 
послідовною – і буде використовувати всі наявні 
інструменти для того, щоб повернути Росію до 
реальних переговорів і до досягнення адекватних 
домовленостей, здатних привести до миру на Донбасі. 
Немає альтернативи "воювати або домовлятися", є 
альтернатива "домовитися зараз" або "домовитися 
пізніше", – пояснив виданню радник глави ОП  
Михайло Подоляк.

Висадка в Нормандії
Всі стратегічні рішення щодо конфлікту на 

Донбасі обговорюються на рівні Нормандського 
формату. Тому одне з найчастіших запитань до 
дипломатів і політиків, причетних до цього процесу: 
коли відбудеться наступний саміт? Українська 
сторона сподівалася, що ще цього року, до відходу  
Ангели Меркель з поста канцлера Німеччини. Адже 
за столом переговорів залишилося тільки дві людини, 
які були свідками укладення Мінських угод, до яких 
і прив'язане врегулювання, – Меркель і Путін.

Також давно звучить ідея розширити "Норманді"  
за рахунок США. Очікувано Росія особливого 
ентузіазму з цього приводу не проявляє, резонно 
побоюючись, що формат "4+1" на ділі буде 
виглядати як "четверо на одного". Та й сама Америка 
відповідає на цю пропозицію в дуже обережних 
формулюваннях. Більш імовірно, що залучення 
Штатів до переговорів з "українського питання"  
буде проходити в паралельному треку по лінії  
Вікторія Нуланд – Дмітрій Козак.

Що стосується зустрічі лідерів Німеччини, Франції, 
України та Росії, то на даний момент вона виглядає 
малореалістичною. Прес-секретар президента РФ 
Дмітрій Пєсков вже заявив, що переговори повинні 
бути добре підготовлені, адже "саміт заради саміту не 
має сенсу". Водночас він підтвердив, що підготовкою 
займаються як міністерства закордонних справ, так 
і політичні радники.

Крім позиції Росії, процес, очевидно, ускладнюється 
і тим фактом, що Німеччина формує новий уряд, 
отримавши нового канцлера. А Франція готується 
до президентських виборів. Так що не виключено, що 
зустріч "нормандської четвірки" може бути відкладена 
і до другої половини наступного року. Але навіть 
якщо вона відбудеться в найближчі місяці, проривів 
очікувати не варто.

Швидше відновиться складний і в'язкий 
переговорний процес, але проблема в тому що 
Німеччині та Франції  потрібні історії успіху в цьому 

напрямку. Якщо це просування за рахунок України, 
то для нас це неприйнятно, а Путін навряд чи піде 
на якісь компроміси, ми не бачимо ніяких передумов 
для цього. Тому максимум, що можливо, це чергові 
домовленості про припинення вогню на Донбасі 
і активізацію переговорів.

Дістати Путіна
При цьому сказати, що переговори між Росією 

і Україною на даному етапі взагалі заморожені, 
теж не можна. Єрмак досить регулярно контактує 
безпосередньо з Козаком або в більш широких 
форматах за різними темами. Адже Донбас і Крим 
залишаються ключовими, але не єдиними пробле-
мами, які потрібно вирішити між двома країнами.

Наприклад, вже зараз потрібно домовлятися про 
продовження газового транзиту через українську ГТС 
після 2024 року. Також є ряд невирішених питань, які 
стосуються економічних взаємодій, транспортного 
сполучення, транзиту з/в країни Центральної Азії, 
демаркації кордону. Окрема проблема – наближення 
інтеграції України в європейську енергосистему.

Все це можна вирішити тільки на переговорах 
президентів України і РФ. Примітно, що Путін і сам 
говорив, що така зустріч потрібна, проте в Кремлі 
завжди додають, що обговорення не може стосуватися 
питань Донбасу, а тим більше Криму. Така позиція, для 
Києва, очевидно, неприйнятна. Однак на Банковій все 
одно вважають, що розмова можлива за всіма темами, 
адже Кремль вже торгується про порядок денний.

"Ми хочемо вийти на прямі переговори з Путіним. 
Цілком можливо зустрітися в кінці цього року або на 
самому початку наступного. Нам потрібно зрозуміти 
в принципі: ми можемо про щось домовитися чи ні", – 
пояснив співрозмовник в оточенні Зеленського.

