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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
Необходимо минимальное знание Английского языка.
зарплата $15-$17 в час. Бонус! Медицинская страховка! 
Оплачиваемый отпуск! 
Возможность карьерного роста!
Легальный статус обязателен.

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования

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

VitaCare Home Health AgencyVitaCare Home Health Agency
Агентство з догляду за людьми похилого віку

Ми шукаємо організованих, 
дисциплінованих та дбайливих 

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

Phone:  215-953-9225215-953-9225
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Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union 
Український банк - 70 років довіри!

Запрошує кожного стати 
частиною української спільноти

РАЗОМ

З ВАМИ
Відкриття рахунків за українським 

закордонним паспортом!

Розпочнемо діалог щодо 
фінансових послуг

Телефон 215-725-4430
ukrfcu.com/welcome

Federally Insured by NCUA

Про Нас
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У АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ПОТРЕБУЄМО: 

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

                 PENNSYLVANIA LICENSE IS REQUIRED.
           ПРЕКРАСНІ УМОВИ ПРАЦІ.
                             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 

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 $ 225 В ДЕНЬ.
  ОПЛАЧУЮТЬСЯ ВІДРЯДЖЕННЯ.

Оплата кожні 2 тижні. Кар'єрний ріст.
Телефон: 267-621-8054



ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ПО ПОСТАЧАННІ БЕНЗИНУ  
ШУКАЄ ДИСПЕТЧЕРА

PART TIME JOB. РАБОТА В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ  
И В ВЫХОДНЫЕ ДНИ. 

НЕОБХІДНЕ: ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ. 
                             ДОСВІД РОБОТИ HAZMAT

ОФІС ЗНАХОДИТЬСЯ В CHERRY HILL, NEW JERSEY. 
Деяку роботу можна виконувати дистанційно. 

Телефон: 609-502-1789



ALEX&SON   
ВСІ ВИДИ РЕМОНТНО- 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ  

✔ Електрика, сантехніка, вікна, двері, підлога.
✔ Переобладнання ванни,
   кухонь, бейсментів.
✔ Усунення проблем каналізації.
✔ Ремонт та заміна heaters та бойлерів
Гарантія та доступні ціни. 

267-596-4829 Алекс

У ВЕЛИКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНУ
                        КОМПАНІЮ   

що працює у 15 штатах
Потребуємо

ПРАЦІВНИКІВ TOWERS CLIMBING  
для роботи на вежах мобільного зв'язку.

З досвідом роботи і без. 
Стабільна і висока оплата праці.

Також запрошуємо до співпраці SUBCONTRACTORS на вигідних умовах.
ЧЕКАЄМО НА ВАС.  

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 732-642-3300



FAVORITE HOME CARE 
запрошує на роботу HOME HEALTH AIDS.

Вільний графік роботи. Необхідне знання 
розмовної англійської та російської мови.

ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ.
За додатковою інформацією звертайтеся

за телефоном: 267-839-0011 



В АВТОФАРБУВАЛЬНИЙ ЦЕХ (AUTO BODY SHOP)  
потрібен КВАЛІФІКОВАНИЙ АВТОМАЛЯР з досвідом роботи. 

Хороші умови праці, 
дружній колектив, стабільна оплата, 

можливість кар'єрного росту.
267-504-2458



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



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

ПРОДАЮТЬСЯ АВТОМОБІЛІ:
1) NISSAN Verza, 2012 р., всього 412 ML. Ціна: $7,500.
2) NISSAN Juke, 2016 р., 34K/ML. Ціна: $9,500.
3) TAYOTA Yaris, 2019 р., 12K/ML. Ціна: $12,500.

Телефон: 215-966-9640






ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ХІТЕРІВ І КОНДИЦІОНЕРІВ
ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

FULL OR PART - TIME JOB
Висока оплата праці.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: 267-528-9295



ЗДАЄТЬСЯ В РЕНТ однокімнатна квартира  
В ДУПЛЕКСІ.

