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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

Job Description
The Mechanic/ Assembly & Test Technician will perform specialized 
mechanical assembly and testing of our custom designed 
equipment and components for a variety of applications.  
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Mechanic / Assembly & 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 now offering a signing bonus of $4,000. $2,000 to be paid 
upon successful completion of 90 day probation period and $2,000  
to be paid after successful completion of one full year
All employment offers are contingent upon successful completion  
of our pre-employment physical and drug screening.
This position has a starting salary between $20 to $28 per hour 
depending on experience. If you are interested in interviewing for this 
position, please send your resume to the attention of 

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from 

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

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair. 
International travel may be 
required.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

EDIE RITZ AT: accounts@fluitron.com  
or FAX TO 215-355-9074.

Fluitron Inc is a leading designer and manufacturer of high pressure equipment, 
including Metal Diaphragm Compressors, Pressure Vessels, Reactors, Cold Isostatic 
Presses, Containment Cells etc.. 

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.
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Classified

 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







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  ПОТРЕБУЄМО ВОДІЇВ НА CARGO VAN ДЛЯ ПОЇЗДОК 
НА ДАЛЕКІ ДИСТАНЦІЇ ПО АМЕРИЦІ І КАНАДІ

НЕОБХІДНИЙ ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС І DRIVER`S LICENSE
Додаткова інформація за телефом: 267-707-7788

 ПОТРЕБУЄМО ЛЮДЕЙ ДЛЯ РОБОТИ
НА ВЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ВИСОКА ОПЛАТА. 

Телефон: 267-588-0332



УВАГА, РОБОТА! 
БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ

СПЕЦІАЛІСТИ ДЛЯ РОБОТИ З КАМЕНЕМ! 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ. МИ НАВЧАЄМО!

ДОЗВІЛ НА РОБОТУ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ! 
ПІСЛЯ 3-Х МІСЯЦІВ ПРАЦІ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001

ДЛЯ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
ПОТРЕБУЄМО МЕХАНІКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ

зі своїм інструментом або без
Висока оплата праці. Хороші умови.

Телефон:  267-334-6635

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ, З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ ВІД $ 200 В ДЕНЬ.
  ОПЛАЧУЮТЬСЯ ВІДРЯДЖЕННЯ.

Оплата кожні 2 тижні. Кар'єрний ріст.
Телефон: 609-997-1918


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 

ПОТРІБНІ ВОДІЇ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ.
БОНУС ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ $5,000. РОБОТА LOCAL,  

КОЖЕН ДЕНЬ ВДОМА. ОПЛАТА В СЕРЕДНЬОМУ $ 450 ЗА ДЕНЬ.
Права CDL та досвід водіння 2 роки - 

ОБОВ'ЯЗКОВО! НЕОБХІДНИЙ HAZMAT. 
Додаткова інформація  

за телефоном: 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



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

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

Професійний, індивідуальний підхід до кожного клієнта, 
допоможемо отримати MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

ТЕЛЕФОНУЙТЕ та ПІШИТЬ  
267-253-0052 Марина marinaklim32@gmail.com 



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

В КОМПАНІЮ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНО 
ЗБИРАЧ-МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ. 

Необхідне вміння читати  
електричні схеми та паяти.

Хороші умови праці.
Оплачувані свята та відпустка.

Телефонуйте тел. 215-962-1539




• досвід роботи не менше 5 років
• оплата залежить від кваліфікації
• щотижнева зарплата

• робота надається з понеділка по 
п'ятницю

• 50 годин в тиждень
• оплачуються святкові та відпустка 

КОМПАНІЯ ПО БЛАГОУСТРОЮ 
ЖИТЛА ЗАПРОШУЄ  

СПЕЦІАЛІСТІВ
з внутрішнього і зовнішнього 
ремонту житлових будинків.

Телефонуйте: 302-367-4789
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ОКУПАНТИ РОЗБОМБИЛИ ЗАВОД "АЗОВСТАЛЬ":  
ПІД ЗАВАЛАМИ ОПИНИЛОСЯ БАГАТО ЛЮДЕЙ – ПОЛК "АЗОВ"

Захисники Маріуполя закликають негайно врятувати мешканців міста.
Російські окупанти завдавали ударів по "Азовсталі", що у Маріуполі, надважкими 

авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.
Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар.
За його словами, окупанти скидали на "Азовсталь" надпотужні бомби. Під завали 

наразі перебуває "дуже багато людей".
"Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас 

залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та 
забрати тіла", – наголосив Паламар.

