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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

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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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

 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 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 

В ЗАЙНЯТОМУ НАЙБІЛЬШОМУ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЄТЬСЯ JUICE BAR!

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 
267-808-5366

ПРОДАЖ



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

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 відповідальний та УВАЖНИЙ.
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'ЯЗКОВО! 
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
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПОВІВ ПОДРОБИЦІ  
ПЕРЕГОВОРІВ З МЕРКЕЛЬ

Президент заявив, що він "в цілому задоволений" зустріччю з канцлером 
Німеччини.

Він проінформував, що під час чотиригодинних переговорів з канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель вдалось досягти спільного розуміння щодо 
необхідності вирішення безпекових питань, пов’язаних як з Донбасом, так і з 
проектом газопроводу "Північний потік-2".

Про це він повідомив під час участі у всеукраїнському форумі "Україна 30. 
Гуманітарна політика" у Києві.

Зеленський зауважив, що він "в цілому задоволений" зустріччю з канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель.

"Вона дійсно була довгою – понад  
4 годин. Вона складалась з двох частин. 
Частина перша – тет-а-тет, на якій ми об-
говорювали деякі важливі питання та поря-
док денний нашої зустрічі. А потім вже на 
другій частині після спілкування з пресою 
розгорнуто спілкувались про важливі речі", 

- повідомив глава Української держави.
Президент додав, що він радий, що "нам вдалося після зустрічі мати спільне 

розуміння, що я приїхав з вирішенням безпекових питань, починаючи з Донбасу 
і закінчуючи питанням "Північного потоку-2" - все це є частиною збереження 
безпеки в Європі. Для нас, перш за все, це безпека в Україні".

"У нас є різні погляди щодо "Північного потоку-2", але тим не менш я вважаю, 
що ми привели багато аргументів", - зауважив він.

Зеленський додав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе зустріч з 
президентом США Джо Байденом, на якій буде обговорюватись, "що принесе 
Європі "Північний потік-2" і що він окремо принесе Україні, і як гарантувати 
енергетичну безпеку для громадян України і щоб ми не втрачали від цього 
"потоку", якщо він добудується і введеться в експлуатацію".

Також, за словами президента, під час його візиту в Німеччину "багато говорили 
про закон про олігархів".

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕРЕГОВОРИВ  
З НОВИМ ПРЕЗИДЕНТОМ ІЗРАЇЛЮ

Зеленський привітав ізраїльського колегу зі вступом на посаду і запросив його  
в Україну. Президент України Володимир Зеленський на початку тижня провів теле-
фонну розмову із президентом Ізраїлю Іцхаком Ґерцогом, повідомляє прес-служба ОП.

Зеленський привітав ізраїльського колегу зі вступом на посаду і побажав успіхів. 
Президент України позитивно оцінив динаміку українсько-ізраїльських відносин 
і висловив упевненість, що вони матимуть подальший розвиток.

 "Україна й Ізраїль завжди були і залишатимуться надійними друзями і 
партнерами. Переконаний, що співпраця з новим президентом і новим урядом 
Ізраїлю буде плідною, а наші країни і надалі поглиблюватимуть взаємовигідне 
двостороннє співробітництво", - відзначив він.

 У цьому контексті співрозмовники обговорили плани взаємного й одночасного 
відкриття центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих 
учених і IT-фахівців у Києві і Єрусалимі.

 Окремо президенти обговорили вшанування 80-ї річниці з початку масових 
розстрілів у Бабиному Яру і питання розвитку Національного історико-меморіального 
заповідника Бабин Яр. Ґерцог наголосив на важливості реалізувати цей проект 
для майбутніх поколінь. "Пам'ять про трагедію Бабиного Яру навчить молоде 
покоління того, до чого може привести жорстокість", - відзначив він.

Зеленський запросив Ґерцога відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо, парламент Ізраїлю більшістю голосів підтримав кандидатуру Ґерцога 

на пост президента країни в червні. Президента кнесет обирає на 7 років.
Іцхак Ґерцог народився в Тель-Авіві. Його батько - Хаїм Ґерцог - був президентом 

Ізраїлю наприкінці 80-х - на початку 90-х років ХХ століття.

