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Мабуть, нечасто доводиться
бачити "Співочому полю" таке

душевне свято близьких по
духу людей, про талант
яких свідчив святковий
концерт, що якнайкраще
передав  творче єднання
представників двох наро-
дів. Зі сцени лунали пісні
українською, польською,

білоруською мовами. Ок-
ремих слів захоплення зас-

луговує плеяда артистів, які
подарували всім гостям фесту

незабутні виступи. Серед них: на-
родний артист України та Польщі

Олег Дзюба; гурт "Все окей", заслу-
жений артист України Микола Сіко-
ра;  Юрій Кобзаренко-Поляков,  Со-
фія Шкідченко та багато інших.

Особисто привітали учасників
свята голова Союзу поляків України
Антоній Стефанович, президент
Спілки підприємців поляків України
Володимир Щепаняк та інші почесні
гості.

- Це фантастичний захід,  - ді-
литься враженнями один із співор-
ганізаторів фестивалю,  громад-
ський діяч та волонтер Вадим
Супрунов. -  "Всіма барвами прикра-
шу Україну нашу!" - унікальний фес-

Новини району

Унікальні майданчики −

ннаа    Військово�
службовці

частини, що дислокуєть�
ся у Святопетрівському,

вже активно випробовують
новий спортивний комплекс,

який днями встановили на
території в/ч.  Для мешкан�
ців військового будинку та

служивих такий проект
реалізувала сіль�

ська рада.

Саме так
називаєть�

ся V мистецький фес�
тиваль українсько�

польської культури, який
відбувся 2 червня у Наці�
ональному музеї народ�

ної архітектури та по�
буту України в 

с. Пирогів.

Мальовнича Бобриця 
запрошує на міжнародний

кінофестиваль

Н евеличка Бобриця вражає - приїхавши один
раз в це еко-село закохуєшся в нього назав-

жди. Гостинні, привітні мешканці, домашня атмос-
фера, свіже повітря, красива архітектура та тема-
тичні події, які проводяться майже щомісяця.
Ось і 22-23 червня тут вже вдруге пройде кіно-
фестиваль, який збере кінострічки з усього світу
та зіркове журі з Чадом Грасія і Марисею Нікітюк. 

Т орік фестиваль проводився вперше, й були
представлені стрічки українського виробниц-

тва. А вже цього року Bobritsa Film Festival став
міжнародним. Адже були отримані конкурсні за-
явки з Франції, США, Австралії, Індії, Ірану, Вели-
кої Британії, ОАЕ та інших країн світу.

З апрошуємо вас разом з родиною змістовно
провести вікенд у казковій Бобриці. Адже в ці

дні ви зможете переглянути нові стрічки на міжна-
родному кінофестивалі, відвідати майстер класи
від режисерів та відомих акторів, ярмарок, міні-
фестиваль їжі, а діти розважатимуться на різнома-
нітних атракціонах, скоштують солодку вату і за-
пашний поп-корн. Кожен знайде заняття для душі.
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Міні-"STREET FIGHT" оснащений всім
необхідним для активного дозвілля.  Різ-
номанітні  турніки, шведська стінка, кіль-
ця гімнастичні,  також  маківра та боксер-
ський мішок  - це далеко не повний пере-
лік усіх елементів багатофункціонального
майданчика. Такий авторський проект
дозволяє тренуватися  одночасно 20
спортсменам.

Тут шанувальники активного дозвілля
можуть проводити тренування із різнома-
нітних єдиноборств та функціонального
тренінгу. 

Перевагою майданчика є  не лише його
унікальність, а й безпечність та практич-
ність. Усе навісне обладнання  адаптоване
до використання на свіжому повітрі. 

Наразі такий же міні-"STREET FIGHT"
прикрашає  прибудинкову територію на
Тепличній, 38, що в центрі села. Зараз
можливості нового комплексу залюбки
випробовують як  юні, так і досвідчені
спортсмени.

тиваль, адже він дає можли-
вість українцям із польським
корінням краще пізнати свою
етнічну батьківщину і більше
дізнатися про неї. Водночас
наші польські гості отриму-
ють можливість краще зро-
зуміти українські традиції. Та-
кий творчий обмін є дуже ко-
рисним. Тому і атмосфера на
фестивалі панує по-особли-
вому душевна та братерська.
Приємно, що також зміг до-
лучитися до пропагування
українства в рамках такого
прекрасного фестивалю.

Мені випала чудова нагода
пригостити всіх: друзів, во-
лонтерів і гостей свята  смач-
ною і дуже корисною суто
українською стравою - ко-
зацьким кулішом! 2 казани -
це 300 порцій, так що виста-
чило всім охочим!  Прина-
гідно  хочу висловити велику
подяку організаторам дійс-
тва: Спілці поляків Боярки
"BEZGRANIC", "Спілці жінок
Київщини", а також всім без
винятку, хто також долучив-
ся до нашої дружньої компа-
нії у цей чудовий день!

Проста вишуканість $
Beauty of Provence

д л я  т р е н у в а н ь

  ссввііжжооммуу  ппооввііттрріі
Це атмосферний заклад. Він одразу

полонить своєю індивідуальною
вишуканістю. Інтер'єр салону Beauty of
Provence влучно підкреслює прописну іс-
тину - краса в простих деталях. У цьому
переконані й майстри салону, які добре
знаються на секретах краси. В їх майстер-
ності за три роки роботи закладу змогли
пересвідчитися тисячі відвідувачів, біль-
шість із яких стали постійними. Це велике
мистецтво - вміти створювати красу. Тож
дякуємо засновниці салону Світлані та
всьому колективу за професіоналізм і лю-
бов до своєї справи. Це незвичайний са-
лон, а радше особливе місце, куди із ра-
дістю хочеться повертатися знову і знову.

c. Святопетрівьке,
вул. Б. Хмельницького, 1в 5

Ук р а ї н у  н а ш у ! "
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1 У Києво-Святошинському ра-
йоні у теплу днину варто відві-

дати етно-комплекс "Українське
село" (Бузова, вулиця Дмитрів-
ська, 1, поворот праворуч із Жи-
томирської траси в напрямку се-
ла Миколаївка). Це музей просто
неба, в якому представлені особ-
ливості житла, інтер'єру, побуту
Середньої Наддніпрянщини,
Слобожанщини, Полісся, Поділ-
ля, Півдня та Карпат.

2 А щоб провести на природі
весь день, слід поїхати в уні-

кальний музей народної архітек-
тури та побуту "Пирогово" (с. Пи-
рогово, вулиця Академіка Тронь-
ка, 1).Тут можна відвідати старо-
винні церкви, млини, хати-ма-
занки, які виглядають точнісінь-
ко як на картинах Т. Шевченка
чи М. Пимоненка. Вражає площа
музею-парку - понад 150 гекта-
рів. У музеї постійно проводять
українські свята, майстер-класи
з гончарства, писанкарства, ін-
ших народних ремесел.

3Любите активний відпочинок -
приїздіть у центр сімейного

дозвілля "Купель" (Крюківщина,
вул. Шкільна, 24а). Тут створені
прекрасні умови для дітей і батьків:
чудова спортивна риболовля, бага-
то локацій для дитячих розваг, зав-
жди чистий пляж.

С вої двері для гостей нещо-
давно відкрив готельно-рес-

торанний комплекс "BIRUZA Club". І
хоч офіційне відкриття лише чекає
на гостей у червні, вже зараз нас
радо зустріли у ресторані, запро-
понували вишукані страви євро-
пейської та середземноморської
кухні та напої. Провели коридора-

ми готелю та розповіли про СПА-
процедури, які доступні гостям
комплексу цілодобово. 

Раді бачити тут й малечу: саме
для них обладнана затишна дитя-
ча кімната. У вихідні - дитяча ані-
мація. І головне - у червні тут
з'явиться сучасна пляжна зона з
басейном та всіма зручностями
для дозвілля під відкритим не-
бом.

Забронювати столик, дізнатись
про заходи та про відкриття літньої
тераси з басейном можна на сайті
biruza.club або за телефоном 

(098) 378�87�87

18 травня у центрі Бобриці від-
бувся справжній весняний

бал. Організатор унікального заходу -
навчально-виховний комплекс "Ре-
несанс -ДІ". І хоча бал для  шкіл НВК  -
це вже традиція, але цього року він
був особливим як за назвою, так і за
місцем проведення, і, звісно, за ат-
мосферою.   Бал Троянд - саме так
нарікли унікальний захід його ініціа-
тори.   Чарівні наряди, оригінальні
прикраси, чудовий декор живої при-
роди і, звичайно ж, троянди... 

Вечірні зачіски, бальні сукні, білі
кітелі, знання етикетних норм, вмін-
ня насолодитись всіма бальними

танцями: полонезом, полькою, мену-
етом і на завершення - вальсом під
чарівну класичну музику. Вихованці
шкіл НВК змогли відтворити атмос-
феру справжнього балу та створити
свято для всіх гостей заходу. 

Під час балу, як ніде, відчуваєть-
ся зв'язок із минулим. Час ніби зу-
пиняється і ти насолоджуєшся кож-
ною хвилиною, маєш можливість
відчути себе справжньою леді чи
кавалером - впевненим, рішучим,
самодостатнім. І в цьому могли пе-
ресвідчитися всі свідки унікальної
події.

У Святопетрівському ввііддббууддееттььссяя
грандіозне відкриття

ББаалл  ттрроояянндд − у центрі Бобриці

Легкі новини Десять місць,   



4 А завітавши у столицю, не за-
будьте відвідати Музей цирко-

вого мистецтва (Проспект Пере-
моги, 82). В експозиції музею
більше 2000 унікальних експо-
натів. Тут є перші афіші цир-
кових вистав, їх рецензії і
статті, чудернацькі сценічні
костюми, а також картини,
малюнки, плакати та скуль-
птури, які розповідають про
історію розвитку циркового
мистецтва. Але головним над-
банням музею стали рідкісні ре-
ліквії, пов'язані з легендарними
іменами Миколи Кобзова, Михайла
Золло, Анатолія Залевського та ба-
гатьох інших.

5Музей популярної науки і тех-
ніки "Експериментаніум" 

(м. Київ, пр. Степана Бандери, 6,
ст. м. "Почайна" ("Петрівка")) - це
просто знахідка для допитливої і
кмітливої юні. Поки це єдиний в
нашій країні музейний заклад, де
популяризується наука і техніка.
Ваша дитина зможе побувати в
ролі дослідника і спробувати май-
же самостійно відкрити закони
гравітації, розгадати загадку оп-
тичного обману і влаштувати ре-
актив-шоу у хімічній лабораторії.

6Дітвору, що марить косміч-
ними подорожами, варто

зводити у Київський планетарій
(вул. Велика Васильківська,
57/3). Зала має купол діаметром
23,5 м і вміщає 320 глядачів. За
допомогою основного та додат-
кових проекторів створюється
особливий ефект присутності в
просторі величезного Всесвіту. А
у вихідні дні тут можна насолоди-
тися цікавим шоу в стилі фентезі. 

7 У Гідропарку розташована
експозиція "Київ в мініатюрі".

Ваші дітлахи відчують себе веле-
тами, зверху поглядаючи на зав-
жди гамірний Хрещатик, осяяну
золотом маківок із хрестами Киє-
во-Печерську лавру, Майдан Не-
залежності, мрію багатьох шко-
ляриків - університет ім. Т. Шев-
ченка. 

