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Н а храмове свято, у
день Святого Архис-

тратига Божого Михаїла
та Всіх Сил Небесних, над
Святопетрівським вперше
линув мелодійний пере-
дзвін. Дванадцять дзвонів
відтворили дивовижну
мелодію. Здавалося, що
вона сягнула самого неба,
торкнулася душі кожного,
хто почув її. Кажуть, що

передзвін володіє особ-
ливою силою: він очищує
простір від всякого нега-
тива та дарує душі віря-
нина блаженство. 

У цьому пересвідчили-
ся всі учасники знамен-
ної події - освячення
дзвіниці храму Архистра-
тига Божого  Михаїла,

С віт змінюється стрімко, вима-
гаючи змін і від кожного з нас.

Переосмислення цінностей,   сво-
го ставлення до людей, яких знаєш сотні
років, та подій, які з часом змінюють  міс-
це у рейтингу важливості - звичайні речі
у переддень Нового року. Та головне се-
ред безлічі пафосу та штучності не втра-
тити здатність помічати справжнє.  Саме
через призму цього критерію колектив
нашої редакції шукав переможців у трьох
номінаціях: "Відкриття року", "Заклад ро-
ку" та "Людина року". 

Завжди дивувалася людській здатності
в найскладніші періоди воєн та розрухи -
створювати дивовижні та життєствердні
мегапроекти. Безперечно, саме таким
стало відкриття у передмісті Києва 
(с. Крюківщина Києво-Святошинського
району) єдиного в Україні  квіткового пар-
ку. Площу понад 1 га прикрашають вели-
чезні клумби квітів із різних куточків сві-
ту. На зиму життя в парку завмерло. Але
з першими  ж тюльпанами сюди вже
можна буде приїздити на екскурсії. Обі-
цяю, що ви неодмінно потрапите під чари
квіткової феєрії. 

Не менше захоплення викличе й зна-
йомство з "Фортецею Гетьмана", яка по
праву перемогла в номінації "Заклад ро-
ку".   В її стінах зібрана унікальна колекція
воскових фігур видатних українців.  Ця
українська версія Музею Мадам Тюссо в
Лондоні безумовно є фішкою ресторан-
но-готельного комплексу, що розташова-
ний у селі Гатному. У цьому ж селі живе й
переможець номінації "Людина року",
сказала б навіть більше -  ЛЮДИНА-ЕПОХА.
Його  доля  спонукає до переоцінки бага-
тьох, здавалося б, звичайних  для мирно-
го життя речей. Останні п'ять років Олек-
сандр Зозуляк прожив на вістрі буремних
подій, що стрімко  змінювали Україну та
трансформували життя мільйонів співвіт-
чизників. Вони суттєво вплинули й на
життя цього мужнього чоловіка, який до-
вів усьому світу, що українці -  нескорені.   

Катерина Осадча 

Над Святопетрівським    вперше

Затамував�
ши подих,

сотні вірян спостерігали
за кожним рухом священ�
нослужителів, які на висо�

ті понад 20 метрів вста�
новлювали золотистий

хрест на куполі
дзвіниці.

Колонка редактора

ЗЗддааттннііссттьь
помічати справжнє

Так само зараз
Україна перехо-
дить на новий
щабель держав-
ного будівництва.

І хоча в нашій краї-
ні чимало науковців,

які цікавляться стра-

Проблема

ефектив�

ного розвитку міст

виникала на різних

етапах  становлен�

ня у всіх розвине�

них країнах

світу.

6



що відбулося у Свято-
петрівському 21 листо-
пада.  

Одразу після завершен-
ня божественної літургії
настоятель  храму прото-
ієрей Михаїл (Ткач) зап-
росив  прихожан   на цер-
ковне подвір'я, де було
звершено чин освячення

хреста дзвіниці та  12
дзвонів. До речі, на одно-
му з них  викарбувано
знакове число 90, саме
стільки цьогоріч виповни-
лося   Святопетрівському. 

І поки тривали висотні
роботи з монтування
хреста на куполі дзвіни-
ці,  віряни користалися
унікальною можливістю
та били у дзвони, які по-
ки знаходилися ще на
доступній висоті. Най-
більше це дивовижне за-
няття вподобали діти,
які юрбилися біля на-
земної конструкції, над
якою возвеличувалися
дзвони. Особливе підне-
сення охопило душу, ко-
ли над дзвіницею засяяв
хрест - і радість свята
наповнила серця всіх,
хто того дня осягнув
глибинну суть блаженної
миті.

ллииннуувв  ддииввооввиижжнниийй  ппееррееддззввіінн
У нікальна виставка кили-

мів, створених боярчан-
кою Зінаїдою Щербаковою,
наразі експонується в  Бояр-
ському краєзнавчому музеї.

До 19 січня 2019 року ша-
нувальники народного мис-
тецтва можуть ознайомити-
ся з роботами заслуженої
майстрині, яка відроджує
славні національні традиції. Кожна її робота -
це  неповторне поєднання кольорів, орна-
ментів, символів… 

Здавна українці використовували килим
не лише в побуті, а й під час знакових подій.
Килимарство вважають невід'ємною части-
ною культури народу.  Тому так важливо
сьогодні популяризувати та зберегти  сек-
рети  цього мистецтва, носієм яких є наша
землячка Зінаїда Щербакова. 

Майстриня представляє роботи, створе-
ні своїми руками. 

Тож завітайте на експозицію та дізнайте-
ся більше про національні  традиції кили-
марства.

Експозиція

тегічним плануванням, впровад-
жувати   такі проекти розпочина-
ють лише нині. 

Перейняти європейський дос-
від і таки створити стратегічний
план розвитку, як офіційний до-
кумент, наважилась Крюківщина.
За словами сільського голови
Андрія Кріпака, це буде головний
документ, що визначає вектор
розвитку села аж до 2027 року. 

Процес створення Стратегіч-
ного плану тривав понад  три мі-
сяці. За цей час було проведено
масштабне анкетування грома-
дян, загалом до процесу обгово-
рення Стратегії   максимально за-

лучили громадськість. Понад
шістдесят представників села та
група науковців працювали спіль-
но над створенням доленосного
документа. 

29 листопада депутати Крюків-
щинської  сільської ради  ухвали-
ли рішення "Про затвердження
Стратегічного плану розвитку
Крюківщинської територіальної
громади на 2019-2027 роки". Цим
же рішенням рекомендовано ви-
конавчому комітету Крюківщин-
ської сільської ради, підприємс-
твам, установам та організаціям
усіх форм власності, громад-
ським організаціям враховувати

основні положення Стратегії при
розробці бюджету, плану соці-
ально-економічного розвитку
громади та щорічних програм. 

Перші кроки в стратегічному
плануванні вказують на те, що
пристоличне село переходить на
новий рівень  розвитку, який доз-
волить громаді розбудовуватися
збалансовано та комплексно. 

Ознайомитись зі змістом
Стратегічного плану  можна за
посиланням: 

http://news.
e-krukivshchyna.gov.ua/plan.

Анна Ходикіна, фото автора

Крюківщина пішла шляхом європейських держав

ССееккррееттии  ккииллииммааррссттвваа
Зінаїди Щербакової 
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1 До участі у бойових діях на
Сході України, Ви мали влас-

ний бізнес. Чому не поновили йо-
го? 

- Оскільки у мене були важкі
поранення, я втратив руку, то зай-
матися бізнесом належним чином
не мав змоги. Навіть, якби поно-
вив свою справу, ефективність
була б значно менше. До того ж,
тривав процес реабілітації, вирі-
шив серйозно зайнятися спортом,
а тут і сервісне обслуговування
краще і можливостей для віднов-
лення більше.

Тому коли запропонували пра-
цювати у Департаменті протидії
наркозлочинності Національної

поліції України, то майже відразу
погодився. Розумів, що буде
складно, але вирішив розпочати
життя з чистого аркуша на новому
місці.

2 Ви нагороджені орденом
"За мужність" III ступеня, ме-

даллю "Захиснику Вітчизни",
маєте інші відзнаки. Визнання
стимулює?

- Крім названих, у мене є Від-
знака Президента "За участь в ан-
титерористичній операції", нагруд-
ні знаки "За відвагу в службі",
"Учасник АТО", відзнаки МВС і МО,
чимало спортивних нагород із
веслування, велоспорту та стріль-
би із лука. Вони надихають, зміц-
нюють впевненість у власних си-
лах, стимулюють не зупинятися
на досягнутому.

3 Як боротися із наркозлочин-
ністю, якщо ділки освоюють

сучасні технології, зараз нарко-
тики через інтернет придбати
можна? 

- Багато не скажу: є певні обме-
ження щодо висвітлення цих пи-
тань. Зазначу одне - у порівнянні з

минулими роками за останні два
роки ефективність роботи значно
зросла. 

4 Ви родом із затишних Чернів-
ців. Чи важко було адаптува-

тися до більш гамірного, швидко-
го життя в столиці?

