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

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

У АГЕНСТВО 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

COMPANY AT TOWERS ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ TOWER CLIMBERS
В TELECOMUNICATION SERVICE

ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ. БЕЗКОШТОВНЕ ТРЕНУВАННЯ.
ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ. Є ПЕРСПЕКТИВА РОСТУ.

ДРУЖНІЙ КОЛЕКТИВ.
Телефон: 267-309-0994

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

НЕОБХІДНИЙ ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС І DRIVER`S LICENSE
Додаткова інформація по телефону: 267-707-7788

 ПОТРЕБУЄМО ЛЮДЕЙ ДЛЯ РОБОТИ
НА ВЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ВИСОКА ОПЛАТА. 
Телефон: 267-588-0332

 ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВЕЖ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ, З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

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

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

 ПІДГОТУЄМО ДО ЗДАЧІ НА CDL
COMMERCIAL DRIVERS LICENSE ПРОТЯГОМ 3х - 6ти днів.

Готую для здачі на перміт на CDL російською мовою.
Допомагаю отримати appointment на здачу іспиту.

Після здачі іспиту платне тренування.
Після отримання CDL 100% працевлаштування.

Телефон: 267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893

ПОТРЕБУЄМО ФАХІВЦІВ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ в готелях

З МОЖЛИВІСТЮ ЇЗДИТИ У ВІДРЯДЖЕННЯ. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ.
ОПЛАТА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КВАЛІФІКАЦІЇ.

Телефон: 404-202-8149

 НАБИРАЄМО ВОДІЇВ CDL CLASS A  
DOUBLE AND TRIPLE ENDORSEMENT

ПОСТІЙНИЙ МАРШРУТ 5 ДНІВ, З ВІВТОРКА ПО СУБОТУ
ЗАРПЛАТА ВІД $ 1,400 ДО $ 1,600 В ТИЖДЕНЬ

Телефон: (732) 995-4514; (908) 330-5071
                Віталій           Володимир

 ПОТРІБЕН ПРАЦІВНИК НА HEATING
  (DUCT WORK)

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

ТЕРМІНОВО ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ НЬЮ-ДЖЕРСІ.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ
СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ

НАВЧАЄМО. ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.
Телефон: 732-829-6572 Михайло

 НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ ПО РЕМОНТУ ВІКОН ПОТРІБЕН
МОЛОДИЙ ЕНЕРГІЙНИЙ ХЛОПЕЦЬ ДО 40 РОКІВ

НЕОБХІДНА РОЗМОВНА АНГЛІЙСЬКА МОВА,
DRIVER`S LISENCE, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ.

За додатковою інформацією звертатися: 773-747-2384

 СТАБІЛЬНИЙ БІЗНЕС- БАГАТО РОКІВ НА РИНКУ.
  АВТОМАЙСТЕРНЯ

В ЦЕНТРІ NORTHEAST PHILADELPHIA
ТЕРМІНОВО ШУКАЄ НА РОБОТУ АВТОМЕХАНІКА

З МІНІМАЛЬНИМ ДОСВІДОМ РОБОТИ.
МОЖЛИВЕ НАВЧАННЯ.

За додатковою інформацією звертатися: 
         215-677-3300 Олександр

  215-989-2864 Євген

 CLOSET FACTORY, що обслуговує Філадельфію,
Південний Джерсі та Північний Делавер шукає

 CLOSET/CABINET INSTALLERS. 
Зарплата від $50 000 до $70 000 на рік. 

ЗАГАЛЬНІ СТОЛЯРНІ НАВИЧКИ РОБОТИ ОБОВ’ЯЗКОВІ. 
ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ З КЛІЄНТАМИ.
ПОВНА, ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ. 

БУДЬ ЛАСКА, НАДІШЛІТЬ СВОЄ РЕЗЮМЕ НА АДРЕСУ
 RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

         Телефон: 609-744-0129

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІЯ ПРОПОНУЄ СВОЇ ПОСЛУГИ
LANDLORDS ПО ЗАСЕЛЕННЮ TENANTS

ОФОРМЛЕННЮ ДОКУМЕНТІВ
І ОБСЛУГОВУВАННЮ ЖИТЛА.