18 квітня російські військові почали завдавати ударів по "Азовсталі" надважкими 
авіабомбами.

Там, в підземних укриттях, перебувала щонайменше тисяча мирних жителів. 
Переважно це жінки с дітьми та літні люди.

ВІДБУВСЯ П'ЯТИЙ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ З РОСІЄЮ: ДОДОМУ 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ 76 УКРАЇНЦІВ

19 квітня, між Україною та Росією відбувся п’ятий обмін полоненими. Додому 
повертаються 76 українців.

Про це повідомила віце-прем’єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому 
повертаються 16 цивільних осіб", - написала вона у Telegram.

Всього від початку повномасштабної війни Росії проти України з полону звільнили 
228 українців.

14 квітня за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся 
четвертий обмін військовополоненими з Росією. До України тоді повернулися 
30 громадян.

1 квітня відбувся другий масштабний обмін полоненими між українською та 
російською сторонами. Додому повернулося 86 українських військових, серед 
яких - 15 жінок.

Перший повноцінний обмін військовополонених України та Росії відбувся 24 березня. 
Тоді додому повернулися 10 українських захисників, а до РФ – 10 її військових.

ДЖОНСОН ЗАПРОПОНУВАВ ОЗБРОЇТИ УКРАЇНУ НАСТІЛЬКИ, 
ЩОБ РОСІЯ БІЛЬШЕ НЕ НАВАЖИЛАСЬ НАПАСТИ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував озброїти Україну 
настільки, щоб Росія більше не наважилась напасти. 

Джонсон зазначив, що сказав це у розмові з президентом США Джо Байденом. 
Про це він розповів 19 квітня під час свого виступу перед парламентом Великої 

Британії. 
"Я запропонував, щоб наша довгострокова мета полягала в тому, щоб посилити 

та зміцнити Україну настільки, щоб Росія більше ніколи не посміла вторгнутися 
знову", - сказав Борис Джонсон. 

Нагадаємо, російські окупанти завдавали ударів по "Азовсталі", що у Маріуполі, 
надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю 
знищений.

ГЕНСЕК ООН ЗАКЛИКАВ ДО 4-ДЕННОГО ВЕЛИКОДНЬОГО 
РЕЖИМУ ТИШІ В УКРАЇНІ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав запровадити великодню 
чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні.

"Сьогодні я закликаю зробити 4-денну гуманітарну паузу Страсного тижня, яка 
починається у Великий четвер і триває до Великодня, 24 квітня, щоб дозволити 
відкрити низку гуманітарних коридорів", - зазначив Гутерріш.

Він вважає, що гуманітарна пауза створила б необхідні умови для безпечного 
проходу усіх цивільних осіб, які бажають покинути зони поточних та очікуваних 
бойових дій, за координацією з Міжнародним комітетом Червоного Хрест, а також 
дозволила б доставити рятівну гуманітарну допомогу людям у найбільш постраждалих 
районах, таких як Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ.

Організація Об’єднаних Націй готова відправити колони з гуманітарною допомогою 
протягом цього періоду до цих місць, додав він.

"Гуманітарні потреби дуже серйозні. Люди не мають їжі, води, засобів для лікування 
хворих чи поранених чи просто для щоденного життя. Сьогодні в Україні понад 
12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. З них більше третини – 
у Маріуполі, Херсоні, Донецьку та Луганську.

Ми очікуємо, що ця цифра зросте до 15,7 мільйона – це приблизно 40 відсотків 
усіх українців, які ще залишилися в країні", - заявив генсек ООН.
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Поки шалений спротив українців став цілковитою 
несподіванкою для Росії, ми знаємо — в цьому не було 
жодної несподіванки.

Ми мали в своїй історії Українську повстанську 
армію.

