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ББ оярський краєзнав-
чий музей вже давно

став Меккою духовнос-
ті не лише Боярки, а й
всього Києво-Святошин-
ського району. Тут постій-
но проводяться цікаві
зустрічі, виставки, пре-
зентації книжок, де у
дружньому колі спілку-
ються люди творчі, зако-
хані у мистецтво.

Ось і 20 квітня о 13 го-
дині тут відбулося від-
криття виставки "Живо-
писна Україна", на якій
представлені твори ху-
дожника Олександра Ма-

лінченка та гончарних
справ майстра Віктора
Чорного. 

Поціновувачі мистецтва
зможуть насолодитися
чарівністю краєвидів, які
оживають під пензлем ла-
уреата міської премії імені
Володимира Самійленка,
заступника голови ГО "Бо-
ярське мистецьке братс-
тво", талановитого бояр-
ського художника Олек-
сандра Малінченка, а та-
кож теплотою гончарних
виробів, створених ней-
мовірними руками та ду-
шею майстра Віктора
Чорного. 

Новини району

Й така можливість
є у кожного мешкан-
ця району - у приват-
ному ландшафтному
парку "Камелія", що в

Крюківщині, вже раду-
ють око сотні тисяч

тюльпанів, фіалок, нарци-
сів, а ще гіацинти, крокуси,

сон-трава та безліч інших вес-
няних квітів.

Ще кілька років тому тут була занедба-
на земельна ділянка, заросла бур'янами, а
нині - чудовий парк, в якому розмаїття кві-
тів з багатьох куточків світу. Є, приміром,
англійський парк і французький розарій,
східний і мавританській сади, а для компо-
зиції "Маленька Голландія" посадковий ма-
теріал, за сприяння посольства цієї країни,
привезли із самих Нідерландів. Звісно ж,
представлено тут й український сад, де
розмай рослин, що характерні для нашої
природно-кліматичної зони.

Як іноді хочеть
ся залишити все,

усамітнитися, десь на приро
ді закрити очі й вдихати аромат
ніжних весняних квітів, фізично

відчуваючи, як наповнюється єст
во спокоєм і забуваються щоден
ні проблеми, суєтність світу, ли

ше п'янкі пахощі й радість
спілкування з прекрасним,

з витвором рук 
людських.

""ММааллееннььккаа  
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Робота Л. Литвина



18 травня, в суботу, Бобриця
ярмаркуватиме. "СВЇЖАЧОК" -
таку назву має вже традиційний
весняний ярмарок, що об'єднує
виробників продуктів та непро-
довольчих товарів Київської об-
ласті, які радо пропонуватимуть
покупцям: свіжу зелень та овочі,
козячі та коров'ячі сири з пер-
шого травневого молока, сад-
жанці декоративних рослин та
квітів… 

За традицією жвавий тор-
говельний процес супровод-
жуватиметься музикою та
розвагами. З 13 години на

"Сцені під соснами", що в са-
мому серці Бобриці, розпо-
чинається концертна прог-
рама.

А ще на території парку чимало цікавих
локацій з авторськими інсталяціями руч-
ної роботи, де можна зробити оригінальні
світлини на пам'ять про перебування у
цьому прекрасному місці відпочинку і ре-
лаксації. До речі, для садівників-любите-
лів є можливість поповнити свої колекції
садових культур новими екземплярами,
які можна придбати в садовому центрі по-
руч із парковим комплексом.

Цьогоріч на відвідувачів чекає чимало
новинок. Створена весільна локація в зоні
"Сучасного українського саду" з живими
квітковими арками для незабутніх виїзних
церемоній. Поряд буде облаштовано бар-
бекю-зону, яка стане ідеальним місцем
для проведення ювілеїв, корпоративних і
дитячих свят. Неподалік буде розташова-
ний спеціальний дитячий намет для ігор.

Офіційне відкриття ландшафтного парку
"Камелія" цьогоріч заплановане на кінець
квітня. Тож не пропустіть унікальної можли-
вості насолодитися красою квіткової феєрії. 

Роботи майстрів неоднора-
зово були представлені на
багатьох виставках різного
рівня. Величезна кількість їх
знаходиться в приватних ко-
лекціях в Україні та за кордо-
ном.

Експозиція працюватиме 
до 17 травня.

А 18 травня, до Міжнародного
дня музеїв, у Боярському краєз-
навчому відкриють виставку робіт
"українського Ван Гога" - художни-
ка Леоніда Литвина, який мешкав
у Крюківщині. 

  ГГооллллаанндд ііяя""   у  с е р ц і п ер е дм і ст я

Щодо замовлення екскурсій 
телефонуйте (067) 102-17-12.
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Запрошуємо вас на відкриття 
третього сезону бобрицького ярмаркузз  ппррееккрраасснниимм



ІІ, відповідаючи на мій здивований
погляд, видала дивну як для співач-

ки фразу: "Заважатиме при розмові:
відволікатиме і збиватиме з думки.
Чисто професійно не можу сприйма-
ти музику як фон для чогось, зокре-
ма - для розмови". Так розпочалося
моє знайомство, а відтак і інтерв'ю з
учасницею прямих ефірів "Голосу
країни - 9" Вікторією Ягич. 

33-річна Вікто-
рія Ягич, яка за-
раз мешкає в 
с. Гатне нашого
Києво-Святошин-
ського району, на-

родилася в Чер-
каській області. За-

міжня, виховує двох
синів: чотирирічного

Стефанчика та дворічно-
го Яшу. Але домашнє гос-

подарство - лише одна із важ-
ливих функцій пані Вікторії. Не
менш важливими для неї є два гур-
ти та професійне заняття співом
впродовж як мінімум останніх п'яти
років. 

- Коли прийшло усвідомлення то-
го, що музика для Вас це набага-

то більше, ніж захоплення?
- Музика і пісня як хобі завжди бу-

ли поруч: я з них просто ніколи не
виходила. Не є таємницею, що всі ді-

ти люблять співати… І я не була ви-
нятком. Років із п'яти почала вигаду-
вати якісь свої мелодії та слова до
них (до речі, зараз вже мій старший
синочок починає римувати, і це мене
надзвичайно тішить). Не маючи на-
віть шкільної музичної освіти, грала
на гітарі. Тому можу сказати, що піс-
ні я писала змалечку і завжди хотіла
виступати. Точніше, я точно знала,
що повинна бути на сцені, але не
знала, що маю на ній робити. Тому
була традиційною учасницею шкіль-
них вистав та шкільної команди КВК.
Мені це подобалося, і тоді, в школі, я
вирішила, що маю пов'язати своє
життя з театром. Та, мабуть, тим і ці-
каве життя, що у дитячі мрії воно
вносить свої корективи. У 2001 році
вступила до Київського національно-
го університету культури і мистецтв
навчатися на режисера естради, піс-
ля якого навіть аспірантуру закінчи-
ла! Чи, бува, не для того, щоб зрозу-
міти, що "я не режисер".