За додатковою інформацією звоніть за Телефоном: 
267-228-4050 Борис

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІЯ НА ПОСТІЙНІЙ
І ТИМЧАСОВІЙ ОСНОВІ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

HANDYMAN ПО РЕМОНТУ ДОМІВ
ПРИ НЕОБХІДНОСТІ НАДАЄМО ЖИТЛО, 

МАШИНУ, ІНСТРУМЕНТ
Телефон: 267-228-4050 Борис 

 SOUTHHAMPTON SPA ПОТРІБЕН:
ПОВАР, ОФІЦІАНТ, ПРИБИРАЛЬНИК 

Телефон: 215-942-4646В BODY SHOP, розташований в LANGHORNE, PA
ПОТРІБНО BODYMAN-PAINTER,

А ТАКОЖ TRUCK-MECHANIC
Телефон:  (267) 980-6045

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ НА SIDING AND GUTTERS
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ

Постійна зайнятість, погодинна оплата. Розрахунок щотижня.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

В  З А Й Н Я Т И Й  D E A L E R S H I P  В  M O R R I S V I L L E ,  PA
Т Е Р М І Н О В О  П О Т Р І Б Н І :

●   М Е Х А Н І К И  З  Д О С В І Д О М  Р О Б О Т И ,
●   С П Е Ц І А Л І С Т  П О  З Б О Р У  ТА  Д Е М О Н ТА Ж У   А В Т О М О Б І Л І В , 

●   П РА Ц І В Н И К  Н А  D E TA I L  М А Ш И Н
Те ле фо н :   215 -295 -1515





































В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ  
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ,  

В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ:  215-774-5100

АВТОСЕРВІС В HUNTINGTON VALLEY ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ
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ПОЗИКА МБРР: ЗЕЛЕНСЬКИЙ УТВОРИВ 
ДЕЛЕГАЦІЮ ДЛЯ УЧАСТІ В ПЕРЕГОВОРАХ

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у переговорах із 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику. Відповідне 

розпорядження №519/2020-рп оприлюднене на сайті Президента.

Так, документ передбачає утворення делегації України для участі у переговорах із  

Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Друге 

додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для 

Проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України») між Україною та 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

До складу делегації увійшли: заступник міністра соціальної політики України, глава делегації  

Віталій Музиченко; директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції  

України Тамара Андрієва; директор Департаменту міжнародних фінансових проєктів  

Міністерства фінансів України Катерина Єлішиєва; заступник начальника відділу підтримки 

проєктів з МФО та іноземними країнами Департаменту багатосторонніх та двосторонніх  

торговельних угод Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  

України Світлана Пацьора; директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства 

закордонних справ України Дмитро Пономаренко. Згідно з розпорядженням, главі делегації 

дозволено вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до 

складу делегації.

"Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах із Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, 

спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проєкту «Модернізація системи 

соціальної підтримки населення України») між Україною та Міжнародним банком рекон- 

струкції та розвитку (додаються, для службового користування)", - йдеться у розпорядженні.

Документ також уповноважує міністра фінансів Сергія Марченка на підписання Угоди 

про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії 

COVID-19, для Проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України») 

між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

СТРАТЕГІЯ НАТО-2030: УКРАЇНА ОЧІКУЄ ПОБАЧИТИ 
ПЕРСПЕКТИВУ ОТРИМАННЯ ПДЧ

Україна очікує побачити у новій Стратегії НАТО-2030, яка наразі формується, перспективу 

отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції  

Ольга Стефанішина у виступі на публічній дискусії центру «Нова Європа» «Партнерство 

розширених можливостей: що далі?».

Як зазначила Стефанішина, за останні 11 років Україна не просунулася у напрямку 

політичного рішення щодо отримання Плану дій щодо членства в НАТО. За її словами,  

з часу Революції Гідності наша країна сильно вдосконалила і розвинула співробітництво  

з Альянсом, що врешті-решт і дозволило приєднатися до Програми розширених можливостей 

НАТО для України. У цьому контексті віцепрем’єрка відзначила реформу сектору безпеки 

і оборони, суттєве розширення участі України у навчаннях НАТО і взаємодію з Альянсом 

фактично на всіх секторальних напрямках.