Кремль став заручником власної пропаганди про те, що 
українці не вміють воювати. У цензурованій ними історії 
України не було сторінок, які б попередили російських 
солдат, яке пекло чекає на них у разі вторгнення.

Коли це пекло стало реальністю, багато експертів 
та журналістів згадали Афганську війну. Там совєти 
зазнали краху через спротив місцевого населення.

Та ближчою є аналогія саме з українського минулого.
Перші відділи УПА почали творитися на Волині і 

Поліссі в кінці 1942 року. Вони стали виявом спротиву 
жорстокій німецькій окупаційній політиці.

Організація Українських Націоналістів, що мала 
розгорнуту мережу осередків в західноукраїнських селах, 
на початках намагалася стримати цей стихійний рух.

Тоді визначальною була стратегія вичікування – 
повстання мало відбутися в той момент, коли СРСР 
та Німеччина остаточно виснажаться у війні.

Така політика вичікування була характерною для 
більшості партизанських рухів того часу, зокрема 
польського та французького.

Проте в українських реаліях вона не спрацювала. 
Народний антинімецький спротив набирав дедалі 
більших обертів, що примусило ОУН приступити до 
розбудови армії.

Протягом зими-весни 1942-1943 року триває 
розгортання збройної боротьби на Волині в умовах 
постійного протистояння німецьким окупаційним 
силам, радянським партизанам та польським 
формуванням.

Протягом весни-літа 1943 року тривав також 
конфлікт між різними політичними силами українського 
визвольного руху за контроль над збройним рухом. 
В результаті переговорів та силових акцій абсолютний 
контроль вдалося встановити ОУН (бандерівців), яка 
опиралася на розгалужену підпільну мережу.

Таким чином проблему політичної єдності 
українського підпілля було досить швидко вирішено. 
Створено єдине військове і політичне керівництво руху, 
струнку функціональну структуру армії.

В другій половині 1943 року розгортання збройного 
антинімецького руху охопило Галичину. В 1944 р. – 
терени Надсяння та Холмщини (тепер – територія 
Польщі).

Таким чином на кінець 1944 року завершили 
формування територіальної структури УПА, яка 
охопила теперішні Волинську, Рівненьку, Житомирську, 
Хмельницьку, Вінницьку, Тернопільську, Львівську, 
Івано-Франківську та Закарпатську області, східні землі 
Підкарпатського та Люблінського воєводств Польщі, 
південні терени Брестської та Пінської областей 
Білорусі.

Загальна площа території, охопленої повстанським 
рухом у 1944 році, становила близько 150 тисяч кв км, 
на ній проживало близько 15 мільйонів людей. Це 
приблизно чверть площі теперішньої української 
держави, територія більша за сучасну Грецію, з 
населенням, що дорівнює населенню Нідерландів.

Яка кількість людей була залучена до діяльності 
ОУН та УПА?

Відповідь на це питання дати не легко, оскільки 
у підпіллі з конспіративних міркувань облік ніколи 
не вівся. Тим не менше, за підрахунками сучасних 

дослідників можемо говорити про 30 тисяч вояків, 
які в певний конкретний момент перебували в лавах 
УПА.

Цю кількість необхідно помножити в кілька разів, 
аби врахувати загальне число тих, що пройшли через 
армію.

Справа в тому, що у повстанських відділах був досить 
високий рівень ротації – рядовий повстанець активно 
діяв, в середньому, два роки, після чого або гинув, 
або потрапляв у полон. Середній період діяльності 
повстанських командирів був ще коротший – близько 
року.

Тому можна стверджувати, що через УПА перейшло 
близько ста тисяч вояків.

Щодо загальної чисельності учасників визвольного 
руху, то тут єдиними відомостями, є ті, що походять 
від карально-репресивних структур СРСР. За цими 
підрахунками, протягом 1944-1952 років за участь і 
допомогу УПА зазнали репресій пів мільйона осіб. 
Але ж всіх так і не змогли виявити!

Отже, український визвольний рух охопив близько 
півмільйона осіб, які в рядах ОУН, в лавах УПА чи 
своєю матеріальною допомогою спричинилися до його 
розвитку.

