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    «Бумбокс» - це талановита українська група, музику якої сьогодні слухають представники будь - 

якого покоління. Мета роботи дослідити історію розвитку гурту «Бумбокс» від початку створення і до 

сьогодення. 

          Гурт «Бумбокс» утворив Андрій Хливнюк, який навчаючись в Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького, почав грати в гурті «Мандариновий рай». У 2001 році 

гурт переміг на фестивалі «Перлини сезону» після чого музиканти твердо вирішили підкорити Київ. 

У столиці Андрій захопився джазо та свінгом, співав з клубним складом Acoustik Swing Band[1].  

     В середині 2004 року  вокаліст Андрій Хливнюк та гітарист Андрій Самойлов  утворили   гурт 

«Бумбокс». Для  залучення додаткових інструментів було прийнято рішення  запропонувати 

поексперементувати разом з ними ді-джею Валику Матіюку.   
     За кілька років років гурт набув популярності в Україні та Росії, а їх ліричні композиції звучали 

на кожній радіостанції. Така популярність була обумовлена зовсім новим, незвичайним стилем 

виконання пісень - сумішшю з різних напрямків: фанк, джаз, хіп-хоп, поп, рок. Коли хлопці вперше 

потрапили до Москви, вони були здивовані тим, що і в Росії у них були свої шанувальники, які 

напам'ять знали тексти їх композицій «Супер-пупер», «E-mail» та ін.  
         У квітні  2005 року було записано перший альбом «Меломанія». У червні 2006 - другий альбом 

групи під назвою «Family бiзнес», записаний в студії Moon Records, який в Україні отримав золотий 

статус (на сьогодні продано більше 10 тисяч примірників диску). Самим знаменитим синглом стала 

пісня Вахтерам, яка була написана російською мовою і влітку 2007 року грала в ефірах найбільших 

радіостанцій Росії. За словами учасників групи, вони зовсім не очікували, що непримітна, на перший 

погляд, пісня стане всенародним хітом, в той час, як композиції, на які робили ставки, ніхто і не 

згадає. На треки «Ким ми були» і «Квіти в волоссі» були зняті відеокліпи.  
    Російська кінокомпанія АСТ запропонувала музикантам попрацювати над саундтреком для 

нового фільму Петра Точиліна «Хоттабич». У картині прозвучали п'ять музичних фрагментів 

авторства Бумбокс - чотири з Меломанії і один з Family бiзнес[2].  
        У червні 2008 року російська студія Моноліт підписала з хлопцями контракт на перевидання їх 

альбомів «Меломанія» і «Family Бізнес» в Росії. В цьому ж році вийшов третій студійний альбом групи з 

короткою назвою «III». У грудні 2009 року Бумбокс створив спільну платівку з українським діджеєм 

Tonique Le DeeJay Бленди, мікси та інші музичні пародії. До цієї збірки увійшло одинадцять реміксів 

на всі минулі хіти групи.   У  2010 року група "Бумбокс",  випускає альбом «Все включено», пісні якого 

звучать в рок-стилі. Незважаючи на те, що до складу альбому увійшло лише 2 нові композиції, він 

завоював велику популярність. Четвертий студійний альбом, який має назву «Середній вік», вийшов в 

листопаді 2011 року. 

     Перший тривалий концертний тур колективу по містах України пройшов в січні 2008 року з 

небувалими аншлагами. А 9 лютого 2010 музиканти провели власний сольний концерт в одному з 

клубів Москви, який перевершив всі очікування виконавців. 10 листопада 2011 Бумбокс презентував 



четвертий студійний альбом під назвою «Середній Вік» В Україні диск вийшов на лейблі Lavina 

Music[3]. 
 

      Лiтом 2012 року до групи Бумбокс звернулося «Перше Музичне Видавництво» з пропозицією 

взяти участь у концерті-триб'юті "Міхея и Джуманджі". Бумбокс зробив кавер-версію пісні Міхея — 

"Для тебя". В серпні пісня була записана на київській студії "З ранку до ночi". Крім «ББ» участь в 

записі композиції взяли Дмитро Шуров із групи Pianoбой та Фагот і Фоззі з групи ТНМКонго. 

Звукорежисером виступив Максим Топчій, тоді ж був знятий і кліп.  Наприкінці березня 2013 року 

група Бумбокс спільно з Дмитром Шуровим відвідали з концертами Чехію та Німеччину. 16 травня 

цього ж року відбулася прем'єра кліпу на пісню «Nevertheless». Ця пісня стала саундтреком до 

української стрічки «Істальгія». 
 

      26 червня 2013 року на офіційному блозі гурту було повідомлено про завершення роботи над 

новим альбомом  «Термiнал Б», уякому традиційні для Бумбоксу 11 треків. Пісні «Пiддубний 

Микола» і «Дитина» виходили як сингли, решта абсолютно нові. Пісні українською та російською 

мовами, записані в студії «З ранку до ночi».  Відразу після виходу альбому, гурт «Бумбокс» 

відправились в українську частину туру, який стартував концертом у Чернівцях. 16 вересня 2013 року 

новий альбом був викладений для прослуховування в інтернет-сервісі «Яндекс. Музика», а 

наступного дня альбом також з'явився і в iTunes[4]. 
 

У 2016 році вийшов новий альобом «Люди». «Люди» – перший твір гурту, записаний разом з новим 

клавішником Павлом Литвиненком, який приєднався до популярної команди близько року тому. На 

сьогоднішній день такий склад «Бумбоксу» : Андрій Хливнюк — вокал, тексти; Андрій «Муха» Самойло 

— гітара; Валентин «Валік» Матіюк — DJ; Денис Левченко — бас-гітара; Олександр Люлякін 

— ударні; Павло Литвиненко — клавішні [5]. 

 

Висновки 

 

     Гурт «Бумбокс» – є одним із найкращих українських гуртів, яка заволоділа свідомістю багатьох 

людей. Пісні стали радіохітами в Україні, Росії та Білорусії, а диски – золотими та платиновими. 

Лідер гурту Андрій Хливнюк ставав лауреатом музичної премії «YUNA» в 2012 та 2013 роках в 

номінації  «Найкращий автор слів», а у 2016  в номінації «Найкращий дует» (Джамала, Андрій 

Хливнюк) с композицією Дмитра Шурова («Pianoboy») «Злива».  
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