Паркетна підлога, центральний кондиціонер, близько до транспорту.
У вартість ренту входять усі комунальні послуги. 

Тел. 215-601-9520 

ЗДАЄТЬСЯ В РЕНТ 2-Х КІМНАТНА КВАРТИРА.
НА 2-МУ ПОВЕРСІ ДУПЛЕКСУ, БАЛКОН.

ВСЕ У ВІДМІННОМУ СТАНІ. ПАРКЕТНА ПІДЛОГА. 
ПАРКУВАННЯ, ВЕЛИКИЙ BACKYARD.
РАЙОН TOMLINSON, ZIP CODE 19116. 

З 1 жовтня.
ТЕЛЕФОН 215-601-9520



У ТРАКОВУ КОМПАНІЮ ПОТРІБЕН ДИСПЕТЧЕР.
Також запрошуємо до співпраці  

ВЛАСНИКІВ ТРАКІВ.
Хороші умови та оплата праці.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном 267-636-9990





ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
FORTUNE AUTO REPAIRS 

Здійснює ремонт всіх  марок і моделей 
автомобілів, включаючи лімузини і траки.

Гальма, мотори, трансмісія, ремонт і заміна муфти,  
геометрія коліс, налаштування та заміна мастила.

Всі, хто звертаєтиметься за цим оголошенням, знижка 10%.
Чекаємо на Вас! Телефонуйте 215-259-5139

КОМПАНІЯ  JN DISTRIBUITOR
ПРОПОНУЄ  

$820 НА ТИЖДЕНЬ (НА СТАРТ) 
РОБОТА НА СКЛАДІ ТА РОЗВЕЗЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ  У МАГАЗИНИ. 
Є ПЕРСПЕКТИВА РОСТУ ІЗ  ПІДВИЩЕННЯМ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. 

В НАЯВНОСТІ СИСТЕМА БОНУСІВ
Телефонуйте: 215-335-3584
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УКРАЇНА РОЗГЛЯДАЄ ВАРІАНТ ЗУПИНКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС

Україна розглядає можливість зупинки Запорізької АЕС, тобто єдиного працюючого 
зараз енергоблока №6, якщо це буде необхідно.

Про це повідомляється з посиланням на виконувача обов’язків голови 
Державної інспекції ядерного регулювання, головного державного інспектора з 
ядерної та радіаційної безпеки Олега Корікова на брифінгу.

"Розглядається варіант зупинки станції. Якщо виникнуть відповідні умови, які 
потребуватимуть зупинки, енергоблок №6 буде зупинений", - сказав він.

Зазначимо, що Запорізька АЕС втратила зв'язок з енергомережею України, вона 
працює лише на забезпечення власних потреб в електроенергії.

"Це проектний режим, але подальше погіршення ситуації без живлення ЗАЕС 
від зовнішнього джерела призведе до того, що ми будемо вимушені експлуатувати 
резервні дизельні станції, щоб забезпечити струмом наші системи безпеки", - 
сказав Коріков. Він зазначив, що для потреб станції необхідно чотири цистерни 
дизпального на добу. Такий обсяг дуже проблематично завозити через лінію 
зіткнення на ЗАЕС.

"Ми можемо потенційно потрапити в ситуацію, коли закінчиться дизель, і це може 
призвести до аварії з пошкодженням активної зони реактора і викидом радіоактивних 
продуктів до навколишнього середовища. Це матиме не лише наслідки для території 
України, а й транскордонні наслідки", - зазначив держінспектор.

Він також зауважив, що внаслідок обстрілів росіян були пошкоджені усі чотири лінії 
видачі потужності Запорізької АЕС, лінії зв'язку станції з тепловою електростанцією 
і лінії видачі потужності теплової електростанції.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна не 
розглядатиме питання контрольованої зупинки ЗАЕС, адже станція забезпечує 
електроенергією дві області України.