СБУ ЗАЯВИЛА ПРО ЗАТРИМАННЯ «АГЕНТА РОСІЙСЬКОЇ 
ВОЄННОЇ РОЗВІДКИ»

У Службі безпеки повідомили про затримання на Кіровоградщині грома-
дянина України, який входив до складу організованого злочинного угрупо-
вання на території Росії і був завербований російською воєнною розвідкою  
(ГУ ГШ ЗС РФ).

«Після повернення в Україну зловмисник за завданням російських кураторів 
здійснював збір інформації стосовно місцевих посадовців та військово-
службовців. А саме: компрометуючих даних на них, а також відомостей щодо їх 
виїздів до РФ і тимчасово окупованих територій, наявності родинних зв’язків, 
майна тощо. Зазначені відомості мали бути використані для створення умов 
для виїзду вказаної категорії осіб до країни-агресора або на окуповані нею 
території, їх подальшого затримання та залучення російськими спецслужбами 
до конфіденційного співробітництва. Зібрані дані затриманий агент передавав 
з використанням відпрацьованого закритого каналу зв’язку. За виконання 
завдань отримував грошову винагороду в національній валюті РФ на банківську 
картку».

За даними СБУ, під час обшуків були вилучені засоби зв’язку, які 
використовувались для контактів із представником російської воєнної 
розвідки, банківські картки «Сбербанка России», посвідчення про належність 
до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Затриманому повідомлено про підозру за статтею «державна зрада» та 
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, 
завербованих Росією задля завдання шкоди національним і безпековим 
інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або 
заперечує їх.

АВАКОВ ПОДАВ ЗАЯВУ ПРО ВІДСТАВКУ  
З ПОСАДИ МІНІСТРА – МВС

Міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков подав заяву про 
відставку з посади – про це 
заявила пресслужба Міністерства 
внутрішніх справ 13 липня.

Відповідно до частини першої 
статті 18 Закону України.

Причини такого рішення голова 
МВС не уточнює.

У своїй заяві Аваков подякував 
міністерству та його співробітникам 
«за роки спільної праці».

Арсен Аваков очолює 
Міністерство внутрішніх справ 
з 2014 року. Він неодноразово 
наражався на критику з боку 
громадських активістів, які 
звинувачували його, зокрема, в провалі реформи поліції.
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Володимир Зеленський вважає, що найбільш 
відчутних результатів у процесі врегулювання 
конфлікту на Донбасі можна досягти під час зустрічей 
лідерів у «нормандському форматі». Але вже 
пройшло понад півтора року з моменту останнього 
саміту, а новий організувати не вдається. На цьому 
тлі президент України запропонував альтернативу: 
готовий зустрітися з кожним із четвірки окремо. 
Ключовою в такому разі, звичайно ж, буде згода 
Володимира Путіна, і, за словами Зеленського, 
відповідна підготовча робота вже ведеться. Чи 
відбудеться зустріч президентів України і Росії? Чому 
Зеленський домагається розмови тет-а-тет і які ризики 
приховує такий формат переговорів?

Ідею зустрітися особисто з кожним лідером  
з «нормандської четвірки», замість повноцінного 
саміту, Володимир Зеленський озвучив у березні.  
З того моменту президент України почав поступово 
втілювати свій план. Уже в квітні він побував в Парижі, 
де провів переговори з Емманюелем Макроном, а 
також на початку липня з Анґелою Меркель у Берліні. 
Робота для організації зустрічі з Володимиром Путіним 
також уже почалася.

«Я вже дав задачу керівникові Офісу президента 
Андрію Єрмаку, щоб він з’єднувався з адміністрацією 
президента Путіна і щоб вони знайшли порозуміння, 
терміни і місце чи місто, де ми можемо зустрітись», 
– повідомив Володимир Зеленський іще наприкінці 
квітня.

Спершу український президент запропонував Путіну 
зустрітися на Донбасі. Потім пролунав варіант із 
Ватиканом. Як можливі місця в пресі також виринали 
Єрусалим і Відень.

Але, на думку, українських експертів, місце 
проведення двосторонніх переговорів – далеко не 
головне, що повинно турбувати Зеленського.

«Усі переговори з принципових питань з росіянами до 
2014 року закінчувались дипломатичною, економічною 
поразкою України. Росіяни завжди через свої 
шантажистські здібності, через корупційну складову 
перегравала українців. І, об’єктивно кажучи, Україна 
з точки зору реальної політики є слабшою стороною. 
І коли веде переговори сильніша і слабша сторона, то 
очевидно, хто буде змушений іти на більші поступки. 
Погоджуватись на двосторонній діалог із позиції 
слабшої сторони і розраховувати на справедливий мир 
– це верх наївності», – зазначає заступник директора 
центру «Нова Європа» Сергій Солодкий.