- За останні п'ять років я пере-
жив стільки потрясінь, що переїзд
у нове місто, нова робота не були
великим стресом.

5 Спорт для Вас - це лише один
із способів реабілітації, чи і

раніше Ви вели здоровий спосіб
життя? 

- До поранення я ніколи профе-
сійно спортом не займався. Від
природи завжди був фізично роз-
виненим, тому у школі брав
участь у змаганнях, але до них не
готувався, не тренувався. Часто їз-
див на велосипеді. В університеті
ходив у секцію стрільби із лука,
але тоді не було особливого ба-
жання займатися спортом, тому
не було й хороших результатів. 

Лише після поранення я зрозу-
мів, що спорт допоможе швидше
відновитися, тому став інтенсивно

займатися веслуванням, вело-
спортом, стрільбою з лука. 

6 Чи дотримуєтесь певних
дієт?

- Перед змаганнями дотриму-
вався протеїнових, білкових дієт, а
по життю, як і всі українці, люблю
сало, національну кухню. Хоча на-
магаюся не зловживати дуже со-
лоною, жирною, печеною, гос-
трою їжею. Але жодних дієт.

7 Як часто тренуєтесь, адже ро-
бота забирає багато сил, часу?

- Після змагань повністю зану-
рився в роботу. До того ж, у зв'яз-
ку з воєнним станом, зараз поси-
лений варіант несення служби, то-
му вільного часу обмаль. Але хоча

б раз на тиждень намагаюся тре-
нуватися. Дома є велотренажер,
на якому займаюсь, коли є віль-
ний час.

8 Срібна медаль на "Іграх не-
скорених" - для Вас особисто,

це перемога чи все ж втрата пер-
шого місця? 

- "Ігри нескорених" - це соціаль-
ний проект, який направлений на
реабілітацію військовослужбов-
ців, які отримали поранення чи
захворювання під час виконання
службового обов'язку. Тому тут
головне не здобути медаль певно-
го ґатунку, а перемогти себе, біль.

Моя мета була показати, що на-
віть за значних поранень, травм,
можна досягти вершин, перемог.
Мені вдалося - це головне.

9 Братимете участь у цих зма-
ганнях наступного року?

- В умовах "Ігор нескорених"
прописано, що у наступних іграх,
які пройдуть 2020 року, бере
участь повністю оновлена коман-
да, щоб якомога більше військо-
вослужбовців мали змогу пройти
реабілітацію, заявити про себе.

Лаконічна довідка 

• " Народився 10 травня
1977 року в Чернівецькій
області

" Учасник війни на Сході
України, срібний призер
"Ігор нескорених" (2018 рік)
у Сіднеї зі стрільби з лука

" За освітою біоінженер
" Працює в аналітичному
відділі Департаменту про-
тидії наркозлочинності На-
ціональної поліції України

" Мешкає в с. Гатному Киє-
во-Святошинського району 

ВВііддввееррттоо:::ННЕЕССККОО РРЕЕННИИЙЙ

Question−20
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9

Тому брати безпосередню участь у
змаганнях не буду, можливо, ли-
ше тренером. Ще не знаю.

10 Що найбільше цінуєте в
людях?

- Чесність, порядність, рішу-
чість, організованість.

11Яке Ваше життєве кредо? 

- Гасло по життю: все що нас не
вбиває, робить сильнішими.

12 Чим любите займатися у
вільний час, наприклад, у

відпустці?
- Останні два роки лише спор-

том. Нема часу навіть на концерт
сходити. Інколи можу дозволити
подивитися цікавий фільм по Ін-
тернету.

13 Ваш улюблений фільм,
книга?

- Подобається американський
фільм "Я, робот", поставлений за
мотивами творів Айзека Азімова.
З книг - "Робінзон Крузо" Даніеля
Дефо. Ці твори близькі мені по ду-
ху - герої потрапляли у складні
життєві обставини й знайшли си-
ли боротися й перемогти.

14 Ідеальна жінка - це яка?

- Чесна, порядна, вихована,
правдива, доброзичлива, чуйна,
красива, розумна - справжня
українка.

15Розкажіть про людей, які
для Вас найрідніші?

- Звісно, це моя велика родина:
батьки, брат, дві сестри, племінни-
ки…Але найрідніша, напевне, сес-
тричка Олеся.

16 Чия підтримка, точка
зору для Вас найваж-

ливіші?
- Підтримки не буває багато.

Коли лише почав займатися
спортом, дехто вважав, що це
лише нашкодить, погіршить
стан. А коли досяг певних ре-
зультатів, їх точка зору карди-
нально змінилася. Підтримка
потрібна на початку, коли най-
важче. Я прислуховуюсь до по-
рад, аналізую, але рішення
приймаю самостійно.

17 Чи багато у Вас друзів? 

- Друзів, знайомих багато. 

18 Вважаєте себе комуні-
кабельною людиною?

- Я не вважаю себе людиною
комунікабельною. Після робочого
тижня хочу витратити час на себе,
побути на самоті. Галасливих ком-
паній не люблю. Дискотеки не від-
відую.

19 Чого прагнете досягти, які
плани на найближче май-

бутнє?
- Грандіозних планів нема.

Багато чого вже вдалося досяг-
ти. Маю намір й надалі займати-
ся спортом, особливо стріль-
бою з лука, намагатимуся брати
участь у змаганнях, потрапити у
параолімпійську команду. Та й
про одруження вже слід поду-
мати.

20 Що хотіли б побажати чи-
тачам нашого видання на-

передодні Новорічно-Різдвяних
свят?

- Бажаю, щоб завжди була на-
снага боротися. Не зупиняйтесь на
досягнутому, знаходьте сили йти
далі, до нових вершин.

Олександр Дяченко 

Олександр Зозуляк



ЙЙ ого вироби отримували най-
вищі нагороди на Всесвітніх

виставках у Чикаго (1893 р.), Ант-
верпені (1894 р.), Парижі (1900 р.),
Санкт-Петербурзі (1902 р.) та Льєжі
(1905 р.). Першим у Російській ім-
перії залучив до ювелірної справи
жінок. На свої гроші утримував нав-
чальний заклад. Все це про урод-
женця маленької Гнатівки у перед-
місті Києва Йосипа Абрамовича
Маршака.

Він був старшим сином у бідній
багатодітній родині Абрама Ісакови-
ча та Фені Лазарівни Маршаків. Піз-
ніше народилися сестра і чотири
брати. З 14 років працював підмайс-
тром, помічником майстра в юве-
лірній майстерні. Вже в 19 років
(1878 року) одружився і завдяки
приданому дружини (100 рублів)
Йосип Маршак відкрив власну май-
стерню на Подолі. Справи йшли
добре, а тому через рік підприємець

переїхав на Хрещатик, 4, де оренду-
вав дві кімнати у власника салону
швейцарських годинників пана Вер-
ле. Це був, говорячи сучасною мо-
вою, чудовий мар-
кетинговий хід,
адже за-

можні кияни,
купуючи до-
рогі годинники, ці-
кавилися й прикрасами тоді

ще маловідомого ювеліра, який
всю продукцію виготовляв під ін-

дивідуальні замовлення. Висока
якість виробів швидко принесла
славу його майстерні й число клієн-
тів постійно зростало, тож Йосип
Абрамович взяв трьох учнів і одно-
го підмайстра. За перші чотири ро-
ки тут було виготовлено більш ніж
на 3 кг прикрас із золота. А ще у
майстерні Маршака можна було за-
мовити вироби зі срібла, а робота із
різними цінними металами свідчила
про високий рівень майстерності
ювеліра.

Підприємець багато подорожу-
вав, переймаючи досвід у майстрів
Франції, Німеччини та інших країн.

Пізніше, у 1891 році на Хрещати-
ку, 8 з'являється фабрика золотих і
діамантових прикрас Йосипа Мар-
шака, де працювало вже 46 робіт-
ників. Ювелір почав запрошувати на
роботу художників з інших міст ім-
перії, навіть Парижа, закуповував
найкращу сировину: золото - у Гам-
бурзі, Берліні, Парижі, срібло - у
Москві, платину - у Петербурзі. Він
відкрив власний магазин, в якому
можна було придбати вироби не ли-
ше з клеймом "И. Маршакъ", але й

витончені прикраси ювелірів
Москви та Петербурга. У вітрині -

унікальні персні, браслети, діамант
вагою 42 карати вартістю 50 000
рублів. Заворожувала й виконана зі
срібла точна копія пароплава "Дер-
жава" з трубами, шлюпками, каюта-
ми, рятувальними кругами.

Маршак нама-
гався завоювати
ювелірний ри-
нок імперії, то-
му 5300 прик-
рас на загальну
суму 39 908 рублів
відправив в магазини
Росії та Польщі. У 1896
році його підприємство
виготовило тільки золотих
прикрас на 112 кілограмів. Про
київського ювеліра в той час вже
знала не лише вся Росія, а й Європа.