8 Майбутнім захисникам при-
роди слід відвідати Зоологіч-

ний музей (Броварський проспект,
9 в), у якому зібрано близько 5000
експонатів. Всі вони - представни-
ки тваринного світу: від одноклі-
тинних істот до скелетів крокоди-
лів, тигрів, левів ... Тут же штучні
моделі організмів, картинна гале-
рея, де художники-анімалісти про-
демонстрували своє бачення тва-
ринного світу і його законів. 

9Музей воскових фігур
(проспект Перемоги, 29) -

це єдине місце в Україні, де можна
сфотографуватися спочатку з екс-
президентом Леонідом Кравчу-
ком, а потім зі знаменитим україн-
ським письменником Миколою Го-
голем, з іншими видатними фігу-
рами минулого і сьогодення: 
М. Грушевським,  рокером В.
Цоєм, письменниками Л. Україн-
кою, Т. Шевченком, М. Булгако-
вим і багатьма іншими. 

10 І наостанок варто побачити
найдорожчий особняк столи-

ці - Шоколадний бу-
динок (вул. Шовко-
вична, 17). Вам розка-
жуть цікаву, багату на
всілякі перипетії істо-
рію будинку київсько-
го благодійника Семе-
на Могільовцева. Са-
ме тут ви зможете на-
солодитися підбіркою
кращих стилів світо-
вої культури: ренесан-
сом, бароко, готикою і
модерном.

Підготував Олександр Дяченко 

Усі ми хочемо,
щоб наші діти

були здоровими і розум�
ними, тягнулися до нових

знань. А чи є у передмісті та
столиці місця, де і батькам, і
їх нащадкам буде цікаво, де

вся родина довідається
щось нове, куди дітвора
ще не раз проситиме їх

повезти знову.
Звісно, є.

 куди неодмінно варто завітати з дітьми
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1Що замінили б у сучасній
системі влади?

- Найголовніше питання - це
впровадження законодавчих іні-
ціатив, норм в антикорупційній
політиці. Цій проблемі надаєть-
ся значна увага, але зроблені
кроки малоефективні. 

2 Чому люди бізнесу йдуть у
політику?

- Вважаю, що в нашій країні ма-
ють бути створені належні умо-
ви для конкурентного, прозоро-
го, чесного ведення малого, се-
реднього і великого бізнесу.
Треба зробити так, щоб кожне
підприємство могло брати
участь і перемагати у конкурсах,
тендерах, закупівлях за відкри-
тих прозорих умов. А у нас із
цим проблеми. Чимало запи-
тань до законодавчої, судової
влади. Бізнес йде у владу, щоб
поліпшити бізнесовий клімат,
щоб створити умови для прито-
ку як зовнішніх інвестицій, так і
внутрішніх. Але будь-який інвес-
тор повинен бути впевненим,
що його кошти захищені.

3 Кому із сучасників симпати-
зуєте?

- Мені завжди імпонував В'яче-
слав Чорновіл. Переконаний,
якби він став  Президентом, до-
ля нашої держави була б кра-
щою... Бо ця людина мала певні
ідеї, знала шляхи їх реалізації,
душею вболівала за Україну.

4 Чому досі не відбулося ук-
раїнське економічне "диво"?

- На нашому небосхилі ще не
з'явився справжній реформа-
тор, ми не маємо лідера нації,
який міг би об'єднати народ на-
ціональною ідеєю і повести за
собою країну. 

ВВііддввееррттоо::

Лаконічна довідка 

Боярчанин Вадим Супрунов 
• Народився 04 жовтня 1974 року. 

• "Обіймає посаду генерального директора 
ТОВ "ПРОМІСТРУМ"

• Вищу освіту здобув у Національному технічному  
університеті України 

Question−20
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5 То Ви вважаєте, що насам-
перед має бути ідея?

- Так. Зрозуміла широким ма-
сам українців національна ідея,
що зможе об'єднати націю,
змусить рухатися вперед, роз-
виватися.

6 Чому Ви вирішили балоту-
ватися до Верховної Ради?

- Хочеться принести свої енер-
гію та потенціал на вівтар по-
будови чесної, конкурентної,
потужної держави, із сильною
економікою, що постійно роз-
вивається, із сильною законо-
давчою гілкою влади.

7 Які проблеми округу вва-
жаєте найактуальнішими?

- Це, насамперед, корупція. Да-
лі - відсутність чесної конку-
ренції у політичній та економіч-
ній сферах, як наслідок - до-
сить низький соціальний за-
хист населення. Програм ухва-
лено багато, але ефективні во-
ни лише на папері.

8 Які соціальні проекти Ви
запустили б?

- Нині вже реалізується всеук-
раїнська програма "Україна без
гепатиту". Це масштабний про-
ект, адже тільки за офіційни-
ми даними вражаючий відсо-
ток населення страждає від
цього захворювання, але нас-
правді хворих удвічі більше. А
заразитися людина може
будь-де: у стоматологічній клі-
ніці, манікюрному салоні, на-
віть у перукарні. З одного боку
ми допомагаємо постражда-
лим, з іншого - пропонуємо
власникам подібних закладів
пройти тестування й довідати-
ся чи є їх бізнес безпечним для
відвідувачів. Я - волонтер цьо-

го проекту. На теренах Києво-
Святошинського району ця
проблема також гостро акту-
альна. Ще беру участь у роботі
благодійних фондів, активно
займаюсь волонтерською ді-
яльністю. Адже бойові дії на
Сході тривають - і наші захис-
ники постійно потребують до-
помоги.

9 Найскладніше випробуван-
ня для Вас?

- Зрада тих, кому довіряю.

10 Що найбільше цінуєте в
людях?

- Чесність, порядність, відвер-
тість насамперед.

11А в собі?
- Ті ж риси.

12 Кому найбільше довіря-
єте?

- Справжнім друзям. Їх небага-
то, але вони є.

13 Головний життєвий прин-
цип?

- Виваженість при ухваленні
будь-яких рішень.

14 Подарунок, якому б на-
дали перевагу?

- Гарний настрій.

15Як любите відпочивати?

- Найкращий відпочинок -
активна участь у реалізації
нових проектів, урізноманіт-
нення видів діяльності та вті-
лення в життя креативних
ідей.

16 Чи є книга, яка змінила
Ваше життя?

- Теодор Драйзер, трилогія "Фі-
нансист", "Титан", "Стоїк".
Головний герой, розпочавши з
нуля, зміг досягти омріяних вер-
шин, реалізувати безліч ідей,
створити себе як особистість і
бізнес-імперію, але ніколи не зу-
пинявся на досягнутому, впро-
ваджуючи у життя нові задуми. В
реальному житті людей з таким
масштабним мисленням небага-
то, але саме вони змінюють світ.

17 Чим захоплювалися у ди-
тинстві?

- Захоплень було багато і доволі
різноманітних... Перечитав всі
книжки змістовної родинної біб-
ліотеки. Захоплювався авіамо-
делюванням та конструюванням.
Самостійно зібрав свій перший
персональний комп'ютер. Обож-
нював активне дозвілля та спорт:
боротьбу, стрибки з парашутом,
туризм, командні види - регбі,
футбол, баскетбол. Також захоп-
лювався східною історією та фі-
лософією, що надихнуло вивча-
ти східні мови. 

18 Які цілі ставите перед со-
бою зараз?

- Втілити в життя всі започатко-
вані проекти. Впевнений, що го-
ловні реалізації ще попереду, бо
задумів багато.

19 Улюблені міста?

- Поза конкуренцією - рідна Бо-
ярка. Обожнюю Київ. Сподоба-
лися Цюріх та Будапешт.

20 Чим пишаєтесь найбіль-
ше?

- Тим, що маю можливість допо-
магати іншим.

Вадим Супрунов
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А втором книги, новизна якої - у
зверненні до теми, яка поки

що залишалася поза увагою митців
слова - є митрофорний протоієрей
Димитрій Присяжний: настоятель
Свято-Покровської парафії ПЦУ,
магістр Богослов'я, військовий ка-
пелан, волонтер, викладач, поет.

Це  художній твір, сюжет якого
ґрунтується на реальних подіях та
людських долях. Відтак за кож-
ним із вигаданих персонажів сто-

ять абсолютно реальні прототи-
пи, а самі художні образи увіб-

рали в себе кращі й найбільш
типові риси характерів, із
якими авторові довелося
зустрічатися на блокпостах
та фронтових дорогах.  

Провідна тема кінопо-
вісті (саме так можна виз-
начити жанр цього твору) -

роль військового капеланс-
тва у становленні нової укра-

їнської армії та гартуванні ха-
рактеру й бойового духу сучас-

ного захисника України. До книги
вміщено історичну довідку про
військове капеланство як явище.
В ній головна увага приділяється
саме українським капеланам, до
когорти яких належать як автор,
так і головний герой твору.

Друга, та не менш важлива й
надзвичайно тісно дотична до про-
відної - тема волонтерства мис-
тецького, яка до цього часу зали-
шалася, так би мовити, "поза кад-
ром". І це при тому, що роль пред-
ставників мистецтва (в першу чергу
- авторів та виконавців) у підтри-

манні й піднятті бойового духу
бійців на передовій важко пере-
оцінити. Саме тому учасники кон-
цертів на передовій та герої "Гас-
тролів у полі" виведені в книзі під
своїми справжніми іменами. 

Автор книги пише про те, що
добре знає. Він є не просто спос-
терігачем, що розповідає про по-
бачене, а людиною, яка бачить
предмет і героїв своєї розповіді
зсередини. 

11травня в
Боярському

краєзнавчому музеї
відбулася презентація

унікальної художньої кни�
ги, присвяченої гібридній

російсько�українській вій�
ні: "Зі зброєю в руках � із

молитвою на вустах.
Нотатки українсько�

го капелана".

"Зі зброєю в руках −
із молитвою на вустах"

Світ книги



Д уже скоро можна буде прочи-
тати нову книгу Катерини

Бабкіної "Мій дід танцював кра-
ще за всіх" (видавництво "Ко-
мора"). Новий тренд літератури -
історія в коротких історіях.

Книжка "Мій дід танцював краще
за всіх" про п'ятьох молодих україн-
ців та українок, які потоваришували
в першому класі й виросли разом.
Про те, як вони виросли й якими є.
Чи емігрує в Ізраїль кучерявий Мі-
ша? Ким стала Ляля? Хто такий Бо-
ря, який вижив у Другій світовій вій-
ні? У кожного в родині є свої драми
та скелети у шафі. Ця книга про те,
як незбагненно переплітаються у
часі долі ніби-то незнайомих людей. 

З акручені життєві пригоди чоти-
рьох українок у Парижі. Нова

книга Ірени Карпи "Добрі новини з
Аральського моря", де є фешн,
секс, стиль життя, зрада, втеча, по-

шук себе, вбивство, інтрига, смак
вина і багато-багато Парижу, обіцяє
стати бестселером (видавництво
"Книголав"). Чотирьох героїнь рома-
ну об'єднує українське походження і
бруднуваті секрети минулого. А ще -
всі вони мріють про нове життя:
рок-музикантка Хлоя про спокійне,
19-річна "мажорка"  Богдана - при-
годницьке і безтурботне, Рита - сі-
мейне,  27-річна учасниця Femen
Маша - сповнене заслуженої слави. 