Ми зустрілися в
одному із пор

терпабів Києва, до нутра
якого, по вінця сповненого голос

ною музикою, з цікавістю зазирав
знадвору холодним промінням пере
достанній день березня. Обмінялися
кількома фразами, замовили
трав'яний чай. Окинувши поглядом
музичні інструменти на стінах і на

чищений до блиску мотоцикл при
вході, моя співрозмовниця не

задоволено стріпнула дов
гим волоссям: "Му

зика". 
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- Знаю, що у Вас також є досвід
роботи в танцювальному колек-

тиві…
- Навряд чи відбувається щось у

житті випадково. Студенткою потра-
пила до… балету і почала танцюва-
ти. Та чим більше танцювала, тим
більше розуміла, що хочу… співати!
І при цьому ніколи не розглядала му-
зику як суто професійну діяльність.
Аж поки в  житті не з'явився чоловік-
музикант, який став не лише коха-
ним, але й тією надихаючою і рушій-
ною силою, яка й зробила з мене
професійну співачку.
- Коли і як відбувся Ваш дебют на
великій сцені?

- А це дивлячись на те, яку сцену
вважати великою (авт.: посміхаю-
чись). У п'ять років я вперше танцю-
вала на сцені Будинку культури мого
рідного міста. То була моя перша ве-
лика сцена. На другому курсі стала
учасницею танцювального "балету
товстушок", а з першого курсу висту-
пала в групі підтанцьовки Михайла
Поплавського. Перший виступ в Па-
лаці "Україна"  - моя друга велика
сцена. "Голос країни - 9" - третя. А
скільки ще їх буде в житті - отих де-
бютів на великій сцені? Як кажуть,
поживемо - побачимо…  

- Балет, підтанцьовка… І раптом -
рок? Чому?

- Ні, не раптом. Просто все бе-
ре свій початок із дитинства…
Коли я вперше почула, наприк-
лад, гурт "ВВ", мене це дуже заче-
пило. Зачепила енергія, посил,
нестандартність. До того ж моя
старша сестра Яна постійно при-
носила додому якусь нову музи-
ку: "Nautilus Pompilius", Цоя,
"ДДT"… А які тексти! Ця музика
була не пустою для мене, а тому
поступово захоплювала все біль-
ше і більше. В 15 років я взагалі
слухала важку музику. З часом
агресія відійшла зі сфери моїх
уподобань і залишився мелодій-
ний класний рок, який мене й до-
сі чіпляє. 

- Хвилювалися щодо  того, як
сприймуть судді та глядачі "Го-

лосу країни"  Ваш досить нестан-
дартний виступ?

- Я розуміла, що реакція на мій
виступ може бути лише одна: або не
повернеться ніхто, або повернуться
всі. Адже це не формат, це нестан-
дартно. Тому або це нецікаво, незро-
зуміло, а значить відштовхує, або
першим повернеться (я тоді в це ві-
рила) Потап. 

- Саме тому Ви й обрали його як
тренера?
- Мені здавалося, що саме він по-

винен відчути енергетику і пісні, і
мою власну. Тому що Потап, як і я,
не має музичної освіти, а відтак для
нього як для артиста, який працює
на драйві, на харизмі, на емоціях са-
ме енергетика є важливішою. Я спо-
дівалася, що він повернеться, хоча й
була готова до будь-якого розвитку
подій. Тому коли розвернулися всі 4
крісла, це був для мене просто неса-
мовитий шок. Тоді я ледь стримала-
ся, щоб від щастя не розплакатися
просто на сцені. На відміну від інших
учасників, у мене не було відчуття,
що я хочу потрапити до якогось кон-
кретного тренера. Тому я вирішила,
що піду до того, хто буде більше за
мене боротися. І хоча першим по-
вернувся Dan Balan і дуже мене "за-
манював" у свою команду, я, погля-
нувши на Потапа, просто відчула, що
він є моєю людиною, моїм трене-
ром. Словами це відчуття пояснити
дуже складно. Що цікаво, зараз і сам
Потап переформатовується. Мені
здається, що йому вже набридли всі
попередні формати, і  він сам іде до
рок-н-ролу, до року, до металу, до
важкої музики. Рок-н-рол - це не
стиль музики: це стиль життя, стиль
мислення, стиль розуміння, стиль
погляду на світ. І в Потапа саме рок-
н-рольний погляд. А те, що відбува-
ється зараз - це круто! Я ні хвилини
не шкодую, що прийшла в проект і
що обрала саме цього тренера. Го-
дини праці з ним  просто безцінні, і
цей досвід вартий багато чого.

- Яке випробування на "Голосі
країни" найскладніше для Вас?
- Мабуть, виходячи на сцену, не

сприймати свій виступ як конкурсний.
Раніше я не брала участі в жодних
конкурсах, і тому не очікувала, що це
так складно психологічно. Дуже неп-

росто усвідомлювати, що тебе зараз
будуть оцінювати і вирішувати, гарно
чи погано у тебе вийшло те, що ти ро-
биш на сцені.  Відповідно це накладає
якийсь неправильний відбиток на
твою поведінку і твоє виконання. І в
голові артиста перед виходом на сце-
ну з'являються зовсім не ті думки. То-
му найскладніше - відкинути ці думки
і виходити на сцену  як артистка, що
виступає для публіки, яка знаходить-
ся в залі і перед екранами телевізорів.
Ще, звісно ж, складним є опрацьову-
вання нових пісень, переналаштуван-
ня їх під себе. В цьому можу лише по-
дякувати Потапу й тій класній коман-
ді, яка допомагає бути саме такою,
якою ти хочеш. Вони відчувають, як-
що артист відповідного жанру, то на
нього не потрібно чіпляти якісь зайві
обов'язки і невластиві йому речі. Це
мені подобається найбільше.

- А як щодо курйозів на проекті?
Неодмінно  ж траплялися?
- Не знаю, чи можна назвати це

курйозом… Через два дні після зйо-
мок "сліпих" прослуховувань, на яких
я співала з температурою 40, мене
забрала швидка. Потім була складна
операція. На другій зйомці - на "бат-
лах" - я виступала в бандажі.
- Мабуть, саме в такі хвилини допо-
мога й турбота близьких є найваж-
ливішою… З Вашого дозволу - де-
кілька слів про Вашого чоловіка.

- Із задоволенням! Про свого
Дмитра я можу дуже багато говори-
ти. Він - моє натхнення. Один для од-
ного ми відкрили нові можливості, і у
мене без нього, так само як і в нього
без мене, мабуть, нічого не вийшло б.
Ми чітко вирішили, що незважаючи
на будь-який фінансовий стан, біль-
ше не підемо працювати на якісь інші
роботи, а будемо займатися саме му-
зикою. Ми довго йшли до цього, і за-
раз я розумію, що все, що відбуваєть-
ся "за лаштунками" - це він. Наприк-
лад, у нашому авторському кавер-
проекті "Узвар" я пишу пісні, а вся ін-
ша робота, включаючи аранжуван-
ня - це Дмитро. Без нього я була б, в
кращому випадку, співачкою, для
якої сцена - просто хобі. Саме Дмит-
ро дав мені надію. Зокрема, на те, що
найближчим часом ми повинні пере-
жити той важкий період, коли все, що
ти робиш, витікає, наче пісок крізь
пальці. Мені здається, що "Голос кра-
їни" може дати мені такий шанс.