У 1899 році на фабриці Маршака
гуляв "червоний півень" - підпри-
ємству було завдано збитків на за-
гальну суму 155 475 рублів. Мабуть,
конкуренти постаралися, намагаю-
чись знищити вигідний бізнес. Не
оминули його й єврейські погроми
1905 року. Але це лише згуртувало
родину й загартувало Йосипа Абра-
мовича. Швидко були відремонто-
вані всі приміщення, закуплено най-
сучасніше на той час обладнання,
що дало змогу відкрити нові цехи -
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Купець I гільдії, юве�
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на межі ХІХ � ХХ століття. Заснов�

ник ювелірного дому, який мав 92
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вини золотої продукції і п'яту

частину виробів із срібла в

Південно�Західному

краї.

Прикрасами ювеліра зз  ГГннааттііввккии
Постать



чеканний, гальванопластики, рису-
вально-скульптурний.

У 1908 році Маршак викупає у
швейцарця Верле годинникову тор-
гівлю і створює цех із виготовлення
годинників. Підприємство росло -
лише 250 кв. м виробничих площ,
126 працівників. А річний випуск ви-
робів із золота та срібла становив
189727 рублів. Страхова оцінка при-
міщень, які належали ювеліру, до-
сягла 682500 рублів.

Йосип Маршак став одним із най-
багатших киян. Ціна деяких прикрас
із клеймом "И. Маршакъ" сягала вар-
тості 8 тисяч рублів.

На фабриці вироблялися не ли-
ше ювелірні вироби, а й художні ше-
деври сувенірного та побутового
призначення. Тепер Йосипа Абрамо-
вича з повагою називали "київським
Картьє". Майстер зміг виграти у кон-

курентній боротьбі
із самим Фабер-
же. Відомий
ювелір закрив

свою філію у Ки-
єві через некон-

курентоспромож-
ність із фабрикою

Маршака. “Двом вед-
медям в одному барлозі

затісно”, - лише гірко конста-
тував Фаберже.
А тепер кілька слів про організа-

цію праці на підприємстві Маршака,
яку варто взяти до уваги й сучасним
підприємцям. Йосип Абрамович з
одного боку був дуже вимогливим
господарем, з іншого намагався
зробити все, щоб робітники відчува-
ли себе великою сім'єю.

У 1905 році зарплата працівників
становила від 3 до 10 рублів. Все за-
лежало від якості роботи, дисциплі-
нованості, стажу роботи. Коли хтось
одружувався, він давав нареченій
придане, якщо пара залишалася
працювати на фірмі. В адміністрації

працювали переважно учні майстра.
Люди трудилися з 8 до 18 години з
півторагодинною перервою, пізніше
робочий день було скорочено до 9
годин. Було чимало вихідних: крім
субот і неділь, дванадцять головних
християнських свят, не працювали
також 9 днів на Великдень, по 3 дні
на Новий рік та судні дні, чотири дні
на Суккот, по одному дню на деякі
інші свята.

Але й штрафували недбалих ро-
бітників нещадно: за куріння у не-
дозволеному місці - 1 руб., стільки ж
за появу на роботі напідпитку, за за-
пізнення - від 30 до 50 коп. До речі,
Маршак першим довірив філігран-
ний труд ювеліра жінкам, які вручну
виготовляли тоненькі золоті лан-
цюжки, шліфували вироби. Тут ази
майстерності освоювали й діти, які
працювали на три години менше. За
час роботи фірма вивела в люди
більше 300 учнів. Деякі з них органі-
зували свою справу, наприклад, у
1906 році Бриль і Гершман відкрили
фабрику на розі Хрещатика та Про-
різної.

У травні 1913 року відзначався
35-річний ювілей підприємства і ро-
бітники вручили господарю срібну
тацю, на якій були викарбувані ініці-
али всіх майстрів фірми. А Йосип
Абрамович на честь свята пожер-
твував 5000 рублів у фонд забезпе-
чення старих майстрів, які втратили
працездатність. У цьому ж році він
відкрив ремісничу школу, шкільні
майстерні, загальноосвітню школу
для євреїв, які сам
фінансував.

Того ж року до
Києва завітав цар
Микола II. На замов-
лення Семена Моге-
левцева фабрика
Маршака виготови-
ла подарунок для
нього - срібну копію

Педагогічного
музею (зараз - Будинок учителя),
відкриття якого приурочили до при-
їзду імператора. Це була неймовірно
точна копія будівлі, в якій було від-
творено всі деталі фасаду. Зараз
шедевр зберігається у Державному
історичному музеї України. 

Помер Йосип Абрамович 9 (22)
серпня 1918. У цьому ж році його
фабрику націоналізують і більшу
частину унікальних ювелірних виро-
бів нещадно переплавляють. Родині
Маршака вдалося виїхати до Пари-
жу, де мешкав син Йосипа Маршака -
Олександр. Саме він очолив родин-
ну справу після смерті батька.

Так розпочинається історія юве-
лірної компанії "Marchak", яка пра-
цює і зараз. Керує ювелірним домом
Домінік де Бланшар. А правнук Йо-
сипа Маршака - Даніель - знамени-
тий пластичний хірург колекціонує
вироби свого відомого прадіда.
Більшість експертів сходяться на
думці, що прикраси цієї фірми - це
бездоганний смак та оригінальний
орнамент. Не даремно ж ними за-
хоплювалися Микола II, Жаклін Кен-
неді, дружина Шарля де Голля та ко-
роль Марокко Хасан II. Нині ювелір-
ні магазини торгової марки "Мар-
шак" є у Парижі, Токіо, Сіднеї.

ззааххооппллююввааллииссяя найвпливовіші люди світу
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ББ агато хто не розуміє, як не-
безпечно для бізнесу нехту-

вання  та зволікання з такими пи-
таннями.

Бізнес має приносити прибу-
ток, а не головний біль та збитки,
тож насамперед підприємці по-
винні мати юридичну підтримку.
Це як лікар для кожного з нас, ко-
ли щось тривожить, чи для про-
філактики. 

То чи є у Києво-Святошинсько-
му районі місце, де можна отри-
мати консультацію з будь-якого
питання, яке постає перед бізне-
сом та заручитися  юридичною
підтримкою?

Олеся Романенко є керуючим
партнером Юридичної компанії
"Олстен партнерс" (м.Київ) та
ідейним  засновником  "Центру
юридичної підтримки бізнесу"
Києво-Святошинського району ,
яка і розповіла у інтерв'ю жур-
налу "Нове Передмістя" про
ідею створення такого Центру
та місію  юридичної підтримки
бізнесу.

- Для кого та з якою метою
було створено Центр юридич-

ної підтримки бізнесу?
- Працюючи в сфері

юридичного обслугову-
вання бізнесу майже 12
років, команда Юридич-
ної компанії "Олстен пар-
тнерс" прийшла  до вис-

новку, що у Києво-Свято-
шинському районі Київ-

ської області,  де зареєстро-
вано більше  8000 підприємств

і ще більше підприємців,  вкрай
не вистачає юридичних послуг у
сфері підтримки бізнесу. Ми
знайшли невелику кількість бага-
топрофільних юристів/адвокатів,
але бутікових, тобто таких, які
спеціалізувались би саме на біз-
несі - на жаль, ні.

Так виникла ідея створити у
Києво-Святошинському районі
затишний офіс,  з розміщенням у
Вишневому,  в якому  власники та
керівники бізнесу, підприємці
знайдуть підтримку у будь-якому
юридичному питанні стосовно
свого бізнесу. І ось нещодавно
ми відсвяткували річницю  ство-
рення Центру юридичної підтрим-
ки бізнесу.

- Які саме послуги можна отри-
мати в Центрі?

- Первинна консультація перед
створенням бізнесу, реєстрація
та створення підприємств, в тому
числі ОСББ,  купівля-продаж го-
тових підприємств та готового
бізнесу, отримання ліцензій та
дозволів, ліквідація  та викуп
компаній. У нас можна отримати
допомогу з податкових, гострих
земельних та митних питань, ми
допомагаємо вирішити судові

справи. Крім цього, ми перевіряє-
мо  документи забудовників пе-
ред придбанням нерухомості.  

Наразі актуальна проблема для
бізнесу це  перевірки  Держпраці
щодо законності працевлашту-
вання працівників. Особливо
страждають невеликі підприємці
(кафе, ресторани, салони краси
та магазини), які недооцінюють
такі перевірки. Наприклад, лише
за одного неоформленого (чи
неправильно оформленого) пра-
цівника можна заплатити штраф
111 000 гривень.

