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У дитячому садочку
створені належні умо-

ви для комфотного вихо-
вання  дітей.  Одразу помі-
чаєш, що тут все зроблено
з любов'ю до малюків.
Усюди світло та затишно.
Стіни декоровані яскрави-
ми малюнками. В усіх гру-
пах нові кольорові меблі,
кожна з них має ігрову
кімнату та санвузол. На

другому поверсі -
сучасна спортив-
на зала. Не мен-
ше захоплення
викликає й
простора акто-
ва зала та хар-
чоблок, який

повністю осна-
щений новою ку-

хонною технікою.  
Будівельні роботи,

загальна вартість яких
сягає понад 50 млн грн,
здебільшого фінансува-
лися з районного та сіль-
ського бюджетів. На по-
чатковому етапі також
були залучені кошти з
державної скарбниці. Ак-
тивізувалися роботи про-
тягом останніх трьох ро-
ків. Місцева влада докла-
ла всіх зусиль, щоб  цей
об'єкт якомога швидше
був введений в експлуа-
тацію.   

П арадоксально, та найко-
ротший місяць року ча-

сом видається найдовшим.
Можливо, тому, що  передує він вес-
ні, принаймні, календарній. Саме в
лютому пробуджується особливе від-
чуття того, що от-от має трапитися
диво: і знову розтануть сніги, а оди-
нокі віти дерев вкриє рясний цвіт.

Передчуття весни додає до сірої
буденності нових фарб та притаман-
ної лише цій порі року романтики.
Символічно, що в лютому відзнача-
ють і  найромантичніше свято року -
День закоханих. І хоча скептики кри-
тикують його за надлишок бутафорії,
погодьтеся - це чудова нагода про-
явити свої креативні здібності та на-
повнити життя незабутніми митями
щастя. Не оминули такої нагоди і
журналісти нашого видання.  Тож,
дізнайтеся більше про романтичні
секрети, які неодмінно стануть у на-
годі усім закоханим та тим, хто поки
шукає свою другу половинку.    

Цікавого читання. 

Катерина Осадча

Колонка редактора

Романтика, 
створена "власноруч" 

В и у мирі та злагоді прожили 25 чи 50
років подружнього життя, тоді че-

кайте приємного сюрпризу від рідних і
близьких, адже українці мають змогу
зіграти друге весілля без попереднього
розлучення. Таку послугу ввело Мініс-
терство юстиції. Про це повідомили в
прес-службі відомства.

Віднині усім, хто захоче повторити не-
забутні миті церемонії одруження, мож-
на звернутися в будь-який РАЦС країни
без попереднього розлучення. 

У міністерстві стверджують, що юві-
лейні одруження допоможуть зміцнити
шлюб, внести нові яскраві барви у сі-
мейне життя.

Друге весілля без розлучення −
в Україні це можливо

Новий рік
розпочався

для крюківщинців
знаковою подією, на яку з

нетерпінням чекали і дорослі,
і діти. Свої двері для малечі
села відкрив новий корпус
комунального дошкільного

навчального закладу
"Барвінок".

У Крюківщині відкрили новий
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Тож символічно, що в урочистостях із нагоди
відкриття нового корпусу садочка взяли участь
представники районної та сільської влади: голова
Києво-Святошинської райдержадміністрації Ми-
рослава Смірнова, голова райради Вадим Гедулья-
нов, Крюківщинський сільський голова Андрій
Кріпак, секретар місцевої ради Наталія Савенко. 

Як розповіла Наталія Володимирівна, наразі
вже працюють всі вісім груп, які повністю
укомплектовані.  Одна група -  ясельна і сім -
дошкільних. Батьки дуже задоволені  новим
приміщенням, рівнем його матеріально-техніч-
ного забезпечення та персоналом.

Вихователь-методист допомагає молодим пе-
дагогічним працівникам, які тільки-но розпочали
свою трудову діяльність. Активно  ведеться  гур-
ткова робота. Працюють вчитель-логопед, учи-
тель англійської мови та хореограф. Працівники
харчоблоку  радіють новітньому устаткуванню,
завдяки якому значно спростився процес приго-
тування їжі, що по-особливому актуально в умо-
вах збільшення кількості вихованців закладу.  

Будівництво об'єкта тривало понад п'ять
років. Однак результат перевершив усі очіку-
вання. Дитячий садочок справді відповідає
всім вимогам часу.

корпус дитячого садочка
М іжнародний юнацький

турнір другої категорії
під егідою міжнародної фе-
дерації тенісу ITF "Viccourt
Cup" - 2019" стартував 21
січня в Українському теніс-
ному центрі у Святопетрів-
ському. 

Це єдиний турнір в Укра-
їні такої високої категорії.
Його учасники - знані у Європі та світі тенісисти до
18 років. 

У прес-конференції з нагоди відкриття змагань
взяли участь виконавчий директор Федерації тенісу
України, член правління Європейської федерації те-
нісу Євген Зукін, головний суддя турніру, виконав-
чий директор компанії "Babolat" Олександр Печьон-
кін, старший тренер Українського тенісного центру,
Заслужений тренер України Сергій Сітковський.

Присутні відмітили, що турнір у Святопетрівському
дуже представницький і найпрестижніший в Україні.
На змагання завітали спортсмени із 30 країн світу. 

Євген Зукін також зазначив, що цього року в Ук-
раїні буде проведено сім турнірів під егідою ITF. Тож
протягом семи тижнів наші юні спортсмени на віт-
чизняних кортах зможуть змагатися із гідними су-
перниками, здобувати залікові бали, підвищувати
свій рейтинг.

Виконавчий директор Федерації тенісу України
підкреслив, що "Viccourt Cup"-2019" - турнір, що має
сталі традиції, адже проводиться 28 раз, високий рі-
вень організації, цікавість глядачів й, звісно ж, спор-
тивну інтригу.

Організатори турніру щиро подякували меценату
українського тенісу, віце-президенту ФТУ Ігорю Ми-
колайовичу Гуменюку та Святопетрівському сіль-
ському голові Антону Михайловичу Овсієнку за
сприяння і підтримку змагань.

А тепер власне про турнір. У його півфінал вий-
шли три представники нашої країни - Любов Костен-
ко, Катерина Дятлова та Ілля Білобородько. 

Також Любов Костенко та Фатіма Кейта (Румунія)
дійшли до фіналу парних змагань, де, на жаль, пос-
тупилися італійкам: 4-6, 4-6.

А ось у фіналі Ілля Білобородько впевнено пере-
міг 15-річного представника Франції Джованні Печ-
чі-Перікара: 6-3, 5-7, 6-3 й став переможцем юніор-
ського турніру "Viccourt Cup" - 2019".  Любов Костен-
ко, як і торік, поступилася у фіналі, але цього разу
Сарі Ціодато: 6-4, 2-6, 2-6.

У Святопетрівському відбувся
міжнародний турнір із тенісу



А віднедавна така послуга
стала  доступною для жителів
передмістя. У Вишневому вже
організовують "Десять поба-

чень за один вечір". 
Як розповіла організа-

тор швидких знайомств
вишнівчанка Тетяна,
сьогодні Speed Dating
дуже популярні в Ні-
меччині. Хоча батьків-
щиною такого формату

романтичного сервісу є
США. Популярність цього

сервісу - цілком очевидна.
Адже в нашу динамічну епоху

у багатьох молодих людей просто
бракує вільного часу для влаштування

свого особистого життя.  

У літературі є немало чудернаць-
ких премій. Для прикладу, не-

щодавно американский письменник
Джеймс Фрей здобув відзнаку за
найгірший опис сексу у світовій літе-
ратурі.  А у нас вже другий раз виз-
начили переможців подібної премії -
"Золотий хрін".