""рроокк##ммааммии"" Вікторії

7

8 стор.
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- На сцені Ви - актриса чи
людина, яка повністю відкриває
свою душу?

- Сцена - це своєрідне збіль-
шувальне скло, під яким глядач
бачить тебе дуже чітко. Бо на
сцені кожна твоя емоція помно-
жена втричі чи навіть вп'ятеро. І
якщо ти не щирий, це відразу
видно. Наче й співає класно, на-
че й гарний, але не чіпляє. Тому
на сцені я щира. Є, звісно, мо-
менти, які я намагаюся стрима-
ти. Але це йде не від гри чи зак-
ритості, а від іншого: щоб в очах
людей залишатися собою, не-
потрібно "вихлюпувати" на них

зайвого.
- Що для Вас є важливішим:
донести почуття чи ту дум-

ку, яка закладена в творі, який
виконуєте?

- Мені здається, що це одне й
те ж саме. Музика - це теж текст.
Її текст - це та думка, яку несе
пісня. І якщо ти розумієш, про
що ти співаєш і що хочеш донес-
ти глядачу - це вже круто. Але не
менш важливо зарядити публіку
енергією. Навіть якщо мелодія
сумна, а пісня трагічна, це по-
винно надихати, а не пригнічува-
ти. Саме тому важливо донести
до глядача ці емоції, цю думку,
цей настрій. Щоб він прожив і
пережив цю пісню разом із то-
бою. 

- Участь у проекті "Голос країни" -
це хоча і важливий, але лише

етап життя… Яким Ви бачите своє
життя після "Голосу"? Які подальші
плани, пов'язані з цим проектом?

- Мені дуже сподобалася ідея Ті-
ни Кароль стосовно "Євробачення".
Поживемо, побачимо, як воно бу-
де…  Зараз, коли вже дозріли до
цього, ми з Дмитром робимо те,
чого раніше не робили: своїми си-
лами пишемо власний альбом…
Мабуть, зніматимемо кліп на одну
зі своїх пісень… Тобто - рухатися
вперед і вище! А участь у "Голосі
країни" стала для мене потужним
практично-професійним поштов-
хом для більш серйозного розкрит-
тя і нарощування власного потенці-

алу. Адже спілкування і співпраця з
командою  професіоналів, які пра-
цюють в цьому проекті, навіть
просто спостереження зсередини
за тим, як створюється такий кру-
тий продукт - все це змінює  світог-
ляд. Ти розумієш, що все можливо
і все просто. Лише треба рухатися,
а не сидіти на місці і тішитися вже
досягнутим. Адже все, що рухаєть-
ся - те і прогресує.

- Поділіться Вашою формулою
щастя?
- Крім музики, двох моїх малюків

і чоловіка для мене просто нічого не
існує. Моя мрія - якнайкраще впора-
тися з цими двома найважливішими
місіями мого життя. Якщо я виховаю
двох класних синів, залишуся гар-
ною дружиною і стану співачкою су-
пер-стар - мені цього буде цілком
достатньо для щастя.

- А як щодо настанов юним ар-
тистам від «рок-мами» Вікторії?

- Тут я навряд чи буду оригіналь-
ною: треба просто працювати. Ста-
ранно, наполегливо, систематично,
самовіддано. І знати, що ніяка сер-
йозна праця не залишається без ви-
нагороди, без визнання. Бо наскіль-
ки ти зробив раніше, настільки мати-
меш зараз. Тому за плечима кожно-
го великого артиста - величезне по-
ле, зоране виключно власними си-
лами. І ніякі гроші,  високі покрови-
телі,  найкращі вчителі не в змозі
зробити тебе особистістю. Допомог-
ти - так, а от зробити - ні. Лише ти
сам. І якби особисто я раніше зроби-
ла більше, то зараз мала б ще більш
вражаючий результат. А ще хочу по-
бажати бути сильними. І не полиша-
ти своєї мети, своєї мрії навіть тоді,
коли щось не виходить, наштовху-
єшся на перепони, хтось обходить
тебе і в тебе опускаються руки. 

- Мабуть, саме в цьому і кри-
ється секрет  Ваших власних

досягнень?
- Не знаю, чи є це секретом, а чи

одкровенням… Просто будь-яке до-
сягнення - це не перемога, а шлях.
Це лише чергова сходинка до вер-
шини, про яку мріємо, але про яку
ми навіть не здогадуємося. Та якщо
ми знаємо напрямок - ми її обов'яз-
ково досягнемо.                        

Розмовляв  Радислав Кокодзей

Будь
яке до

сягнення  це не
перемога, а лише
шлях до вершини,

про яку навіть
не здогадує

мося.

6, 7 стор.



Секрет успіху 
ввіідд ""рроокк##ммааммии""
Вікторії



Його брат був особистим лі-
карем одного із президентів Ук-
раїни… 

А він сам дослідив із точки
зору фізики  український три-
зуб, отримавши просто таки
вражаючі результати (дослід-
ження опубліковані)… 

Має власну методику, яка
дозволяє виліковувати най-
важчі стадії сухот (навіть
при розпаду легенів) за мі-
сяць… Він сам пече хліб на
житній заквасці і зовсім не
вживає цукру… 

Є автором двох книг із га-
лузі медицини і співавтором

відкриття в області фізиці, яке в
2002 році було удостоєно Дер-
жавної премії… 

На Майдані, в Будинку проф-
спілок, лікував учасників Рево-
люції Гідності… 

Він є перший, хто в Києві роз-
почав практикувати геродотера-
пію (лікування п'явками) як про-
тивагу лікуванню антибіотиками,
які на сьогоднішній день стрімко
втрачають свою ефективність… 

Однаково добре (точніше -
вільно) орієнтується як в люд-
ському організмі, так і в законах
життя та діяльності сонячної
системи… 

Він користується "захищеним"
мобільником і свідомо зводить
до мінімуму час роботи за
комп'ютером… 

А ще…

Ну що, зацікавилися? Ма-
буть, таки варто познайомити
наших читачів із цією просто
таки унікальною людиною
ближче.

Зенон Бандрівський народив-
ся в місті Борислав Львівської
області в 1956 році. Після 8 кла-
су вступив до медучилища, яке
закінчив за фахом "фельдшер".
Сім років свого життя віддав ар-
мії: обіймав посаду начальника
медпункту окремого батальйо-
ну, служив 5 років в Чехословач-
чині і 2 роки в Абакані Краснояр-
ського краю. Звільнився, бо "не
хотів більше дивитися на коруп-
цію та повний розвал армії". 