Це просто катастрофічна циф-
ра для малого та середнього біз-
несу.  Цими днями перевірка з
Держпраці неочікувано “накрила”
київський call центр і виявила 60
неоформлених  працівників. Тіль-
ки уявіть ці штрафи! Ми прово-
димо консультації, як правильно
оформити співробітників, а та-
кож працюємо вже після нараху-
вання штрафів. В останньому ви-
падку наша ціль їх максимально
зменшити. Щодо перевірок ми
плануємо провести семінар для
підприємців Києво-Святошин-
ського району, щоб збільшити
обізнаність власників бізнесу.
Більш того, наш новий проект

Бізнес � це
шлях до отримання

прибутку, і у кожного,
навіть досвідченого

бізнесмена та підприємця,
виникають юридичні
питання, а інколи й

перешкоди у веденні
бізнесу. 

Такого ще не було. Центр
юридичної підтримки бізнесу
Києво−Святошинського району

Консультують фахівці



Olsten Recruiting  створений для
пошуку та підбору персоналу
для наших клієнтів.

- Чим реєстрація підприємства
у Вас відрізняється від інших, це
ж не така складна послуга? 

- Дійсно, це не так складно.
Але досвід показує, що  важли-
во не просто зареєструвати, а
зареєструвати правильно, щоб
це працювало. Клієнт має отри-
мати інструмент, за допомогою

якого буде отримувати прибуток.
Тому ми підходимо виключно
комплексно. Починаючи з пер-
винної консультації про створен-
ня бізнесу, коли людина лише за-
думала його започаткувати.  Ми
не просто реєструємо бізнес, ми
дійсно його створюємо: підбира-
ємо особисто для кожного клієн-
та форму ведення бізнесу (ФОП
або ТОВ, інше), проводимо підбір
вигідної системи оподаткування,
прогнозуємо можливі потреби,
надаємо післяреєстраційну кон-
сультацію, як надалі працювати.
Людина отримує від нас повний
пакет документів, вона готова до
роботи та розуміє всі нюанси.

- Із досвіду багатьох підприєм-
ців району знаю, що всі, у тому
числі й юридичні питання, нама-
гаються вирішити  через бухгал-
тера. Чому так складається та чи
доцільно це?

- Так, такий підхід дійсно
популярний. Це відбувається
через те, що бухгалтер зав-
жди під рукою і навіщо шу-
кати юристів. Але з досвіду
скажу, що в багатьох питан-
нях бухгалтер  може поми-

литися.  Адже коли у Вас бо-
лить зуб, Ви не звертаєтесь до

косметолога або  окуліста. Пот-
рібно розуміти, що професійні
юристи мають  профільні знання
та досвід. Працюємо виключно з
нормативно-правовими докумен-
тами та вміємо їх правильно трак-
тувати. Ми навчаємося цьому ба-
гато років та готові використати
всі навички на благо клієнтів.
Дванадцять років роботи дали
можливість зрозуміти, що  по-
верховий підхід  в юридичній ро-
боті не приносить результат. А
для нас головне - результат  та
коли клієнт платить із вдячністю.

- Ви багато говорите про ре-
зультативність  у своїй роботі та
особливий клієнтський сервіс, як
це можна довести читачам?

- Так, для нас  ці речі важливі,
тому ми завжди слідкуємо за по-
казниками. За 12 років ми заре-
єстрували більше 2000 підпри-
ємств та підприємців, ліквідували
та продали близько 1300, 85%
судових справ, які ми супровод-
жували отримали позитивні виг-
рашні результати.  Ми завжди

дбаємо про результат, у нас висо-
кий рівень задоволеності клієн-
тів, а це  - 9,2 з 10 можливих.

- Які тенденції в бізнесі Ви мо-
жете відмітити зі свого досвіду?

- Останні роки бізнес молод-
шає - і нам  на це дуже приємно
дивитись.  В Україні збільшується
кількість молодих людей з проак-
тивною позицією, які не чекають
нічого від держави, а самі прокла-
дають стежину до успіху. Їхні очі
надихають на новий рівень робо-
ти і нас, є заради кого. У мене зав-
жди виникає почуття гордості за
країну в моменти   співпраці з та-
кою проактивною молоддю.

- Що хотіли б побажати бізнесу
та підприємцям району в новому
2019 році?

- Розвиток та успіх, ніколи не
зупинятись на досягнутому! На-
віть якщо ви думаєте, що зараз
чорна смуга - подивіться навкру-
ги. Можливо, це злітна смуга? Ні-
коли не опускати руки та завжди
пам'ятати, що є ті, які підримають
та допоможуть вашому бізнесу. 

Натхнення та 
високого рівня енергії!
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Уже завершено ремонтні ро-
боти у просторому  приміщенні
у новобудові за адресою: вул.
Центральна, 140 б.  Місцева
влада подбала про створення
щонайкращих умов  роботи
для медиків. Усі кабінети з су-
часним ремонтом, обладнані
всім необхідним. 

Тут  потур-
бувалися і
про зручності
для  дорос-
лих та ма-

леньких паці-
єнтів.  Для кож-

ної із вікових
груп  передбачено

навіть окремий вхід.
Більше того, м'яки-
ми меблями та теле-
візорами обладнані
кімнати очікування.
Усюди чисто та світ-
ло, як і належить то-
му бути в медичному
закладі сучасного
зразка. 

Традиційно до Новорічно-Різдвяних
свят колектив "Витребеньки" ( с. Свято-
петрівське) підготував для односель-
ців яскравий подарунок.  Як розповіла
художній керівник творчого об'єднан-
ня   Наталія Удовиченко,  на початку
січня на сцені сільського клубу відбу-
деться прем'єра вистави "Різдвяна іс-
торія". Театральне дійство доповнять
феєричні музичні номери, постанов-
ником яких є викладач вокалу Свято-
петрівської дитячої школи мистецтв
Олена Удовиченко. 

Інформація про точну дату та час
проведення заходу буде розміщена на
нашому сайті   kf-ks.info. Тож слідкуй-
те за новинами нашої Інтернет-газети. 

На медиків Святопетрівського
ччееккааєє  ннооввооссіілллляя

Рік слід починати 
зз  ""ВВииттррееббееннььоокк""

До Нового ро�

ку  у Святопет�

рівському має відбутися

відкриття важливого со�

ціального об'єкта. Очікуєть�

ся, що сільська амбулаторія

загальної практики сімей�

ної медицини справить

новосілля.

Вартість розміщення комерційної та політичної реклами в газеті “Корисний
формат. Нове передмістя” з 1 лютого 2018 року становитеме 5 грн за см2.
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ТТ иповий український полі-
тик обов'язково покаже у

своїй рекламі квітучі поля,
журливих літніх людей і напри-
кінці власне кандидата - зазви-
чай, огрядного дядечка в сі-
ренькому піджачку. Інша край-
ність - поява політика на
шкільній лінійці чи новорічно-
му святкуванні. Ніби діти чека-
ли його, а не Святого Миколая.
Натомість, молодь - люди най-
більш активного віку - просто
випадають з поля зору мож-
новладців і їх політтехнологів. 

Саме тому природній інте-
рес викликав Всеукраїнський
молодіжний форум, який іні-

ціювала Юлія Тимошенко 11
грудня. 

Подію було проведено не в
стандартному варіанті. Юлія
Тимошенко більше виступала
як модератор, слухала запи-
тання та відповідала. Майже
п'ять годин тривав діалог ліде-
ра президентських рейтингів з
молоддю. 

Учасники ставили досить бо-
лючі запитання. Обговорювали
свої перспективи в державі.
Їхати чи не їхати з України?
Юлія Тимошенко розповіла про
свою стратегію виходу України
з кризи. На її думку, питання
еміграції не стоятиме для мо-
лоді, якщо зарплати в Україні
будуть дорівнювати тим, які є в
сусідній Польщі. Зробити це
можливо. Інвестори зацікавле-
ні в Україні, проте їх лякає ко-

рупція та незахищені права. У
"Новому курсі" - програмі Юлії
Тимошенко - багато сказано
про судову реформу та збіль-
шення покарання для чиновни-
ків. 

Молоді підприємці цікавили-
ся, чи зміниться кредитна полі-
тика для молоді у випадку пе-
ремоги Юлії Тимошенко на ви-
борах. Лідер "Батьківщини" під-
креслила, що економіку можна
оживити, якщо кредити будуть
на рівні 3-5% річних, а не 18-
20% як зараз. Відповідно, авто-
ри стартапів, підприємливі лю-
ди, зможуть починати власну
справу тут, а не шукати само-
реалізації за кордоном. 

На форумі також йшлося
про підтримку молодих сімей,
прихід нових сил до влади. Го-
ловну думку Форуму, напевно,
можна озвучити так: новий
президент має працювати не
для зовнішніх партнерів, не
для власної кишені і не для сі-
мейного бізнесу. Новий прези-
дент має творити таку державу,
де можна розвиватися, реалі-
зовуватися та бути щасливим. 

Петро Охотін, політолог
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Україна майбутнього:
хто з політиків пропонує хоч щось для молоді?