Нагадаємо, що МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС. 
В ньому агентство закликало до повного припинення обстрілів ЗАЕС, яке мають 
намір узгодити зі сторонами конфлікту.

Також місія зауважила необхідність створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС, що 
не ідентично демілітаризації.

В Мінекономіки зазначили, що рекомендації МАГАТЕ можна впровадити лише за 
умови повного повернення ЗАЕС під контроль України.

ТАТАРСТАН І ЧЕЧНЯ: ДАНІЛОВ НАЗВАВ РЕГІОНИ РФ,  
ЯКІ ВИСТУПАЮТЬ ПРОТИ ПУТІНА

Він заявив, що російська влада знає про проблеми в низці регіонів, оскільки в разі 
їх наростання це закінчиться розвалом Росії.

У низці регіонів Росії зріє невдоволення режимом президента країни 
Володимира Путіна.

Про це повідомив в інтерв'ю секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.
За його словами, українська влада має дані соцопитувань, що проводяться 

російськими спецслужбами на території РФ. З них випливає, що в Росії починають 
з'являтися території, які "готові звільнятися від колоніального стану".

"У нас є перша, скажімо так, десятка цих регіонів. Ми розуміємо, хто буде, умовно 
кажучи, в авангарді всіх процесів", - сказав Данілов.

"Причому Україна в цьому практично фізично не бере участі, те, що робить Путін, 
він сам своїми діями розвалює РФ", - вважає Данилов.

Він підкреслив, що є території, які не підтримують режим Путіна і їх відсоток 
зростає - на першому місці серед таких знаходиться Татарстан, а на другому - 
Чечня. 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОВІВ ТЕЛЕФОННУ РОЗМОВУ З ШОЛЬЦОМ – 
ПРО ЩО ГОВОРИЛИ

Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили 
плани щодо посилення оборонних спроможностей України.

Про це глава Української держави повідомив у Твітері.
“Провів телефонну розмову з бундесканцлером Олафом Шольцом на широкий 

перелік тем. Зокрема, подякував за підтвердження €5 млрд макрофіну від 
ЄС, розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. Обговорили плани 
щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України”, - зазначив 
Зеленський.

Як повідомлялося, Європейська комісія оприлюднила пропозицію щодо виділення 
наступних 5 мільярдів євро із загального пакета макрофінансової допомоги у 
9 мільярдів євро, який був погоджений раніше на рівні Європейської ради.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОСИВ ТРАСС ВІДВІДАТИ УКРАЇНУ

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ліз Трасс скоординували подальший 
тиск на Російську Федерацію.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.
"Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним  

прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Запросив її в Україну. Висловив  
подяку народу Великої Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку 
України. Важливо, що Велика Британія готова до її подальшого посилення. Приділили 
увагу безпековим гарантіям", - заявив Зеленський.

Також, як повідомив глава держави, під час розмови йшлося про участь Британії 
у відбудові України.

"Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути 
винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. 
Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, прем'єр-міністром Великої Британії 
стала Елізабет Трасс. Раніше вона очолювала МЗС.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку.
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Широкомасштабна російська агресія оприявнила 
кризу у міжнародній колективній безпеці загалом й 
європейській континентальній безпеці зокрема.

Далекоглядною і очевидною відповіддю на ці 
виклики є формування нового оборонного союзу 
(поза структурами НАТО і ЄС) у трикутнику 
між Балтійським, Адріатичним і Чорним морями 
(у перспективі ще й Каспійського), де одну з 
провідних ролей відіграватиме Україна, чиє 
військо просто зараз гартує своє тіло і дух у 
важких боях із окупантами. У лавах нашої армії 
воюють й іноземці, серед них і представники фіно-
угорських народів (фіни, естонці, угорці, ерзяни, 
карели тощо), для яких опір диктатурі та потяг 
до свободи – життєвий імператив, credo, що 
спонукає боротися до переможного кінця, а отже, 
дезінтеграції та фрагментації ресурсної федерації 
Московії.