В ідомий кулінарний блогер та
кондитер Вікторія Мельник у

видавництві "BookСhef" випустила
другу частину книги "Чизкейк все-
редині". Перша книга стала справ-
жнім бестселером серед кулінар-
них видань. У другій частині - нові
авторські рецепти, доповнені тео-
ретичним розділом. Вікторія Мель-
ник пише легко та зрозуміло, а то-
му навіть початківці зможуть відчу-
ти себе справжніми професійними
кухарями.

Митрофорний протоієрей Дмитро
Присяжний як військовий капелан роз-
почав свою діяльність, що триває й доте-
пер, з 5 квітня 2014 року. Перша волон-
терсько-капеланська поїздка о. Дмитра -
із представниками Народної філармонії
та автомайданівцями - була в Гончарів-
ське, на Чернігівщину, куди із Сумщини
перебазували ракетно-артилерійський
дивізіон. Потім були близькі та віддале-
ні гарнізони по всій Україні, далі - на
Схід… За цей час разом із волонтера-
ми-майданівцями неодноразово об'їхав
блокпости та військові підрозділи, які
знаходяться на найбільш небезпечних
ділянках ООС.

За свою капелансько-волонтерську
діяльність Дмитро Присяжний був удос-
тоєний високої честі в числі 29 військо-
вих капеланів бути учасником військо-
вого параду на День Незалежності 2018
року в столиці України - Києві. Має від-
знаку Міністерства Оборони України.

І ще декілька цікавих моментів біог-
рафії автора. Походить Дмитро Присяж-
ний із високоосвіченої й культурної ро-
дини. Батько - юрист, мати - актриса:
провідна співачка театру оперети, одна
із провідних викладачів Київського уні-
верситету культури і мистецтв, заслуже-
на артистка України. Сам отець Дмитро
закінчив Київський університет культури
і мистецтв, Київську духовну семінарію,
Університет імені Августина Волошина
(Ужгород), Духовну академію ім. Кири-
ла та Мефодія й Уманський педагогіч-
ний університет ім. П.Тичини. На додачу
має в своєму "активі" сім років вишколу
єдиноборств (айкідо, тейквон-до, вільна
боротьба, фехтування) та фах водія-ав-
тослюсаря. Тому отримані знання і на-
вички разом із властивою йому спосте-
режливістю допомагають добре зрозу-
міти і мислення, і порухи душевні не
просто бійців-захисників в цілому, а й
представника кожної верстви народу
України зокрема, яких привело на схід
України і об'єднало в єдине ціле само-
жертовне бажання і святий обов'язок:
відстояти та захистити рідну землю від
зазіхань підступного агресора.   

І ще один важливий момент. На ос-
нові книги  Дмитра Присяжного "Зі
зброєю в руках - із молитвою на вустах"
розпочато роботу над сценарієм одной-
менного художнього фільму, який, ма-
ємо надію, найближчим часом вийде у
широкий прокат. 

Радіслав Кокодзей, член Національної
спілки журналістів України, літературний

редактор книги “Зі зброєю в руках - 
із молитвою на вустах”
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На думку
літератур�

них критиків, цього
року з'явилось чимало
класних нових романів
від українських пись�
менників. Тож реко�

мендуємо кілька
новинок.

Романтичні та смачні новинки
ввіідд  ууккррааїїннссььккиихх  ппииссььммееннннииккіівв
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Футбольні колективи з Горе-
ничів мають славну історію.

Ще у 60-х роках минулого століт-
тя тріумфували. А в новітній історії
клуба  - перемога в Кубку України
серед аматорів, дві кубкові звитя-
ги на обласному рівні, виграш
чемпіонату району у вищій лізі й
Кубка району.

Але за спортивним видови-
щем, яке дарують вболівальни-
кам футболісти, частенько не-
помітною залишається робота
десятків людей, котрі ціною ін-
коли неймовірних зусиль спри-
яють тому, щоб футбольний
матч перетворювався на ма-
леньке свято спорту. Це трене-
ри, адміністратори, обслугову-
ючий персонал, меценати, котрі
вкладають кошти у розвиток

спортивної інфраструктури, у
створення належних умов для
спортсменів.

Десь на початку цього десяти-
річчя Володимир Іванов, підприє-
мець, на той час депутат Києво-
Святошинської районної ради, за-
вітав на матч улюбленої команди
й був просто шокований станом
футбольного поля - трави об-
маль, земля тверда, мов асфальт -
на такому газоні демонструвати
свою майстерність, техніку фут-
болістам було майже не можливо
- вберегтися б від серйозних
травм. 

Володимир Анатолійович
відразу ж звернувся за пора-
дою до досвідченого агронома
Василя Гончаренка, який більше
30 років працював у місцевому

сільгосппідприємстві. Василь
Петрович роз'яснив, які роботи
слід провести для відновлення зе-
леного покриття, доведення його
до ладу й підтримання у належно-
му стані. Володимир Іванов із міс-
цевими підприємцями Василем
Ревчуком та Вадимом Дуплієм за-
купили траву, досіяли газон, зро-
били полив. Кілька сезонів поле
радувало футболістів. 

Але всім було зрозуміло, що
треба проводити досить серйозну
реконструкцію спортивного об'єк-
та, приміщення, що знаходиться
на території, яке із роздягальні пе-
ретворилося у забігайлівку. Та ще
й тренер команди Тарас Ратош-
нюк повідомив про існуючі нега-

разди. Так поступово проблеми
футбольного клубу стали певним
чином проблемами Володимира
Іванова, який і два комплекти
форми придбав, і м'ячами забез-
печив. Разом з однодумцями від-
ремонтували роздягальню, зро-
били душ, зайнялися реконструк-
цією стадіону - більше 50 машин
піску і землі було завезено, прид-
бано траву для спортивних газо-
нів від європейських виробників.
На відкриття спортивної арени у
Гореничах тоді приїхало чимало
почесних гостей - це був тріумф
наполегливості, завзяття, послі-
довного вирішення нагальних
проблем. 

Ми заїхали на стадіон у будній
день, але на тренажерах, які теж
тут встановлені, займаються лю-
ди, інші намотують кола навколо
поля. Тож, спорт в селі люблять і
щиро вболівають за свій клуб. 

А відчуваючи підтримку, й фут-
болісти почали демонструвати
прекрасний футбол. Спочатку пе-
ремога в першій лізі й вихід у ви-
щий дивізіон районної першості.
2016 - став роком тріумфу ФК "Го-
реничі 1960".

На Кубку району "Гореничі
1960" дійшли до фіналу, де посту-
пилися "Соколу" з Михайлівки-Ру-
бежівки. А ось у чемпіонаті Києво-
Святошинського району зразка
2016 року рівних гореницькій ко-
манді не було. Найпринципові-
шим став матч із музичанцями.
Важкий непередбачуваний поєди-
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нок -  і така солодка перемога. 

Тоді ФК "Гореничі-1960" мав в
активі 44 очки, здобуті у вісім-

надцяти турах.
У складі чемпіонської дружини

виступали знані у районі футбо-
лісти Руслан Костишин, Віктор Ку-
рята, Дмитро Кікош, Віктор Баку-
менко, Микита Гавриленко, Павло
Дацюк та інші.

У селі влаштували святковий
концерт, гуляння, навіть Гарік Кри-
чевський виступав.

А у 2017 році футбольний клуб
"Гореничі 1960" вперше в своїй іс-
торії здобув Кубок Києво-Свято-
шинського району з футболу. Але
до того у першому кубковому мат-
чі з непоступливим ФК "Лука" ко-
манда тренерів Олександра Пусто-
віта та Олександра Данилюка ледь
не вилетіла з розіграшу - основний
час нічия і перемога по пенальті. Та
далі все пішло, як по маслу. 

У День Конституції України, 28
червня, на білогородському стаді-
оні "Колос", команда, президентом
якої вже був Володимир Іванов,
здійснила свою мрію, а їх супер-
ник - ФК "Музичі" зазнав першої
поразки в сезоні.

Чотириста вболівальників щи-
ро підтримували улюблені коман-
ди. Перед матчем багато експертів
надавали перевагу ФК "Музичі",
адже зустріч суперників у чемпіо-
наті закінчилася перемогою музи-
чанців (3:1). До того ж, в тому се-
зоні ФК "Музичі" до фінального
матчу не знала гіркоти поразок,
маючи в своєму розпорядженні
гравців екстра-класу. Але потенці-

ал команди Олександра Пустовіта
дозволяв ФК "Гореничі 1960" спо-
діватися на позитивний результат.
У складі ФК "Музичі" на поле вий-
шли колишні гравці національної
збірної України Богуш та Макси-
мов, у минулому члени молодіж-
ної збірної України Кривошеєнко
та Годін, екс-професіонали Дени-
сов та Паламарчук. ФК "Гореничі
1960" не змогли виставити опти-
мальний склад, проте бойовий
настрій та зарядженість на пере-
могу були дуже високими. 

Перший тайм пройшов у нама-
ганні впіймати суперника на по-
милці, пошуку слабких ланок у за-
хисних побудовах опонентів. Во-
ротарі "відпочивали", бо головна
увага приділялася обороні. 

У другому таймі почала вима-
льовуватися певна перевага ФК
"Гореничі 1960". Проте час спливав,
йшли останні хвилини поєдинку, а
голів не було. Євген Заєць пробив
по воротах з далекої відстані, з
м'ячем на протилежному боці кар-
ного майданчика зустрівся Богдан
Трофименко і з лету пробив по во-
ротах без шансів для голкіпера. Го-
реницькі вболівальники шаленіли
від радості. Музичанські футболіс-
ти кинулися в атаку, але їм не вда-
лося організувати фінальну нава-
лу, а ось "Гореничі 1960" зробили
ще один випад, який закінчився го-
лом Вадима Новикова. І ось най-
щасливіша мить - Олександр Пус-
товіт під рок-класику британського
гурту "Queen" підняв над головою
кубок, а президент клубу Володи-
мир Іванов щедро зросив перемо-

гу фонтаном із шампанського.

Андрій Тросюк, Сергій Сафро-
нов, Віктор Бакуменко, Костян-

тин Аланія, Ярослав Гаврилюк,
Павло Дацюк, Сергій Литовченко,
Андрій Марєвич, Роман Морозов,
Ярослав Намчук, Ігор Наконечний,
Вадим Новиков, Владислав Пару-
бець, Олександр Пустовіт, Ярос-
лав Сокол, Андрій Степанчук, Бог-
дан Рубльов, Богдан Трофименко,
В'ячеслав Шушковський, Володи-
мир Богданов, Михайло Іваненко,
Євген Заєць, Юрій Березюк, Де-
нис Драгомирецький, Олександр
Боровик кували ту перемогу.

... На початку цього року за іні-
ціативи тренера дитячої футболь-
ної команди Романа Здоренка та
члена виконкому, голови комісії
молоді і спорту Володимира Іва-
нова у селі створено комунальне
підприємство "Гореничі. Спорт". На
потреби спортсменів передбачено
500 тис грн. Футбольний клуб бо-
реться на попередньому етапі в
групі Б, є дві дитячі команди, хо-
кейна команда "Тріумф", діти ма-
ють можливість займатися нас-
тільним тенісом. Цього року про-
ведено турнір з армрестлінгу.