Політична реклама

Більшість ук�

раїнських по�

літиків навмисно не

працює з молодими ви�

борцями. Саме тому пре�

зентація стратегії для

молоді виглядає смі�

ливим кроком.
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НН айцікавіше про культовий
екшен в інтерв'ю зі сцена-
ристом Артемієм Кірсано-

вим, учасником АТО Сергієм Башко-
вим (щоденники якого надихнули
авторів на створення фільму) та ак-
торами Миколою Змієвським  (ви-
конавець ролі "крота" - Ходока Боро-
ди) і Миколою Тищенком (колишній
дільничний міліціонер Борис).  

- Як, власне, виникла ідея напи-
сання сценарію фільму?
 Артемій Кірсанов: У країні вже
йшла війна, це був 2014 рік. Сцена-
рієм зацікавився режисер Заза Бу-
адзе. Ми шукали правдиві історії
про цю незрозумілу війну, нам пот-
рібний був хтось, хто розказав би,
як і що там насправді відбувалося.
Ось тут доля і звела нас із Сергієм
Башковим. Бійці знали його як сво-
го бойового побратима, і тому в
об'єктив потрапило справжнє жит-
тя передової. Завдяки його відео ми
змогли побачити справжні характе-
ри наших захисників. Так ми поба-
чили запального "Моремана", гумо-
риста і лідера, який був двигуном
компанії і навколо якого гуртували-
ся всі хлопці.  Високого і романтич-
ного "Ватру", який став прототипом
"Говерли"  та інших. 

- Хто ж він - Сергій-"Індіанець"?
Чому почав вести свої щоденники і
створювати власну любительську
відеотеку про війну? 

 Сергій Башков-"Інді-
анець": Я народився і все
життя  прожив в Одесі, до
війни 20 років працював
барменом. Ще  студентом
грав у команді КВК, а пізні-

ше став писати КВКівські
сценарії. В 2014-му просто з

Майдану пішов на війну доб-
ровольцем, воював в Першому

та Другому добровольчих баталь-
йонах, які пізніше з'єдналися в ба-
тальйон імені Кульчицького. В травні
2014 року ми стояли під Слов'янсь-
ком, і перший український прапор
над Слов'янськом повісили хлопці з
розвідроти нашого батальйону. 

Що ж до щоденників, то я запису-
вав побутові дрібниці та якісь цікаві,
на мій погляд, епізоди із фронтово-
го життя-буття. Записував для себе,
щоб з часом не забути все те, що то-
ді, в буденному військовому житті,
було вкрай важливим, але з часом
могло стертися з пам'яті. Тоді навіть
не думав, що це комусь знадобить-
ся. А під час зустрічі зі сценаристами
показав їм відео, яке знімав під
Слов'янськом і, на другій ротації, під
Дебальцево. Тому що більшість
хлопців із мого взводу загинули, і це
відео - єдине, що залишилося на
згадку про них... 

- "Бандерас" іспанською означає
"прапор". Чи випадково головний
герой отримав саме такий позив-
ний? 
 Артемій Кірсанов: Є історія і
загальноприйняті у людському
суспільстві зразки чи навіть етало-
ни певних образів. Звісно "Банде-
рас" співзвучний ще з однією укра-
їнською  історичною особистістю, і
дехто навіть їх плутає. При цьому є
Антоніо Бандерас - іспанський кі-
ноактор, який грає дуже запаль-
них героїв, на яких теж хочеться
рівнятися. Не супер-герой, а дуже
сильний і харизматичний образ,
котрий подобається жінкам і є
прикладом мужності для чолові-

ків. А наш герой - Антон Бандерас.
Ми хотіли, щоб він і був історично
правдивим українцем, й уособлю-
вав всі ті риси, які вирізняють
справжнього чоловіка з-поміж ін-
ших. При цьому сам образ ми не
вигадали, а "списали" зі свого уні-
верситетського "однокашника" із
Сєверодонецька, який ще в 2000
році сказав, що він ніколи не по-
вернеться додому, тому що йому,
там нічого робити: або тюрма, або
спиватися. Щоправда, на відміну
від Бандераса він втік не в армію, а
в інститут, залишився тут і вже ні-
коли не повернувся туди.

- А чи були комічні ситуації під
час зйомок? 
 Микола Тищенко: Щодо гумо-
ру, то як же без нього? Наприклад, в
серпні минулого року ми знімали
сцену вибуху моєї "Волги". На зні-
мальному майданчику було багато
представників преси, які готували
анонс до виходу фільму на екрани.
Один хлопчина-журналіст запитує:
"Ви - мирна людина, а тут - вибухи.
Вам не страшно?" Що йому сказати?
Відповідаю: "Так я ж мужчина! Звіс-
но, що ні… Ну, а брюки можна і в
гримерці поміняти…" 

11жовтня в

прокат вийшов

український військовий

детективний екшен режисера

Зази Буадзе "Позивний

"Бандерас". А вже за п'ять

тижнів творці знакової стрічки

особисто презентували її  у

Боярському будинку

культури. 

Який він � український
Кінопрем'єра року 
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Про фільм 

Сценарій стрічки, написаний Сер-
гієм Дзюбою та Артемієм Кірсано-
вим, ґрунтується на щоденниках нац-
гвардійця Сергія Башкова (позивний
"Індіанець") та розповідях воїнів АТО. 

В основу сюжету покладено епі-
зод, як восени 2014 року в зоні АТО
група розвідників на чолі з досвідче-
ним капітаном Антоном Саєнком
(позивний "Бандерас") намагається
знешкодити російського "крота"-ди-
версанта Ходока. Завдання усклад-
нюється тим, що події відбуваються
біля Веселого - рідного села Банде-
раса, жителі якого налаштовані про-
російськи. Фільм оснований на ре-
альних подіях. Вигадана була лише
детективно-пригодницька складова. 

Знімався фільм в селі Тегінка
Херсонської області, а сцени в
кар'єрі - під Одесою. Бюджет фільму
близько 40 млн. грн,  половину з
яких виділило Державне агентство з
питань кіно. Однією із особливостей
стрічки є те, що в ній професійні ак-
тори зіграли лише головні ролі, тоді
як в більшості епізодичних ролей
знімалися справжні військові Зброй-
них сил України, які брали участь у
антитерористичних діях на Донбасі.

Музику до фільму написав італій-
ський композитор Франко Еко. А
фінальну пісню-композицію "Воля" -
гурт "Без обмежень". 

- Але ж доводилося й ризикувати?
 Микола Тищенко: Під час
зйомок вибухів в селі каскадер
перекрив Антона Андрущенка,
який грав Льоху, саме в той мо-
мент, коли вибухом від будинку
відкинуло фанерний щит. У кас-
кадера - зламані ребра, але актор
завдяки такому вчинку зміг про-
довжити зйомки… 

- Як робота в цьому фільмі змі-
нила Ваше життя?

 Микола Змієвський: Я пішов на
війну в серпні 2014 року, служив в 72
аеромобільній бригаді, а до цього
працював звичайним металургом, та
після війни освоїв професію бариста
і варив дуже смачну каву. Щодо
змін… Пригадую строкову службу,
1996 рік, поїзд "Київ - Ужгород", яким
нас переправляли у Львівську об-
ласть. Чоловік вийшов зі мною в там-
бур покурити, щось мені говорить, а
я взагалі нічого не розумію! Лише
пам'ятаю, що "так" - це "да". І от він
мені щось говорить, а я лише: "Так…
так… так… А на передовій я та “Інді-
анець”, хоча й не відразу, але почали
спілкуватися українською. І зараз я
розумію, що в рідній державі треба
розмовляти рідною мовою. Так, за
походженням я етнічний німець. Але
я тут живу, в мене тут родина, тут мої
спогади. Чому я не повинен поважа-
ти державу, в якій я живу? 

- Під час роботи над стрічкою не
залишилося поза увагою сценарис-
тів і мовне питання?
 Артемій Кірсанов: У фільмі
мова є ознакою "свого - чужого".
Наприклад, коли російськомовна
Женя свідомо робить свій вибір, у
фільмі вона переходить на україн-
ську. І це не вигадка: таких випадків
дійсно було багато і в житті, і серед
знайомих. Наприклад,  відомий на
всю країну журналіст Сергій Цаплі-
єнко, який працював на "Інтері" і ро-
бив сюжети російською, зараз пише
і говорить українською.   