Ці останні на еміграції згуртувалися у Лігу вільних 
націй, покликану зрушити справу демонтажу 
російської державності, на місці якої постануть нові 
не штучні утворення із реальним суверенітетом, 
правом на самовизначення (принцип презумпції 
суб’єктності). Українці підтримують їхню 
ініціативу зокрема й для того, щоби корінні народи 
більше не були «гарматним м’ясом», витратним 
матеріалом деспотичного режиму, які гинуть ні за 
що у донецьких і таврійських степах.

Як колись у минулому сформований нашою 
Організацією Українських Націоналістів  
Антибільшовицький Блок Народів, так і нині 
Ліга вільних націй не потребує апелювання до 
чогось задля наділення їх власним суверенітетом, 
бо об’єднання навколо ідеї боротьби за свободу і 
політичну суб’єктність уже провокує кумулятивний 
ефект, який мусить бути підтриманий не тільки 
українцями, а й одержавленими фіно-уграми: 
естонцями, фінами та угорцями.

Фіно-угорське пробудження, підживлене всена-
родним опором українців у цій неоголошеній  
війні, – загрози, якої боїться Кремль! Так було двічі 
в історії: у 1917-му і 1991-му, а отже, зараз утретє 

(можливо, востаннє) випала доля завершити 
розпад імперії, завдавши остаточного удару по 
великодержавному й неоколоніальному реваншизму 
Московії, котра ігнорує етнічну проблему і мовно-
культурне різноманіття штучного утворення 
РФ, посталого на руїнах СССР. Уже ні для кого 
не секрет, що революційний національний вибух 
серед пригноблених «росіянами»/«русскімі» корін-
них народів, зокрема і фіно-угорських, є міною 
сповільненої дії для всієї державної структури 
ґебістського режиму, провіщуючи його смерть.

Західні сусіди України (Польща, Фінляндія, країни 
Балтії, Чехія, Словаччина, Словенія, Хорватія та 
Румунія) зголосилися по максимуму вкластися 
у нашу перемогу над агресором, муруючи 
фундамент союзу Міжмор’я. У цю перспективу 
чудово вписується і здобуття фіно-угорськими 
народами власної державної самостійності, чиї 
представники не тільки в останні роки знайшли 
прихисток у Києві та Варшаві, а й сформували 
антиколоніалістську Ліґу вільних націй. Відтак 
російська війна під вигаданим приводом 
«денацифікації», «демілітаризації» та «допомоги 
Донбасу» поступово, але впевнено прямує до 
поразки, відкриваючи на небосхилі таке бажане 
визволення неросійських і немосковських народів із 
чужого ярма.

Нині ми стаємо свідками появи потужної анти-
московської осі Київ-Варшава-Лондон-Вашинґтон,  
до якої з Півночі приєднуються Вільнюс, Рига, Таллінн  
і Гельсинкі, а з Півдня Бухарест, Загреб і Любляна. 
Цілком очевидно, що на Сході цю конструкцію 
мусять обов’язково доповнити Саранськ, Казань 
та Уфа, бо міждержавний безпековий проект 
країн Міжмор’я потребує свіжих сил, які нададуть 
новоутворені фіно-угорські республіки. Нехай для 
багатьох читачів описане здасться утопічною 
мрією, але маємо прямувати до її втілення, у першу 
чергу на полі бою від Дніпра до Волги.

Адже можливе за певних умов і відповідних 
обставин (тобто цілковитої перемоги України у 
війні за посередництва партнерів по Міжмор’ю) 
повне розбиття РФ усуне для Європи небезпеку 
в її найреакційнішій формі. Відокремлення від неї 
якнайбільше немосковських суб’єктів федерації 
(національних республік, цих головних економічних 
основ живого мерця російського імперіалізму). 
Важливо наголосити, що погром і знищення 
державного велетня Московії лежить однаково в 
інтересі як Європи, так і фіно-угрів, які досі у масі 

своїй не зрозуміли, не усвідомили цього доленосного 
факту.