Як бачимо, спортивне життя на
селі не припиняється і будемо
сподіватися, що ми ще не раз по-
чуємо про здобутки гореницьких
спортсменів. 

А закінчити цей невеличкий до-
пис хотілося б словами подяки
Володимиру Іванову, Василю Рев-
чуку, Олександру Данилюку і Ро-
ману Здоренку за розвиток спорту
на селі.

слава ГГооррееннииччіівв
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У вересні цього року минає 85
років від дня народження Леоні-
да Литвина (справжнє ім'я Литви-
нов Олексій Григорович) - співця
свободи і рідного краю, непере-
січного художника-аскета, який з
1978 року жив і творив у Крюків-
щині.

Відмовившись від благ люд-
ських (навіть світла років 15 у
його оселі не було), Литвин тво-
рив шедеври, які нині готові
придбати музеї не лише України,
а й світу.

Народившись у Керчі, він за-
кінчив 1961 року Дніпропетров-
ське художнє училище. Близько
15 років подорожував від Дале-
кого Сходу до Ленінграда, багато
працював, відвідував музеї, вис-
тавки, де вивчав творчість сучас-
ників, щось брав на озброєння,
від чогось відмовлявся як від чу-
жого, нерідного.

Десь у 1973 році Леонід поз-
найомився із Ганною, вони по-
кохали один одного  і з того часу
не розлучалися. Вже зрілий, 39-
річний чоловік  обожнював свою
дружину, не звертаючи уваги на
побутові негаразди, створюючи но-
ві портрети з великими, проникаю-
чими у душу, очами жінки, яка
змогла зрозуміти й до кінця життя
розділити нелегку долю художни-
ка. З полотен на нас дивиться не
красуня, але жінка, яка має магічну
притягальну силу. Подібне не може
відтворити жодна фотографія, бо
диво творить лише схвильований
чуттєвий пензель митця.

У 1978 товариш запросив Лео-
ніда Григоровича на етюди у Крю-
ківщину. Він відразу полюбив
прекрасні краєвиди села, продав
хату в Керчі й купив у  селі під Ки-
євом. Забрав дружину й маму. Так
й існували втрьох. Жили з городу -
картин своїх Леонід майже не про-
давав. Але мати померла, землю

сестри відразу продали, тож зали-
шились хатка і хлів, на якому вели-
кими буквами написано: "Свобода.
Бог. Україна". Тут, у сараї, і створю-
вав свої неповторні пейзажі, на-
тюрморти, портрети дивакуватий
митець в останні роки життя. Хо-
вав їх на горищі - щоб не вкрали,
бо й такі випадки були.

Якось сусіди встановили йому
нову хвіртку. Він взяв альбом із
своїми репродукціями, який вий-
шов у видавництві "Либідь" 2012
року, підписав і сказав сусіду:
"Бережіть. Після моєї смерті гарні
статки на ньому зможете заро-
бить".

…Ще на початку 1960-х доля
звела Литвина з родиною Івана
Дзюби. Іван і Марта як могли під-
тримували художника, іноді наві-
дувалися до нього. Коли був попит
на соціалістичний реалізм, який на
дух не переносив Леонід Григоро-
вич, допомагали йому виставляти-
ся на всеукраїнських виставках.
Десь у 2011 році Марта з донькою
завітали у гості до Литвинів.

- Леонід Григорович витягнув з
горища дві картини, щоб нам по-
дарувати, розповідала в одному з
інтерв'ю Марта Володимирівна. -
Коли ми відмовилися, на його
очах з'явилися сльози. Він сказав:
"Може, це буде все, що залишить-
ся після мене". Тоді ми зрозуміли:
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треба терміново рятувати картини
і показувати їх людям. Скручені
полотна привезли до Києва ванта-
жівкою. Удома їх розгорнули і про-
сушили. Мистецтвознавці назвали
його роботи експресивним екзис-
тенціалізмом, порівнювали з вит-
ворами Сезана, Ґоґена і Піросмані.

І саме з 1989 по 2013 роки від-
булася найбільша кількість персо-
нальних виставок Литвина. У січні
2013 року за сприяння академіка
Івана Дзюби картини Леоніда Гри-
горовича виставили в президент-
ському фонді Леоніда Кучми "Ук-
раїна".

Його картини є у колишнього
посла Данії, який приїздив до ху-
дожника у Крюківщину і придбав

два полотна. Певну кількість кар-
тин Леоніда Литвина свого часу
придбала азербайджанська наф-
това компанія "СОКАР". Сім пере-
дали музею Тараса Шевченка.
Решту подарували іншим музей-
ним установам. Прикрашають ро-
боти митця і експозицію Бояр-
ського краєзнавчого музею. 

- Манеру писання Литвина най-
частіше порівнюють із ванґоґів-
ською, - каже мистецтвознавець
Дмитро Горбачов. - Але у Ван Ґоґа
були закручені мазки, за якими
стояли шал і напруга. А у Литвина
все м'якше і ліричніше. 

“Творчість Леоніда Литвина
проникнута шевченківським ду-
хом, - писав академік Іван Дзюба. 

Але це спорідненість не iз живо-
писом Т.Г. Шевченка, а iз його пое-
тичною творчістю, бо у обох поєд-
нується глибока народність з ней-
мовірним професіоналізмом.

У своїй творчості Леонід Лит-
вин, безсумнівно, перетнув межу
ортодоксального реалізму. Густо
покладені фарби надають його по-
лотнам надзвичайної об'ємності. А
деяка кострубатість, що виникає
внаслідок такої техніки, не позбав-
ляє привабливості прекрасні жіночі
тіла. Мені здається, що для цього
художника первинним є колір.”

- Литвин не рахувався з будь-
якими традиціями: ані з реалістич-
ними, ані з модерністськими, а
вільно співав фарбами, як йому хо-
тілося. Але в цьому немає аматор-
ської безпардонності. Для того,
щоб живопис став надбанням мис-
тецтва, потрібний не тільки талант,
а ще й високий професіоналізм,
який, безумовно, мав Леонід Лит-
вин. Найвища мистецька якість - це
коли внаслідок порушення існую-
чих канонів створюється новий ка-
нон, з яким усі змушені рахуватися.
Наявність такої професійно обґ-
рунтованої свободи дає можли-
вість вважати Литвина нехай по-
справжньому не визнаним, але ха-
ризматичним художником, - вва-
жав кінорежисер, письменник,
журналіст Олександр Муратов.

… У 2013 році Леонід Литвин
пережив інсульт, його дружина
збожеволіла, у неї розвилася клеп-
томанія. Але він продовжував тур-
буватися про неї, поки у 2015 році
не зупинилося його серце. Сам їз-
див на базар за найнеобхіднішим,
рибалив, збирав дикий щавель. З
десяток котів охороняли його бу-
диночок від щурів і непроханих
гостей…

Є у доробку майстра картина з
Григорієм Сковородою, на якій він
голий дивиться на маківки Києво-
Печерської лаври. Колись у Леоні-
да Григоровича запитали, чому фі-
лософ голий?

- Бо хитрий. Коли йшов дощ, він
роздягався. Одежу ховав у надійне
місце. Потім доставав її -  і був су-
хий. 

Були "голими", жили у злиднях і
Леонід та його кохана Ганна, але
вони були вільними у житті та твор-
чості. І хіба можна вважати боже-
вільною людину, яка думає не як
всі. Звісно ж, ні.
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І залишаються братські моги-
ли, в яких по всій Європі спочива-
ють вічним сном сини України…

99 травня жителі с. Софіїв-
ська Борщагівка вітали ве-

теранів із 74-ю річницею Пере-
моги над нацизмом у Другій сві-
товій війні.

Захід розпочався із урочистої
ходи до пам'ятника воїну-визво-
лителю, неначе відлитого із безлі-
чі золотих сонячних променів. Тут
жителі Софіївської Борщагівки
хвилиною мовчання та покладан-
ням квітів вшанували пам'ять 220
односельців, які не повернулися з
пекельних фронтових доріг, та
всіх тих, хто боровся і загинув за
волю Батьківщини.

8 і 9 травня - дні Пам'яті, дні
примирення, дні Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, в
якій загинуло більше 10 мільйонів
українців. Тобто, кожний п'ятий…

На сьогоднішній
день 7 вдів загиблих
героїв Другої світової
проживають у Софіїв-
ській Борщагівці. Най-
старша з яких - Євгенія

Григорівна Достатня -
1923 року народження.

Серед жителів пристолич-
ного села - 49 учасників бо-

йових дій, 383 дитини війни, 295
воїнів АТО та волонтерів. Саме на
цьому наголосив Софіївсько-Бор-
щагівський сільський голова
Олесь Кудрик, звертаючись до од-
носельців. І додав, тамуючи хви-
лювання: "Вже понад п'ять років
триває війна на Сході нашої краї-
ни, на якій гинуть наші діти, брати,
сестри… Двоє наших воїнів-зем-
ляків - Сергій Ільченко та Віталій
Губенко -  вже не повернулися  із
цієї війни з російськими окупанта-
ми... Тож низький уклін всім, хто
загинув за Україну. І повага та щи-
ра подяка тим, хто сьогодні в бо-
йовому строю. Я впевнений: мине
час, і ми так само всі разом збере-
мося в цьому  чи в іншому місці,
щоб відзначити нову Перемогу -
перемогу на Сході країни. Тож ба-
жаю нам всім мирного неба, спо-
кою в душі та в країні. А новообра-
ному Президентові хотілося б по-
бажати, щоб він любив Україну і
працював задля України. Слава Ук-
раїні!". І на одному подихові відгук-
нулася громада: "Героям слава!" 

Поминальну літургію за полег-
лими воїнами здійснив насто-

ятель храму Ікони Казанської Бо-
жої Матері протоієрей Володимир.

Дійсно, День Перемоги над на-
цизмом - це щемливе свято, яке
ставить до єдиного строю всіх тих,
хто чекав і чекає, й тих, хто захи-
щав і захищає рідну землю від во-
рога зі зброєю в руках. Дружин,
матерів і дітей війни, ветеранів
Другої світової, бійців АТО-ООС і
учасників бойових дій на території
інших держав. Ось вони крокують
в одному строю: сивочолі ветера-
ни і наступні покоління захисників
Батьківщини. Зокрема - воїни-ін-
тернаціоналісти Іван Шевель,
Олександр Гладкий та Валерій Ва-
реня на чолі з головою ветеран-
ської організації села Софіївська
Борщагівка Володимиром Яро-
шенком. Саме вони прийняли з
рук ветеранів естафету пам'яті,
проводячи виховні заходи та те-
матичні зустрічі з юними, для яких
та вже далека війна живе у спога-
дах дідусів та бабусь, на сторінках
книжок та в кадрах кінофільмів, в
музейних експонатах…

Схилені голови в останньому
поклоні, сльози на очах сивочолих
і рішуча зосередженість в погля-
дах молодих… Раптом, немов за
чиїмось таємним знаком, розтис-
нулися дитячі долоньки внуків і
правнуків героїв-переможців, від-
пускаючи кінчики тріпотливих
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Минають
роки, від�

літаючи у вічність,
все далі відносячи

грізні роки Другої Сві�
тової. Та залишається
нетлінна пам'ять, в якій
вічно живуть герої, що

свою Батьківщину
від смерті прикри�

ли грудьми… 



стрічок. Десятки повітряних ку-
льок - синіх і жовтих - зринули над
святково вбраним натовпом, мі-
норно похитуючись у своєму не-
спинному злеті до небесної блаки-
ті. І вже там, в піднебессі, неначе
скоряючись якійсь вищій силі,
дивним чином вишикувались у
хвилястий стрій, в обрисах якого
можна було легко впізнати лінію
кордону, а відтак і карту України.
Немов провісник злагоди, єдності
і довгоочікуваного миру.  