Так, за найгірший опис сексу в су-
часній українській літературі премію
"Золотий хрін-2018" отримала пись-
менниця Люко Дашвар. 

Її справжнє ім'я Ірина Чернова.
Спочатку займалася журналістикою,
потім писала сценарії для телебачен-
ня. Лауреат літературної премії "Ко-
ронація слова": 2007 року роман "Се-
ло не люди" здобув ІІ премію та пре-

мію "Дебют року", 2009 року її роман
"Рай. Центр" отримав диплом "Вибір
видавців".

Й ось чергова "перемога" пись-
менниці за опис сексу у романі "Ініці-
ація".

Лише вчитайтеся у ці рядки, з
прихованою рекламою чи-то ви-
робників вікон, чи якогось забудов-
ника: "…Підлога - за постіль: до та-
кого блиску вичистили її власними
тілами - раділа й сяяла. Вікна - бро-
ня: рекламу можна знімати про такі
вікна. Подвійний склопакет, абсо-
лютна звукоізоляція, і то таки прав-

да: вже як Тася стогнала під Перегу-
дою, а знадвору того ніхто не по-
чув. І хоч Павло впорався швидше,
ніж сподівався, та не відкинувся на
спину, як зазвичай, не закурив, аби
насолодитися розслабленням, яке
завжди відчував після сексу, - при-
тулився до розпеченої Тасі: набра-
тися від неї сили, відчути здатність
підкорити жінку ще раз. Ще!". 

За результатами читацького го-
лосування, премію також отримала
Христя Венгринюк за опис сексу в
оповіданні "Народжуватися та по-
мирати взутим".  

Найбрутальніше про 

Тема номера

"Проживши дружно і щасливо зі
своїм обранцем 25, а може і 50 ро-
ків, ви отримаєте можливість пов-
торити обряд і нагадати собі про
найщасливіший день вашого жит-
тя. Ви знову зможете сказати "так"
своїй другій половинці і відчути ті
незабутні емоції", - розповіла на-
чальник Управління державної ре-
єстрації актів цивільного стану Де-
партаменту державної реєстрації
та нотаріату Міністерства юстиції
України Ірина Дубіковська.

До речі, послугу зможуть замо-
вити як "молодята", так і їх діти чи
друзі.

Під час церемонії закоханим
вручатимуть свідоцтво про шлюб,
правда з позначкою "повторно".

ДДррууггее  ввеесс іілллляя  
ббеезз  ррооззллууччеенннняя ��

в  Укра ї н і  ц е  можливо

Ви шукаєте
свою другу

половинку? Тоді   "Швидкі
побачення" саме для Вас.
За один вечір дівчина або
молодий чоловік мають
унікальну можливість

здійснити щонайменше
десять  експрес+

знайомств. 

4 стор.
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Оцінювали літературні "шедев-
ри" щодо опису сексу журналістка і
засновниця проекту "Рагу.лі" Тетя-
на Микитенко, літературні критики
Юрій Володарський і Тетяна Тро-
фименко, письменниця Анна Маг-
ліон і журналістка, блогерка Веро-
ніка Новікова. 

Загалом було обрано восьмеро
номінантів на премію: Юрій Вин-
ничук, Олександр Денисенко, Пет-
ро Крижановський, Андрій Цаплі-
єнко, Дмитро Білий, Сергій Марти-
нюк, Христя Венгринюк та Люко
Дашвар.

І у кожного свої "родзинки". Як
вам космічна пристрасть з роману
"Стіна" Андрія Цаплієнка: "Давай, да-
вай, давай, давай", - квапила мене
вона. І я, стоячи на вузькій кам'яній
набережній древньої річки, слухня-
но рухався туди, куди вона мене
кликала. Я проривався вперед і вго-
ру, рахуючи її феєрверки. Вони роз-
сипалися і дражнили мене. До тієї
миті, поки з мене врешті не вилетіла
вогненна куля. Вона досягла центру
хмарності і, з'єднавшись із пульсу-
ючою іскрою, щасливо вибухнула
переможним салютом".

Нагадаємо, що премія "Золотий
хрін" - це відзнака за найбільш не-
доречний, брутальний, позбавле-
ний смаку опис сексуальної сцени
в художніх текстах сучасної літе-
ратури. Характерно, що за підсум-
ками 2018 літературного року її
отримали  представниці прекрас-
ної статі.

 секс ннааппииссааллии  жжііннккии

Концепція Speed Dating дуже прос-
та. Учасниками одного вечора є рівна
кількість  дівчат та чоловіків, які  ма-
ють познайомитися протягом заходу.
В середньому одне міні-побачення
триває сім хвилин. За цей час учасни-
ки зустрічі мають більше дізнатися
один про одного, придивитися до но-

вого знайомого чи знайомої, і головне
зрозуміти - чи хочуть  продовжити
знайомство вже після завершення за-
ходу. 

На відміну від німецького варіанту
"швидких побачень", українські органі-
затори  романтичних заходів намага-
ються їх максимально урізноманітнити
цікавими  вікторинами, танцювальни-
ми майстер-класами та іншими при-

йомами, що допомагають парам
більше дізнатися один про одно-
го. 

Та головне усі зустрічі мають
приносити їх учасникам радість і
залишати лише приємні вражен-
ня. Щонайменше участь у таких
заходах дозволить збільшити ко-
ло своїх знайомих та покращити

свої комунікативні навички. Щонай-
більше - ви  знайдете свою половинку. 

За словами Тетяни - організаторки
швидких побачень у Вишневому, на-
разі цей сервіс більше користується
популярністю серед дівчат. Така тен-
денція пояснюється тим, що пред-
ставники сильної статі рідше налаш-
товані на серйозні стосунки. У той же
час "Single's Club", який сьогодні діє в

Києві, охочіше відвідують чоловіки,
які залюбки освоюють на таких зус-
трічах прийоми знайомства з дівчата-
ми на вулиці та інші корисні у спілку-
ванні з протилежною статтю навички.   

Та попри всі національні особливос-
ті "Швидких побачень", Тетяна переко-
нана, що такий спосіб знайти свою дру-
гу половинку - достатньо ефективний.
Досить сидіти в Інтернеті та витрачати
весь час на одну особу. Живе спілку-
вання не замінять жодні соцмережі.
Більше того, за один вечір ви зможете
познайомитися одразу з десятьма чо-
ловіками або дівчатами. І хто знає,
можливо, серед них і є Ваша доля.   

Запис на зустрічі та  подробиці
Viber 093-676-10-43. WhatsApp. 

Закохатися ззаа  ссіімм  ххввииллииннЗакохатися ззаа  ссіімм  ххввииллииннЗакохатися ззаа  ссіімм  ххввииллиинн
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1 Найкращий відпочинок для
Вас… 

- Це, коли вимкнений телефон
та повний інформаційний ва-
куум. День у тиші, з книгою та
на самоті дуже допомагає мені
відновити сили. 

2 Книга, яка змінила Ваше
життя?

- Біблія. Ця книга змінила одно-
го разу і змінює кожного дня.

3 Ваш улюблений фільм?

- Назвати лише один складно. Я
людина настрою: сьогодні мо-
жу дивитись комедію, а вже
завтра - трилер. Але щодо жан-
ру люблю фільми, які розпові-
дають про реальні події. 

Лаконічна довідка 

Ольга Крижанівська 

• Народилася у Вінниці,
нині мешкає у
Софіївській Борщагівці
Києво-Святошинського
району. 

• Генеральний директор та
співзасновник мережі
спортивних клубів "Софія
Sport".

• Останні десять років
займається відкриттям
фітнес-клубів, зокрема у
передмісті столиці. 