Додатково отримав фах маса-
жиста, і саме в цій іпостасі розпо-
чав в Трускавці свою цивільну
трудову діяльність. Почав цікави-
тися рефлексотерапією та збира-
ти колекцію стародруків, які ста-
ранно вивчав. Має атестацію з
біолокації. В 40 років переїхав до
Києва. Співавтор одного із 190-ти
винаходів відомого вченого Пав-
ленка з відхилення торсіонної
компоненти випромінювання
комп'ютера та інших гаджетів. 

Він "читає"
ооррггааннііззмм

як розкриту книгу

9

Вродині Зе
нона Бандрів

ського  жителя Боярки
з 2001 року, який має аме

риканську грінкарту і роди
на якого проживає в Амери
ці  немає ліків. Жодних! Із

медичних препаратів є
лише… трави, спорт і

п'явки… 

10, 11 стор.

Корисне знайомство
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Б ажання робити щось ваго-
ме саме в професійній

(тобто - медичній) діяльності
змусило пана Зеновія стати…
викладачем, лектором і пись-
менником! У 1992 році саме
Зенон Бандрівський запропо-
нував Ірині Калинець - тодіш-
ній очільниці відділу освіти
Львівської області - через ос-
віту вчити суспільство здо-
ров'ю. Пропозицією зацікави-
лися і надали всі можливості
для її реалізації. 

Відтак почав читати лекції в
інституті підвищення кваліфі-
кації вчителів, проводити за-
няття в садочках та школах.
Написав та видав власним
коштом книгу "Гіппократ. Виб-
ране" (перевидана в 2015 році),
унікальність якої в тому, що в
ній вміщено 30 афоризмів, за
якими, власне, можна знати
медицину. 

Друга книга - "Дітям про здо-
ров'я" (1992 рік, ІІ видання -
2019 рік) українською та анг-
лійською мовою - щоб пара-
лельно була як книга для чи-
тання англійською. У доступній
формі  відкриває головні сек-
рети здоров'я. 

Наша коротка (як планувалося)
зустріч затягнулася на пару годин
і особисто мене змусила зовсім
по-іншому дивитися на цей світ.
Деякі найцікавіші моменти розмо-
ви дозволю собі навести у формі
тезисів пана Зенона.

"Якщо лікуєш людину, пот-
рібно враховувати всі

складові здоров'я, в тому числі й
оточення. Головним принципом
має бути ефективне, але дешеве
лікування, яке гарантуватиме
несприятливість до захворювань.
Тобто, нація повинна не лікувати-
ся, а робити профілактику". 

"Фармакологічне зараз пе-
реважає над здоровим

глуздом. Проблема сучасної меди-
цини - у відсутності системного під-
ходу до хвороби. І відсутності заці-
кавленості "верхів" в тому, щоб ліку-
вати дешево і якісно. 

Саме нетрадиційна меди-
цина є традиційною, тому що
вона старша. 

В організмі, як і в соняч-
ній системі, все взаємо-
пов'язане. Тому я не лікую
симптоми - я лікую орган,
який за це відповідає.

Гіпертонія - це не хвороба, а
симптом. Треба посилити міо-
кард і "розібратися" з нирками.
Фібріміоми пов'язані зі щито-
видною. Якщо щитовидна зало-
за проблемна - порушується біл-
ковий обмін і страждає печінка. 

За шкіру відповідає селе-
зінка, тому якщо проблемна
шкіра - не маж її, а лікуй се-
лезінку. 

Тромбофлебіти - печінка
не розщеплює жири. 

Біль в суглобах свідчить
про проблеми з печінкою.
Тому точний діагноз можна
поставити за обличчям
(зморшки, перекошення та
колір обличчя або його час-
тин, родинки тощо) і відди-
хом людини".

Він  
як  

Проблема
більшості

сучасних лікарів  у від
сутності бажання бути

дослідниками і першовід
кривачами, відсутності
бажання професійної

самоосвіти.

9 стор.





""ПП ерша хвиля раку
пов'язана із появою

електрики та перших великих
заводів. Друга - в 1950-ті роки:
від променевої трубки телеві-
зора. Третя хвиля-епідемія, яка
збирає свої криваві врожаї й
зараз, "стартувала" в 80-тих
роках завдяки комп'ютерам та
мобільним телефонам. Відтак,
згідно статистики, в розвине-
них країнах - Америці, Франції,
Данії - "ракові" показники
просто зашкалюють. Коли лю-
дина сідає за комп'ютер, в неї
відразу страждає 18 показ-
ників здоров'я." 

"Цукор - це
одна з

н а й б і л ь ш и х
катастроф ХХ
століття. Цу-
кор - це лег-
кий вуглевод,
який відразу
перетворюється
на жир, осідає у
великій кількості в
печінці і йде у вени. Та
ще й провокує збурення енер-
гії (тобто - психіки), і люди (особ-
ливо - діти) починають бути не-
контрольованими. Структура меду
зовсім інша. Тому відмовтеся від
цукру і їжте мед".

"К оли бракує свого теп-
ла, ми починаємо мер-

знути. І замість того, щоб за-
гартовуватися, тепліше одяга-
ємося. В результаті власного
тепла стає ще менше. Наприк-
лад, в Бафоло взимку біль-
шість людей ходить… в шор-
тах! Хоча кліматичні умови у
них такі, як і у нас, лише зима
на місяць довша…" 

"Увитоків - все просто: пра-
вильно ходити, правиль-

но спати, правильно їсти + ду-
ховність. Та ніхто не вчить пра-
вильно ходити. При тому, що іс-
нує техніка правильної ходьби,
яка вирішує дуже багато проб-
лем, пов'язаних із розміщенням
внутрішніх органів. Як правиль-
но ходити, як правильно спати,
погляд на паління, алкоголь та
наркотики з точки зору фізіоло-
гії, а не з позиції "погано чи доб-
ре", про гарні зуби і здорові очі -
про все це в моїй книзі "Дітям

про здоров'я."

"Су х о т и
можна

вилікувати за
один місяць.
На доказ
цього маю
направлен-
ня з діагно-

зами і вис-
новки медич-

ної комісії після
мого лікування.

Іноді заходжу в лікар-
ню, щоб врятувати життя

людині, яка вже помирає. І маю ма-
су прикладів ефективного лікуван-
ня за моєю методикою. Наприклад,
хлопець з Бару, у якого була ган-
грена стопи, став священиком. 2
курси - і нога здорова. Дівчинці з
Боярки поставили діагноз "розсія-
ний склероз, розпад продовгувато-
го мозку". З того часу, як її мама
звернулася до мене, пройшло ро-
ків 18. Дівчина цілком здорова, має
2 дітей, вищу освіту. У знайомого
відомого київського архітектора -
червоний вовчак, почався плеврит
- остання стадія. Зайшов в суботу -
в понеділок йому стало вже наба-
гато краще. Через 3 тижні став на
ноги, живе вже років 8". 