«Це дозволяє нам сьогодні мислити більш стратегічно, більш виважено і, враховуючи те, 

що якраз зараз формується нова стратегія НАТО на десять років, ми можемо говорити і про 

перспективу розвитку відносин Україна-НАТО в розрізі десятирічної перспективи. Очевидно, 

що Україна очікує побачити там перспективу отримання ПДЧ», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що діалог України з Альянсом, з Місією НАТО в Україні та послами є глибоким 

і системним, але в наших відносинах дещо змінилося.

«Україна наростила темп реформ, сьогодні ми говоримо, що отримання Україною статусу 

партнера з розширеними можливостями вже дає свій ефект. Ми вже започаткували велику 

роботу разом з СБУ і Державною службою спецзв’язку щодо переходу на стандарти НАТО 

щодо роботи із закритими даними та інформаційними системами…. В національній Стратегії  

безпеки і оборони питання євроатлантичної інтеграції, питання стійкості і розширення  

співпраці в рамках Партнерства розширених можливостей визначено ключовими пріори- 

тетами. Ми бачимо дійсно великі зрушення», - зазначила віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Україна 12 червня стала учасницею програми НАТО «Партнерство 

розширених можливостей».

ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ  
І МОЛДОВОЮ ПОКРАЩАТЬСЯ - КУЛЕБА

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Молдову. Він це зробив 

до приїзду в Україну новообраної президентки Молдови Маї Санду. Президент України  

Володимир Зеленський запросив її відвідати Київ.

Міністру закордонних справ є про що поговорити з презмдентом Молдови. Це не лише 

Крим, це не лише Придністров'я. Це так само розвиток торгівлі між нашими країнами.  

Це і вирішення тих проблемних питань, які є у наших двосторонніх відносинах, які вже  

"мохом поросли". Настав час їх вирішувати. І терпіти вже немає сенсу цю ситуацію.

Міністр наголосив на важливості розвитку відносин між Україною і Молдовою у динамічному 

руслі "на користь обох країн і регіону загалом".

"Обрання Маї Санду на посаду президента Молдови дозволяє нам перегорнути негативну 

сторінку у відносинах з цією сусідньою країною.

Оскільки Мая Санду завжди чітко висловлювалась з приводу російської агресії і з приводу  

незаконної окупації Криму Російською Федерацією. Жодних перешкод для розгортання  

наповну взаємодії з новим керівництвом Молдови більше немає".

СТРІЛЯВ В УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ 
СХОПИЛИ СНАЙПЕРА ЛНР

У Харкові Служба безпеки України викрила колишнього снайпера ЛНР.

Він був учасником терористичної організації та воював проти сил антитерористичної  

операції на Луганщині, повідомила пресслужба СБУ.

"2015 року житель Харкова вступив до лав незаконного збройного формування і був  

призначений "командиром відділення 6 окремого мотострілкового козачого полку ім. Платова".  

Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов спеціальну снайперську  

підготовку й отримав посаду "розвідник-снайпер". З серпня 2015-го до липня 2016 року  

у складі диверсійних груп він виконував завдання уздовж лінії зіткнення. У складі снайперських 

пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцях Збройних сил України в районі 

міста Золоте", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник повернувся до Харкова після того, як звільнився зі "служби". Чоловік  

переховувався від правоохоронців.

Йому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість 

України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях.



Уроки Криму. Які висновки після анексії зробили  
Туреччина, Румунія, Болгарія і Грузія?
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Туреччина звернула увагу на Чорне море після анексії 

Криму, каже президент ради міжнародних відносин Туреччини 

Мустафа Айдин.

«Туреччина намагається збільшувати свої військово- 

морські сили у Чорному морі. Але наразі це дуже складно,  

бо у військовому напрямку Туреччина більше сфокусована  

на Середземномор’ї – для того, щоб там збалансовувати  

російську присутність і не дати Росії розгорнутися на повну на 

Близькому Сході, зокрема, у Сирії», – каже Мустафа Айдин.

Саме після анексії Криму Анкара й Київ поринули  

у співпрацю в оборонній галузі.

«Ідеться про спільну розробку ракетних комплексів і спільне  

виробництво літаків, ми вже почали співпрацювати з заводом  

Антонова. Україна постачає двигуни і турбіни Туреччині, і це  

дуже важливо для наших Збройних сил».