Водночас відсутність двох інших учасників 
«нормандського» формату – лідерів Німеччини і 
Франції – тільки посилює ризики.

«Присутність лідерів інших держав убезпечує від 
того, що прозвучать якісь обіцянки, чи, скажімо, будуть 
домовленості і потім хтось візьме назад своє слово. 
Тобто вони виступають свідками, посередниками, 
гарантами цих домовленостей», – каже директор 
Інституту світової політики Євген Магда.

Володимир Путін, у свою чергу, підтвердив – готовий 
зустрічатися з українським президентом. Щоправда, за 
однієї умови – тема Донбасу порушуватись не буде. 

У Кремлі продовжують наполягати, 
що обговорювати врегулювання 
конфлікту Україна повинна безпо-
середньо з ватажками угру по вань 
«ЛДНР».

«Ми маємо зрозуміти: яка мета? Я 
вам скажу, яка мета – дестабілізація 
ситуації. Тому що будь-які перемови 
на рівні Зеленський-Пушилін – це 
дестабілізація ситуації тут у Києві. 
Очевидно, що нова дестабілізація 
може дозволити захопити якісь 
нові території. Врешті-решт, може 
бути ідея так званого відновлення 
територіальної цілісності «республік» 
(«республіками» називають себе 
і захоплені наразі ними частини 
Донецької і Луганської областей незаконні збройні 
сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», що діють 
як елементи російських гібридних сил і визнані в 
Україні терористичними; вони також претендують 
на всі території цих областей) – якщо не якусь 
там «Новоросію» створювати, то, принаймні, всю 
Донецьку і Луганську область окупувати».

Через те, що стороною конфлікту на Донбасі є 
Росія, а не угруповання «ДНР» і «ЛНР», президент 
Зеленський уже неодноразово заявляв: переговори 
з бойовиками неприпустимі. На цьому тлі на 
початку липня в Кремлі повідомили, що ніякої 
підготовки до зустрічі з президентом України не 
ведуть.

Йому треба максимально послабити Україну, 
максимально послабити українську владу і, в тому 
числі, Зеленського. Путін вважає, що зустріч із ним 
дасть Зеленському якісь додаткові козирі і зміцнить 
його владу. А це Путіну зовсім не потрібно. Йому 
потрібен максимально слабкий президент. І тому він 
буде, навпаки, намагатися всіляко дестабілізувати 
ситуацію в Україні і демонструвати українцям, що 
Зеленський обіцяв мир, але миру з Росією не буде, 
поки Зеленський при владі, тим самим підриваючи 
його позиції.

Єдина особиста зустріч президентів Зеленського 
і Путіна відбулася в грудні 2019 року в рамках 
«нормандського» формату в Парижі. Але жодну з 
досягнутих тоді домовленостей, як підкреслюють в 
українському МЗС, Кремль повністю так і не виконав. 
Серед іншого, не було нового розведення військ, 
відкриття пунктів пропуску або обміну полоненими 
за формулою «всіх на всіх». Повернути на 
підконтрольну Києву територію за цей час вдалося 
трохи менше сотні осіб.

Під приводом цього «нормандського формату» 
Путін намагався реалізувати свою стратегію 
протягування на територію України двох цих анклавів, 
по суті, окупованих Росією, що, звичайно, ж знищить 
українську державність, тому що країна, яка не 
контролює свої кордони, – не може бути суверенною. 
Але в українського керівництва вистачило розуму не 
реалізовувати до кінця ці плани.

Тоді українські переговорники не говорили рішучого 
«ні» на певні пропозиції і заяви тодішнього куратора 
українського напрямку в адміністрації президента 
Росії пана Суркова. І Сурков доповідав Путіну, що 
треба зустрічатися – Зеленський приїде і, умовно 
кажучи, стане на коліна. Можливо, не все прийме, але 
капітуляція буде. В Парижі нічого цього не відбулось, 
і я б сказав, що після Парижу російсько-українські 
стосунки на вищому рівні є закінченими. Те, що ми 
бачимо, – це просто агонія.

Якщо шансів на зустріч залишається вкрай мало, 
чому Зеленський знову і знову повертається до цієї 
теми? На думку експертів, метою таких заяв може бути 
не російський президент, а українські виборці.