Москва час від часу говорить про необхідність 
"нормалізації відносин", якій нібито чинить опір Київ. 
Однак питання війни і окупації там виводять за дужки, 
не розуміючи, що будь-який конструктив неможливий 
поки стріляють на Донбасі, сказав Фесенко. На його 
думку, в Кремлі не можуть визнати, що відносин "як 
раніше" між Україною і Росією більше не буде ніколи.

"Все залежить від того, як на цю проблематику може 
по-новому подивитися президент Росії. Від нього 
залежить, як він оцінює ризики або переваги будь-яких 
кроків. На сьогоднішній день жодного сигналу про те, 
що він готовий змінювати свої підходи – немає. Тому 
шансів на проведення більш активних переговорів 
в рамках будь-якого майданчика, які можуть дати 
позитивний для України результат в плані зміни позиції 
Росії, я поки не бачу", – зазначив колишній глава МЗС 
Костянтин Грищенко.

За його словами, Україна повинна знаходити нові 
можливості вплинути на ситуацію, виходячи зі змін 
на глобальному рівні. Мова про відносини США і 
Росії, протистояння з Китаєм, настрій всередині 
американського Конгресу до української проблематики 
і навіть готовність Європи прив'язувати вирішення 
важливих для Кремля питань до зміни його позиції, як 
мінімум, до війни на Сході України. Відповідний момент 
може виникнути коли завгодно, але працювати над 
цим потрібно постійно, при цьому не забуваючи хто 
знаходиться по той бік столу.

"Росія маніпулює, бреше, вона цинічна. Але іншої 
Росії немає. Саме така Росія веде війну і агресію 
проти України. Тому потрібно вести переговори у 
всіх можливих форматах про припинення війни. Ми 
активно створюємо разом з партнерами умови, які 
змусять Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам 
доведеться створити для неї серйозні проблеми", – 
резюмував міністр закордонних справ України  
Дмитро Кулеба.

ТОКСИЧНІ СТОСУНКИ. ЩО ЗАВАЖАЄ ЗУСТРІЧІ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ПУТІНА І НАВІЩО ВОНА ПОТРІБНА

Володимир Фесенко
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МАГІЧНА ТРЕМБІТА ТА ЗОЗУЛЬКА: ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЬ УКРАЇНСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ

Народна музика – це та частина культури, яка 
приховує таємниці або розкриває секрети цілих епох 
та народів. У музиці сховані всі радощі та печалі 
поколінь. Пропонуємо Вам згадати, що допомагає 
іншим дізнатись про почуття українського народу. 
Наша країна має унікальний арсенал народних 
інструментів. І вони надали особливий характер та 
колорит нашій культурі.

Сопілка стала широко розповсюдженою серед 
українців ще у часи Київської Русі. Взагалі вона 
є одним з найдавніших духових інструментів. За 
деякими припущеннями, на території сучасної України 
вона вперше з’явилась ще 20 тисяч років тому. Також 
згадки про неї зустрічаються у літописах ХІ століття, 
українських народних піснях, казках, легендах та 
думах.

Цимбали. Учені заявляють, що цьому інструменту 
вже понад три тисячі років. До України він потрапив 
у середні віки. Досі тривають суперечки щодо того, 
як цимбали потрапили в Україну. За однією версією, 
цимбали увійшли на Закарпаття з території Угорщини, 
а вже потім поширились на Гуцульщину та Галичину. 
Інша гіпотеза наполягає, що цей струнний інструмент 
потрапив в Україну з Білорусі, куди ще у ХІІІ столітті 
їх могли привезти музиканти хрестоносців. Цимбали 
являють собою струнний музичний інструмент, який 
складається з дерев’яного корпусу та натягнутих над 
ним струн. 

Зазвичай, верхня частина виготовляється з ялини 
або смереки, а нижня — із явору.

Бугай. Достеменно невідомо, коли з’явився бугай. 
Він використовувався у побуті й у чехів, й поляків, 
й румунів. Але у нас він зберігся переважно у Західній 
Україні. Інструмент мають робити самі виконавці. Для 
цього необхідне дерев’яне барильце, яке з двох боків 
треба обтягнути шкірою. Потім до одного з боків по 
центру додають пучок конячого волосся. Після цього 
один музикант бере інструмент під руку, а інший смикає 
руками за волосся. Так, виходить ревучий звук, який 
нагадує ревіння бугая. Але, щоб звук був більш повним, 
перед початком гри виконавець має намочити руки.