- Невже історія життя Бандераса
закінчиться з останнім епізодом
фільму і останнім словом книги? 
 Артемій Кірсанов: Нам вдало-
ся створити добротний і правдивий

патріотичний фільм, який зайняв
своє належне місце в одному ряду з
такими стрічками, як "Червоний" і
"Кіборги". І який користується попу-
лярністю. Доказом чого є повні за-
ли, які традиційно збирає демонс-
трація нашої стрічки в різних насе-
лених пунктах. Значить, фільм пот-
рібний. Тому ми з Сергієм виріши-
ли, що будемо писати продовжен-
ня. Бо нам є про що сказати: "Мане-
кен" втік, Бандерас порушив вій-
ськовий статут і має якось відпові-
дати, є Льоха, який підірвав мар-
шрутку і, хоча й щиро розкаюється,
повинен понести якусь відповідаль-
ність за це. Тому ми не можемо все
це обірвати на півслові. Тим більше,
що за нашим задумом Бандерас -
це герой, який братиме участь у різ-
них операціях. Але цього разу спо-
чатку  буде книга. Чи буде фільм -
це питання до продюсерів. 

- Наскільки ж потрібна така літе-
ратура на передовій? І чи зазнав
"Позивний Бандерас" критики від
бійців, які зараз на передовій? 
 Сергій Башков-"Індіанець":
Звісно, на передовій хлопці не ма-
ють можливості дивитися кіно, але
мають можливість читати. А так як
достойних книг у них небагато, то
нерідко можна бачити, як бійці сіда-
ють колом навколо варти і читають
вголос. Що ж до саме цієї книги, то
декілька тижнів тому мої розвідники
отримали пару примірників. І відпи-
салися у Фейсбуці, що книга дуже
сподобалася. От тільки були дуже
засмучені, що загинув “Індіанець”.
Значить, жити буду довго!

Радислав Кокодзей, фото автора

""ББааннддеерраасс""??

23



24

Провідним місцем підго-
товки адвокатських кад-

рів найвищого рівня є фа-
культет адвокатури Націо-
нального університету "Одесь-
ка юридична академія". Це -
потужний структурний підроз-
діл одного з найкращих уні-
верситетів України, де все (від
організації навчального про-
цесу - до матеріально-техніч-
ної бази) спрямовано на все-
бічну підготовку майбутніх
фахівців.

Випускники фа-
культету мають мож-

ливість працювати не
лише в системі адвока-

тури, а й в органах проку-
ратури, внутрішніх справ,

нотаріаті, судах, юрискон-
сультами на підприємствах,  в ус-

тановах та організаціях усіх форм
власності.

Необхідні сертифікати ЗНО
для випускників 11 класів: 

Бюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та лі-
тература.

2. Історія України.

3. Іноземна мова або мате-
матика.

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та літе-
ратура.

2. Історія України.

3. Географія.

Реєстрація електронних кабі-
нетів вступників розпочнеться з
01 червня 2019 року.

Терміни прийому заяв на вступ - 

з 10 липня до 18.00 22 липня.

За бажанням абітурієнта електрон-
ний кабінет вступника можна заре-
єструвати за допомогою представ-
ників Приймальної комісії Націо-
нального університету за адресою:
м. Одеса, вул. Академічна, 2.

Факультет адвокатури Національного
університету "Одеська юридична
академія" запрошує на навчання

П
рофесія

адвоката

виникла у далекому

минулому. Її колискою були ще

Стародавня Греція та Рим, та

актуальність спеціалізації не

втрачається. Адже й сьогодні

висококваліфікований

адвокат завжди

затребуваний.

,

Рекомендуємо



ТТ ут винайшли власну формулу
привабливості,  яка полягає у

бездоганному сервісі, стильному
інтер'єрі, смачній кухні, що неод-
мінно припаде до смаку гостям
ресторану.

Шанувальники вишуканої їжі  на-
лежно оцінять багате меню закла-
ду, яке базується на дуже популяр-
них у всьому світі стравах японської
та американської кухні.  Фірмові
страви ресторану із "HOMEmenu" та
оригінальні  салати від  досвідчених
кухарів задовольнять смаки навіть
затятих гурманів. А любителям со-
лодкого неодмінно запропонують
десерти та морозиво власного ви-
робництва.

У меню також представлені  най-
більш трендові страви, які готують
за авторською рецептурою, а го-

ловне з натхненням та душею.
Обов'язковою  умовою кулінарного
процесу є використання тільки сві-
жих інгредієнтів та майстерність ку-
харів, які створюють страви непере-
вершеного смаку. Апетитні та соко-
виті бургери, по-особливому засма-
жені хрусткі крильця, бездоганні
стейки, улюблені суші та роли з лег-
ким і ніжним рисом та найсвіжіши-
ми морепродуктами приємно вра-
зять гостей.  Адже принцип ресто-
рану: кожна страва -  це  витвір ку-
лінарного мистецтва та максимум
задоволення!

Ресторан "KAIF" - вдале місце
для культурного дозвілля: зустрі-
чей із друзями, ділового ланчу та
романтичної вечері.  Його атмос-
фера є по-особливому привабли-
вою. Її створюють стильний "Loft"
інтер'єр,  м'яке освітлення і, звіс-
но, щира привітність персоналу…

Тут все продумано до дрібниць
- зручне місце розташування,
комфортні меблі та  замість тра-
диційних шпалер  - чаруючі  крає-

види Нью-Йорка та Лондона, які з
першої ж хвилини  захоплюють
гостей. Недарма говорять, що ма-
гія - в дрібницях, у чому  ви може-
те самі переконатися!

Поява у передмісті закладу та-
кого рівня  - це особлива подія та
приємний подарунок до новоріч-
них свят усім містянам та гостям
Боярки. Тож не зволікайте - відві-
дайте новий ресторан та  спіймай-
те свій "KAIF" від знайомства з
ним.

Адміністрація закладу через на-
ше видання радо вітає всіх друзів
та майбутніх гостей ресторану  із
улюбленими святами -  Новим ро-
ком і Різдвом Христовим та  ба-
жає кожному  щастя і любові!

Кажуть, як зустрінеш Новий
рік, таким він і буде.  Ми від ду-
ші зичимо вам, не тільки зустрі-
ти, а й  прожити весь наступний
рік із "KAIFом"!
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Наші контакти:
Боярка, вул. Білогородська, 27/2

Доставка: 097-250-50-08
Бронювання столів: 

073-250-50-08
Сайт: kaif.in.ua 

Н
арешті

у Боярці

з'явився ресторан, в якому

можна годинами проводити час

із задоволенням. Концепція

нового закладу, який вже

люб'язно приймає гостей за

адресою: вул. Білогородська,

27/2, цілком відповідає

його назві � "KAIF".  

Рекомендуємо

Фото Альони Дудаєвої
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Пропонуємо вам декілька слушних порад
щодо святкового одягу. Законодавицею мо-

ди у новорічну  ніч є Земляна Свиня - сим-
вол 2019 року. Відтак  вбрання має містити
символічні кольори. Астрологи радять зус-
трічати 2019 рік у одязі: попелястих, блис-
кучих,  ягідних, рожевих, жовтих, помаран-
чевих, коричневих, світло-червоних кольо-

рів. Власниця крамниці модного одягу
"MODASHOP" Олена Боліла рекомендує сукні,

оздоблені паєтками, або з люрексу та блискучі
комбінезони й брючні костюми.

Існує повір'я: в

чому зустрінеш

Новий рік, так його і

проведеш. Тому питання

вибору новорічного вбрання

є не менш  актуальним,

ніж святкове

декорування

домівки. 

У тренді − ссууккнніі  зз  ллююррееккссуу
Святкові поради

Прикрашаючи новорічну
ялинку 2019 року, пам'ятай-
те, що Земляний Кабан на-
дає перевагу яскравим та
вогняним відтінкам. До них
належать червоний, пома-

ранчевий, жовтий, золо-
тий, рожевий, фіолетовий і

т.д. Ці веселі
кольори мож-
на комбіну-
вати з більш

спокійними тонами: білим, сріб-
лястим, світло-блакитним, зеле-
ним, лимонним, коричневим. 

Не варто поєднувати забагато
кольорів: це є свідченням несма-
ку. Бажано використовувати схе-
му з 2-3 кольорових рішень, щоб
не перенавантажувати компози-
цію. В цьому випадку новорічне
дерево гармонійно впишеться у
святковий інтер'єр.
Крістіна Дубіна, Анна Дорошенко

ММоодднніі  ппооррааддии  ддлляя  ннооввооррііччнниихх  ккрраассуунньь
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Які ж новорічні приготування
без відвідин салону краси. Кож-
на леді прагне довершити свій
образ, тим паче напередодні
свята.  

Повний комплекс б'юті-послуг  за акційними
цінами можна отримати в салоні "Iceberg",
що знаходиться у с. Святопетрівському, 
вул. Теплична, буд. 48. 

Телефон для консультацій та записів 
050-746-05-12. 

ББееззддооггаанннниийй  llooookk  ннее  ммоожжллииввиийй  ббеезз  ббееззддооггааннннооггоо  
ммааннііккююрруу

Довершать образ красуні
пухнасті вії  (класика, 2D,
3D) та безперечно стильна вечірня
зачіска.  