"Старіння - це вихід води
з клітин. Але якщо мо-

зок зайнятий працею - людина
довше живе. Читав в старод-
руках, що людина повинна жи-
ти стільки років, скільки рос-
те, помножені на 7. Тобто:
20х7=140 років. А кохатися -
до 70 років. Це є норма життя." 

"За 10 років в світі спа-
люється 59 мільярдів

тонн  вугілля. Штучні пусто-
ти, що утворюються під час
його видобування, змінили
магнітне поле землі. Що в
свою чергу стало причиною
тих невластивих для життя
планети процесів, які зараз
відбуваються. Планета, яка
знаходиться у тісному зв'яз-
ку з іншими в сонячній сис-
темі, змістилася. А значить
"фальшиво звучить" вся пла-
нетарна гамма, тобто відбу-
ваються зміни всієї сонячної
системи".

"Запорука щастя проста:
кожна людина повинна

себе реалізувати в міру своїх
можливостей у відповідності
до своєї природи". 

Вже прощаючись, пан Зе-
нон несподівано запитує:

- А ви вдома сваритеся?
- Та буває… - відповідаю

ошелешено. 
- Не варто. Якщо треба

з'ясувати стосунки - краще
вийдіть на подвір'я… І ще од-
на корисна порада -  підлога в
домі повинна бути обов'язко-
во дубовою! 

Радислав Кокодзей

 "читає" організм
   розкриту книгу

11
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1.Ви компромісна людина?

- Так. Вважаю, що краще пога-
ний мир, ніж гарна війна. 

2 Що змінили б в сучасній
системі роботи органів міс-

цевого самоврядування?
- Прибрав би ланку місцевих
держадміністрацій та водночас
збільшив би повноваження рад
шляхом створення при них ви-
конкомів. 

3 У форматі децентралізації
це можливо? 

- Поки ніхто не розуміє якою є
остаточна модель. Наразі ми ли-
ше створюємо ОТГ. 

4 Улюблена книжка?

- Нещодавно прочитав Айн Ренд
"Атлант розправив плечі". Не мо-
жу сказати, що це улюблена
книга, але враження вона спра-
вила. В ній розповідається про
те, що відбувалося в Америці
100 років тому.  Та коли  читаєш
її, знаходиш багато спільного з
українським сьогоденням. 

5 Ваші батьки викладачі, як це
позначилося на Вашому

стилі життя? 
- Моя мама все професійне жит-
тя присвятила викладацькій ро-
боті, а батько тривалий час зай-
мався бізнесом. Хоча йому дуже
подобається викладати в
університеті.  Можливо, це й мене
спонукало отримати викладаць-
кий досвід. Зараз з приємністю
згадую, що на моїх заняттях була

ВВііддввееррттоо::

Лаконічна довідка 

Дмитро Гусятинський 

• Народився 14 грудня 1984 року у м. Києві. 

•З березня 2016  обіймає посаду заступника голови Ки-
єво-Святошинської районної ради. 

•Має три вищі освіти. Фінансову здобув у Київському
Національному економічному університеті ім. В. Геть-
мана. Згодом отримав звання магістра з права в  Уні-
верситеті державної фіскальної служби України та ма-
гістра з державного управління в  Національній акаде-
мії державного управління при Президентові України. 

•Одружений. Має доньку та сина. 

Question−20
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найвища явка. На жаль, сьогодні
не маю часу для читання лекцій.
Але з упевненістю можу сказати,
що це дуже корисний досвід. 

6 Педагогіка допомагає в по-
літиці? 

- Так.  По-перше, це вміння три-
мати аудиторію, а, по-друге, це
допомагає краще розуміти лю-
дей, адже треба знайти підхід до
кожного і в той же час зробити
так, щоб тебе поважали.

7 Як любите відпочивати? 

- Ще з дитинства улюблене захоп-
лення - риболовля. І зараз віддаю
перевагу цьому виду відпочинку.
Хоча раніше більше часу присвя-
чував футболу. До речі, нині зно-
ву хочу повернутися на поле. Ме-
не вже заявили футболістом тре-
тьої ліги районного чемпіонату.
Гратиму за ФК "Святопетрівське",
за село, в якому мешкаю. 

8 Кому із сучасників симпати-
зуєте? 

- Я ніколи нікого не ідеалізував. 

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

- Тому що ми як лебідь, рак і щу-
ка. Фактично, у нас ніколи владу
не передавали цивілізованим
шляхом. По-друге, кожен нас-
тупний президент перекреслю-
вав усі навіть позитивні напрацю-
вання попередника, починаючи
все з початку. Тобто немає стра-
тегії. Кожен приходить ніби зі
своїм планом дій на десятиріччя,
але максимум його вистачає на
три-чотири роки. Тому виключно
через те, що наші політики пра-
цюють на себе, а не на загально-

державні інтереси, разючих зру-
шень досі так і не відбулося. 

10 Що найбільше цінуєте  в
інших?

- Щирість, відвертість, людя-
ність. А ще відповідальність. 

11Ваш ідеал жінки?

- Моя дружина.  

12Найпотаємніша мрія?

- Щоб мої діти прожили достой-
не життя і були кращі, ніж я. 

13Найкращий подарунок?

- Неочікуваний приїзд моїх дру-
зів (а в мене їх багато). Завжди
не вистачає часу на спілкування.
Тому щиро радію таким спон-
танним зустрічам.  

14Яких змін потребує сьо-
годні українське сус-

пільство?
- Ми повинні навчитися поважати
історію. Усі біди відбуваються че-
рез те, що люди забувають про
уроки минулого. Адже все цикліч-
но. Історію потрібно розуміти та
вивчати, щоб в майбутньому не
повторювати помилок. Історія по-
каже нам шлях, як рухатися далі. І
ще у нас дуже велика держава, яку
населяють люди з різними куль-
турними та духовними цінностями.
Тому нам не потрібно розпалювати
ворожнечу між людьми, які жи-
вуть в різних регіонах, а вибудову-
вати свою українську ідею, яка мо-
же об'єднати всіх. Приміром, Вік-
тору Ющенку вдалося зробити ви-
шиванку модним трендом, який
сьогодні об'єднує людей. 

15 Кому довіряєте най-
більше?

- Батькам та дружині. 

16 Ваш головний життєвий
принцип?

- Відповідально ставитися до
кожного слова та вчинку. І ще
вміти визнавати помилки. 

17 Як змінила Вас робота
на керівній посаді?

- Професійна діяльність спо-
нукає постійно багато спілку-
ватися, розвивати свої комуні-
кативні здібності. 

18 Які завдання ставите
перед собою зараз?

- Цей рік взагалі виборчий.
Важливе значення для держа-
ви мають вибори Президента, а
далі парламентські перегони.
Планую докласти максимум
зусиль, щоб держава отримала
поштовх до якісного розвитку
після виборів до парламенту. 

19 Найскладніше випробу-
вання для Вас?