А продовжилися урочистості на
просторому подвір'ї Софіївсько-
Борщагівського навчально-вихов-
ного комплексу "Спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів - загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів". Це місце

обрано не випадково. Адже в цій
школі навчався Герой Радянсько-
го Союзу майор Григорій Сакович
Шупик. 

І вже інше покоління захисників
Батьківщини приймало нагороди з
рук військового комісара Києво-
Святошинського району підполков-
ника Олега Гончаренка. 13 жителів
Софіївської Борщагівки - учасників
Антитерористичної операції на Схо-
ді України - були нагороджені Від-
знакою Президента України.

При нагоді зазначимо, що кож-
ному учаснику бойових дій та ди-
тині війни сільська рада надала
допомогу в розмірі 5 та 4 тисяч

гривень відповідно. А на всіх учас-
ників заходу чекав чудовий свят-
ковий  концерт "Калинова моя Ук-
раїна" за участю найкращих артис-
тів рідного села. Вихованці хору

"Сходинки", хореографічного ко-
лективу "Арт Моушен", школи
спортивно-бального танцю "Аме-

ріт", студії вокалу та школи мис-
тецтв, вокальний ансамбль "Золо-
тий колосок" та вокальні гурти "Чу-
раївна" і "Софійчанка" - ось далеко
неповний перелік творців  чудової
концертної програми.   

На додачу - безкоштовна кава та
морозиво і, звісно ж, традиційна
солдатська каша… Якої вистачило
абсолютно всім! Тому що свято, як
і Перемога, спільне: одне на всіх.

І ще одну новину ми радо пові-
домимо читачам цієї розповіді.
Саме 9 травня Софіївська Борща-
гівка відзначала ще одне спільне
свято: День села. І подумалось
раптом: населений пункт, що
святкує свій День народження в
День Перемоги, заслуговує на
розвиток та процвітання, а його
жителі - на багате і щасливе жит-
тя. Так само, як і вся наша бага-
тостраждальна Україна.

Радислав Кокодзей, 
фото автора

героїв війни
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,

Т ож не дивно, що саме в Ка-
неві, на Чернечій горі, фіні-

шував 24 травня ІV Міжнарод-
ний Проект-Конкурс "Тарас Шев-
ченко єднає народи".                 

У заключний день фіналіс-
тів творчого змагання гос-
тинно зустрічали на Канів-
ській землі директор музею
Тараса Шевченка Мар'ян Пі-
няк і заступник директора
Ігор Ліховий.
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Витоки

не прийти

Учасники заходу поклали
квіти до пам'ятника Тарасу
Шевченку та колективно
виконали його безсмер-
тний "Реве та стогне Дніпр
широкий".

Саме творчі, талановиті
люди, обдаровані Богом,
натхненні духом Тараса, зіб-
ралися біля могили Пророка
Нації.  Тут, під відкритим не-
бом, відбувся фінальний га-
ла-концерт "Уклін Тарасу", в
якому взяли участь члени

Саме
сюди

несуть українці
свої радості, споді�

вання і болі душевні.
Йдуть сюди, мов на про�
щу, з метою духовного

очищення і попов�
нення сил душев�

них…

Авторський проект на-
родної артистки УРСР
(1982), члена Національної
спілки театральних діячів
України, актриси Націо-
нального академічного
драматичного театру ім. 
І. Франка, володарки теат-
ральної премії родини А. М.
Бучми "Бронек", президен-
та Міжнародної Ліги "Ма-
тері і сестри - молоді Ук-
раїни", художнього керів-
ника Героїчного театру
"Пам'ять" Галини Гілярівни
Яблонської, який знайшов
щирий відгук у серцях
шевченколюбів України і
світу, митців як професій-
них, так і аматорів, а, го-
ловне, в серцях дітей, які,
мов коштовний дарунок,
плекатимуть нашу Бать-
ківщину - Україну-неньку.



І ще одна непересічна подія
відбулася того дня в рамках ІV
Міжнародного Проекту-Кон-
курсу "Тарас Шевченко єднає
народи". Галина Яблонська
три роки мріяла про встанов-
лення рекорду протяжності
об'єктів лінійного виміру, які
названі іменем Тараса Шев-
ченка. І в цьому році інженеру
Анатолію Харченку вдалось це
зробити. В урочистій обста-
новці було офіційно оприлюд-
нено встановлення рекорду
"Найбільша сумарна довжина
усіх вулиць, бульварів і про-
вулків в Україні, названих на
честь Тараса Шевченка". Вона
становить 297 984 км. Відпо-
відний сертифікат за підпи-
сом президента Національно-
го Реєстру Рекордів Валенти-
на Щербачова видала пред-
ставниця Національного Реєс-
тру Лада Вєтрова, яка відміти-
ла, що вперше реєстрація ре-
корду відбувається у цьому
Святому місці.

Залишається побажати нат-
хнення всім учасникам Про-
екту та нових досягнень і ре-
кордів.

Радислав Кокодзей,
фото автора

журі і оргкомітету та пере-
можці конкурсу. Зокрема,
Народний артист України, ла-
уреат премії ім. Т.Г. Шевчен-
ка Олесь Харченко, оперна
співачка Світлана Коваленко,
народний декламатор Михай-
ло Орлюк, який прочитав  "Хо-
лодний яр" та "Розриту моги-
лу" Кобзаря. А ще концерт
творили: народний хор "Виш-
невий дзвін" (м. Вишневе), по-
етеса і громадський діяч Тетя-
на Домашенко, народний фо-
льклорний ансамбль "Червона
калина" (с. Лука), народний
хор "Калиновий цвіт" з с. Горе-
ничі Києво-Святошинського
району, народний хор "Київ-
ська Русь" (м. Київ).

Важливою подією став
вихід на імпровізовану сце-
ну перед входом до музею
Тараса Шевченка наших за-
кордонних шанувальників
таланту Великого Кобзаря -
студентів Національного
авіаційного університету з
Марокко, Конго, Еквадору,
Ліберії та Нігерії - які чита-

ли Шевченків "Заповіт" ук-
раїнською та своїми рідни-
ми мовами. Захоплюючими
були виступи  члена журі
Мрідули Гош (Індія) та жур-
наліста із США Лідії Кор-
сун.

Доречно відмітити, що цей
Міжнародний Проект-Кон-

курс мав постійну підтримку
Київського обласного  осе-
редку  Міжнародної організа-
ції "Жіноча громада" (голова
Тамара Бігун, заступник із
питань духовності і культури
Меланія Іщук) та волонтера,
невтомного організатора
місцевого оргкомітету Ната-
лії Горносталь.

приходять ті, хто
не може
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За 2 години ви отримаєте спокій
після тяжкого дня, глибоке очи-

щення, наберетеся енергії і поповни-
те коло друзів. Причому жодних ві-
кових обмежень - задоволення отри-
мують усі. Схоже на рекламу меди-
таційних лекцій, а насправді йдеться
про спів у хорі. І не в абиякому, а са-
мобутньому і головне  - місцевому,
який діє зовсім поряд, у селі Білого-
родка Києво-Святошинського райо-
ну і чекає, щоб саме Ви влили свій
голос у колектив "Княжої вольниці".

Хор хоч і місцевий, та непростий.
Йому понад 35 років. Має звання
"самодіяльного народного колек-
тиву". У репертуарі хору - українські
пісні, найчастіше в оригінальній
версії, які зворушують кожного.  У
хорі співають переважно чоловіки й
жінки з Білогородки, але є і київські
учасники, як і сам керівник хору.
Петро Олександрович Андрійчук,
заслужений працівник культури Ук-

раїни, двічі на тиждень їде зі столиці
в село, бо вірить у кожного учасника,
кожну репетицію. Може зі звичайно-
го застільного мотиву зробити піс-
ню, достойну міжнародних конкур-
сів, середньостатистичний жіночий
голос перетворює на незамінний
другий альт чи перше сопрано.

Нині колектив потребує попов-
нення, нових голосів - чоловічих та
жіночих.

Варто відкинути страх, замість
телевізійного шоу - спробувати
себе у хорі і збагатити себе,
свою родину, село позитивом,
творчістю.

Репетиції проходять двічі на
тиждень. Обстановка невимуше-
на, гостинна для кожного, і це від-
чувається одразу. Знайте, що у

вашому селі, у вашому районі є
такий хор, і ви можете стати
його голосом.

Звертайтеся до будинку
культури села Білогородка,
або телефонуйте:

0663344500; 0672661888.

"Княжа вольниця" 
чекає на вас! 

Станьте князем чи княгинею
свого життя!

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку (да-

лі - СЕО) проекту детального плану території (далі - ДПТ) для інди-
відуального садівництва з об'єктами рекреаційного призначення
орієнтовною площею 22,0 га в адміністративних межах Тарасів-
ської сільської ради Києво-Святошинського району Київської об-
ласті.

Повна назва документа державного планування:
Детальний план території для індивідуального садівництва з

об'єктами рекреаційного призначення орієнтовною площею 22,0 га в
адміністративних межах Тарасівської сільської ради Києво-Свято-
шинського району Київської області.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому роз-
витку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяль-
ності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних
вимог під час розроблення та затвердження документів державного
планування (далі - ДДП).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП - Києво-
Святошинська РДА.

Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому
числі:
• Строк громадського обговорення звіту про СЕО - з 20.05.2019 року
по 20.06.2019 року
• Ознайомитися з проектом ДПТ та звітом про СЕО можна за адре-
сою 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126, e-mail: zagvid@ks-
rda.gov.ua, тел. 044 299 59 90.
• Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за
адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 або на електронну
адресу: zagvid@ks-rda.gov.ua протягом 30 днів із дня оприлюднення
повідомлення.
Наявна екологічна інформація, у тому числі пов'язана зі здоров'ям
населення, що стосується документа державного планування, розмі-
щена на офіційному веб-сайті Києво-Святошинської РДА.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо
проекту ДДП відсутня.
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Італія, Литва, Іс�
панія і вся Україна

від Сходу до Заходу… ко�
лектив об'їздив багато точок

на карті. Від чого виграють усі �
глядачі, які чують фантастичний

спів колективу, і, звісно,  хор �
бо даруючи свій талант людям

по всьому світу, і сам всти�
гає побачити світ за ме�

жами дому і роботи.

Культура

Хор "Княжа вольниця" шукає нові голоси



В Комунальному підприємстві "Бюро технічної інвентари-
зації Києво-Святошинської районної ради Київської об-
ласті" (КП "БТІ КСРРКО") надаються послуги населенню
та юридичним особам із виготовлення технічних паспор-
тів на об'єкти нерухомого майна. 
Послуги надаються за місцезнаходженням підприємства:
с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 24, 3-й поверх. 
Консультацію з будь-яких питань, пов'язаних із діяль-
ністю підприємства, можна отримати за телефонами: 

(044) 20-24-38, 067-326-00-96.