Україна, партнери по Міжмор’ю і ціла Європа 
не можуть гарантувати континентальний мир 
інакше, як за допомогою засобів національної 
оборони, що передбачають визволення фіно-
угорських народів. Тому найкраща безпекова ситу-
ація для всіх нас – це не якомога слабша РФ, але 
її відсутність як держави на мапі світу, бо ceterum 
censeo Moscoviae delendam esse! Київ за підтримки 
Гельсинкі, Таллінна і, можливо, Варшави повинен 
сприяти (грошима, зброєю тощо) розгортанню 
з-поміж фіно-угрів антиросійського опору, широкий 
успіх якого малоймовірний без залучення зовнішніх 
чинників.

Власне, цю війну вже вписали в історію кривавими 
сторінками Бучі, Маріуполя, Кременчука, як війну 
тих, хто боровся за свою свободу, і тих, хто 
воював задля збереження власного комфортного 
рабства (приміром, буряти). Що обирають фіно-
угри Московії? Наш шлях лежить до безмежної волі, 
на Схід – туди, де пекельні сили зосереджують 
свою енергію на знищення та смерть, де безмовно 
і понуро схилили голови нащадки Кудим-Оша, 
Тюшті, Арин патира, в очікуванні перших променів 
уранішнього сонця, українського сонця, яке вже 
сходить над обрієм після мороку і ночі.

Насамкінець хочеться пригадати закличні слова 
Еліаса Симойокі, що, наче грім серед ясного неба, 
змушують споглядати у бік Волги, Ками, Печори та 
Обі, чекаючи на повстання пригноблених нащадків 
легендарного Калева: «Сьогодні ми знову відчуваємо, 
як на Сході формується новий потужний буревій. 
Ми чуємо в наших вухах завивання шалених східних 
вітрів і подих гримучих темних хмар звідти. Але 
якщо тільки наш нарід зуміє пробудиться від страху 
перед Богом і від живого почуття націоналізму, ми 
змогли б упевнено протистояти цій східній бурі. 
Тоді фінський нарід і все фінське плем’я знайдуть 
своє місце під сонцем».

Свобода народів, включно з фіно-уграми, озна-
чає державну суверенність кожного народу, 
незалежність його від жодного імперіяльного 
центру, у наш час – російського. Бо свобода 
людини означає мовно-культурне, політичне і 
господарське народовладдя у лоні кожної нації. 
Ось чому люди вільного світу разом з українцями, 
карелами, башкирами та іншими мусять єднатися 
у боротьбі проти Московії, існування якої добігає 
свого кінця.
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ЯК ФРОНТМЕН «БУМБОКСУ» СТАВ  
ОПЕРАТОРОМ УДАРНОГО ДРОНУ «КАРАТЕЛЬ»

Андрій Хливнюк поспілкувався з пресою та 
українською громадою перед концертом у Відні.

"Мене звати Андрій Хливнюк, я вокаліст українського 
гурту "Бумбокс", а також рядовий батальйону 
ТОР, підрозділу "Софія", Сил оборони Української 
демократичної держави. Маю десять діб офіційної 
відпустки, написав рапорт. У рамках цієї відпустки 
вже давно були заплановані концерти гурту, два вже 
відбулися, ще один пройде сьогодні. Ці концерти – 
благодійні. І їх мета – привернути увагу до війни та 
зібрати кошти на потреби Збройних Сил", – із таких слів 
розпочав свою зустріч із журналістами та українською 
громадою у Відні лідер гурту "Бумбокс".

За його словами, в австрійській столиці він ніби 
потрапив у інший світ – "це велике щастя та радість 
дивитися на мирні міста та людей, які живуть мирним 
життям". "І наша з вами спільна мета – зробити так, 
щоб таким мирним життям знову зажила Українська 
держава", – заявив український співак, який добровільно 
поповнив ряди українських оборонців.