- Коли хворіють рідні. 

20 Яких Великодніх тради-
цій дотримуються у Ва-

шій родині? 
- Скільки себе пам'ятаю, зав-
жди родиною ходили до цер-
кви на освячення пасок. Цю
традицію сповідую і в своїй
сім’ї. На Великдень обов'яз-
ково до церкви вирушаємо
всією родиною. Своїх дітей
ще змалечку привчаю до пра-
вославних традицій. Вважаю,
що це важливо для їх вихо-
вання.

Дмитро Гусятинський



Що стосується одягу - це неаби-
яка дрібничка, від якої

залежить більшість в
нашому житті.

Бренд MV має
мету - надати клі-
єнтам якісний,
стильний, ком-
фортний одяг, що
матиме бездоган-
ний вигляд, під-
креслить принади
фігури і характеру.

У нас власне вироб-
ництво, на якому
працюють справжні
фахівці, уважні до
деталей люди, за-
кохані у власну
справу. Ми намага-

ємося використову-
вати тільки найкращі

тканини і якісну фур-
нітуру.

14

Вбрання   це
візитівка люди

ни, яка характеризує її осо
бистість. Кожному повинно

подобатися те, що він носить на
собі.  Коли ми задоволені собою і
нам подобається, як  виглядає
мо  ми отримуємо позитив від

життя, бо все складається з
дрібниць, які в цілому ство

рюють настрій, емоції
та щастя.



В магазині MV, що знаходиться в
Крюківщині,  ви знайдете широкий
асортимент вбрання - від повсякден-
ного до святкового одягу. Розмаїття
дизайнерських рішень вас приємно
здивує. Тут представлений одяг для
жінок та чоловіків. Відповідно до мод-
них трендів, MV by MARINAVOVK бере
зі світу високої моди тільки найкраще.

Асортимент усіх категорій одягу
марки MV by MARINAVOVK щотиж-
ня поповнюється й оновлюється.
Також ми маємо OUTLET, в якому
постійно діють привабливі знижки.
Серед новинок сезону весна-2019 -
стильні комбінезони, велосипедки,
сорочки й багато чого цікавого. Цієї
весни у тренді яскраві кольори і,
звісно, кораловий - який за версією
Pantone, став кольором 2019 року.

Лінійка одягу MV by MarinaVovk -
це лінія вбрання за доступними ціна-
ми та дизайнерськими рішеннями.
Цій концепції відповідає гасло брен-
ду: "Мода повинна бути доступною".

Та найголовніше, що кожна річ у
шоурумі MV by MARINAVOVK несе в
собі енергію удачі, гармонії, процві-
тання. І що важливо, про це ствер-
джують його постійні клієнти. Ра-
димо пересвідчитися в цьому і вам.
Адреса магазину: с. Крюківщина,

вул. Київська, 37. 

ССттввооррііттьь  ддооввеерршшеенниийй  ооббрраазз
разом із "VIKTORIYA FAMILY"

"VIKTORIYA FAMILY" про-
понує повний спектр перу-
карських послуг, нігтьово-
го сервісу, косметичних та
спа-процедур. Наші віза-
жисти влучно розставлять
акценти, індивідуально
підбираючи make-up, який
підкреслить Ваші перева-
ги та зробить непомітни-
ми недоліки. 

У нашому салоні на
Вас чекають висококва-
ліфіковані спеціалісти
для створення стиль-
ного та неповторного
образу, який неодмінно
додасть Вам впевне-
ності та щонайкраще
пасуватиме до весня-
ного настрою. 

Чекаємо на Вас 
щоденно, 

з 10 до 20 години. 

Додаткову інформацію
про наш  салон краси
можна отримати на
сайті: viktoriya.ua, 

або за телефоном 
097-810-47-47.

15

Т ут стиль
но все. Ін

тер'єр, атмосфера,
а головне роботи
майстрів салону

краси.
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ЩЩ е якихось 30-40 років то-
му лише так можна було

ознайомитися з літературними
шедеврами без купюр, адже ба-
гатьох, особливо емігрантів, ге-
нераторів нових художньо-літе-
ратурних напрямів та ідей прос-
то було заборонено друкувати -
й почути їх можна було, слуха-
ючи "ворожі голоси" по радіо-
приймачу чи з великими перес-
торогами користуючись самви-
давом, адже за антирадянську
пропаганду можна було сісти
надовго.

…Народився Олександр у
Києві 21 березня 1889 року,
батько був дрібним чиновни-
ком, мати - потомственою
дворянкою. Вони не були офі-
ційно одружені, бо перша дру-
жина Миколи Петровича не
давала розлучення, тому рід-
них сина Олександра і доньку
Надію йому довелося всинов-
лювати. Втративши рано бать-
ків, виховувався тіткою, нав-
чався у Першій імператорській
Олександрівській гімназії, піз-
ніше - в Четвертій Київській
класичній гімназії.

Уже в ці юнацькі роки від-
відував літературно-мистець-
кі гуртки, захопився театром,

виступав в аматорських вис-
тавах і навіть на сцені київ-
ського Соловецького театру.
До речі, як зазначав директор
Музею однієї вулиці Дмитро
Шльонський, це були украї-
номовні вистави. На відміну
від естрадних зірок початку
XX ст. Вертинський вийшов з
літературного середовища.
Він сам писав: "Я не можу за-
рахувати себе до артистично-
го середовища, а скоріше до
літературної богеми. До своєї
творчості я підходжу не з
погляду артиста, а з погляду
поета, мене привертає не
тільки виконання, а пошук
відповідних слів, які зазву-
чать на мій власний мотив".

У київський період твор-
чості на літературних зібран-
нях Софії Зелінської він поз-
найомився з поетами Михай-
лом Кузміним, Володимиром
Ельснером, художниками
Казиміром Малевичем,
Олександром Осмьоркіним,
Натаном Альтманом, Марком
Шагалом, які мали величез-
ний вплив на духовний і
творчий розвиток поета і
композитора. У Києві впер-
ше друкуються прозові тво-

Cумний П'єро зз  ммииггддааллььннииммии  ооччииммаа

НН ещодавно, перебираю
чи власний архів, знай

шов невеличку за обсягом
збірку віршів  "Александр
Вертинский: песни и стихи,
19161937". Звісно, це було
не паризьке видання 1937
року чи вашингтонське
1962, а так званий самви
дав  передрукована дру
карською машинкою з ори
гіналу на простих аркушах
книга відомого поета і спі
вака, сумного П'єро з миг
дальними очима, в якій він
зібрав свої твори й пісні на
слова Ганни Ахматової, Ми
коли Гумільова, Надії Теф
фі, Сергія Єсеніна та інших.

Відкриття
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ри О. Вертинського: "Портрет", "Ци-
гарки", "Весна", "Моя наречена", "Чер-
воні метелики". Ще зовсім юний поет
пише театральні рецензії на виступи
Федора Шаляпіна, Джузеппе Ансель-
мі, Анастасії Вяльцевої, Варвари Ка-
ринської та інших. Й поступово його
ім'я стає відомим в середовищі київ-
ської творчої інтелігенції.