Країни домовились про виготовлення безпілотників 

Bayraktar TB2 – їх іще називають «Щит Чорного моря».  

Також почали спільно виготовляти інший безпілотник –  

Bayraktar Akıncı («Байрактар Акинджи»). Турбогвинтовий  

двигун до нього збирають у Запоріжжі, ця машина здатна  

переносити  п’ятсоткілограмові  ракети.

Крім того, у планах Києва й Анкари спільне корабле-

будівництво і ремонт українських кораблів. Зараз у Туреччини  

84 кораблі. За найближчі 3 роки Анкара хоче побудувати ще 

24 військові судна.

Україна може розраховувати на допомогу Туреччини  

у випадку російської агресії з боку Криму. Але не на 

збройну допомогу, вважає директор програми дослідження  

Туреччини при Вашингтонському університеті політики 

Близького Сходу (США) Сонер Чагаптай. «Гадаю, Туреччина 

не піде безпосередньо на конфронтацію з Росією. У випадку 

короткотривалої воєнної агресії Туреччина не допома-

гатиме збройно, але підтримуватиме Україну політично  

й на міжнародній арені», – каже Сонер Чагаптай.

Румунія. Від порту Констанца до Севастополя в анексо-

ваному Криму 390 кілометрів. Це приблизно як від Києва до 

Луцька. Анексія Криму зблизила Україну і Румунію. Раніше 

країни сперечалися за розмежування в Чорному морі  

і шельф із нафтогазовими родовищами. У 2009 році  

Міжнародний суд остаточно встановив межу в морі. Але 

відносини довгий час не покращувались.

«Відносини з Україною були складними. Зокрема, вони 

погіршилися, коли ваш колишній міністр оборони, а потім 

прем’єр-міністр Єхануров сказав, що Румунія – загроза 

для України, але не Росія. Але, звичайно, це був жарт, і ми  

всі усвідомлюємо це», – розповідає Юліан Кіфу, професор 

Національного університету оборони Румунії в Бухаресті.

Чи дійсно жартував Єхануров, невідомо, але тоді міністр 

оборони України назвав і Румунію, і Росію «ймовірними 

противниками України». Окупація Криму все змінила.  

Колишні суперники стали союзниками. «Два місяці тому 

відбувся величезний стрибок у наших відносинах, після  

візиту до Румунії міністра закордонних справ і міністра  

оборони України. Сторони уклали угоду про військове 

співробітництво. Тепер, переконаний, відносини будуть 

поглиблюватися, попереду спільні військові навчання, як  

в Україні, так і в Румунії», – розповідає Юліан Кіфу, професор 

Національного університету оборони Румунії в Бухаресті.

Зараз на півдні Румунії розміщена база наземної  

системи протиракетної оборони НАТО. До порту Констанца 

регулярно заходять кораблі країн Північноатлантичного  

альянсу і там проводять навчання. У Румунії 15 бойових  

кораблів на Чорному морі, з них 3 фрегати і 4 корвети.  

Болгарія. Від порту Варна до Севастополя в анексованому 

Криму приблизно 470км. навпростець морем. Це як від  

Києва  до  Кривого  Рогу.

Болгарія – одна з тих країн регіону, яка обрала «обережну» 

зовнішню політику після анексії Криму, пояснює директор 

інституту європейської політики у Софії Димитар Бечев:  

«Єдина людина, яка формує політику у Болгарії, – це  

прем’єр Бойко Борисов. Його стратегія – уникати ризиків. 

Він хоче бути з усіма у гарних відносинах. Болгарія хоче 

товаришувати зі США, і з Росією, і водночас підтримувати 

гарні відносини з Туреччиною. Наша стратегія – це  

уникнення  і  мінімізація  ризиків».

Болгарія – член НАТО, на Чорному морі у неї 29  

бойових кораблів, 18 із них – кораблі протимінної дії.  

Країна регулярно бере участь у навчаннях НАТО. Попри  

міць на морі, Болгарія вразлива перед Росією, вважає 

Димитар Бечев: «Насамперед, із військової точки зору,  

через мілітаризацію Криму і збільшення Росією арсеналу 

крилатих ракет, які мають радіус дальньої дії. Також Болгарія 

вразлива з економічної точки зору. У нас працюють багато 

російських енергокомпаній. Приміром, «Лукойл» і «Нефтехим» 

у місті Бургас». 