У Володимира Зеленського немає іншого вибору, 
як демонструвати своє прагнення домогтися миру, 
адже, серед іншого, він дорікав Порошенку, що той 
«заробляє на війні», а він, відповідно, «спроможний 
добитися миру». І вже два роки він президент, а ніяких 
суттєвих зрушень немає. І тому виникає питання – що 
ж заважає? Ця зустріч, навіть якщо це буде зустріч із 
нульовою сумою, буде для Зеленського політичним 
виправданням перед своїми виборцями.

Тим часом майже до нуля зведено одне з головних 
досягнень Зеленського на Донбасі – перемир’я. Про 
припинення вогню про що домовилися наприкінці 
липня 2020 року, після чого кількість обстрілів із боку 
бойовиків на передовій скоротилася в багато разів. 
Але вже з грудня відчутне зростання порушень знову 
відновилось. Кількість обстрілів збільшувалася 
кілька наступних місяців і навесні 2021 року 
практично повернулась до торішніх показників.

«Міномети почали працювати з вересня минулого 
року. 120-міліметрові міномети почали проявлятись у 
жовтні-листопаді. А зараз міномети 82–120 міліметрів 
стали просто нормою. У нас найгучніший місяць по 
артилерії був травень. Саме в травні вони вісім разів 
застосовували «Рапіру», 122-й і 152-й калібри», – 
розповідає менеджер по роботі з військовими Фонду 
«Повернись живим» Андрій Римарук.

Згідно з домовленостями останнього саміту 
«нормандської четвірки», наступна зустріч лідерів 
мала б відбутися через чотири місяці, тобто ще навесні 
2020 року.

ПЕРЕГОВОРИ ОДИН НА ОДИН: ЧИ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗУСТРІЧ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ПУТІНА?
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НАФТУЛЕ БРАНДВЕЙН – КОРОЛЬ ЄВРЕЙСЬКОГО КЛАРНЕТУ З ПЕРЕМИШЛЯН

Один із найкращих клезмерських музикантів XX 

століття Нафтуле Брандвейн народився у містечку 

на Львівщині понад 130 років тому і його постать 

досі оцінюють як одну із найвпливовіших у розвитку 

клезмерської музики на світовій арені. Нафтуле 

народився 1884 року (за іншими даними у 1889-му 

році) у Перемишлянах в багатодітній родині. Родина 

Бранвейнів оселилася у Перемишлянах уже в другій 

половині XIX століття. Увагу до його постаті привернув 

його племінник Леопольд Кляйм-Козловський, якого 

вважають останнім клезмером Галичини. Він згадував 

про свою музичну родину, зокрема і про дядька — 

Нафтуле Брандвейна. Своєрідним родоначальником 

такої музичної родини, про яку розповідав пан Леопольд, 

був його дідусь, батько Нафтуле — Песах Брандвейн. 

Песах був музикантом-клезмером, грав на скрипці та 

працював весільним поетом-імпровізатором. За своє 

життя він мав чотири дружини. У Нафтуле Брандвейна 

було дев’ятеро братів і чотири сестри, серед яких 

близнючка Генрієта. Сини Пейсаха Брандвейна не 

могли не грати: Нафтуле – на кларенті, Мойше – на 

скрипці, валторні і тромбоні, Мендель – на піаніно, 

Лейзер – на бубні, а Азріель – на трубі. У сім’ї, де було 

12 дітей, серед яких і Нафтуле, тато заснував один 

із найвідоміших у майбутньому клезмерський гурт 

на Галичині. Песах був бадхеном, тобто весільним 

тамадою і розважав гостей не тільки на весіллях, а й 

брав участь у різноманітних урочистостях.