Для зручності населення щотижня фахівці БТІ нада-
ють консультації та здійснюють прийом замовлень у
приміщеннях органів місцевого самоврядування
(міських/сільських/селищних рад) у таких населених
пунктах:

с. Білогородка; с. Віта-Поштова; с. Гореничі; 
с. Горенка; смт Іванків Іванківського р-ну.

Більш детальну інформацію (щодо приймаль-
них днів та годин) можна отримати за вище-
зазначеними телефонами підприємства.

Силові трену-
вання під ке-
р і в н и ц т в о м
Марії Онуфрі-
євої, запальні
ритмічні танці
з Марією Ма-

кар, а ще
стретчінг з На-

талією Остапчук
подарували всім

учасникам цього спор-
тивного дійства чудовий

настрій, спалені калорії, заряд енергії на весь
наступний тиждень.

Та це було не просто тренування, адже тут
збиралися кошти на допомогу маленькій дів-
чинці Аріні, якій лише 6 з половиною рочків.

Ще зовсім недавно вона мріяла стати гімнас-
ткою, вже навчилась сідати на шпагат, але все
в одну мить змінилось, коли на тренуванні дів-
чинка зламала четвертий шийний хребець і по-
ки що пересувається лише на візку.

Однак є надія, що спільними зусиллями ми
зможемо допомогти Арінці знову ходити до
школи, грати на дитячому майданчику.

Всі зібрані кошти були передані мамі Аріни.

Якщо ви теж хочете приєднатися 
до акції милосердя - телефонуйте 

067 611 0 999, 067 373 3 031.
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Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві поло-
ження" Закону України "Про регулювання містобу-
дівної діяльності" діє будівельна амністія на об'єкти
нерухомого майна, завдяки якій населення має
змогу узаконити самобуди та оформити документи
на право власності на відповідні об'єкти.
Згідно з будівельною амністією, не штрафувати-
муть за будівництво без отримання документів на
право виконання робіт та за експлуатацію або вико-
ристання об'єктів будівництва, не прийнятих в екс-
плуатацію.

Детальну консультацію
з приводу будівельної
амністії можна отримати
у наших фахівців, безпо-
середньо звернувшись
за місцезнаходженням
БТІ, або за телефонами: 

(044) 20-24-38, 
067-326-00-96.

КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 
із технічної інвентаризації об'єкта нерухомого

майна (виготовлення технічного паспорту)
в державному БТІ!

БУДІВЕЛЬНА АМНІСТІЯ 
на об'єкти нерухомого майна (житлові, садові та дачні
будинку, господарські будівлі та споруди площею до

300 кв. м, збудовані в період з 05.08.1992 до
09.04.2015, а також збудовані до 12 березня 2011 року

будівлі і споруди сільськогосподарського
призначення)!

КП "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 
Києво−Святошинської районної 
ради Київської області"

c. Софіївська Борщагівка,
вул. Л. Українки, 12;
вул. Братська, 24

facebook.com/sofiyasport
instagram.com/sofyasport

На Спор�
тивному

полі в житловому
комплексі "Софія" у
суботу, 8 червня, від�

бувся грандіозний
благодійний фіт�

нес�марафон.



,

Нещодавно у Вишневому
розпочала свою роботу

"Школа відповідального бать-
ківства", де майбутні матусі і
татусі  в будь-який період ва-
гітності жінки можуть отри-
мати всю необхідну інформа-
цію: про її стан, стан її май-
бутньої дитини, особливості
харчування, особистої гігієни,
білизни, режиму праці і від-
починку, статевих відносин,
фізичних вправ.

Особлива увага тут при-
діляється питанням підго-
товки до пологів, поведінки
під час пологів (у т.ч. й для
партнерських пологів) та  в
перші дні після пологів. 

Така унікальна школа була
створена силами фахівців аку-
шерсько-гінекологічного від-

Поради лікаря

На ранніх
термінах ва-
г і т н о с т і
(1 триместр)
з а з в и ч а й
відбувають-
ся групові

лекційні за-
няття. Надалі

все залежить від
теми, яка цікавить

вагітну, та від того, са-
ма чи з чоловіком вона ба-
жає відвідати таке заняття.
Якщо тема делікатна, або
вагітна планує з чоловіком
отримати певну інформа-
цію і при цьому жінка проти
присутності сторонніх осіб,
то заняття проводиться у
вигляді індивідуальної лек-
ції. 

На думку акушерів-гіне-
кологів та педіатрів МЦ
"Імперіал Медіка", робота
школи є вкрай важливою,

д і л е н н я
МЦ "Ім-
п е р і а л
М е д і к а " ,
яке очолює
гінеколог із
досвідом робо-
ти понад 35 років,
лікар вищої кваліфіка-
ційної категорії Тетяна Ми-
хайлівна Верховець. Влас-
не, вона і розповіла журна-
лісту нашого видання про
особливості роботи "Школи
відповідального батьківс-
тва" та профільного відді-
лення. 

Заняття в "Школі відпо-
відального батьківства"
проводяться у формі гру-
пових або індивідуальних
лекцій. 
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У Вишневому

Клініка пи�
шається

тим, що лише за два
роки нашої роботи ми
допомогли вже біль�
ше ніж  450 жінкам
відчути радість ма�

теринства.



Гінеколог МЦ "Імперіал Медіка"
має і особливий напрям роботи - аку-
шерство (ведення вагітності та ран-
нього післяпологового періоду).
Впродовж усієї вагітності планове
УЗД вагітної та плоду (для виявлення
вроджених вад) здійснює сертифіко-
ваний лікар УЗД із багаторічним дос-
відом роботи Т. П. Коркішко. 

Для зменшення вартості медично-
го обслуговування та зручності, вагіт-
ні можуть скористатися пакетними
пропозиціями клініки. Кожна вагітна,
до того ж, має змогу оформити без-
посередньо в нашому центрі лікарня-
ний лист по вагітності та пологам. 

У подальшому наші породіллі
спостерігаються у своїх лікарів, а ді-
тей спостерігають наші досвідчені пе-
діатри та сімейні лікарі.

Клініка пишається тим, що лише за
два роки нашої роботи ми допомогли
вже більше ніж  450 жінкам відчути
радість материнства.

МЦ "Імперіал Медіка" завжди  ква-
ліфіковано турбуватиметься не тіль-
ки про жіноче здоров'я, але й про ро-
динний затишок жителів Вишневого,
Крюківщини, Гатного, Боярки, Тара-
сівки та інших  міст і селищ передміс-
тя та Києва. 

Ми будемо раді Вам допомогти!

Вартість заняття в "Школі 
відповідального батьківства": 

- індивідуальне для сім'ї 
(жінка і чоловік) - 370 грн;

- групове заняття - 
300 грн (на 1 особу).

оскільки інформація, яку
отримує жінка під час
лекційних занять та інди-
відуальних бесід, допо-
магає майбутній мамі оці-
нити своє здоров'я та
здоров'я своєї майбутньої
дитини  в період між дво-
ма плановими відвідуван-
нями акушера-гінеколога.
Така оцінка дає змогу:

- зберегти вагітність,
попередити передчасні
пологи та уникнути уск-
ладнень під час та після
пологів (як для матері,
так і для дитини), 

- підійти більш підго-
товленою і морально, і
фізично до пологів та
догляду за новонародже-
ною дитиною.

Формування стійкого
психологічного стану
обумовлено тим, що жін-
ка має повну інформацію
щодо перебігу усіх етапів
передпологового періоду,
періоду пологів та після
нього; має комплекс
сформованих практичних
навичок та вмінь для до-
помоги собі та по догляду
за немовлям. При відві-
дуванні школи з чолові-
ком, жінка відчуває спо-
кій також завдяки тому,
що чоловік володіє  пот-
рібною інформацією і на-
вичками, і за необхіднос-
ті буде діяти вірно і впев-
нено. 

Що важливо, курс
дозволяє отрима-

ти жінці необхідні прак-
тичні навички: 

- правильної поведінки
під час пологів (правиль-
ного дихання, самознебо-
лювання - масаж спеці-
альних точок на тілі то-
що);

- післяпологового пері-
оду - післяродової гігієни,
підготовки молочних за-
лоз до годування, грудно-
го вигодовування, догля-
ду та зціджування молоч-
них залоз і т. ін.

Загалом Курс передба-
чає шість занять: 5 занять
- із акушером-гінеколо-
гом і 1 заняття -  з педіат-
ром.

Крім того, в МЦ "Імперіал
Медіка" жінки мають змогу
пройти усі необхідні обсте-
ження (лабораторні, УЗД,
пренатальний скринінг, от-
римати консультації суміж-
них фахівців - мамолога,
психолога, окуліста, кардіо-
лога, сімейного лікаря, ен-
докринолога, інфекціоніста,
лора та ін.), провести маніпу-
ляційні процедури в денному
стаціонарі клініки, здійснити
оперативні втручання відпо-
відно до призначень лікарів,
підтримати свою красу та
молодість за допомогою ма-
сажу та косметологічних
процедур.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я

м. Вишневе, вул. Молодіжна, 11а
(099) 442-70-70, (068) 462-70-70, (073) 445-70-70

https://www.imedica.com.ua
Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України №1424 від 29 грудня 2016 року
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відкрито "Школу відповідального ббааттьькк іі вв ссттвваа " 



Прислухайся до порад професіоналів!

Егейське узбережжя, Туреччина,  курорт Бодрум.

Готельна база та рівень сервісу перевірено Турбюро у травні 2019 року.

Клімат Бодрума - помірний середземноморський. Погодні
особливості визначають Егейське море (трохи прохолодніше,
ніж Середземне) та постійний освіжаючий бриз. Саме завдяки їм
тут ніколи не буває занадто спекотно або занадто холодно. Іде-
альний час для відпустки в Бодрумі - період з початку травня до
кінця жовтня, коли Егейські води нагріваються до комфортних
температур, а дощів практично не буває.

Головна визначна пам'ятка курорту - замок Святого Петра,
який ділить його на дві частини. Західна - з розкішними готеля-
ми, нічними клубами, запальними дискотеками і яхтами. Східна -
старовинна частина Бодрума, пропонує туристам безліч автен-
тичних традиційних базарчиків і ресторанів.

На захід від центру розташована Гробниця Мавсола - мавзо-
лей, який вважався одним із семи чудес світу. На пагорбі, в пів-
нічній частині міста - частково відреставрований елліністичний
театр, що вміщає 13 000 глядачів.

Інші пам'ятки: Чорний острів (Kara АDA) з гарячими джерела-
ми, що б'ють в гроті, туди можна дістатися лише на кораблі,
пляж Ортакент (Ortakent) і Акваріум (Aquarium) - відокремлена
бухта з прозорою і чистою водою.

Морська прогулянка одна з найцікавіших екскурсій регіону.
Розкішна трьохпалубна яхта в піратському стилі з командою ані-
маторів для дітей та дорослих зробить зупинку у 4-х бухтах з чу-
довими краєвидами та різними відтінками моря. Наприкінці по-
дорожі пінна вечірка не залишить вас байдужими!