Грузія. Від порту Поті до Ялти в анексованому Криму  

660 кілометрів. Це трохи далі, ніж від Києва до Запоріжжя.  

Після анексії Криму Грузія обрала політику «не дратувати Росію 

у військовій галузі», розповідає ексзаступник міністра оборони 

Грузії Бату Кутелія. Він вважає, що влада країни декларує  

наміри вступити до НАТО, але замало робить для цього.

«Наша відповідь і наша реакція на анексію Криму мали  

бути іншими. Ми повинні модернізувати Збройні сили  

і розвиватися технологічно – це головні фактори проти-

стояння стратегії гібридної війни Росії. Ми маємо більше 

інтегруватися в НАТО. Збільшити витрати на наш  

оборонний комплекс», – вважає Бату. Після війни з Росією  

у 2008р. Грузія розформувала свої Військово-морські сили 

і має нині тільки Берегову охорону. У країни залишились  

12 патрульних катерів на Чорному морі. Грузинські військові 

беруть участь у маневрах НАТО на суходолі, а грузинські  

порти приймають кораблі країн Північноатлантичного альянсу.



УСЕ МОЄ ЖИТТЯ – ЦЕ ІСТОРІЯ БОЖЕВІЛЛЯ
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Роман Віктюк народився у Львові, вчився у Державному  
інституті театрального мистецтва. Працював у багатьох  
театрах, аж поки не створив театру свого імені.

За цими кількома рядками офіційної біографії – справжній  
феєрверк, карнавал та театральність у чистому вигляді.  
Жодні біографічні відомості ніяк не можуть передати те, ким 
справді був Роман Віктюк. Втративши його - ми втратили 
цілу епоху. Біографічні факти були для нього усього лише  
відправною точкою для торнадо розповідей та легенд, де  
неможливо (та й не потрібно) відокремити правду від  
вигадки. Тим більше, що у виконані Віктюка будь-який міф  
легко стає правдою, а правда – виставою. Тож і розповідь  
про Романа Віктюка – це розповідь насамперед самого  
Романа Віктюка.

Так відповів Роман Віктюк на запитання, чому гастролі  
свого театру у Києві він назвав «Роман з Києвом». «Я не можу 
погодитись, щоб десь було написано, що зі Львовом – роман. 
Бо роман не триває довго. Якісь хиби влади – і він урветься.  
А любов не залежить від влади, вона не може перерватись. 
Тому з Києвом – роман, з Україною – роман. А зі Львовом – 
любов».

Роман Віктюк жив у самому серці Львова, на площі Ринок,  
від якої майже усі вулиці ведуть в театри («Я знав усе»). На 
подвір’ї росло дерево. «Я вилазив на верхівку, збирав усіх  
дітей з площі Ринок та влаштовував їм вистави. Одного разу 
я, як завжди видерся на це дерево і сказав, що сьогодні  
я буду літати. Я причепив собі віники на руки, як крила у птаха 
і, як режисер, дав команду рахувати. От я сиджу на верхівці 
дерева, діти рахують „раз, два, три...” і відчуваю, що ще не 
зможу летіти. А вони, там внизу, кричать все сильніше. Тоді  
я все ж таки набрався хоробрості, замахав руками й відірвався 
від дерева. Мені здалося, що я вже лечу, хоч за мить я вже  
був на землі. Проте я не був засмучений першою невдалою 
спробою, а лише скомандував „ще!”. Діти знову рахували,  
а я знову і знову замість того, щоб злетіти в небо, приземлявся 
на землю».

Згодом він казав, що політ підвладний лише акторові.  
Саме у цьому і полягає сила театру. «Тепер я знаю, як це  
зробити, щоб актори відірвались від землі, щоб глядачі  
побачили, як вони літають високо-високо, хоча насправді  
залишаються на сцені».