Батько створив оркестр. Існує радше легенда, 

ніж дійсність навіть про те, що вони виступали при 

дворі Франца Йосифа. Брандвейни мандрували 

між Бережанами і Бібрикою, між Глинянами, 

Рогатином і Галичем. Зрештою, це ті терени, де 

було багато єврейських містечок (штетлів). Роботи 

було достатньо, і їх туди запрошували. Хто такі 

клезмери? Колись клезмери грали на різних 

релігійних святах, але після зруйнування Храму, 

мудреці вирішили, що євреї мають бути в скорботі, 

доки не відбудують Храм, тому весела музика не 

дуже доречна. Єдине виключення – це весілля, коли 

можна голосно гуляти й розважатися.  Єврейське 

весілля – складна система ритуалів, в кожному з 

яких беруть участь музики – клезмери. «Одним із 

важливих та дуже драматичних етапів свята було так 

зване «посадження нареченої» – ритуал прощання з 

батьками перед шлюбом. Бадхен (тамада) починає 

голосити: «Дівчинко моя мило! Закінчилися твої 

веселі дні, безтурботне життя. Не буде з тобою 

матусі, що тебе любитиме й ніжитиме. Тепер 

чекають на тебе страждання й тяжкі випробування, 

бідолашно ти моя…»  Причитання супроводжувалося 

музикою. Якщо музикант грав добре  – плакала не 

лише наречена та всі жінки на весіллі, а й чоловіки. 

Кажуть, були випадки, коли молоді навіть зомлівали 

від суму. Юний натхненник за океаном Олег Дух 

зазначає, що перед Першою світовою війною батько 

Нафтуле Брандвейна помирає і хлопець емігрує до 

США, згодом сюди переїжджають й інші брати. У 

Перемишлянах залишаються тільки двоє — Елі 

(Ілля) і Герш (Герман), який був батьком останнього 

клезмера Галичини Леопольда Кляймана-

Козловського, котрий пішов з життя у травні 2019 

року. Два брати загинули у листопаді 1941 в урочищі 

«Березина» у Перемишлянах. Цікаво, що Герш, який 

був перукарем, також свого часу заснував музичний 

оркестр, у якому грали два його сини. В оркестрі були 

задіяні перемишлянці, здебільшого євреї, але було 

і кілька поляків. Так вони продовжували музичну 

традицію Песах. Опинившись у США, Нафтуле 

дуже швидко здобуває визнання. Пік популярності 

«короля клезмерського кларнету» Брандвейна 

припадає на 20-ті рр. ХХ ст., втім, вона виявилась 

швидкоплинною.

Він прибуває до Америки у 1900 роках і вже в  

20-их стає досить популярним музикантом, працює 

із скрипалем-віртуазом Абе Шварцом. Одним із 

найвідоміших творів цього часу, який демонструє 

незрівнянні таланти Нафтуле, була вулична пісня  

«Firn Di Mekhutonim Aheym». Уже 1923 року він 

залишив гурт Шварца, щоби створити власний.

Зірка клезмерної музики в Америці, яка згасла. 

Збереглося чимало записів Нафтуле Брандвейна, 

датованих 1922-1927 роками, потім він вирішує йти 

своєю дорогою. «Чи був  цей шлях добрим? Якийсь 

час так: у другій половині 20-их років він був на вершині, 

з 30-их років його популярність падає. Однією із причин 

стало те, що він був досить-таки екстравагантним 

чоловіком, проте групи, які він засновував, існували 

не довго. Нафтуле був відомий не лише своєю 

віртуозністю гри на кларнеті, але й бурхливим життям. 

Він любив жінок та алкоголь. Хтось навіть сказав: «Якщо 

ви замовляєте оркестр Брандвейна і бажаєте, щоби він 

грав усю ніч, ви повинні дати йому достатньо алкоголю 

та жінку». В той час виступи Брандвейна були доволі 

епатажними. Популярним він став через вміння грати на 

публіку. Своєрідна манера гри, використання нетипових 

мелодій, неповторний костюм, до якого він прикріпляв 

електричні гірлянди, що єдналися до електромережі, 

вміння епатувати публіку зробили його одним з топових 

клезмерів в Новому Світі.

У 40-их Нафтуле Брандвейн вже виступає у 

відпочинкових закладах як музикант, який колись 

мав шалену славу. У 1941 році Брандвейн здійснив 

свій останній запис, відомостей про його подальше 

життя вкрай мало. Відомо, що він жив і виступав у 

мережі готелів «Борщевий пояс» в Катскільських горах. 

Окрім цього, важко й відшукати інформацію про його 

особисте життя. 

Помирає «король кларнету» 1963 року. Уже згодом, 

у 1970-их роках, коли починається відродження 

клезмерської музики, його знову згадують. Покоління 

Нафтуле стверджує, що їх надихнула саме музика 

Нафтуле із Перемишлян», який був незрівнянним, 

дуже талановитим кларнетистом, віртуозом. На даний 

час теж повертаються до його стилю музикування. 
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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

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