Хто ж були ці люди? Абсолютна більшість із них – це 
звичайні сільські жителі різного віку, які несли на собі 
основний тягар підтримки збройного руху.

Вже тоді діяв наш волонтерський рух!
В кадровому складі УПА рядові вояки теж переважно 

були жителями сільської місцевості. Вони належали 
до відділів, які оперували в їх рідних околицях. 
Більшість – віком 18-28 років, з початковою чи 
неповною середньою освітою, позапартійні, участь 
в УПА для них була першим військовим досвідом.

Дещо інша картина вимальовується при аналізі 
командного складу УПА: тут уже значно більше містян 
із середньою чи неповною вищою освітою.

Більшість із них були членами ОУН, мали досвід 
громадської діяльності в молодіжних парамілітарних 
організаціях (як наприклад «Пласт»). Їх середній вік – 
30-35 років, вони переважно мали досвід військової 
служби (Дружини український націоналістів, Червона 
армія, польська армія).

Українські повстанці та повстанки чинили спротив 
десятиліттями.

Є всі підстави вважати його найтривалішим і 
найзавзятішим антисовєтським рухом опору на 
теренах Центрально-Східної Європи.

Тривалість боротьби забезпечувала еластичність 
тактики підпілля. Українці вчасно реагували на 
обставини: розгортали широкі фронти чи воювали 
малими боївками, будували державні структури чи 
зосереджувалися на інформаційній війні.

Важко однозначно сказати, коли підпілля припинило 
свою діяльність. Переломним був 1954 рік – тоді 
захопили останнього командира УПА Василя Кука.

Спалахи протистоянь зафіксовані і після того, 
особливо в 1956 році, коли на Західну Україну 
повертаються з Сибіру перші засуджені повстанці.

На сьогодні останньою бойовою акцією українського 
підпілля вважається бій 12 квітня 1960 року на 
Підгаєччині у Тернопільській області.

Деякі повстанці переховувалися від радянської 
влади ще кілька десятиліть і об’явилися щойно 
з відродженням державної незалежності у 1991 році.

А тепер спробуємо дати відповідь на головне 
питання: чого досягнули повстанці?

Для цього варто ретельніше придивитися до 
завдань, які вони ставили перед собою.

Після нетривалого періоду, коли існували підстави 
сподіватися на повне виснаження у війні і СРСР, і 
Німеччини, керівники визвольного руху тверезо 
оцінювали власні бойові можливості, а тому не 
мали на меті досягнути мілітарної перемоги над 
окупантами.

Першорядним завданням був захист людей від 
репресій окупаційних сил.

Наскільки вдалося його виконати, сказати важко, — 
для цього потрібно було би звернутися до невластивого 
історії умовного способу й дати відповідь на запитання: 
«А що було б, якби не було повстанського руху?»

Ще більше українців вивезли б на примусові роботи 
до Німеччини?

Ще більшого розмаху сягнули б руйнування 
селянських господарств?

Репресії у повоєнній Західній Україні набули б 
масштабу і жорстокості подій у Наддніпрянській Україні 
1930-х?

Чи завершилася б совєтизація українства – 
перетворення українців на позбавлених коріння 
радянських людей, на безликих «гомо совєтікус»?

З усіх цих питань упевнено можна відповісти 
лише на останнє. Річ у тім, що другим і, мабуть, таки 
найважливішим завданням, яке ставив перед собою 
визвольний рух, була зміна свідомості українців, 
моральне та духовне виховання.

Вони готували суспільство до національної 
революції.

Українським повстанцям не вдалося скористатися 
плодами власної праці.

Тоді події світового масштабу не дали можливості 
такій революції відбутися.

Проте саме на теренах активної діяльності УПА 
в кінці 1980-х років почався масовий національно-
демократичний рух, який завершився відновленням 
незалежності України в 1991 році.

Безперечно, Українська повстанська армія – це 
феномен у світовій історії.

Водночас, її діяльність цілком вписується в рамки 
загальносвітового явища боротьби народів за свободу 
та державність, котре стало найпомітнішим історичним 
фактором другої половини ХХ століття. Тоді політична 
карта світу протягом кількох десятиліть змінилася 
більше, ніж за декілька попередніх століть.