«Мені було десь років 14 було, коли циганка мені сказала,  
що я буду диригентом. Слово “режисер” вона, мабуть,  
просто не знала. Мама сказала, що в мене слуху немає, який  
з мене диригент. Я дійсно жодної мелодії відтворити не міг.  
Але ставив з дітьми на площі, на сходовій клітці, ставив  
і „Пікову даму”, і «Травіату», все на світі. Добре, що у моїх 
акторів слух був ще гірший, ніж у мене».

Закінчивши школу Роман Віктюк поїхав до Москви, щоб всту- 
пити до найзнаменитішого на той час театрального вузу ГІТІС 
(Державний інститут театрального мистецтва). «Божевільна  
дитина зі Львова поїхала вчитися до Москви. Я ніколи в житті не 
виїжджав так далеко. Проводжали мене як в Сибір. Спакували 
баняки, пательні, подушки, бо як же без того всього галицька 
дитина проживе. Труси в майтки зашили. В мене все це потім 
на вокзалі вкрали. Лише потім я зрозумів, що мене відправили 
як бандерівця, для підривної роботи».

Уже ставши знаменитим, Роман Віктюк жив у квартирі на 
центральній вулиці, Тверській. Колись квартира належала сину 
Сталіна Василю. «Так сталося, що тепер я живу у квартирі сина  
Сталіна. Звичайно, я кликав священника, щоб він посвятив її.  
Бачите, як доля бавиться: я, бандерівець, живу у квартирі 
сина Сталіна. Дитина зі Львова! Так ніби якийсь вітер мене 
заніс з того дерева на Ринку у цю квартиру. Я коли перший 
раз приїхав в Москву, то йшов повз той будинок і думав, що  
він точно не для мене. Я щоразу, як підіймаюся сходами,  
дивлюсь, чи немає білого папірця з печаткою. Бо не маю права 
тут жити. Але живу тут».

Однією із найяскравіших сторінок роботи Романа Віктюка  
в Москві стала постановка драми Івана Франка «Украдене  
щастя». Крім того, що вистава містила багато автентичних  
елементів, таких екзотичних на підмостках МХАТу, не обій- 
шлося без «хуліганства». «Я поставив п'єсу Івана Франка  
"Украдене щастя". Не просто, а до 50-річчя створення СРСР. 
Уявіть собі афішу на фасаді: "До 50-річчя утворення СРСР", – 
"Украдене щастя". Олег Єфремов подивився і каже: “Б****, ми 
всі через тебе до Сибіру поїдемо”. Назву заклеїти не могли,  
ну бо назва ж. То заклеїли "До 50-річчя утворення СРСР".

Там ще протягом усієї вистави звучав запис греко- 
католицької служби Божої у виконанні чоловічого хору  
з Канади. Я всім казав, що то хор з Чернівців співає.  
До мене після однієї з вистав підійшов старший чоловік  
і спитав: “Ви знаєте, що ви зробили?”. І заплакав. Я ще  
потім “Підступність та кохання” до 100-річчя Леніна поставив».

Вистава «Служниці» свого часу (прем’єра відбулась  
у 1988 році у театрі «Сатирикон») буквально перевернула  
театральний світ. Попри те, що змінилося декілька поколінь  
акторів, вона досі лишається у репертуарі тепер уже театру 
Романа Віктюка. І кожну редакцію він привозив до Львова. 
Зрештою, він намагався привезти до рідного міста кожну  
свою  прем’єру.

«Це вже третя редакція, і ми готували її давно. Мені  
приснився сон: Жан Жене французькою (мені навіть здалося,  
що там були непристойні слова) кричав, що виросло нове  
покоління, а його забули. Він вважає, що нове покоління не 
може без нього зробити кроку. Вранці я зібрав акторів і без 
паузи кажу: "Почали!" Вони тільки запитали: "Служниць"?.  
Найцікавіше, що Дмітрій Бозін, коли ще навчався на другому  
курсі ГІТІСу, брав участь у привітанні Наталі Макарової та  
пародіював "Служниць". Ми сиділи у залі, а з-за куліс з'явилася 
нога: струнка, рівна, нервова. Макарова мені каже: "Дивись,  
яка геніальна нога! Дай мені чесне слово, що він буде з тобою  
все життя”. Потім ми підійшли до нього, і я повідомив, що  

у нього завтра на одинадцяту репетиція. Якби він спитав, 
чи буде в нього головна роль, чи щось про гроші, нічого не  
вийшло б. А він тільки сказав, що прийде. Другу служницю  
грає Дмітрій Жойдік. Ми мали зустріч зі студентами, й один  
мене весь час розпитував про Жана Жене. Я запитав, як  
його прізвище. А він: "Жойдік". Я кажу: "А ну паспорт покажи!" 
І він дає мені паспорт. А там, де має бути його фотографія, 
вклеєна моя.