• Веде активну громадську
діяльність. Бере участь в
різноманітних
благодійних проектах.

Question−20
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4 Що Ви найбільше цінуєте в
своїй роботі? 

- Я можу бути тут сама собою, без
масок. І, звісно, свою команду!

5 Що для Вас кохання?

- Легкість та натхнення. 

6 Ваш рецепт: як поєднати ро-
лі топ-менеджера та мами?

- Це  дуже складно. Обидві ро-
лі: і мами, і керівника - мені од-
нозначно подобаються. Зараз я
у пошуку гармонізації свого
життя. Шукаю баланс між цими
сферами. Якщо відшукаю: в чо-
му  секрет, то колектив "Нового
Передмістя" дізнається пер-
шим. Обіцяю! (авт.: сміється).    

7 Яка Ваша найзаповітніша
мрія? 

- Змінити на краще нашу краї-
ну. Саме за для цього ми зараз
реєструємо громадську органі-
зацію. Я хочу,  щоб моя дитина
та сім'я жили в Україні. 

8 Ваші головні цілі на цей
рік? 

- Відкриття третього спортив-
ного клубу, спробувати себе в
ще одній сфері бізнесу, відві-
дати мінімум три нові країни, в
яких не була раніше. 

9 Ваше життєве кредо?

- Ставитися до людей так, як
хочеш, щоб ставилися до тебе.

10 Яка найсильніша риса
Вашого характеру? 

- Чесність у всіх її відношеннях.
До себе та до інших.

11Що хотіли б удосконали-
ти в собі?

- Зараз хочу  "прокачати" себе у
тайм-менеджменті.

12 Який момент життя змі-
нив Вас найбільше?

- Їх декілька. Народження сина
та переїзд від батьків у 17 років.
Ці два моменти в житті вимага-
ли від мене перехід на новий рі-
вень самостійності. 

13 Яким має бути ідеаль-
ний чоловік? 

- Відповідальним за свої слова та
дії, хорошим сім'янином та бать-
ком, який поважає свою другу
половинку та виступає захисни-
ком інтересів своєї родини.

14 А ідеальна жінка? 

- У нашому суспільстві просто
бути жінкою нелегко, а ідеаль-
ною, тим паче. Ідеальна жінка -
успішна, красива, здорова, гар-
на дружина та господиня. Дуже
висока планка. Єдине, що можу
сказати, що у моєму розумінні
ідеальна жінка має бути Ма-
мою.

15 Як Ви оцінюєте розви-
ток сфери послуг у Киє-

во-Святошинському районі? 

- Рівень однозначно середній.
Якщо порівнювати з моїм рід-
ним містом - ми круті, якщо з
Києвом - нам є куди розвивати-
ся, якщо із Берліном - між нами
поки прірва.

16 Без кого не уявляєте
своє життя?

- Без свого сина.

17 Ваше улюблене місто в
Україні?

- Люблю рідне місто Вінницю,
надихають Кам'янець-Поділь-
ський та Львів, найбільш ком-
фортно почуваю себе у Софіїв-
ській Борщагівці.

18 Кому довіряєте най-
більше в житті? 

- Богові.

19 Якою Ви бачите себе
через 10 років?

- У мене двоє або троє дітей.
Освоюю нові сфери бізнесу,
веду активну громадську робо-
ту, реалізовую масштабні соці-
альні проекти, які впливають на
розвиток суспільства в цілому.

20 Кому із відомих сучас-
ників симпатизуєте? 

- Однозначно Ілону Маску -
американському інженеру, під-
приємцю, винахіднику та інвес-
тору. Він точно не з цієї епохи.
Ця людина надихає своїм прог-
ресивним  поглядом на життя.

Ольга Крижанівська



Власне, з її
відкриття і розпочалася де-
кілька років тому неймовірно
яскрава історія про те, як зви-
чайне захоплення може пере-
творитися на власну справу. 

- Це був період, коли я нава-
жилась відмовитися від робо-
ти на когось.  Склала перелік
занять, які мені щонайбільше
подобаються. Але ідея створи-
ти затишну кав'ярню виникла
радше від необхідності.  На той
час у селі  не було місця, де
можна було б із задоволенням
провести час за чашкою - дру-
гою кави. Так, куточок у примі-
щенні колишньої контори ми
перетворили  на зручне місце
для кавового релаксу. І назву
для кав'ярні підібрали відпо-

відну "Пані Кава".  Відтак за-
дум став реальністю, - роз-
повідає засновниця закла-
ду Тетяна Юшкіна. 

Та з цього моменту ста-
ло зрозуміло, що це лише
початок історії, в якій не-
одмінно мають з'явитися

нові сюжетні лінії. Так, ви-
никла ідея про появу в Біло-

городці  не просто кав'ярні, а
знакового місця для творчих та
ділових зустрічей. Зрештою, ре-
зультат навіть перевершив очіку-
вання. 

Розмах задуму, політ фантазії
та безліч креативних думок пе-
ретворили приміщення в новобу-
дові, що в ЖК "Білий шоколад",
на затишне сімейне кафе з сим-
волічною назвою "Бамбіно".  Ін-
тер'єр у стилі  шеббі-шик (потер-
та розкіш) створює неповторну
атмосферу, наповнену  романти-
кою, знайомою з дитинства.   

-   Певно, для багатьох дітей
бабусина кухня була тим місцем,
куди хотілося сховатися від усіх
турбот. Саме таку атмосферу ми
хотіли  створити в нашому кафе,
- розповідає пані Тетяна. -   І ду-
маю, що нам це вдалося. Це міс-
це, де можна відпочити від суєти,
помріяти.  Не просто випити кави
з улюбленим тістечком, а переза-
вантажитися. 

"Бамбіно" справді став своє-
рідною  платформою для твор-
чості. В його стінах постійно
відбуваються творчі майстер-
класи для дітей та дорослих - і
пряники тут готували, і паперо-
ві квіти робили, і сувеніри до
Дня всіх закоханих майструва-
ли. А торік у кав'ярні з'явилося
нове амплуа. Щочетверга тут
проходили зібрання клубу  сус-
пільно-активних білогородців.
Їх учасники генерували чимало
цікавих та креативних ідей, де-
які з яких вже вдалося втілити
в життя. Зокрема, для підлітків
провели тренінг із фінансової
грамотності. Влітку всіх охочих
білогородців запрошували  на
творчі сніданки з художницею.
На якийсь час тераса біля
кав'ярні перетворювалася на
художню майстерню.  

Її  цілком можна бу+

ло б розпочати  відомим

рекламним гаслом: "Спочатку

була кава". Однак у нашому ви+

падку необхідно зробити невелич+

ке уточнення: "Спочатку була

"Пані Кава". Саме таку  назву

має невеличка кав'ярня у

центрі Білогородки. 

Власна справа

Кавова історія 
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Багато цікавих задумів вдало-
ся реалізувати і під час місцевих
народних гулянь з нагоди Дня
громади, святкування Дня дітей
та Нового 2019 року.  

У березні "Бамбіно" святкувати-
ме своє дворіччя. Та вже можна
сказати, що це був період  макси-
мально творчий. Засвідчують це і
декорації, що прикрашають стіни
закладу. Тут і паперові квіти,  і ав-
торські "валентинки", і дитячі ма-
люнки та поробки. Символічно,
що інтер'єр кав'ярні доповнюють
малюнки на стінах та меблях,
створені пензлем пані Тетяни. 

А скільки яскравих фарб та
неймовірно креативних ідей було
вкладено в оздоблення  наймо-
лодшої кав'ярні "Пенал". Її гучне

відкриття відбулося 1 вересня, у
День знань. Тут кожна деталь до-
помагає відтворити дух яскраво-
го шкільного дитинства. 