Бездоганний Look не можливий
без бездоганного манікюру. Майстри  салону краси "Ice-
berg" рекомендують використовувати лаки трендових
кольорів: золотистого, коралового, рожевого всіх відтін-
ків. Родзинкою святкового манікюру є розпис нігтів у но-
ворічному стилі.  



Вважається, що історія ілюстрова-
ної поштової листівки починається
1794 року, коли англійський худож-
ник Добсон створив відкритий лист
(їх ще й так називали), зобразивши
сім'ю біля ялинки на фоні зимового
пейзажу. Проте  у Британському му-

зеї зберігається любовна листівка,
датована XV століттям, тож точно
визначити дату появи першої листів-
ки нині вже майже не можливо.

А от в Україні перші поштові лис-
тівки з'явилися лише 1895 року.
Посприяло цьому антимонопольне,
як сказали б зараз, розпорядження,
видане 1894 року, котре обмежило
право поштового департаменту Ро-
сійської імперії на випуск листівок. І
вже наступного року відомий київ-
ський видавець Степан Кульженко
надрукував серію кольорових пош-
тових листівок із краєвидами Києва.
Згодом поширювалися картки з ін-
шими українськими містами, які до-
повнювали написом "Привет изъ Кіе-
ва" (Одеси, Маріуполя, Кременчука
тощо).

На рубежі XIX та XX століть з'яви-
лися філокартисти - колекціонери
листівок. А колекціонувати насправді
було що.  Вже  у світ вийшли  серії
листівок, що розповідали про побут
сільського населення, українське

вбрання, професії-образи. Так, за се-
рію "Українські типи і краєвиди", ви-
пущену 1911 року, київському ви-
давництву "Рассвет" присудили пер-
шу премію на міжнародній виставці
поштових карток у Варшаві. 

Звучала у листівках і тема визво-
лення України. Для прикладу, у
львівському видавництві "Сокіль-
ський базар" 1907 року надрукована
листівка із портретами І. Котлярев-
ського, Т. Шевченка і М. Шашкевича
і написом  "Христос воскрес -
воскресне Україна".

Історичну цінність мають картки
з репродукціями творів мистецтва,
інколи втрачених, збережених лише
в цих невеличких клаптиках паперу.

Друкувалися в Україні й листівки
з гумористичними сюжетами. Пси-
хологи переконують, що люди смі-
ються над тим, що їх найбільше хви-
лює. Виходячи з цієї тези, наші пра-
щури найбільше турбувалися за сто-
сунки в родині, адже багато сюжетів
присвячено саме цій темі.

Різдвяній  
120  

Ще років 30�40 тому обов'язковим атри�

бутом будь�якого свята була поштова

вітальна листівка. Їх надсилали на новорічні

свята,  річниці подружнього життя, Дні на�

родження та інші урочисті події.

Та й нині вони користуються шаленим попи�

том, лише з однією відмінністю � надсила�

ють їх за допомогою сучасних гаджетів.
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Історичні паралелі



На теренах Російської імпе-
рії перші різдвяні листівки бу-
ли виготовлені 1898 року. Се-
рію з 10 штук надрукували за
малюнками відомих художни-
ків накладом 10 тисяч примір-
ників. Серед авторів Костян-
тин Маковський та Ілля Рєпін,
останній запропонував для се-
рії свій акварельний малюнок
"Запорожець". Мабуть, саме

цю поштову картку можна вва-
жати першою українською різ-
двяною листівкою.

Свого часу завдяки колекції Ми-
хайла Забочені у столиці побачив
світ альбом "Україна на старій лис-
тівці", в якому представлено понад
сім тисяч рідкісних поштових кар-
ток, що розповідають про Україну.

Величезна розмаїтість листівок,
що з'явилися на межі століть, на-
дихнула згодом філокартистів на-
зивати період з 1898 по 1918 рік -
"золотим" століттям листівок. Вели-
чезний попит на святкові та віталь-
ні художні листівки, особливо рі-
здвяної та великодньої тематики,
залучив до поліграфічної справи
найкращі тогочасні малярські та-
ланти. Різдвяно-новорічні листівки
друкувалися у нас найчастіше з
трьома видами написів: "З Різдвом
Христовим!", "З Різдвом Христовим
і Новим роком!", "З Новим роком!",
але зустрічалися й "З Колядою!",
приміром. Поштова листівка
сприймалася як своєрідний ма-
ленький презент художньої мініа-
тюри, її унікальність зумовлювала-
ся тим, що на зворотній стороні бу-
ли особисті щирі побажання, вона
зберігала тепло рідних чи дружніх
рук, це був знак поваги і шани. 

На початку минулого століття
досить популярні були твори Ярос-
лава Петрака саме з кольорових
репродукцій на листівках.  За його
оригіналами лише впродовж 1912 -
1914 років львівський видавець
Григорій Гануляк видрукував, за
оцінками Михайла Забоченя, 120
поштових карток. Різдвяне коляду-
вання стало темою творів Ярослава
Петрака "Колядники" (1912 - 1913)
та "З колядою" (1913). На першій
зображено дорослих колядників,
котрі у супроводі скрипаля співа-
ють обрядові пісні під стінами сіль-
ської хати. На другій - групу сіль-
ських дітей, котрі колядують під
вікном убогої хатини. До святвечір-
ньої тематики можна зарахувати
"Святий вечір", "В ніч під Різдво" і
"Йордан". 

Після "золотого" настав для на-
ших листівок вік "залізний". Жов-

тневий переворот позначився і на
вітальних трендах. Під заборону
потрапили різдвяні, а з ними й но-
ворічні листівки. Але українці за
кордоном продовжували їх друку-
вати. Зокрема, побачили світ свят-
кові видання церкви святого Івана
Хрестителя у Нью-Йорку.   Їх появі
завдячуємо видавництву "Україн-
ський книгар" у Лондоні та  "Україн-
ському видавництву" у Кракові. 

Лише наприкінці 80-х років ми-
нулого століття у нас знову відро-
дили випуск листівок "З Різдвом
Христовим!". 

До речі, займатися колекціону-
ванням поштових листівок досить
вигідно - нещодавно за 22 тисячі
фунтів стерлінгів була продана різ-
двяна листівка 1840 року. Тож за-
зирніть на горища і в скрині, може
і у вас зберігається раритет?

Олександр Дяченко 
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ОВЕН
Овнів у рік Свині чекають нес-

подівані сюрпризи. З'явиться можли-
вість просування по службі, зарплата
збільшиться і ви зможете відкласти
кошти на дорогу покупку чи подорож.
У першому півріччі Овни вирішать по-
радувати себе чимось незвичайним -
наприклад, відправитися у подорож.
Дехто зустріне в цей час своє кохання. 
Восени Овнам слід звернути увагу на
здоров'я - проста застуда може пере-
рости у хронічну хворобу, якщо вчас-
но її не позбутися. Не переїдайте, щоб
уникнути проблем зі шлунково-киш-
ковим трактом. Відмовтеся від трав-
матичних видів спорту. Найліпше зай-
нятися йогою або почати відвідувати
басейн. 

ТЕЛЕЦЬ

Більшість Тельців проведуть
2019 рік на роботі. Це позначиться на
стосунках у сім'ї, але всі гроші не за-
робити, тому намагайтеся знаходити
час для спільного відпочинку з рід-
ними. Якщо родина не зможе поїха-
ти у подорож, запросіть із собою
друзів.
Чоловіки-Тельці наважаться відкрити
власну справу, й до кінця 2019 року
підприємство принесе перші плоди.
Самотні Тельці в 2019 році зустрінуть-
ся зі своєю другою половинкою. Вар-
то встигнути схопити щастя, поки во-
но поруч. Можливе поповнення в сі-
мействі.

Наприкінці літа зверніть увагу на влас-
не самопочуття. Варто відмовитися
від шкідливих звичок, переглянути ра-
ціон харчування і зайнятися спортом.

БЛИЗНЮКИ

Володарка року Свиня добре
ставиться до Близнюків, а тому про-
тягом усього року вона допомагати-
ме своїм улюбленцям. Вже у січні
з'являться нові можливості у мате-
ріальній сфері. Не виключено про-
сування по службі, але доведеться
більше працювати, через що мо-
жуть виникнути проблеми в родині.
Щоб не допускати загострення кон-
фліктів,  варто більше уваги надава-
ти своїй коханій половинці: даруйте
їй квіти, різноманітні подаруночки,
влаштовуйте походи до кафе чи
ресторану. 
Влітку слід добре відпочити. Можливі
зустрічі з людьми, які у подальшому
стануть діловими партнерами. Не за-
хоплюйтесь екстремальними видами
спорту. 

РАК

У 2019 році Раки більшість
часу присвятять роботі. Вони змо-
жуть реалізувати чимало прибут-
кових проектів. Але оточуючим та-
ка поведінка здасться дивною, то-
му більшість з них зникне. Мож-
ливий варіант, що поруч зали-
шаться тільки найближчі друзі та
сім'я.