За кілька годин до виступу в австрійській столиці 
(перед цим були концерти у Варшаві та Празі) 
Андрій Хливнюк поділився своїми думками щодо війни, 
служби та планів після Перемоги.

ОРДЕН "ЗА МУЖНІСТЬ" – ЦЕ НАГОРОДА 
ПІДРОЗДІЛУ

Вітаючи співака з нагородженням орденом 
"За мужність" ІІІ ступеню, поцікавилися, що означає 
для нього ця нагорода.

"Я прочитав учора в мережі про цю нагороду і ще 
не отримав її фізично. Але ця нагорода – не моя, а 
підрозділу. Набагато більшу мужність проявляють 
хлопці, які зараз знаходяться безпосередньо на 
передовій. Я приступив до виконання саме бойових 
завдань, а не гуманітарних місій, не так давно, – 
відповів рядовий Хливнюк. – Я трішки соромлюсь цієї 
нагороди, але також і пишаюся водночас. Адже це не 
просто державна відзнака, це – довіра людей. І тому, 
думаю, що я пишатимусь та носитиму її".

За його словами, цей орден є нагородою і всіх тих 
добровольців, які разом із ним вступили до лав оборони. 
Хливнюк підкреслив важливість роботи українських 
волонтерів, у тому числі в Австрії, вказавши, що це 
також є їхньою нагородою: "Окрім безпосередньо 
боїв, є ще дуже багато роботи, яку роблять люди, які 
заслуговують на цю нагороду більше, ніж я".

МИ ВЕДЕМО ВІЙНУ НЕ З ОДНИМ ПУТІНИМ,  
А З ЦІЛОЮ КРАЇНОЮ

Повномасштабне вторгнення рф в Україну застало 
"Бумбокс" на гастролях – гурт саме повертався до 
Києва після виступів у Маріуполі та Мелітополі.

"Почалася війна і почалися розмови, як евакуювати 
родину і хто чим би хотів зайнятися. А далі все 
просто: пролунав заклик до мобілізації і ті, хто 

був військовозобов’язаний і відчував у собі сили, 
мобілізувалися і стали частиною тих чи інших 
підрозділів, почалися тренування", – зазначив 
Хливнюк.

За словами співака, перші його емоції були 
такими ж, як і у всіх: "Зневага і бажання якнайшвидше 
це скінчити. І турбота за людей, які страждають 
від цієї – не знаю навіть, як це назвати – від цієї 
жахливої зради, від цих жахливих воєнних злочинів, 
що відбуваються щодня".

На прохання кореспондента агентства Хливнюк також 
прокоментував, чи очікував він на повномасштабне 
військове вторгнення з боку росіян. "Так, очікували щось 
подібне від росіян. Війна триває вісім років. Готувалися, 
але готувалися мало. Треба було готуватися більше до 
цієї навали", – відповів він.

На Заході часто політики вживають термін "путінська 
війна", говорячи про російське вторгнення в Україну, та 
вказують на необхідність розмежування кремлівського 
режиму і простих росіян, які нібито у своїй більшості 
не підтримують війну. Хливнюк, втім, переконаний, що 
таке розмежування наразі є недоречним.

"Це не маленькі путіни кидають бомби. А це роблять 
громадяни цієї країни, які повірили у пропаганду чи ж 
пішли за гроші виконувати злочинні накази, – зазначив 
він в коментарі. – Я не звинувачую тих, хто ніяких 
злочинів не вчинив, однак ми ведемо війну не з однією 
людиною, а з цілою країною, на жаль".

Я – ПІЛОТ УДАРНОГО ДРОНУ «КАРАТЕЛЬ»
В українських ЗМІ можна часто зустріти повідомлення 

про "службу в ЗСУ" Андрія Хливнюка, однак це не зовсім 
так. Формально співак є патрульним поліцейським у 
складі підрозділу "Софія" батальйону ТОР (тактико-
оперативне реагування) Управління Патрульної поліції 
в місті Києві.