Грає також хлопчина з Києва, Іван Нікульча. Він прийшов  
до нас, коли ми були на гастролях у Києві. Ця українська дитина  
навіть мріяти не могла, що буде починати в професійному  
театрі. Вони всі прийшли тоді, коли Жене прокричав:  
"Треба починати!”. Це покоління вже зовсім вільне від будь- 
яких політичних, культурних та інших забобон. І вони такі  
щасливі! Я заздрю цим, третім».

На початку 2003 року Роман Віктюк мав привезти до Львова  
виставу «Давай займемось сексом». Комісія з гастрольної  
діяльності на території Львівскої області її заборонила.  
«На Різдво, у важливі та святі дні для кожного християнина,  
я подзвонив до голови комісії, яка заборонила у Львові мою 
виставу "Давай займемося сексом". У цій комісії, мабуть, давно 
забули, що це за секс такий. Сказали тільки, що таке слово  
не пасує рівню Львова, що у Львові такої проблеми немає.  
Що на львівській Опері не може бути написано “секс”. Я відразу 
згадав передачу на радянському телебачені, де казали, що 
будівник комунізму не може займатись сексом. Було стільки 
дзвінків, стільки статей про це, що мені потім всі казали, що  
я заплатив великі гроші за таку рекламу. Казали: “Зізнайся, 
це ти сам придумав?" Всі газети тоді писали, що Віктюка  
не пускають на батьківщину. Але тоді, коли ми її все-таки  
зіграли, я комісію ту запросив на виставу, ніхто не прийшов.  
Ті люди, які називають себе демократами, а живуть за комуні-
стичними законами, не можуть відповідати за душу».

«Мене у Львові не один раз забороняли. Я після Москви 
повернувся додому. Дуже хотів цього. Поставив тоді “Фабричне 
дівчисько” Володіна. Приїхала з Києва якась комсомольська  
керівниця. Прийшла в театр у чоботях і потім била ними  
по підлозі. Це було в Театрі юного глядача. То стара будівля, 
там міцна підлога. А ця комсомолка так гатила чоботами, що  
пошкодила її. І виставу заборонили, її не було». «Остання  
вистава, яку я поставив у Львові, називалася “Місто без  
любові” Льва Устинова. Потім кожен театр мене запрошував 
щось поставити. Але я весь час повертаюся, бо впертий».

«Жодні фальшиві демократи не можуть заборонити мені 
приїздити туди, де я народився та спілкуватись з тими, кого 
я люблю. Я багато вистав привожу до Львова. Не знаю, чому. 
Просто приїжджаю додому. Я вважаю, що потрібно пам’ятати 
про ту землю, звідки ти вийшов, бо в ній – твоя сила. Ці речі є 
простими, правдивими та щирими».

«Театр – це сон. Коли працюєш над виставою – це сон. 
Коли дивишся свою виставу – це теж сон. А от коли закінчуєш 
репетицію, наступає реальність, і тоді страшно. І хочеться бігти 
назад, у свій сон»
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Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники

267-971-5807267-971-5807

РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:
Desktop, Laptop і СерверівDesktop, Laptop і Серверів

Дизайн, установка і конфігураціяДизайн, установка і конфігурація
office and home networkoffice and home network

 Безкоштовна діагностика Безкоштовна діагностика
 Збірка комп'ютерів на замовлення Збірка комп'ютерів на замовлення
 Видалення вірусів Видалення вірусів
 Відновлення даних Відновлення даних

Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем заботливых работников,
 которые смогли бы ездить в район 

Conshohocken и Northeast Philadelphia.

Phone:215-953-9225215-953-9225

Телефон: (267) 971-5765  Факс: (267) 684-6338
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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

215-776-3392