А потім була Москва, гастролі  Укра-
їною у 1920 і тривала еміграція до 1943
року. Помер Олександр Вертинський у
віці 68 років 21 травня 1957 року в ле-
нінградському готелі "Асторія". 

Він прожив недовге, але яскраве
життя. Збирав аншлаги в десятках
країн світу, його любили, цитували,
співали.

А 21 березня цього року на розі Анд-
ріївського узвозу та вулиці Боричів Тік
за ініціативою колекціонера Олексан-
дра Брея встановлено пам'ятник вели-
кому киянину - поету, композитору,
співаку та кіноактору початку XX сто-
ліття Олександру Вертинському. Його
автор 90-річний скульптор Борис Дов-
гань. На постаменті висічено "П'єро.
Олександр Вертинський" та рядок з по-
езії "Киев - родина нежная". Шрифт
для напису зробив лауреат Шевченків-
ської премії Василь Чебаник. Скуль-
птор зобразив Вертинського в сценіч-
ному образі П'єро - саме в такому виг-
ляді він декламував свої вірші, покла-
дені ним на музику - "Маленький кре-
ольчик", "Ваші пальці пахнуть лада-
ном", "Кокаїнетка" і присвячений актор-
ці Вірі Холодній романс "Ліловий негр".

Чимало людей зібралися того дня на
узвозі. Киян вітали посли Грузії та
Польщі, пісні Вертинського в образі
Арлекіна виконував El Кравчук.

А ще у Музеї однієї вулиці відкрила-
ся виставка "Киев - родина нежная" та
відбулася презентація художнього
конверта і поштової марки, присвяче-
них 130-річному ювілею Олександра
Вертинського.

Т ут можна було почути перші виступи ще студента
Богдана Бенюка, талановитого барда Валерія Ви-

нарського, епатажного Нікіту Джигурду, багатьох інших.
Хіба всіх згадаєш.

А 12 років тому в Литві було започатковано День Ву-
личної Музики. Поступово його почали проводити в
Бельгії, Вірменії, Грузії, Латвії, Україні, Ірландії, Португалії
та інших країнах.

В Україні цей одноденний фестиваль проводять з
2014 року під егідою громадської організації "Логістич-
ний штаб" та Event Agency "Dream Hunters". Відвідуючи
виступи професійних музикантів і талановитих амато-
рів, гуртів, ансамблів, які безкоштовно й добровільно
виступають перед публікою, невільно згадуєш славні
часи розквіту київської Труби. Хоча ще більше 50 міст й
містечок нашої країни проводять цей фестиваль у тре-
тю неділю травня. Тож 19 травня всі ми можемо приєд-
натися до свята справжньої вуличної музики, незалеж-
но від рівня підготовки і репертуару - головне вразити
слухачів неперевершеними текстами й незвичними ком-
позиціями.

Цього року буде кілька потужних локацій - на Пейзаж-
ній алеї, біля фонтану на Поштовій площі та на вул. Во-
лоська, 19/22 (парк “Самосад”).

навіки в місто повернувсь Ф е с т и в а л ь  в у л и ч н о ї  м у з и к и  −  ц е  к р уто

Ч имало людей старшого поко
ління з ностальгією згадують

київську Трубу  підземний перехід
під Майданом Незалежності, де
щовечора збиралася безтурботна
молодь, щоб послухати таланови
тих виконавців пісень та власних
віршів, замовити портрет чи друж
ній шарж, просто поспілкуватися
за філіжанкою кави чи чогось міц
нішого й благороднішого. 



,

ВВ останні роки  і люди, і
тварини стають  об'єкта-

ми його ураження. Загроза
полягає не в самому кліщі, а в
тих хворобах, які він здатен
передавати від однієї своєї
жертви до іншої (кліщовий
енцефаліт, бореліоз - хворо-
ба Лайма, анаплазмоз, ерліхі-
оз, бабезіоз). Пік активності
кліщів припадає на квітень--
листопад. 
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Поради лікаря

ННееввииддииммаа
"Маленька" −

су можуть   з'явитися оз-
наки запалення: почерво-
ніння, свербіж, біль та
припухлість.  

Найбільшу загрозу се-
ред хвороб, які можуть
передаватися через укус
кліща, становлять кліщо-
вий бореліоз (хвороба
Лайма) та кліщовий енце-
фаліт. 

Хвороба Лайма не про-
являється одразу, приб-
лизно на 10-14 день з'яв-
ляється почервоніння у
вигляді кільця у будь-я-
кому місці на тілі (пере-
важно кінцівки). При нес-
воєчасній діагностиці та
лікуванні хвороба приз-
водить до  тяжких вра-
жень серця, суглобів та
нервової системи. Вакци-
нація відсутня. Лікування
полягає в антибіотикоте-
рапії на тривалий термін.
Ступінь одужання та
можливі ускладнення за-
лежать від своєчасності
звернення за медичною
допомогою.

Кліщі не можуть лі-
тати та стрибати, то-
му своїх потенцій-
них жертв вони
очікують, сидячи
на верхівці трави
або чагарнику.
Запах тварини або
людини відчува-

ють на відстані
близько 10 метрів.

При наближенні по-
тенційної жертви

приймають позу актив-
ного очікування: витягають

передні лапки і водять ними
з боку в бік. Коли поряд
проходить тварина або лю-
дина,  кліщ, тримаючись
задніми лапами за гілочку,
передніми намагається за-
чепитися за одяг, шкіру або
шерсть. 

Кліща складно побачити
на своєму тілі одразу після
його потрапляння на шкіру.
Прокушуючи  шкіру, від ви-
діляє спеціальну знеболю-
ючу речовину, тому людина
в цей момент нічого не від-
чуває. Пізніше на місці уку-

Іщоб радість

від спілкування

з природою не затьма

рилася, ми повинні засте

рігати себе, дітей і домаш

ніх тварин від такого ма

ленького за розмірами,

але такого значного за

загрозливими наслід

ками паразита

як кліщ. 



- Видаленого кліща (або його фраг-
менти) потрібно помістити в скляну
банку, так щоб він не задихнувся, і від-
нести на обстеження. Якщо будуть ви-
явлені збудники - лікар призначить лі-
кування.

- Звертатися за медичною допомо-
гою при укусі кліща потрібно якнай-
швидше (не чекаючи завершення інку-
баційного періоду), щоб не втратити
дорогоцінний час, коли можливим є
повне одужання. Якщо Ви не знайшли
на тілі кліща, але є сліди від укусів, які
не зменшуються, а з часом їх площа
тільки збільшується - також обов'яз-
ковою є консультація лікаря-інфекціо-
ніста.