І саме серед загальносвітової боротьби поневолених 
націй бачив себе український визвольний рух.

«Свобода народам! Свобода людині!» – вже тоді 
було нашим головним гаслом.

Для інших визвольних рухів історія українських 
повстанців стала прикладом багатолітньої протидії 
могутньому ворогові.

Українці створили прецедент, який доводив: 
національні інтереси можна відстоювати навіть у вкрай 
несприятливих умовах.

Врешті, корисним був практичний досвід успішного 
ведення партизанської війни проти окупаційних військ.

Корисний він і сьогодні.
Але нині на захисті українських жінок і дітей, 

українських мрій та сподівань – наша сильна регулярна 
армія. Добре оснащені і сміливі Збройні сили України.

Сьогодні пліч-о-пліч із нами світові лідери та народи 
вільних демократичних країн.

А ворогу в Кремлі нагадуємо: Україна чинитиме 
спротив.

ЧОМУ КОРИСНО ПРИГАДАТИ УПА?ЧОМУ КОРИСНО ПРИГАДАТИ УПА?
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АНДРІЙ ХЛИВНЮК:  
БІОГРАФІЯ, ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ, ВІЙНА ТА ПОРАНЕННЯ

Зірок, які з початком війни перетворилися на солдатів, 
стає дедалі більше. Один із них – 42-річний лідер гурту 
«Бумбокс» Андрій Хливнюк. Яким було життя Андрія до 
війни і як його змінили останні події? Про це – у нашому 
матеріалі.

Андрій Хливнюк: дитинство
Андрій Хливнюк чомусь ніколи не розповідає про 

своїх батьків — каже, аби вберегти їх від небажаної 
уваги. Та й про дитинство своє майже не згадує. Каже 
хіба що:

«Я був улюбленою дитиною в сім’ї і всі мої 
починання підтримувалися з огляду на обставини, зі 
спробою трішки протверезити мене, але з величезною 
підтримкою, я б навряд чи впорався».

Тому відомо лише, що майбутній фронтмен 
«Бумбоксу» народився 31 грудня 1979 року у Черкасах 
та міг би стати графічним дизайнером, бо за фахом 
«графічний дизайн» закінчив цілий бізнес-коледж. Але 
зараз він лише іноді малює ручкою, тушшю чи олівцем.

Проте, як зізнавася Хливнюк, не все у його навчанні 
було легко:

«Я навчався в спецшколі, туда було важко потрапити, 
особливо якщо ти з небагатої сім’ї. І от настає момент, 
коли ти не справляєшся з різних прчичин. І у 9-му 
класі в мене були одні двійки. Тобі раптом кажуть, 
что ти аутсайдер, ти не такий як ми, ти другий сорт. 
Тобі здається що це кінець світу, ти ладен захворіти 
і померти. А тепер у цій школі висить мій портрет. 
Твій особистий результат говорить краще за тебе. 
Головне — не зупинятися».

Ще Андрій хотів бути військовим перекладачем. 
Для цього вступив до Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького, але в процесі 
навчання перекладачем ставати передумав: згадав, 
що з дитинства любив музику – закінчив, між іншим, 
музичну школу за класом акордеону, а паралельно 
захопився ще й вокалом.

Музична кар’єра Андрія Хливнюка
Коли в інституті стало нудно, музика нагадала про 

себе: Андрій заснував гурт «Мандариновий рай», який 
переміг на фестивалі «Перлини сезону» у 2001 році, і 
музиканти на радощах переїхали до Києва.

У столиці музика полонила Хливнюка остаточно: він 
серйозно захопився традиційним джазом та свінгом 
і став співати у джазколективі Acoustic Swing Band, 
а пізніше, коли з учасників Аcoustic Swing Band,  
Dust Mix та «Тартак» народилася команда «Графiт», 
став солістом уже в ній.

«Бумбокс»: початок
Гурт «Бумбокс» з’явився завдяки щасливому збігу 

обставин. Андрій Хливнюк та гітарист «Тартака» 
Андрій «Муха» Самойло разом винаймали квартиру. 
Щоправда, цілий рік про музику навіть не розмовляли – 
кожен займався своєю справою.