- Відкриття цього закладу
стало для всієї нашої команди
певною пригодою,  - розповідає
засновниця мережі кав'ярень. -
Ми запросили на свято місце-
вий колектив "Темпл", який на
цілий день зарядив концерт. Де-
бют "Пеналу" напрочуд видався
яскравим та незабутнім  не ли-
ше для нас, а й для багатьох од-
носельців.  

Солодкий відступ 

Та яка історія, а тим паче
кавова, без солодкого  від-

ступу. І де правди діти, де-
сертне меню білогород-
ських кав'ярень приємно
може вразити навіть прис-
кіпливих ласунів. "Ми все
робимо так, щоб спочатку
сподобалося нам, а вже по-
тім  пропонуємо відвідува-
чам, - стверджує Тетяна
Юшкіна.  - Усі кондитерські
вироби  та піцу,  тарти із
м'ясом та сиром готуємо  за
власною рецептурою. Го-
ловне наше гасло - їжа має

бути корисною та смачною.
Тому ми не працюємо з на-
півфабрикатами.  Білогород-
ську піцу від "Бамбіно" впо-
добали і в сусідніх населених
пунктах. Доставку її залюбки
замовляють з Бобриці, Бояр-
ки, Жорнівки та інших насе-
лених пунктів. 

Серед солодких делікатесів
взимку найбільш популярні
класичний "Наполеон" та "Ме-
довик". А ось влітку відвідува-
чі  надають перевагу  чизкей-
кам та десерту "Павлова". Ре-

цепт останнього власниця
білогородських  кав'ярень
привезла із Португалії. Що ці-
каво, названий він на честь
російської балерини Анни
Павлової. Мабуть тому, що
його основа - легке бізе, прик-
рашене ягодами.

Відтак у новому році Тетяна
Юшкіна планує нові гастроно-
мічні подорожі, з яких неод-
мінно найсмачніші рецепти
привезе до Білогородки, щоб
знову приємно здивувати міс-
цевих гурманів.   

Так що ж було спочатку? 

"Нам вдалося знайти чудовий
сорт кави, - розповідає пані Те-
тяна. - Запевняю, якщо цей на-
пій правильно приготувати, він
не має побічних ефектів. Ми
сповідуємо класичне заварю-
вання, а  за бажанням взагалі
можемо приготувати без кофе-
їну. І хоча гарною кавою зараз
складно когось здивувати, це
також наша фішка. Але якщо
відверто, наші кав'ярні вже
давно приваблюють  відвідува-
чів  не лише смачною кавою…"

Катерина Осадча 
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Тема номера

1
Закохані
обожнюють
романтику та сюр-
призи. Це правда! А
як круто, коли сюр-
призи в День Свято-

го Валентина особливі. Можна
просто придбати букет квітів, а
можна прикрасити всю кварти-
ру величезними трояндами!
Таку чудову альтернативу зви-
чайним квітам пропонує всім
закоханим Олена Бондар із Бо-
ярки. Майстриня виготовляє

ростові квіти,
у які можна
закохатись із

першого ж пог-
ляду!

Цінують роботи Олени
в різних куточках України, а во-

на сама абсолютно закохана у
свою справу.

До речі, квіти можна виготови-
ти чи взяти в оренду. 

Середня вартість композиції -
1500 гривень (у залежності від
розміру та комплектації). Вар-
тість прокату композицій від 500
гривень.

Подробиці можна дізнатись: 

facebook.com/FlowerLebo.UA
instagram.com/flowerlebo

2
Смаколики та фрукти - ба-
жані гості на будь-якому
святі. А тим паче в такий "со-
лодкий" день, як 14 лютого.
Цього дня закохані зазви-
чай дарують один одному

солодкі презенти та частують свою дру-
гу половинку усілякими делікатесами. 

Валентинів день,    

День Святого Валентина +  це найромантичніше

свято року. Як перетворити його на феєрверк не+

забутніх емоцій? Це питання у переддень свята

турбує закоханих  із різних куточків світу. Ціка+

ві поради та пропозиції для палких сер+

дець приготували й журна+

лісти нашого ви+

дання.   
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4
"Людина може жи-
ти без їжі два міся-
ці", -  пишуть вчені.
Але це не стосу-
ється  закоханих
Києво-Святошин-

ського району, тим паче  на-
передодні Дня Святого Ва-
лентина! У цей період просто
не обійтися  без найсолодших
десертів, соковитого мангал-
меню чи найсмачніших сала-
тів у світі! 

Меню готельно-ресторан-
ного комплексу "Золотий Дуб"

щонайкраще пасує до роман-
тичної вечері. Вас неодмінно
поглине дивовижна  атмосфе-
ра закладу, яка створена з
любов'ю. І це неодмінно від-
чують закохані серця! 

Середній чек - 380-400 
гривень, без алкоголю. 

14 лютого запрошуємо 
на тематичну програму! 

Замовити столик можна за
номером (067) 238-80-80.

Iрина Константiнова  вже не перший
рік створює смачні композиції з улюб-
лених наїдків. Майстриня  зізнається,
що напередодні свята  Усіх Закоханих її
роботи мають неабиякий попит.

Замовити смаколики можна 
за телефоном 0931358324. 

3
Обов'язковим атрибутом
будь-якого свята є торт.
Особливу пропозицію для
закоханих приготували кон-
дитери із Святопетрівсько-
го. У магазині випічки від

Горбунова (вул. Білгородська,11) мож-
на придбати торти за унікальною рецеп-
турою.   Вишуканий смак шоколадно-
вишневого  або смородинового кейку
підкорить серце будь-кого. Має цей
витвір кондитерського мистецтва ще
одну перевагу - він легкий та малокало-
рійний. Що неодмінно оцінять всі пред-
ставниці прекрасної статі.   Тож додайте
до свята солодкої "родзинки". 

Тел. для довідок: 096-546-99-70.

або як створити букет іізз  ннееззааббууттннііхх  ееммооцціійй??
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Поради лікаря

Як подолати ддииттяяччіі  ссттррааххии??  

Коли малюк чогось боїться, він стає
надзвичайно вигадливим на всілякі
відмовки, примхливим. М'яко вмо-
вити чи жорстко примусити? Найліп-
ший варіант - шукати золоту сере-
дину.  "Не піду", "Боюсь", "Віддайте
мою кров назад!", "Я   поскаржусь
татку!" - чого лише не почуєш! 

Ось шість кроків,
щоб налаштувати
дитину на медичну
процедуру. 

Почни з себе
Іноді причина страху

може бути у твоїй не-
впевненій поведінці. Як-

що ти сама недолюблю-
єш такі процедури, краще

відправити у лабораторію з
дитиною татка або бабусю.
Проконсультуйтесь із лікарем,
чи дійсно необхідно зробити
цей аналіз чи процедуру, діз-
найтеся, для чого вона потріб-
на. Це допоможе тобі усвідоми-
ти важливість тієї чи іншої ме-
дичної маніпуляції, тоді ти по-
думки і словесно впевнено ска-
жеш малюку слово: "Треба!"

Готуйся заздалегідь 
Вже з 2-річним малюком можна
грати у лікарню, роблячи уколи
улюбленим лялькам. Нехай син
або донька відчують себе ліка-
рем. Розповідай, що мета будь-
яких маніпуляцій - здоров'я і гар-
ний настрій пацієнтів. 
Обговорюйте ситуації, коли до
лікаря ходять інші члени родини,
щоб малеча бачила, що це зви-
чайна процедура, така ж, примі-
ром, як чищення зубів.

З
дати кров,

зробити

щеплення, УЗД або просто

піти на прийом до лікаря +

величезна проблема і

витрачені нерви? Наше

завдання у цьому випадку +

допомогти здолати

побоювання, морально

підтримати. 