"Я – представник поліцейської частини. За 
документами, я – патрульний поліцейський батальйону 
ТОР, – розповів співак. – Ми не виписуємо штрафи, 
але нічого".

За його словами, у перші місяці війни він був водієм 
екіпажу, який доставляв ліки на деокуповані території, – 
"зі зброєю в руках, але ми не брали участь у бойових 
зіткненнях", інколи "отримували люлей, якщо долітало – 
але, слава Богу, сильно не долітало".

Пізніше "патрульний" Хливнюк перекваліфікувався 
в оператора ударного дрону і, можна сказати, все 
ж зайнявся "виписуванням штафів" – російським 
загарбникам.

"З часом було придбано коштом моїх знайомих 
волонтерів, доброго друга, голови компанії, що 
займається комп’ютерними іграми, бойовий дрон. Я 
навчився керувати ним і тепер я – пілот ударного дрону, 
який зветься Punisher, – розповів він. – Завдання дуже 
прості: розвідка дає нам цілі, і ми ці цілі знешкоджуємо. 
От і все".

Крім того, Андрій Хливнюк заснував свій власний 
благодійний фонд, який займається закупівлею 
дронів, навчанням нових екіпажів та їх подальшою 
відправкою у діючі бойові підрозділи. При цьому, попри 
приналежність до поліцейської частини, Хливнюк 
допомагає і Збройним Силам України. Зокрема, прямо 
зараз проходить навчання екіпаж однієї з армійських 
бригад.

"Перший дрон вже купили коштом небайдужих 
громадян. Наша мета – 10 екіпажів до кінця року", – 
повідомив фронтмен "Бумбоксу".

"АНДРЮХА, А ТИ ЩО ТУТ РОБИШ?!"
Частина запитань української громади до відомого 

співака, який пішов захищати свою країну зі зброєю 

в руках, стосувалася того, як на нього реагують інші 
бійці, чи просять щось зіграти?

"Не пам’ятаю жодного разу, щоб хтось просив про 
концерт. І я ж вокаліст, а не музикант і не володію 
інструментами. Я б навіть не зміг би собі акомпанувати 
пристойно – те що у моєму світі називається пристойно, – 
відповів Хливнюк. – І взагалі цей піонертабір – там не 
до вечірок. Всі займаються тими завданнями, які на 
них поклали".

А як щодо прохань про селфі чи автографи? - "Так, 
люди просять сфотографуватися часто і всюди. Але це 
не завжди можливо. Не всюди це треба робити, бо ти 
знаходишся на якійсь місцевості, це потрапляє в кадр і 
це погано. Але якщо є можливість…" – прокоментував 
лідер "Бумбоксу. Він додав, що часто застосовуються 
"бронебійні" аргументи для отримання селфі, приміром, 
"жінка додому не пустить" чи "сестра розлюбить".

Хоча, зазвичай, реакція на його появу на фронті 
наступна: "Опаньки (тут співак вжив інше слово, 
нелітературне, але більш поширене у військовому 
колективі), Андрюха, а ти що тут робиш?".

ПРО ПЛАНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ
Під час зустрічі у Відні Андрій Хливнюк також відповів 

на запитання про свої плани після війни.
"Продовжу займатися тим, чим займався до війни. 

Хотілося б виконати обіцянку, дану своїм дітям, та повезти 
їх на той відпочинок, який я їм обіцяв, – сказав він.

На переконання співака, дорослим людям (не 18+, 
а за 40 років, як йому) трохи простіше переживати 
емоції, які викликає ця війна, "тому що нам є куди 
повернутися подумки". "У нас є досвід нормального 
життя у дорослому віці й він дуже рятує – завжди маєш 
хвірточку, в яку ти можеш відскочити подумки і війна не 
займає всю твою свідомість", – поділився він.

"Тому так, плани є і їх багато. Вести нормальне 
звичайне життя. Перестати носити, наприклад, зелені 
речі", – додав Хливнюк, посміхаючись.