Але якось увечері Самойло став грати щось на гітарі, 
а Хливнюк підхопив його імпровізацію та написав до 
неї текст – і народилася пісня «День». З того часу 
Хливнюк і Самойло стали писати щось разом, а потім 
зрозуміли, що для повноти картини їм не вистачає 
гарного діджея. До них приєднався діджей Валік із гурту 
«Тартак», а незабаром «Муха» та Валік із «Тартака» 
пішли, а Хливнюк залишив «Графіт» — так утворився 
гурт «Бумбокс».

Про те, як Хливнюк з’ясовував стосунки з лідером 
«Тартака» Сашком Положинським і чи з’ясовував він їх 
взагалі, історія мовчить. Натомість згідно з легендою, 
перший альбом гурту «Бумбокс» «Меломанія», 
що складався з 11 пісень, було записано у квітні 
2005 року за 19 годин. А вже за рік другий альбом гурту 

«Family Бізнес» отримав на території України статус 
золотого: його продали у кількості близько 100 тис. 
екземплярів.

Всього з 2005 року гурт випустив сім альбомів і зняв 
29 кліпів, а одним із головних хітів «Бумбокса» досі 
вважається пісня «Вахтерам».

До речі, кілька років тому в Мережі з’явилася думка, 
що слова цього хіта «Я помню: белые обои, кофеек, 
плюшки стынут» — це наркоманський сленг.

Сам Андрій Хливнюк про пісню розповідав так:
«Я написав «Вахтерам», коли повертався з побачення 

пізно вночі. Ішов від будинку коханої, біля якого сиділи 
дві тітки-вахтерки, які не хотіли, але зрештою пустили 
мене до неї. У тексті пісні згадується чіуауа. Це ще 
й назва району, де проходять одні з найжорстокіших 
нарковійн. Метафора між плюшками та «чіуауа» 
у тому, що стосунки часто бувають войовничими, коли 
ейфорія та пристрасть змінюються ненавистю. При 
цьому головне випробування для двох закоханих – 
байдужість. Ця композиція про прихильність до коханої 
людини та про неприйняття байдужості до себе».

Вам все зрозуміло?
Андрій Хливнюк та популярність
Хливнюк не раз зізнавався, що популярність його 

ніяк не змінила:
«Я отримую занадто багато позитиву — набагато 

більше, ніж заслуговую. – казав він. — Люди з подивом 
сприймають звичайні вчинки громадянина та купають 
мене у повазі. Мені, звичайно, приємно, але й 
ніяково одночасно. Найбільше падіння було, коли 
мені ненадовго здалося, що я популярний артист. 
Популярність це картопля по-домашньому, з цибулею, 
але не на салі, а на маслі. Це важливо: смак інший 
виходить зовсім».

До речі, чутки про те, що «Бумбокс» дозволяє собі 
«розслаблятися» перед виходом на сцену, Хливнюк 
неодноразово спростовував:

«Якщо я не розспівався чи щойно прокинувся, то 
можу собі дозволити 20 грамів. Але не можна випивати 
алкоголь перед концертом, бо йде сильне навантаження 
на організм. А коли в ньому є алкоголь, ваш організм 
потім вам не віддячить за це. А по-друге, ви просто 
лажатимете через 20 хвилин від вина або горілки, або 
віскі. І не тому що ви п’яні: просто ваші голосові зв’язки 
не будуть відповідати правильно вашим вимогам».

А ось найбільші гроші, за визнанням Хливнюка, йому 
дала зовсім не артистична діяльність:

«Я пам’ятаю чітко, коли заробив справді багато 
грошей. Це було десь у 1999-му році. Я отримав 
першу свою роботу: мені треба було зі своїм 
партнером, дизайнером, зробити пивну етикетку. Це 
ще все було у Черкасах. Вони нам дали за цей проєкт 
зарплатні стільки, що ми змогли повністю завантажити 

«Запорожець» кавунами та поїхати на базу відпочинку, 
там три дні висіти, замовляючи все, що завгодно. 
Враховуючи, що там були тільки цигарки, шашлики та 
червоне міцне вино, якраз на це вистачило. Від цього 
було реально багато грошей. Все, що було після, це 
вже не було чимось таким «тадам».