Дій спокійно і впевнено
Якщо трапилась істерика, не віддзер-
калюй подібну поведінку. Спокійно
посади дитину перед лікарем, роз-
мовляй спокійним голосом, кілька
разів монотонно проговори всі пояс-
нення. Лаючись, ти лише погіршиш
ситуацію.

Відволікай у кабінеті
Найчастіше малюки бояться саме
моменту уколу. Тому підтримай ма-
люка, розваж його розмовами. Роз-
вернись у бік, протилежний маніпу-
ляціям. Візьми улюблену іграшку,
увімкни мультик на телефоні, заспі-
вай пісеньку.
Якщо дитина достатньо доросла, за-
питай, чи не хоче вона зайти у кабі-
нет сама.

Приготуй приємний сюрприз
Іноді можна домовитися про взаємови-
гідний обмін, завчасно пообіцявши
придбати бажану іграшку. Але навіть
якщо ти використала інші прийоми мо-
тивації, компенсуй негативні емоції: ку-
пи невеличкий приємний подарунок,
приготуй улюблену страву дитини, по-
дивіться разом новий мультфільм. 

Хвали за сміливість
Зазвичай медичне втручання - не-
стандартна ситуація для дитини. Тому
буде не зайвим розповісти всім чле-
нам родини і друзям про успіхи. 
Знайди, за що похвалити: подолав
свої побоювання, швидко заспокоїв-
ся, почав посміхатися після відвіду-
вання поліклініки. Так ти зміцниш по-
зитивний настрій на майбутнє.
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Якщо у Вас виникли питання стосовно Вашого здоров'я та здоров'я
Вашої дитини, телефонуйте нам за номером 

067 100 23 63
та записуйтеся на консультацію до наших досвідчених 

та кваліфікованих спеціалістів! 

Це, на жаль, рано чи пізно трапляєть-
ся з кожною дитиною. Дратівливе
відчуття у горлі починається як лос-
котання, а потім переростає у сухий
кашель, який заважає заснути або
будить малюка посеред ночі.

Кашель - це природний спосіб орга-
нізму позбавити легені та дихальні
шляхи від подразнювачів - слизу, мік-
робів та сторонніх предметів. Давайте
розберемося, як зупинити кашель
вночі, коли так хочеться відпочити.

Трав'яний чай із медом
Тепле питво заспокоїть подразнене
горло та дуже чутливі дихальні шляхи
дитини. "Будь-яка тепла рідина полег-
шить відхід слизу у дихальних шля-
хах. Пий більше", - говорить Норман
Едельман, доктор медичних наук, го-
ловний лікар Американської асоціації
легень.

Сон на підвищенні
Коли справа доходить до нічного
кашлю, сила тяжіння тут твій голов-
ний ворог. Весь слиз, який попадає у
дихальні шляхи протягом дня подраз-
нює горло вночі. Створи малюку не-
величке підвищення під плечі і голо-
ву, й він буде менше кашляти. 

Слідкуй за вологістю
Зволожувачі повітря допомагають
відкашлятися, якщо повітря в оселі
досить сухе. Але підвищена вологість
у спальні може стати причиною цього
кашлю. Пилові кліщі та плісень, як, до
речі, й інші алергени, успішно розпов-
сюджуються у вологому повітрі. Все
добре в міру!

Перша допомога
У випадку, коли дитина почне кашля-
ти вночі, підготуйте все необхідне на
столику біля ліжка - склянку води, си-
роп від кашлю, краплі та інше, що мо-
же допомогти. Чим швидше ти змо-
жеш зупинити приступ кашлю, тим
краще. 

Запишись до лікаря
Якщо нічний кашель турбує дитину
більше 7 днів, треба знову записатися
до лікаря. Це, звісно, займе певний
час, але разом із педіатром ви зможе-
те зрозуміти справжню причину, по-
чати лікування й знову зробити ночі
спокійними! 

Н
ічний

кашель

може бути причиною

неспокійного сну

малюка. Дізнайся, як

перемогти цей

неприємний симптом

у крихітки.

П'ять способів полегшити 
ннііччнниийй  ккаашшеелльь  уу  ддииттииннии
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Втрачений військовий квиток, виданий

Чернусі Іллі Олександровичу 30 грудня

1999 року народження, вважати недій�

сним.

Втрачене свідоцтво про базову середню
освіту, видане Ковтуну  Антону Олеговичу
2017 року випуску Петрівською ЗОШ  I�III
ст. (протокол №6 від 15.06. 2017 р.
№556/17) серія КХ 49752356, додаток 12
СБ №881562, вважати недійсним.
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Карти  для ворожіння
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Саме тому ми і заснували
День Подяки в мережі клубів

#sofiyasport.
Перший такий захід відбувся

20 січня цього року. Протягом
всього дня клієнти та гості клубів
мали можливість приєднатись до
нашої акції - Дня Благодійності.

Якщо Ви в цей день купували
будь-які товари або отримува-
ли разові послуги в будь-якому
з клубів "Софія Sport", то знай-
те, що всі виручені кошти були

перераховані дівчинці Олі Хме-
люк (з клубу на Лесі Україн-

ки, 12), яка хворіє гос-
трим лімфобласним лей-
козом та молодій дівчи-
ні Катерині Середин-
ській (з клубу на Брат-
ській, 24), яка страж-
дає від мармурової хво-

роби. Вони борються за
своє життя. Давайте під-

тримаємо їх.
Щоб почати вірити в добро,

треба почати його робити.

Всі деталі на рецепції клубів, 
або за телефонами:

067 611 0999, 067 373 3031.

Адреси клубів: с. Софіївська Бор-
щагівка, вул. Лесі Українки, 12,

вул. Братська, 24.

Сподіваємось, що інші підпри-
ємці також надихнуться і візь-
муть із нас приклад, або доєдна-
ються до нашого збору. Будемо
вдячні кожній гривні.

У “Софія Sport”
на вул. Л. Українки, 12 

опікуються Олею Хмелюк
Карта ПриватБанку

4149 4991 1241 2307
(Хмелюк Тетяна Юріївна (мама))

Благодійна сторінка

У “Софія Sport” 
на вул. Братській, 24  опікуються 

Катериною Серединською
Карта ПриватБанку

4149 4393  9137 6112
(Серединський Богдан Ігорович)

М
и
щиро

віримо, що кожен із
нас може зробити цей
світ трішки добрішим і

життя людей, які
знаходяться поруч із

нами, набагато
кращим.
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Власну інтерпретацію всесвітньо відомої
повісті Ч. Дікенса "Різдвяна пісня в прозі"
презентували учасники колективу "Витре-
беньки". Його художній керівник Наталія
Удовиченко адаптувала сюжет до сучасних
українських реалій. Та незмінними
залишилися вічні теми, які по-
рушив у своєму творі анг-
лійський письменник.
"Різдвяна історія" роз-
повідає  про мило-
сердя та людяність,
пробудження най-
кращих людських
чеснот. Символіч-
но, що дивовижні
перетворення із го-

ловним героєм п'єси Сергієм сталися  напе-
редодні Різдва. Зустріч із Ангелами Минуло-
го, Теперішнього та Майбутнього кардиналь-
но змінили погляди чоловіка та розчулили
його серце. 

Усіх глядачів дійства зворушили та водно-
час наповнили  радістю  виступи вихованців
Святопетрівської дитячої школи мистецтв.
Грації хореографічного колективу "Верні-
саж" заворожували, а колядки та щедрівки у
виконанні дитячого хору викликали неймо-
вірне піднесення та передчуття того, що ось-
ось має трапитися диво. Разом із дітками відомі му-
зичні твори виконували їх викладачі Олена Удовичен-
ко та Вікторія Гельгар. Колядували на сцені і всі учас-
ники творчого колективу "Витребеньки". Та яке ж свя-
то без привітань. Саме "Привітальна пісня" і завер-
шила "Різдвяну історію", яка змусила всіх: і дорос-
лих, і дітей, - повірити в  торжество добра та любові.