Екскурсії з Туреччини до Греції - захоплююче заняття! Оскіль-
ки відстані між грецькими островами в Східному Егейському мо-
рі і узбережжям Туреччини - досить невеликі, для переміщення
використовують пороми. Острів Кос, на якому народився знаме-
нитий Гіппократ - батько сучасної медицини, розташований

Під�
готуй�

ся і забронюй
свою відпустку в

цьому році в
"Турбюро Со�

рока"!

Туризм

Літо � час
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всього в 2 милях  морем від міста Бодрум. Поїздка на поромі з
порту Бодрума на Кос займає не більше години. За цілий день на
острові туристи відвідають на Косі замок XIV століття, побудова-
ний лицарями Святого Іоанна, прогуляються  тутешніми моще-
ними вуличками, заглянуть в грецькі таверни і ресторани, де по-
дають смачні кулінарні шедеври. Екскурсія - це приємне допов-
нення до відпочинку на узбережжі.

Бодрум для дітей

Найвідоміше "сімейне" місце в Бодрумі - аквапарк "Дедеман",
який розгорнувся на площі в 4 га. Заснований більше 20 років
тому, він донині не залишає рейтинги найбільших і найпопуляр-
ніших водних комплексів у Туреччині. Тут обладнані 24 гірки,
найдовші черги - до атракціонів "Камікадзе" (прямовисна гірка,
що запрошує у вільний політ) і "Чорна діра" (довжелезна закри-
та труба з аудіовізуальними ефектами), не обділений увагою і
басейн із гігантськими хвилями.

У розважальну програму варто включити і Бодрумський дель-
фінарій, розташований у бухті Гюверджінлік. Тут можна помилу-
ватися  шоу за участю найбільш дружніх морських ссавців, по-
обніматися і навіть поплавати з ними. На території відкриті пляж-
ний клуб, де щодня грають діджеї, бар і ресторан із традиційною
турецькою кухнею. Та й в цілому Бодрум - дуже комфортне міс-
то для відпочинку з дітьми: широкі пляжі з пологим дном, ігрові
зони й анімаційні програми в готелях не дадуть дітворі занудьгу-
вати.

Кожна подорож унікальна, але головна задача відпустки  - це
повноцінний відпочинок, відновлення сил і нові враження. Наша
туристична агенція "Турбюро Сорока" в підборі турів завжди ке-
рується принципом "Із любов'ю до людей та подорожей ", ми ре-
тельно обираємо напрямок та курорти для наших туристів, щоб
це був якісний та різноманітний відпочинок, адже після першого
туру туристи стають нашими постійними клієнтами та рекомен-
дують друзям. Усі найактуальніші пропозиції ви можете знайти
на нашому сайті www.sorokatour.com, а гарячі пропозиції на на-
шій сторінці у Фейсбуці: https://www.facebook.com/sorokatour/.

відпусток!
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Культовий мультик "Аладдін" з
"живими" акторами з'явиться в

українському кінопрокаті 23 травня.
Це сучасна версія анімаційної кла-
сики від кіностудії Уолта Діснея у
вигляді музичного фільму. 

Сюжет знайомий: вуличний ки-
шеньковий злодій Аладдін  мріє
стати принцом і одружитися на
принцесі Жасмін, в той час візир Аг-
раби Джафар планує захопити вла-
ду над містом. Що нового? Вілл
Сміт у образі великого синього
Джина, яскраві фірмові режисер-
ські знахідки Гая Річі, приголом-
шливі жарти, музика, екшен, спец-
ефекти! Весь цей яскравий "кок-
тейль" варто посмакувати!

Щ е один дивовижний фільм,
який слід переглянути -

"Подорож  хорошого пса". Це зво-
рушлива історія про відданість та
надію, про любов та дружбу. 

В основі фільму - реальна історія
взаємин людей та собак. Це про-
довження історії "Життя і мета соба-
ки", яка з'явилася у прокаті два ро-
ки тому. Фільм знятий за популяр-
ним романом В. Брюса Камерона.  

Пес Бейлі живе на мічиганській
фермі, де його люблять та гарно
піклуються. Він улюбленець ма-
ленької онуки господаря Ханни
СіДжей. Приходить час, коли мати
забирає дочку з ферми у місто.
Пес Бейлі  хоче залишатися захис-
ником та другом дівчинки. Однак
це станеться в наступному його
житті… Пес перероджується і стає
цуциком вже дорослої СіДжей. 

Любителям екшенів сподоба-
ється новинка "Отруйна тро-

янда". У цьому  фільмі грають зір-
ки голлівудської кіноіндустрії
Джон Траволта та Морган Фріман. 

"Отруйна троянда" - це історія зір-
ки футболу Карсона Філіпса. Екс-
футболіст відкрив своє детективне

агентство та працює приватним
детективом. У перервах між роз-
слідуваннями, чоловік часто за-
хоплюється азартними іграми та
алкоголем. Якось детектив взявся
за справу про зникнення людей,
яка несподівано виводить його на
серію жорстоких вбивств та зло-
чинів. Однією з підозрюваних є
його дочка - підліток, з якою він
давно не підтримував зв'язків, і
вона в небезпеці…  

Іна початку літа на нас чекає ще
одна "гаряча" прем'єра -   екра-

нізація відомої серії аніме і
комп'ютених ігор про кишенько-
вих монстриків, "Покемон. Детек-
тив Пікачу". 

Відомий детектив Гаррі Гуд-
ман несподівано зникає після
автокатастрофи. Його 21-річний
син Тім відправляється у Райм-
Сіті, щоб знайти батька. Там він
зустрічає кошлату істоту - поке-
мона Пікачу. Як з'ясовується,
Тім - єдина людина, що розуміє
мову покемона. Відтак смішний і
дивний Пікачу стає напарником і
помічником хлопця у розсліду-
ванні зникнення батька. 

Налаштуйся на літо: 
кохання, пригоди і … 

покемони!

Кіноафіша

Чоти�
ри на�

йяскравіші кі�
нопрем'єри червня
зацікавлять люби�

телів "легкого" ,
жартівливого та

колоритного
кіно. 
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А якщо всі ці інгредієнти у вас є, то
швидше на кухню - готуватимемо те-
лячі щічки з картопляним пюре.

Насамперед слід відварити і порізати
невеличкими кубиками телячі щічки,
потім протушкувати їх із соусом, до-
давши сіль та перець за смаком.

Приготувати пюре. На нього викласти
тушковані щічки й прикрасити страву
смаженими помідорчиками чері та чіп-
сою з базиліку - смачно, корисно і кра-
сиво. Готуйте на здоров'я!

Рецепт номера

Готельно−ресторанний комплекс 
“Biruza Club”,

Києво−Святошинський р−н, 
с. Святопетрівське,

вул. Б. Хмельницького, 28А 
тел. 0983788787; www.biruza.club

info@biruza.club
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Шеф−кухар  ресторану  
"Бірюза клаб" 

Ігор Москуленко

Хочете пораду�
вати близьких

смачненьким на вікенд.
Тоді варто збігати на базар і
придбати телячі щічки, кар�

топельки, помідорів чері,
свіжого базиліку, а в ма�

газині � баночку  соусу
"Демі глас".

Ресторан "Бірюза клаб" 
рекомендує



ОВЕН
У червні Овни отримають чимало пропо-
зицій про співпрацю, однак добра поло-
вина з них - це суцільна авантюра. Тому
будьте обережні, бо помилки в фінансах
серйозно вплинуть на ваш добробут. Сі-
мейним Овнам слід більше спілкуватися
з другою половинкою і дітьми. Дехто за-
хоче на початку літа змінити  професій-
не життя. З фінансами все буде гаразд,
якщо не будете їх тринькати направо і
наліво.

ТЕЛЕЦЬ
Вас очікують кардинальні зміни
в робочій сфері. Ви можете смі-

ливо реалізовувати свої бажання, але
спочатку віддайте борги й закінчіть роз-
початі справи. Ваш план на червень -
зміцнити фінансове становище. Сімейні
Тельці займатимуться домом, вихованням
дітей та досить успішно вирішуватимуть
побутові проблеми. Одинокі Тельці змо-
жуть зустріти другу половинку, якщо не
відмовлятимуться від розваг у колі дру-
зів. 

РАК
Раків очікують приємні зустрічі та

романтичні побачення, якщо, звіс-
но, вони не сидітимуть вдома. У червні на
вас чекає нове кохання, пропозиції по ро-
боті і фінансовий успіх. Цього місяця буде
мінімум приводів для смутку, якщо ви са-
мі не почнете звинувачувати і мучити себе
за будь-яку помилку. Добре працювати,
вчитися, закохуватися і одружуватися - та-
ка проста і, головне, перспективна уста-
новка. Раки матимуть хороший дохід, що
дозволить надовго зміцнити фінансове
становище. А у коханні - більше впевне-
ності. 

ЛЕВ
Впевненим у собі Левам у чер-
вні посміхнеться удача, адже

фортуна на боці тих, хто в неї вірить.
Труднощі на шляху теж можливі, але
вони мінімальні. Слід змінити своє
ставлення до всього, що вас обтяжує і
непокоїть. Якщо хочете щось радикаль-
но змінити у своєму житті, то не мету-
шіться. Все зважте і вперед! Можливий
роман з колегою. Чоловікам-Левам зір-
ки рекомендують бути обережнішими у
прийнятті рішень. Вам потрібно сто ра-
зів подумати і один раз зробити, особ-
ливо, якщо питання стосується роботи і
грошей. 

ДІВА
У червні на Дів чекають побутові труднощі,
впоратися з якими допоможуть родичі. Голов-
не, робити все за раніше затвердженим пла-
ном і не відволікатися. 
Діві доведеться самій купувати все для ремон-
ту квартири або будівництва дачного будинка,
тому спочатку відкладіть потрібну суму, чітко
напишіть, що треба придбати, і лише потім
відправляйтеся в магазин. Інакше залишитеся
без грошей і без потрібних матеріалів. Нама-
гайтеся уникати конфліктів із рідними, бо пі-
дірвете свій авторитет у сім'ї і здоров'я. Збері-
гайте спокій, раніше лягайте спати і не нер-
вуйте через негаразди.

ТЕРЕЗИ
Терезам варто подумати про відпо-
чинок. Саме він допоможе набратися

сил для подальшої успішної роботи. Тому, як-
що ви запланували відпустку на цей місяць,
то не відкладайте. Самотні Терези під час по-
дорожі познайомляться з дивною людиною.
Кохання - ніжне і взаємне, подарує незабутні
відчуття і допоможе інакше поглянути на осо-
бисте життя. Будьте поступливішими і уваж-
нішими. Ви людина делікатна, тому проявіть
цю якість в робочій обстановці.

С К О Р П І О Н
Скорпіону захочеться яскравих змін у зов-

нішності та гардеробі. Оновлений образ притяг-
не до Скорпіонів багато цікавих і симпатичних
особистостей. Навіть шеф запропонує креатив-
ний проект.
Можливе кохання з першого погляду. Якщо ви
довіритеся "шостому" почуттю, то не помилите-
ся з вибором. Сімейному Скорпіону слід увім-
кнути на всю потужність свій бурхливий темпе-
рамент і фантазію. Від гулянок, спиртного і роз-
ваг із друзями треба відмовитися, щоб уникнути
скандалу в родині.

СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям насамперед потрібно вирі-
шити сімейні проблеми, що сприятиме

продуктивній роботі. Буде багато зустрічей і пе-
реговорів, але половина з них безперспективні.
Бажано почати боротьбу зі згубними звичками.
Стрільцеві давно пора кинути палити. Слід також
дотримуватись режиму харчування. Бо так і до
лікарні недалеко. Варто зайнятися фітнесом,
щоб на пляжі виглядати як модель з обкладин-
ки журналу. У професійній сфері можлива не
тільки бажана посада, але і підвищення окладу. 

КОЗЕРІГ
Козерогові вдаватиметься будь-яка

робота. Можна розраховувати на зміц-
нення матеріального становища в короткий тер-
мін. Але Козерогові слід стати раціональніше,
якщо справа торкнеться покупок. На дорогі
придбання грошей не вистачить. Будьте обереж-
нішими у висловлюваннях, щоб банальна супе-
речка не переросла у затяжний конфлікт. У чер-
вні повна ідилія в сімейному житті. 

ВОДОЛІЙ
Водоліїв чекає напружений місяць, ко-
ли робота піде на другий план, а ось

стан здоров'я опиниться в центрі уваги. Можли-
вий гастрит і навіть виразка шлунку, тому без лі-
карського втручання не обійдеться. Якщо ви хо-
тіли змінити роботу, то червень чудово підходить
для цього. Самотній Водолій може завести ро-
ман із колегою, а сімейні пари будуть вірні та
поступливі один з одним. У фінансовому плані
все буде гаразд, але у борг краще не давати. 

РИБИ
Рибам доведеться крутитися, як біл-

ка в колесі.  Вам навіть ніколи буде
сходити на зустріч із друзями.  Але Рибам слід
навчитися відпочивати, щоб не підірвати здо-
ров'я вже на початку літа. На кар'єрне зрос-
тання цього місяця не сподівайтеся. Займіть-
ся поточними справами, які дадуть невели-
кий, але реальний прибуток. В цілому місяць
принесе чимало позитивних моментів та ціка-
вих зустрічей.

Близнюки у червні будуть у
центрі багатьох яскравих по�
дій, пригод і сюрпризів. У се�
редині місяця на вас чекає сі�
мейне свято, тому підготуйте�
ся до нього ґрунтовно, адже
усі клопоти доведеться взяти
на себе.  Не забувайте про
дрібниці, щоб не втратити чи�
малі кошти. Близнюки у чер�
вні потраплять у світлу смугу у
відносинах з протилежною
статтю. А самотні представ�
ники цього знака зможуть
знайти свою половинку.

ББЛЛИИ ЗЗННЮЮККИИ
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Ц і рядки закоханий Володи-
мир Сосюра присвятив сво-

їй дружині Марії Даниловій, яка
була його музою, його натхнен-
ням, але співпрацювала із радян-
ськими спецслужбами, стежачи
вісім років за кожним кроком по-
ета. Він все простив, бо кохав.

Як пише WAS, в архіві Служби
безпеки України зберігається час-
тина агентурної справи дружини
видатного українського поета.
Саме про всепрощаюче кохання і
зраду ця розповідь.

Володимир Сосюра був одруже-
ний тричі. З Вірою Берзіною одру-
жився 1922 року, навчаючись у
Харкові, але спільне життя не скла-
лося, адже колишня комісарка чер-
воноармійського ескадрону дотри-
мувалась антиукраїнських поглядів:

"Ми з тобою зійшлися в маю,
ще не знав я, що значить ідея,
ти й тоді Україну мою: не любила, 

сміялася з неї".

Справжнє кохання заполонило
Володимира 1931-го. Стосунки
були бурхливими, з істериками й
невірністю, але подружжя проба-
чало один одного. Почуття Сосю-

ри не згасли навіть тоді, коли він
дізнається, що дружина тривалий
час стежила за ним, виконуючи
завдання радянських спецслужб.

Володимир Сосюра народився
1898 року в Дебальцевому. Під
час бурхливих подій 1917-1921
років воював за УНР, пізніше - за
більшовиків. Саме революційно-
романтичні вірші зробили Сосюру
знаменитим. Він визнав радянську
владу, але не уникнув звинувачень
у "буржуазному націоналізмі".

Випускниця балетної школи
Марія Данилова познайомилася з
поетом, який був старшим за неї
на 12 років, після концерту до дня
народження Тараса Шевченка в
Сталіно (тепер - Донецьк).

А вже за кілька днів знаний по-
ет зробив їй пропозицію руки і
серця. Тривалий час вона була
єдиним його коханням і музою, з
нею він повторно одружився і
прожив свої останні роки, їй
присвячував прекрасні вірші. 

Але це були своєрідні стосун-
ки, адже вони досить часто сва-
рилися, не були взірцем подруж-
ньої вірності. Мурка (так Марію
називали близькі) в істериці мог-
ла дозволити собі викинути дру-

карську машинку чоловіка, роз-
шматувати його рукописи. Друзі
Сосюри не лестили ленінградці,
вважаючи Марію пліткаркою,
інтриганкою, шукачкою грошей і
слави, її навіть звинувачували у
психічному розладі, через який
поет 1934 року на кілька місяців
потрапив до лікарні.

НКВС завербував Марію восе-
ни 1941 року. Згодом вона нази-
ватиме себе "контррозвідницею",
мовляв, її готували до роботи в
окупації. М. Сосюра нібито мала
приєднатися до підпілля, видати
себе, а після арешту нацистами
стати подвійним агентом.

Але вірогіднішою є версія, що
основним завданням жінки були
звіти про настрої Володимира Со-
сюри, адже українського поета
постійно підозрювали в симпатіях
до націоналістів. Звісно, доповіда-
ла вона й про оточення Сосюри.

Зокрема, у Москві агентка "Да-
ніна" запропонувала чоловікові
перейти на бік нацистів, щоб діз-
натися настрій Володимира та
його приятеля, присутнього під
час розмови. Але він у відповідь
розлютився і заявив, що "фашис-
там немає місця на Землі".

Ще одна історія, схожа на про-
вокацію, трапилася влітку 1947 ро-
ку. Сосюри тоді вже повернулися
до Києва, у  квартиру № 34 в зна-
менитому будинку письменників
Роліт, що на вулиці Леніна (нині
Богдана Хмельницького).

Історичні паралелі

ЗЗааддууммаанниийй  ввііттеерр    
ІІддууттьь  ппееррееххоожжіі    

ІІ  яя  ппооммііжж  ннииммии  ййддуу,,  
ггоорряяттьь  ллііххттаарріі,,  
""ММаарріієє!!....""
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Всепрощаюче
Володимира



Одного дня туди завітав Микола
Гербій, якого Марія у доносі назива-
ла "молодим, вродливим, сміливим
бандерівцем". Чоловік передав ві-
тання "від бандерівської молоді" і
запевнення, що про поета потурбу-
ються за кордоном, якщо він вирі-
шить утекти з Радянського Сою-
зу. Молодик завітав також до по-
ета Максима Рильського та ро-
маніста Петра Панча. Микола за-
ходив у гості до Сосюр протягом
усього літа.

"І невідомо, чим би все скінчи-
лося, якби не я", - написала зго-
дом Марія. Вона просто здала
хлопця чекістам. 

Але одним із перших про секрет-
ну службу Мурки дізнався саме Во-
лодимир. І не розлучився з нею. Що
йому все відомо "Даніна" не повідо-
мила кураторам із спецслужб, але
розпатякала про співробітництво з
держбезпекою своєму коханцю
Миколі Кравчуку, лікарю Степану
Савченку і малознайомому чолові-
ку на ім'я Григорій Михайлович. Без
потреби - просто під час бесід. В
оточенні поета все частіше говори-
ли про співпрацю Марії з владою.

1948 року дружина Сосюри ро-
бить фатальну помилку - в листі до
голови Спілки письменників УРСР О.
Корнійчука вона визнає себе аген-
том та розкриває деякі подробиці
роботи, зазначаючи, що в готелі "Те-
атральний" вона зустрічалася з кура-
тором, а не коханцем, що спричини-
ло чутки про її статеву розпущеність.

Володимир Сосюра просить Олек-
сандра Корнійчука розвіяти плітки,
але без розкриття таємниці.

Але Корнійчук доніс на Марію у
МДБ, бо злякався, що таким чи-
ном держбезпека перевіряє його
лояльність. 

Однак цей лист не був провока-
цією, і в листопаді 1949 року Ма-
рію Сосюру арештували. Куди во-
на поділася, Сосюра не знав. 

М арію допитували більше
трьох місяців. Їй інкриміну-

вали розголошення державної та-
ємниці та антирадянську агітацію.
Перше вона не заперечувала, але 

всі звинувачення в "антирадянщині"
відкидала. Та слідчий вимагав зіз-
нання. Врешті з жінки вдалося ви-
тягнути свідчення, начебто вона на-
писала 10 листів керівникам УРСР
з наклепами на радянську дій-
сність і українських письменників.

Один із них міститься у справі як
речовий доказ. 1945 року Марія
поскаржилася тодішньому керівни-
ку Компартії України Микиті Хрущо-
ву на те, що держава незаслужено
обходить увагою її чоловіка і не від-
значила 25-річчя творчої діяльності.
Інших українських поетів називає
вульгарними та егоїстичними, заз-
дрісниками та кар'єристами:

За "розголошення відомостей,
що не підлягають оголошенню, та
виготовлення і поширення листів
антирадянського змісту" у серпні

1950-го Особлива нарада Держ-
безпеки СРСР присудила Марії Со-
сюрі 10 років виправно-трудових
таборів. Розписатися під вироком
вона відмовилася, бо винною в ан-
тирадянській пропаганді себе не
визнала.

Далі були 4 роки таборів - Урал,
Сибір, Казахстан. Володимир про-
сив відпустити жінку, а потім заоч-
но розлучився і одружився з 26-
річною машиністкою.

1953 року помер Сталін, і в тому
числі у політичних в'язнів з'явила-
ся надія на визволення. Серед кан-
дидатів на помилування була й
Марія Сосюра. 

У вересні 1954 року комісія з пе-
регляду карних справ пом'якшила
покарання до 3 років таборів. Ос-
кільки Сосюра відсиділа більше,
незабаром змучена 44-річна Мур-
ка повернулась до столиці України.
Дізнавшись, що у Володимира но-
ва сім'я, осіла в сестри Серафіми.
Та зателефонувала Володимиру
Сосюрі й розповіла про повернен-
ня Марії. Він на руках ніс кохану
додому. 

1992 року Марію Сосюру пов-
ністю реабілітували. Вдова класи-
ка безбідно, з чистою совістю,
прожила ще три роки.

"З одного боку, екстравагантна.
З другого, до сказу вульгарна. З
третього, емансипе: курила і ма-
тючки в розмову вставляла. При
тому дуже розумна", - згадував
про Марію прозаїк Михайло Сла-
бошпицький.

У матеріалі використано дослідження
історика Едуарда Андрющенка

31

  ннаадд  ггооррооддоомм  ввіієє,,
  ннееввппиинннниимм  ппррииббооєємм,,
ппооввнниийй  ттооббооюю,,

  ммоовв  шшееппооччууттьь::

кохання
Сосюри

В. Сосюра
розлучився з

третьою дружи�
ною і вдруге поб�

рався з другою. Ра�
зом вони прожили

ще 10 років, до
смерті пое�

та.
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