Андрій Хливнюк: служба у теробороні
У той час, як для багатьох українських колег Хливнюка 

анексія Криму та окупація Донецька та Луганська не 
стала приводом припинити роботу в Росії, Андрій свою 
позицію чітко позначив: ще з 2014 року категорично 
відмовився від будь-яких виступів у Криму та Росії. 
Заявивши, що таку втрату грошей не вважає навіть 
вчинком, не те що геройством:

«Люди, захищаючи свою країну, втрачають кінцівки 
та життя, а ви говорите про концерти…».

Коли ж в Україну прийшла війна, лідер «Бумбоксу» 
одразу записався до тероборони. І в один із перших 
днів на посту заспівав навпроти Софіївського собору 
пісню «Ой, у лузі червона калина».

«Я пишаюся бути частиною добровольців, які 
посилюють патрульну поліцію міста Київ, – говорив 
він. — Ми також займаємось охороною правопорядку, 
забезпечуємо гуманітарну допомогу громадянам. Бо в 
столиці ще залишилося багато людей, які перебувають 
у бомбосховищах. Вони вимагають уваги: продуктів, 
медикаментів і навіть евакуації з тих місць, де точаться 
гарячі бої. Це стала робота. Підрозділ спить по черзі 
щогодини».

Також він звертався до росіян:
«Тільки сьогодні я побачив кілька згорілих ваших машин 

і мертвих ваших російських окупантів, які дуже хотіли не 
в гості, а приїхати й нав’язати нам свій... Тільки маленька 
дівчинка підходила просто обійняти солдата українця і 
дати йому шоколадку, бо вони вас бояться, окупанти 
єб*ні. Їдьте додому. Вас тут чекають у кожному будинку, 
у кожному вікні, остання навіть найвтомленіша старенька 
бабуся вас битиме черпаком, лопатою намагатиметься 
вас убити, ви зрозуміли? Вас спалять за те, що ви сьогодні 
робите. Ви бомбите моє місто, мій Київ».

Не оминула Андрія й ворожа куля: під час одного з 
чергувань Хливнюк потрапив під мінометний обстріл.

Щоправда, поспішив заспокоїти схвильованих 
шанувальників:

Добрі друзі, слухачі й ті, хто мені багато добрих слів 
висловлюють. Мене справді поранили в обличчя. Так, 
нашу колону обстріляли. Це дуже легке поранення. 
Я дуже швидко встану на ноги та повернуся до ладу. 
Бачите, припухлість майже пройшла. Я звертаюся 
до всіх своїх шанувальників та друзів, які так багато 
пишуть мені в Instagram та Facebook. І запитують, 
чим мені допомогти, як не залишитися осторонь цієї 
проблеми. Мені це дуже приємно. Ось якої я прошу у 
вас допомоги. У ваших містах є шпиталі. У тих шпиталях 
та лікарнях насправді лежать важкі поранені хлопці. 
Ідіть у ті шпиталі та знайдіть, чим допомогти».

Андрій Хливнюк та Девід Гілмор
Але, звичайно, війна одного дня закінчиться 

перемогою України, а лідер гурту «Бумбокс» знову 
повернеться до творчості. І плани вже є! Ще лежачи 
в лікарні після поранення Андрій зізнався, що просто 
в лікарняній палаті збулася його мрія: поспілкуватися 
з британським гітаристом, одним із лідерів гурту 
Pink Floyd Девідом Гілмором: той зателефонував йому 
по відеозв’язку.

«Поранення не привід, попрацюємо з легендарним 
Девідом Гілмором голосно та на весь світ! Спасибі пан 
Гілмор! Мрії здійснюються!!!» — написав він у пості. – 
«Ой, що буде!».
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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

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

Professional
GUITAR

Instruction 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

• Music Theory
• Improvisation
• Technique 
• Scales
• All styles of music
• Ear Training
• Sight Reading 
• Composition
• Exercises
• Arpeggios

Contact: Alexander Randall  267-908-1462  
www.professionalGuitarTeacher.com   

VitaCare Home Health AgencyVitaCare 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