Поетика новорічно−

різдвяних свят неймовірно

яскрава. Вона вражає

різнобарв'ям почуттів: від

дивовижного піднесення до

сльозливого розчулення. І всю цю

гаму  переживань змогли викликати

творці "Різдвяної історії", прем'єра

якої відбулася 12 січня на сцені

будинку культури

Святопетрівського.  

КОЛИ ТРАПЛЯЮТЬСЯ
ДИВА…
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Мимоволі виникало запитання:
"Про що думає жінка, яка так нат-
хненно декламує свої поезії?".  Пев-
но, що про коханих чоловіків. Доля
подарувала Анні Ахматовій два вели-
ких кохання - до поета Миколи Гумі-
льова та до художника Амедео Моді-
льяні.

…Їй було лише 14, коли познайо-
милася із 17-річним Миколою. У той
час родина переїхала із сонячної
Одеси до Царського Села, де майбут-
ня поетеса навчалася у гімназії.

Вечірні прогулянки парком, чи-
тання власних поезій, адже Анна Го-
ренко (справжнє прізвище поетеси)
свій перший вірш опублікувала в
журналі "Аполлон" ще в 11 років (у
1900 році). Ще зовсім юний Микола

вже тоді був наділений багатим внут-
рішнім світом, писав чудові вірші,
займався перекладами, багато подо-
рожував. Він захопився таємничою
красунею, з усією пристрастю поко-
хав її, але спочатку вона не відповіла
йому взаємністю. Для неї це, мабуть,
була дружба двох закоханих в пое-
зію сердець, двох близьких духом
людей, великих талантів. Микола
Степанович двічі пропонував Анні
Андріївні руку і серце, двічі отриму-
вав відмову, намагався покінчити
життя самогубством, страждав.

Минали роки. Анна Ахматова за-
кінчила Фундуклеївську жіночу гім-
назію, побачили світ її вірші у журна-
лі "Сиріус", який видавав Гумільов.
Дівчина продовжила навчання на

юридичному відділенні Київських
вищих жіночих курсів. 

У 1909 році Гумільов вчергове за-
вітав до Києва на поетичний вечір.
Палка зустріч з Анною і третя пропо-
зиція одружитися. Цього разу вона
не встояла й дала згоду на шлюб.
Обвінчалися вони у 1910-му в Мико-
лаївській церкві на Микільській сло-
бідці у передмісті Києва. Й відразу ж
весільна подорож до Парижа, пізні-
ше - до мистецької Мекки - в Італію.
Це був найщасливіший рік їх недов-
гого, повного випробувань подруж-
нього життя.

На той час Микола Гумільов був
автором кількох поетичних збірок,
визнаним поетом, критиком, перек-
ладачем. Ім'я Анни Горенко широко-
му колу шанувальників поезії ще не
було відоме. Коли Микола представ-
ляв друзям свою дружину Анну, вони
звертали увагу на її жіночу чарівність,
та ось вона починала читати свої вір-
ші, й всі вражено констатували: пе-
ред ними поетичне обдарування, бо її
поезії не поступалися вже обласка-
ному таланту її чоловіка. Їх шлюб
тривав лише 8 років. У 1912 у под-
ружжя народився син - Лев Гумільов.
Приблизно в той же період почалися
перші непорозуміння, сварки, родина
фактично розпалася, хоча офіційно
розлучилися вони лише 1918 року.
Люди творчі - багатогранні і складні,
їх життя не укладається в загально-
прийняті норми, адже на першому
плані у них творчість. А 1921 року
Миколу Степановича арештовують
за контрреволюційну змову і розстрі-
люють. Але Анна Ахматова не відмо-
вилася від "ворога народу", дбайливо
зберігала його роботи, всіляко спри-
яла тому, щоб побачили світ неопуб-
ліковані твори М.С. Гумільова. Незва-
жаючи на перипетії долі, Анна при-
свячувала вірші своєму Миколі. Вона
писала про нього і в час палкої зако-

Усередині 80+х років минулого століття

мені до рук потрапила платівка, що збе+

регла голос Анни Ахматової, яка  читала

власні вірші. На конверті вже немолода, але

аристократична, підтягнута жінка з сумним

поглядом, проникаючим в душу. Тісна кім+

натка гуртожитку, забита вщент, старий

програвач і її голос + рівний, гортанний, все+

поглинаючий. Було в тих віршах і кохання, і

віра, і якийсь магнетизм, що заворожував,

не дозволяв поворухнутися, сказати слово.
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Історичні паралелі

ДВА 
Анни  
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ханості,  зверталася до його пам'яті й
тоді, коли більшість боялася вимови-
ти навіть ім'я "зрадника і контррево-
люціонера".

На початку 90-х років минулого
століття в Італії проходила виставка
робіт Модільяні, на якій було пред-
ставлено близько 100 робіт худож-
ника, 12 із них - портрети поетеси
Анни Ахматової.

Познайомилися вони 1910. Так-
так, саме під час весільної подорожі
Ахматової та Гумільова. 26-річний
італійський єврей Модільяні брав
уроки художньої майстерності в

іменитих французьких живопис-
ців, був невідомий і дуже бідний,
але обличчя його випромінювало
оптимізм і спокій, і ще зовсім мо-
лодій Анні він видався людиною з
іншого світу.

Модільяні зустрів Ахматову у
центрі Парижа. Митець попросив у
юної красуні дозвіл написати її пор-
трет. Дівчина погодилася. Так по-
чалася історія пристрасного, але
короткочасного кохання.

Повернувшись на батьківщину,
Ахматова вступила на історико-лі-

тературні курси, писала вірші, а Ми-
кола Гумільов восени поїхав в Афри-
ку, пообіцявши повернутися тільки
наступної весни.

Молодій дружині було самотньо.
А її паризький шанувальник несподі-
вано прислав лист, в якому зізнався,

що мріє про нову зустріч. А далі віс-
точки з Парижа почали приходи-
ти все частіше, вони ставали все
палкішими, і в кожному листі
Модільяні зізнавався поетесі в
коханні.

Але Ахматова знала, що ху-
дожник зловживає алкоголем
і наркотиками, його гнітили

злидні і безнадія, тому не відпо-
відала на його залицяння.

Лише у березні 1911 року з Аф-
рики повернувся Гумільов. Ображе-
на тривалою розлукою жінка дорік-
нула чоловікові, сталася сварка. Ах-
матова несподівано зібрала речі й ви-
їхала до Франції, де провела довгих
три місяці.

Амедео вона побачила худим, блі-
дим, змарнілим від постійного пияц-
тва і безсонних ночей зі своїми на-
турницями, він різко постарів на ба-
гато років, відростив бороду і зда-
вався тепер майже старим. Однак
для Ахматової він залишався най-
красивішим на світі. 

Модільяні зміг подарувати Анні

незабутні дні, які вона згадувала все
життя. Вони гуляли Люксембур-
зьким садом, нічним Парижем, його
старовинними вуличками, часто від-
відували єгипетський підвал Лувру,
бо Амедео вважав, що саме єгипет-
ське мистецтво є найдостойнішим, у
крихітній кімнаті художника Ахмато-
ва позувала митцю. Кохану він зоб-
ражував в нарядах єгипетських ца-
риць і танцівниць.