Бандура – це оригінальний український інструмент, 
який набрав популярності ще у XVI сторіччі. Він 
виглядає, як овальний корпус з грифом, на якому 
розташовані кілки для басових струн та приструнків 
зі стабільною висотою звуку. Бандура – це як струнне 
фортепіано, на ній також можна брати акорди та 
грати всіма пальцями одразу. Є декілька варіантів 
гри на бандурі. Зокрема, харківський та чернігівський. 
У першому випадку інструмент тримають вертикально, 
притискають до грудей та грають по всіх струнах обома 
руками. А другому – бандуру розгортають ліворуч, 
і таким чином лівою рукою грають на басах, а правою – 
лише на приструнках.

Зозулька. Ми звикли, що зозулька є здебільшого 
дитячою іграшкою. Але така “забавка” має велику 
історію. Зозульки виробляють із глини та надають 
їм форму різних тваринок, пташок та хатинок. В них 
є спеціальні отвори. В основний вдувають повітря, 
а з маленьких, які розташовані по боках інструменту, 
вилучають звуки різної висоти. Висота звуку залежить 
від того, який з отворів у момент гри закритий чи 
відкритий.

Гудок є прообразом скрипки та одним з найдавніших 
струнних смичкових інструментів. Всі звуки на ньому 

видобуваються за допомогою лукоподібного смичка. 
Цей дивовижний інструмент зображений на фресках 
ХІ століття у Софійському соборі. А це свідчить про 
те, що з’явився він на території сучасної України ще 
задовго до цього. На гудках грали переважно веселу 
танцювальну музику.

Трембіта є гуцульським духовим музичним 
інструментом. Досі лишається поширеним 
інструментом на сході українських Карпат. 
У середньому довжина трембіти складає три метри, 
але вона може сягнути й восьми. До речі, від довжини 
інструменту залежить й висота звуку. На вузький кінець 
трембіти встановлюють дерев’яний або металевий 
мундштук. Виготовляють її зі смереки та обгортають 
березовою корою. Але вважається магічною та 
трембіта, яка виготовлена з “громовиці” – дерева, 
у яке потрапила блискавка.

Раніше трембіта була єдиним засобом зв’язку між 
вівчарами. За допомогою інструменту вони могли 
оповіщати про своє місцеперебування, а також 
попереджати про небезпеку. Звук трембіти може лунати 
на 50 кілометрів.

Цікавою є історія виникнення трембіти. Легенда 
розповідає, що колись дуже давно покохали один 
одного парубок та дівчина. Але через деякий час 
родина молодої красуні перебралась до Говерли, 
а сім’я, де виріс юнак, попрямувала у Бескиди. 
Сумуючи за коханою, хлопець вигадав трембіту 
із силою громовиці. Як гукне – чути аж на Говерлі. Але 
згодом юнак загинув у бої з диким звіром, а дівчина 
про це не знала. Марно чекала вона коханого, а потім 
взяла свою трембіту та піднялась на Говерлу. Відтоді 
ніхто її більше не бачив. І кажуть, коли у Карпатах 
гинула чиясь любов, то з Говерли було чути печальний 
звук трембіти…
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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

Job Description
The Mechanic/A&T Technician is responsible for mechanical 
assembly of our custom designed equipment and testing this 
equipment to a specified set of conditions. 
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Maintenance Mechanic / Assembly and 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 CURRENTLY OFFERING A $4,000 NEW HIRE BONUS. 
$2,000 WILL BE PAID AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF 
90 DAY PROBATION PERIOD AND $2,000 AFTER SUCCESSFUL 
COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.
All employment offers are contingent upon successful 
completion of our pre-employment  
physical and drug screening.
This position has a starting salary between  
$18 and $28/hour depending on experience.

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 3 years experience in  

a technical field 
•	 Ability to read/work from 

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

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

•	 Must speak fluent English

PLEASE SEND YOUR RESUME TO:  
accounts@fluitron.com.