Щодо планів «Бумбоксу» він зазначив: "Гурт існує. 
Ми зараз займаємося різними речами у вільний час. 
Якщо його можна назвати вільним. Здебільшого це – 
волонтерська робота всіх без винятку учасників гурту, 
також дехто й служить. Зберемося знову і почнуться 
студії та концерти, все передбачувано".

"ЧЕРВОНА КАЛИНА": "ЩО БУЛО НА СЕРЦІ –  
ТЕ Й ПРОЛУНАЛО"

Ролик "Ой у лузі червона калина" із виконанням 
Андрієм Хливнюком на початку війни не лише став 
вірусним у мережі та вдихнув нове життя у цю відому 
пісню української визвольної боротьби, але й також 
приніс їй світову славу – передусім після спільної 
роботи з легендарними "Pink Floyd". Як стверджує 
сам Хливнюк, все відбулося тоді на Софійській площі 
у Києві без якоїсь підготовки.

"Все було підсвідомо. Я не планував виконувати 
якусь конкретну пісню. Те, що було у голові, на серці, – 
вибачте за пафос – те й пролунало, – прокоментував 
появу ролика та вибір пісні Андрій Хливнюк. – Цю пісню 
у тому відеоролику співає людина, яка зголосилася на 
те, про що уяви не має насправді".

На його переконання, справа не в ньому, і будь-хто 
інший з колег-співаків, виконавши цю пісню, отримав би 
схожий ефект: "Просто так обставини склалися, що вона 
стала одним із символів визвольної боротьби. Але вона 
була, і заспівали б її інші люди – був би той же ефект".

Водночас лідер "Бумбоксу" висловив величезну 
вдячність "людям, які підхопили цю пісню у світі і які 
доклали максимум зусиль для того, щоб вона стала 
не просто символом, але й приносила кошти на 
благодійність".
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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

РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
Опыт работы не менее 1 года

TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю 

или 30% от Gross.
Гибкий график работы

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 

Обращаться по телефону: 
215-300-3031

  РАБОТНИКИ  
   НА ПРОИЗВОДСТВО  
   АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН 
   И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ   
    AUTOCAD

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Location - Bensalem.
Возможна подвозка из Northeast.

7

Звоните или пишите
Светлана 609-816-5568   Solana1986@gmail.com

SVETLANA BIRRIEL
NEW JERSEY REALTOR

Atlantic city, Ventnor, Margate, 
Longport, Ocean city and others.

НЕДВИЖИМОСТЬ  
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ОТДЫХА  

на побережье South Jersey

✔ покупка
✔ продажа
✔ рент

✔ помощь  
в получении 
ипотеки 

Профессиональный маляр

215-479-0829
215-479-0812

paintingfirst1@gmail.com

ANDREI KLIMAU
Professional Painter

Внутрення и наружная 
покраска и шпаклевка.

Большой опыт,  
качественная работа в оговорённый срок.

Скидки для пенсионеров. 

Interior Painting   Exterior Painting   Free estimate

✦ Самое 
современное 
европейское 
оборудование

✦ Огромный 
выбор 
строительных 
материалов

267-884-6636
437 Ivyland Road, Warminster, PA 18974

www.nxtleveldesignstudio.com

KITCHENS, VANITIES, & CLOSETS
Custom Made

Профессионализм   ✦   Качество гарантируем

Телефон: 267-432-5074  

УСТАНОВКА 
ПОЛОВ 
РЕСТАВРАЦИЯ 
ЛЕСТНИЦ



ВОДИТЕЛЬ

224-842-3040

КЛАССА “А”

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС И ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!

Есть возможность выкупа новых или же 
использованных траков!

МИЛИ С НАМИ НЕ ПРОБЛЕМА!

от $2,500

до $5,500

в неделю!

ТРЕБОВАНИЯ:
• CDL А не меньше года
• Чистая история вождения

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