Того року Модільяні намалював,
за словами поетеси, більше десяти її
портретів, які, на жаль, згоріли потім
під час пожежі. Хоча й донині деякі
мистецтвознавці вважають, що Ах-
матова сховала їх, не бажаючи пока-
зувати стороннім очам.

Адже коли Ахматова залишала
Париж, художник віддав їй згортки
малюнків, подальша доля яких неві-
дома.

Через два роки після смерті, у
1922 році, світ визнав Модільяні ве-
ликим художником. Нині його карти-
ни коштують мільйони доларів. 

Через багато років серед малюн-
ків художника знайшли два портре-
ти з оголеної натури і виявили явну
схожість моделі зі знаменитою пое-
тесою. Саме вони стали підтвер-
дженням кохання Модільяні і Ахма-
тової. 

А на початку 1960-х років Ахмато-
ва знову завітала до Парижа і лише
після цієї поїздки зважилася розпо-
вісти про зустріч з італійським ху-
дожником і їх такий короткий, але
яскравий роман. 

Тоді вона зізналася: "Все, що від-
бувалося, було для нас обох передіс-
торією нашого життя: його - дуже
короткого, мого - дуже довгого". Ан-
на Андріївна більше не заперечувала
свого кохання до італійського ху-
дожника Амедео Модільяні.

Олександр Дяченко
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Але було в
житті Анни

Ахматової ще
одне кохання + це

італійський
художник Амедео

Модільяні.

КОХАННЯ
Ахматової



НН апередодні свята журналіст
нашого видання відвідав

найбільш трендовий ресторан
Боярки "KAIF", щоб дізнатися
більше про секрети популярнос-
ті закладу. Нам вдалося отрима-
ти цікаву інформацію від керую-
чої проектом Уляни Плотнікової. 

- Уляно, чи спіймали Ви кайф від
перших місяців роботи  ресторану
"КАIF" у Боярці? 

- Безумовно, так. Спіймали не
тільки кайф, але й драйв. Кайф -
від вдячності та задоволення, яке
отримують наші гості, а драйв - від
калейдоскопу подій та менеджер-

ських рішень, які треба ухвалюва-
ти щодня, бо ми запропонували
сервіс високого рівня. 

- Чи потрібен Боярці заклад,
який надає столичний рівень
обслуговування? Чи не занад-
то це?  

- Дякую за влучне запитання.
Насправді такий заклад потрібен

Боярці, адже з відкриттям "KAIFу"
містяни можуть отримати високий
рівень дозвілля в своєму місті. Ра-
ніше для цього їм доводилося їхати
у Вишневе або навіть  Київ.  

- Боярчанам дуже подобається,
що Ваш ресторан пропонує "особ-
ливий кайф" -   музичні вечори та
живу музику. 

- Насправді музика живе в кож-
ному з нас, але особливо приємно,
коли вона звучить вживу, акомпа-
нуючи Вашому відпочинку в "KAIFі".
Це незабутнє задоволення, яке ми
пропонуємо щочетверга та щонеді-
лі.  Якщо нашим гостям цього буде
замало, живої музики буде більше.  

- Всі, хто відвідав "KAIF",
стверджують, що у вас дуже
смачно, але не завжди є вільні
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Рекомендуємо

Чекаємо на Вас за адресою: 
Боярка, вул. Білогородська, 27/2

С
вятковий

настрій усім,

хто завітає до "КAIFу" 14

лютого, створюватимуть:

романтична вечеря при

свічках, love+music,

затишна атмосфера

ресторану. 

місця, особливо в прайм-тайм.
Чи пропонуєте ви сервіс  з дос-
тавки їжі?

- Дійсно, площа нашого ресто-
рану не така вже й велика. І не зав-
жди ми можемо запропонувати
вільний столик, який  краще за-
мовляти заздалегідь.  А для того,
щоб в комфортних домашніх умо-
вах Ви могли насолодитися наши-
ми стравами і пригостити ними
гостей, ми пропонуємо зручний
сервіс з доставки їжі до Вашої осе-
лі. Для цього ми створили
кур'єрську службу, гасло якої:
"Завжди смачно! Завжди вчасно!".
Крім того, набувають популярності
замовлення страв на винос, які Ви
можете забрати особисто з собою.
Поки Ви їдете з роботи  додому, на-
ші кухарі вже готують для Вас
смачну вечерю.  Це дуже зручно
для тих, хто цінує свій час та гроші. 

- Яка насправді географія дос-
тавки "KAIFу": ?  

- Якщо чесно, то ми вже успіш-
но доставляємо смачну їжу у Виш-
неве,  Святопетрівське, Білогород-
ку, Тарасівку, Крюківщину,  Софіїв-
ську та Петропавлівську Борщагів-
ки,  Забір'я, Бобрицю, Віту-Пошто-
ву та в інші локації передмістя. 

- Дякую за цікаве спілкування. А
де можна отримати детальну ін-
формацію про меню, ціни, послуги
ресторану "KAIF"? 

- Це дуже просто. Вся ін-
формація є на нашому сайті
www.kaif.in.ua, у Фейсбуці та в
Інстаграмі, а також телефонуйте
за номерами: 097-250-50-08,
073-250-50-08.



У виконанні кухаря ресторану

"Золотий Дуб"  

Ілони Карпюк

067.238.80.80

zolotoy+dyb.com.ua

с. Крюківщина,  

вул. Г. Мальцева

Готувати її досить просто,
але гості будуть вдячні

вам за подаровану насолоду.

ТТоожж  ппооччииннааєєммоо
ггооттууввааттии..  

Качку спочатку
маринуємо у соку
апельсина,
соєвому соусі та
гірчиці з
додаванням спецій,

кмину, розмарину.
Залишаємо у

маринаді на 10 годин.
Мариновану качку

запікаємо в рукаві при
температурі 160 градусів 
2 години.
Це смачне м'ясо, що тане у
роті, прекрасний вибір для
святкового столу.

Д
осить часто є

бажання не

просто пригостити гостей, а

подарувати їм незвичний смак,

приготувати щось неймовірно

смачне, неповторне.  Якщо

ваші друзі не вегетаріанці, то

почастуйте їх фірмовою

качкою з  апельсином.

"ЗОЛОТОГО ДУБА"

РРееццеепптт  ввіідд  шшеефф��ккууххаарряя

Рецепт номера
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Б іля водойми зібралися сотні
крюківщинців та гостей села. 

Колись  заросла бур'яном місци-
на  п'ять років тому перетворилася
на сучасну зону для культурного
дозвілля. Прибережна смуга об-
лаштована рибальськими місточка-
ми, не втрачають нагоди і охочі ску-
патися у озерній воді… 

Дерев'яні альтанки ще засніжені,
чекають теплої пори, коли до них на
гостину завітають шанувальники
зеленого туризму, затяті рибалки й
просто ті, хто надає перевагу доз-
віллю на свіжому повітрі…

На жаль,  красномовно описати
всі принади зимової рибалки по-
ки не можу. Адже не належу до
когорти затятих шанувальників
дозвілля із зимовою вудочкою.
Тому вірю на слово тим, хто вже
виловив із крюківщинського
озера щуку, окуня, гарного

карася… Досвідчені рибалки
стверджують, що водиться у во-

доймі й інша риба та запевняють:
без рибальського трофею вправні

"мисливці"  не залишаться. 

Після зимової прогулянки терито-
рією центру по-особливому смакують
страви кухарів кафе, що знаходиться
біля водойми. Національний колорит
закладу спонукає повністю забути
про міську суєту та насолодитися
особливою гостинністю, що прита-
манна українцям… А ще у центрі від-
починку "Купель" є принада для лю-
дей, які сповідують здоровий спосіб
життя - лазні на дровах.  