Але працювати варто тільки в команді.
Через постійну зайнятість виникати-
муть проблеми у родині. У третьому
кварталі слід поїхати у подорож, що
сприятиме новим знайомствам і ро-
мантичним зустрічам.  У 2019 році Ра-
кам треба зайнятися спортом. Свиня
рекомендує Ракам більше часу прово-
дити на свіжому повітрі.

ЛЕВ

У 2019 році Левів оточуватимуть
рідні, друзі, знайомі. Дехто зможе зай-
няти керівну посаду й очолити кілька-
тисячний колектив. І їм вдасться впо-
ратися із новими обов'язками на 100
відсотків. 
У Рік Свині рідні Левів потребувати-
муть їх підтримки, тож доведеться по-
єднувати роботу, відпочинок і турботу
про близьких. Влітку можете зустріти
свою половинку під час відрядження,
заміської поїздки чи відпочинку. Вона
може стати доленосною і вже до кінця
року варто очікувати, що ви станете на
весільний рушник. Також можливе
поповнення у родині сімейних Левів. 

ДІВА

Дівам у Рік Свині варто стати
більш комунікабельними. Можливе
просування по службі, якщо зможете
поліпшити стосунки з колегами. Вес-
ною на вас очікує службовий роман,
який може закінчитися весіллям. Вліт-
ку нагадають про себе хронічні захво-
рювання, тому слід  своєчасно зверта-
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тися до лікаря, щоб уникнути серйозної
хвороби. Уникайте переохолодження.
У другому півріччі зможете збільшити
власний капітал, якщо вкладатимете
кошти у розвиток своєї справи. Але
варто порадитися із фахівцями або
знайти надійного бізнес-партнера.

ТЕРЕЗИ

Терезам у Рік Свині вдасться
відкрити власний бізнес. До весни ви
зустрінете людину, котра стане вашим
хорошим партнером. Спільна діяль-
ність принесе непоганий прибуток.
Дехто з Терезів захоче отримати но-
ву спеціальність, кардинально зміни-
ти своє життя, що може призвести до
конфліктів у родині. 
Але спільний відпочинок допоможе
залагодити виникаючі проблеми.
На здоров'я представники цього знака
не скаржитимуться, хоча слід обме-
жити вживання кави, правильно і
своєчасно харчуватися й займа-
тися фізичними вправами.
Самотні Терези у другій поло-
вині року можуть створити
сім'ю, придбати нове житло.

СКОРПІОН

Скорпіони розпоч-
нуть новий життєвий цикл.
Можливі просування по
кар'єрній драбині, відкриття
власного бізнесу, переїзд,
створення родини. Головне, ві-
рити у власні сили. 
Несприятливий період розпочнеться
наприкінці весни, але завдяки веселій
вдачі ви зможете здолати всі негаразди.
Влітку відчуєте прилив життєвих сил,
тому зможете реалізувати найсміливі-
ші проекти. Саме в цей період одина-
ки знайдуть своє кохання, можливе
поповнення у сімейних Скорпіонів. 
Напередодні 2020 року виникне ба-
жання змінити роботу й посісти більш
перспективну посаду. Загалом, щоб
2019 став успішним, слід відмовитися
від звички звалювати на свої плечі чу-
жі проблеми. 

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям у 2019 році треба
більше уваги надавати родині, адже у
деяких представників цього знака очі-
кується поповнення у сімействі, а це
додаткові витрати. Але навесні сфера
фінансів налагодиться - друг запропо-
нує взаємовигідне партнерство. Напри-
кінці літа можливе придбання нерухо-
мості й до кінця року весь вільний час
ви витрачатиме на облаштування оселі. 
Стрільці-одинаки зможуть знайти
свою половинку. 

КОЗЕРІГ

2019 рік стане для Козерогів
часом серйозних змін. Вже у січні
ви переїдете у нове житло, а тому
весною займатиметеся його  об-
лаштуванням.
Влітку зможете вирватися відпо-
чити на море, де  познайомитеся з
корисними людьми. Вони допомо-
жуть при пошуку нової роботи. Во-
сени можете очолити підприємс-
тво, а тому доходи будуть  посту-
пово зростати.
У особистому житті все стабільно.
Спільні справи об'єднають сімей-
них Козерогів, а одинаки зможуть
знайти своє кохання.
Наприкінці року зверніть увагу на
роботу шлунково-кишкового трак-
ту - можливі проблеми. Пере-
гляньте раціон харчування.  Мен-
ше нервуйте й не перевантажуй-
тесь. 

ВОДОЛІЙ

Для Водоліїв 2019 рік далеко не
найкращий. Слід переглянути

свої відносини з оточуючими.
Намагайтеся вгамувати врод-
жений егоїзм, щоб уникнути
багатьох конфліктів.
Влітку з'являться незначні
фінансові проблеми. Але
друзі допоможуть все влад-
нати. Якщо, звісно, ви пого-
дитеся на їх умови. Восени на

вас очікують сімейні турботи
й лише наприкінці року випаде

нагода відпочити - не нехтуйте
нею.

РИБИ

Рибам у 2019 році щаститиме у всіх
сферах життя. Можливе підвищен-
ня на роботі. Творчі люди зможуть
організувати власну виставку, адже
знайдеться інвестор, який належ-
ним чином оцінить ваш талант.
Влітку Риби зможуть дозволити со-
бі незабутній відпочинок у колі
сім'ї.  Самотніх представників зна-
ка чекає доленосна зустріч на ку-
рорті. Є шанс, що курортний роман
перетвориться на справжнє кохан-
ня. Адже наприкінці року деякі Ри-
би почнуть замислюватися про
створення родини, захочуть завес-
ти дітей. Уникайте переохолод-
жень. Ніколи не забувайте про пов-
ноцінний сон і нормальний відпо-
чинок. 

***
Завершуючи, хочемо зазначити,

що кожен сам відповідає за те, що
з ним станеться. Гороскоп лише
допомагає визначити певні шляхи
розвитку людини в залежності від
впливу зірок на всі сфери її життя.
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О
бов'язко�

вими атрибута�

ми Нового року є святкові стра�

ви: фарширована риба чи шпигована

яблуками качка або курка. А як же без

салатів на кшталт  "Буяння фарб", "Ново�

річна екзотика" та традиційного "Олів'є".

А ще не забувайте про десерти. Будь�

який святковий стіл прикрасять: шар�

лотка, медові та імбирні пряники і,

звісно, шоколадний або

фруктовий кекс...

Інгредієнти:

Масло  (у тісто - 150 г; 
у начинку - 20 г) - 170 г;
Цукор (у тісто - 125 г;
у начинку - 1 ч. л.; 
для оздоблення - 1 ст. л.) - 150 г;
Яйце куряче (у тісто - 3 шт.;
для оздоблення - 1 шт.) - 4 шт.;
Борошно пшеничне - 125 г;
Розпушувач тіста - 1 ч. л.;
Мандарин (для начинки - 2 шт.; 
для оздоблення - 1 шт.) - 3 шт.;
Сухофрукти (курага, фініки, 
чорнослив) - 150 г;
Лікер (апельсиновий) - 2 ст. л.;
Цукрова пудра;
Цедра лимона - 1-го лимона;
Розмарин (для оздоблення).
Час приготування: 120 хвилин.

Кількість порцій: 8.

І З  МАНДАРИНАМИ
РРІІЗЗДДВВЯЯННИИЙЙ  ККЕЕККСС

Cвятопетрівське,

вул. Білгородська, 11

096�825�54�33, 93�778�33�37

Спосіб 
приготування:

1. Почистити мандарини
та розібрати на дольки. Й
залишити на певний час,
щоб плівка на дольках
підсохла. 
2. Сухофрукти замочити
у лікері на 30 хвилин. А
поки  приготуємо тісто:
масло та цукор збити у
пишну масу. По одному
додати яйця і взбити.
Всипати борошно, просі-
яне з розпушувачем, й
збити.
3. Розігрійте пательню,
додайте 20 г масла та
чайну ложку цукру. Вик-
ладіть дольки мандарина
й смажте по кілька хви-
лин із кожної сторони.
Викладіть на таріль, щоб
остудилися. 
4. На цю ж пательню від-
правте сухофрукти з лі-
кером. Прогрійте, поки
не випарується алкоголь. 
5. Додайте у тісто охоло-
лі сухофрукти і акуратно
перемішайте. 
6. Форму змажте маслом
й присипте борошном.
Викладіть тісто, перекла-
даючи мандаринами. Ви-
пікати близько години
при температурі 180 гра-
дусів. Готовність кексу
перевірте дерев'яною па-
личкою. 
7. Остудіть. Посипте цук-
ровою пудрою. Далі слід
оздобити цедрою лимо-
на, дольками мандарина
й злегка змазати яєчним
білком, посипати дрібним
цукром (це буде сніжок). 

Святковий кекс готовий!

Рецепт номера
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