Неквапливо на дерев'яну доріжку
лягає січневий сніг. Тут, у передмісті,
час уповільнюється, зникає зайвий
поспіх і реальність набуває зовсім ін-
ших ознак. Починаєш вслуховуватися
у тишу. За крижаним пластом не чут-
но дзюркоту води, свій рух уповіль-
нив злегка морозний вітерець, віти
дерев, прикриті білою ковдрою, мов
завмерли.

"Із таких пейзажів тільки картини
писати", - перериває тотальну тишу
ремарка рибалки. 

Я мовчки погоджуюсь зі словами
чоловіка та продовжую розмірковува-
ти: "Краса  - поруч. Просто треба вмі-
ти помічати її". 

ККрраассаа  ��  поруч
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Рідні місця

Озеро
"Купель",

що в Крюківщині на

вулиці Шкільній, і цьогоріч

на всі сто виправдало свою

назву. На Водохреще після

проведення обряду освячення

всі охочі могли зануритися

за християнським

звичаєм у цілющу

воду.



ОВЕН
Овну слід акцентувати увагу на домашніх справах.
Не живіть однією роботою і кар'єрою, адже так
можна втратити все, що справді цінне. Разом із
близькими людьми Овен може розпланувати по-
дальші дії, вирішити фінансові проблеми.  Лютий
подарує Овну справжнє кохання з продовжен-
ням. Ви зустрінете людину, з якою вам добре і на-
дійно крокувати по життю.  Варто подбати про
своє здоров'я. 

ТЕЛЕЦЬ
Тельцю у лютому доведеться прояви-
ти волю і наполегливість, щоб досягти

бажаного. Будьте уважні, прислухайтесь до по-
рад колег. Лише так отримаєте хорошу посаду і
зможете підвищити кваліфікацію. Можлива
жорстка боротьба з конкурентами. 
В амурних справах у Тельця проблем не очікуєть-
ся. Але доведіть своєму обранцеві почуття вчинка-

ми. 

БЛИЗНЮКИ
У Близнюків у лютому випаде нагода

повеселитися і відпочити. Це можливо, якщо ро-
боти небагато, або ви зробили її на пару місяців
вперед. В іншому випадку ймовірний кар'єрний
спад. Чоловікам-Близнюкам не варто фліртувати
з усіма. Бо справа дійде до скандалу, а може й до
офіційного розлучення. Самотні Близнюки мо-
жуть зустріти своє кохання, й що цікаво цю люди-
ну ви давно знаєте. Це може бути колега, друг або
симпатична сусідка. Наприкінці місяця чекайте на

гостей здалеку.

РАК
Для Раків лютий - щасливий місяць. Го-

ловне для вас - кохання, яке не лише окрилює, але
й дарує відчуття захищеності. Ви зустрінете люди-
ну, яка стане для вас всім - другом, коханцем, спо-
рідненою душею. 
Астрологи обіцяють Раку чудові відносини з ко-
легами і начальством.  У лютому Раку слід відмо-
витися від бурхливих вечірок і вживання алкого-
лю. І не їжте на ніч.  Раку варто купити абонемент
у басейн і спортзал. Якщо будете чергувати відві-
дування, то через пару місяців відчуєте себе ін-

шою людиною. 

ЛЕВ
Леву слід обмежити себе в дорогих по-

купках. Ваше матеріальне становище нині дале-
ко не найкраще. Проблеми з'являться у відноси-
нах із ріднею, після чого можливе погіршення
здоров'я, здадуть нерви. У лютому Лев матиме
запаморочливий роман з людиною, яка снилася
ночами. Симпатичний шанувальник виявиться
не тільки яскравим та активним, але й досить ро-
зумним співрозмовником. Але Леву не слід від-
разу ж рвати відносини з колишніми пасіями. 

ДІВА
У лютому на Дів очікує маса змін у жит-

ті. Хтось змінить місто або країну, комусь по-
щастить у коханні й справа дійде до шлюбу,
можливе  відкриття власної справи. Головне,
не сидіти без діла. Зірки радять консерватив-
ним Дівам не тримати все під контролем,
інакше так  і з розуму можна зійти від перена-
вантажень. Якщо доля підкине шанс змінити
ситуацію, то чіпляйтеся за нього. Фінансове
становище  буде нестабільним. 

ТЕРЕЗИ
Терези зможуть самостійно вре-
гулювати своє матеріальне ста-

новище. Звичайно ж, про мільйо-
ни не йдеться, але прибутки радувати-
муть. Та для цього треба багато працюва-
ти. У лютому є шанс знайти хороший під-
робіток.
Терезам  слід бути більш чуйними і ніж-
нішими з коханою людиною. Згадайте
ваше перше побачення, не тільки розкіш-
ні букети і діаманти здатні відродити по-
чуття. 

СКОРПІОН
Скорпіону у лютому захочеться карди-

нальних змін у професійній сфері. Ви вирі-
шите освоїти  нову спеціальність або почнете
відвідувати семінари. Енергетичний потенціал
досить високий, тому все буде добре. Зірки
пророкують Скорпіону вдале завершення всіх
починань.
На жаль, можливі проблеми у колективі та в
амурних справах. Скорпіону варто зайнятися
заходами профілактики грипу. Можете зро-
бити щеплення, пропити вітаміни, що підви-
щують імунітет.

СТРІЛЕЦЬ
Головною темою для Стрільця бу-
де його дорогоцінне здоров'я.

Правда, ставитесь ви до нього не належ-
ним чином.  Найліпший варіант - взяти чер-
гову відпустку і вирушити в подорож. Так,
ви не лише зможете відпочити від суєти і
турбот, але й зміцните фізичний стан. Як-
що Стрілець отримає несподіваний прибу-
ток, то слід зробити вигідне вкладення. Са-
мотні Стрільці назавжди попрощаються зі
своїм холостяцьким життям, а сімейні змо-
жуть внести у відносини зі своєю половин-
кою гармонію і пристрасть. Можливий ви-
їзд на роботу за кордон, але слід проявити
творчі таланти.

КОЗЕРІГ
Козерогові у лютому доведеться
боротися за місце під сонцем.
Якщо очікується нова посада з

пристойним окладом, то бийтеся до ос-
таннього.  Шанси на успіх і просування
високі. Козеріг по натурі рішучий, напо-
легливий і розумний, що допоможе йому
не упустити свій шанс розбагатіти, злеті-
ти вгору по кар'єрних сходах. У коханні
вам доведеться відстоювати свою неза-
лежність. 
У лютому стабілізується фінансове станови-
ще. Правда, великих гонорарів не чекайте,
але і свої чесно зароблені ви обов'язково от-
римаєте. 

РИБИ
У лютому Рибам варто подумати
про облаштування будинку, свого

побуту, зайнятися сімейними клопотами.
Можливо, вам доведеться допомагати ро-
дичам. Але Риби з усім впораються. Це
сприятливий період для амурних справ. Са-
мотні Риби можуть зустріти свою другу по-
ловинку, а ті, в кого є кохана людина, зміц-
нять стосунки.   Рибам у лютому слід под-
бати про своє здоров'я. Але про жорсткі ді-
єти краще забути.

Водолій у лютому захоче
змінити власне життя. Знайти
іншу роботу, нове кохання,
змінити оселю. Зірки радять
Водолію переглянути відноси-
ни з друзями. Може бути, що з
кимось із них вам вже не по
дорозі. У матеріальному плані
лютий виявиться вдалим міся-
цем. Кохана людина подарує
путівку на курорт. Щодо здо-
ров'я, то Водолію треба уваж-
но поставитися до стану ки-
шечника і шлунка. На ніч не
переїдайте. 

ВОДОЛІЙ

Гороскоп на лютий

Зірки віщують
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