- Якщо Ви плануєте тривале спілку-
вання з природою (туристичний похід
тощо), або влаштовуєтесь на роботу,
яка потребує перебування в лісі, на по-
лі, Вам варто заздалегідь зробити щеп-
лення проти кліщового енцефаліту.

В Медичному центрі "Імперіал Меді-
ка" усі сім днів на тиждень Ви можете
отримати консультацію кваліфікованих
фахівців (лікар-інфекціоніст, сімейний
лікар) із питань профілактики та ліку-
вання інфекцій, які переносяться клі-
щами, допомогу для його видалення.
Крім того, клініка (одна з небагатьох
медичних установ) приймає на дослід-
ження не тільки живих, але й мертвих
кліщів (або їх фрагменти) для визна-
чення захворювання, носієм якого во-
ни можуть бути. 

МЦ "Імперіал Медіка" сподівається,
що тепер Ваші прогулянки природою
стануть набагато безпечнішими.

Ми дбаємо про Ваше здоров'я!

Лікар-інфекціоніст 
Медичного центру "Імперіал Медіка"

М.В. Каширіна-Астаф'єва, 
Головний лікар, сімейний лікар  

Медичного центру "Імперіал Медіка"  
О.В. Яременко 

КК ліщовий енцефаліт про-
являється також не од-

разу (до 10 днів) через слаб-
кість, підвищення температу-
ри, пригнічення свідомості,
параліч скелетної мускулату-
ри тощо. Лікування дуже
складне і полягає в застосу-
ванні кліщового імуноглобу-
ліну у перші 72 години після
укусу. Високою є смертність.
У тих, хто вижив, часто зали-
шаються параліч, парези та
зниження інтелекту. Надій-
ною профілактикою та захис-
том є своєчасна вакцинація. 

Для запобігання укусам
кліщів та їх ускладненням лі-
карі МЦ "Імперіал Медіка" ра-
дять наступне:

- Одяг для прогулянок на
природі повинен бути світло-
го кольору (кліщі будуть по-
мітними) з довгими рукавами
і  здатним закривати якомога
більшу частину шкіряних
покривів; шорти краще замі-
нити на легкі штани, які мож-
на заправити в шкарпетки. На
голову обов'язково слід вдяг-
нути кепку, хустинку тощо.

- Після прогулянки обо-
в'язково огляньте  і одяг, і усе
тіло. Місця, які самостійно не
можете оглянути, попросіть
оглянути своїх близьких та
рідних.

- Якщо Ви помітили у себе
на тілі кліща, і медична уста-
нова розташована поблизу, -
не видаляйте кліща самостій-

но, одразу звертайтеся за до-
помогою в медичну установу
до лікаря-інфекціоніста, сі-
мейного лікаря, лікаря-трав-
матолога. Кліщ, по можли-
вості, потрібен живим, для
того, щоб встановити за до-
помогою лабораторних дос-
ліджень, чи є він переносни-
ком захворювання, чи Вам,
все ж таки, нічого не загро-
жує.

- Якщо кліщ впився у тіло,
а медична установа досить
далеко, то кліща потрібно ви-
далити якнайшвидше, ос-
кільки ризик зараження у
цьому випадку зменшується.
Для видалення робиться пет-
ля з нитки, яка розташову-
ється між головою та тулу-
бом кліща. Петля обережно
затягується і кліщ викручу-
ється проти годинникової
стрілки. Місце укусу оброб-
люється спиртовим розчи-
ном або антисептиком. Якщо
ж  ротовий апарат залишив-
ся в тілі - потрібно звернути-
ся за медичною допомогою
до хірургів. Пам'ятайте, що
під час видалення кліща, ні в
якому випадку його не мож-
на розтирати, давити, зали-
вати бензином, рослинною
олією, припікати йодом або
спиртовими розчинами, ос-
кільки під час загибелі кліщ
виділяє у кров'яне русло лю-
дини підвищену кількість бо-
релій;

загроза, або
велика небезпека

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я
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Які пройшли шлях від гоніння,
приниження та погроз, звинува-
чень в тому, що "ганьблять Украї-
ну, висмоктуючи з пальця неісну-
ючу проблему", шлях від арештів
міліцією і навіть побиття до між-
народного визнання. Які не прос-
то вижили, втіливши в життя
свою найзаповітнішу мрію, а й от-
римали право мати своє ім'я, яке
зараз знає весь світ. 

Ім'я цієї країни здійснення ди-
тячих надій, яка живе за принци-
пами "Допоможи дитині-сироті,
зміни покоління, збудуй майбут-
нє, стань творцем історії!" - ГО
"Об'єднання соціальних проектів
та Міжнародна благодійна фунда-
ція "Отчий Дім". Її головне завдан-

ня - вирішення проблеми дитя-
чої безпритульності шляхом
об'єднання зусиль церков,
благодійних та громадських
організацій, структур дер-
жавної влади.

Щонайкраще про це знає
засновник та президент

МБФ "Отчий Дім" Роман Кор-
нійко, який і став нашим про-

відником цією країною у часі та
просторі. З ним ми зустрілися в
самому серці цієї  фантастичної у
своїй реальності країни - в Центрі
соціальної опіки "Отчий Дім", що
знаходиться в Святопетрівсько-
му.  

Спочатку була віра 

-  І як виникла ідея створення
саме такого унікального дитячого
закладу? 

- В мене й зараз стоїть перед
очима така картина: я поправляю
покривальце своєї дитини, - по-
ринає у спогади мій співрозмов-
ник. - А напередодні відвідував у
підвалі дітей, які сплять просто
на кинутому на бетон ганчір'ї. Хто
їх укриє, хто простягне їм руку
допомоги? І чим ці діти відрізня-
ються від наших дітей у сім'ї? Ні-
чим!

"Отчий Дім" розпочав свою ді-
яльність в листопаді 1996 року. Це
була практична відповідь на існую-
чу в той час в Україні проблему без-
притульних дітей. Проблема була, і
були безпритульні діти, яких дер-
жава "не помічала".

Щоб "відкрити очі" чиновникам,
Роман Іванович запрошував їх до
тих підвалів. Не йшли. Пропонував
привести безпритульних дітей до їх
кабінетів - забороняли. Тож брав
журналістів, ішов із ними в підвали
безхатченків… Десятки сюжетів,
сотні й тисячі відзнятих фото з під-
вального життя, в якому безпри-
тульні діти намагалися збудувати
свій світ. І після виходу кожного ма-
теріалу - "запрошення" до міліції та
владних кабінетів… 

- Звісно, тоді я зі своїми друзя-
ми-однодумцями навіть не споді-
вався на якісь глобальні результати
і навіть передбачити не міг, що на-
ша справа переросте у серйозну
організацію міжнародного рівня, -
продовжує свою розповідь пан Ро-
ман. - Ми просто не могли залиша-
тися осторонь проблеми, яка існу-
вала і набирала обертів. Ми бачили
біду і, як могли, так і допомагали. І
робили те, що могли зробити. А
зробивши один крок, бачили, в яко-
му напрямку робити наступний.
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Вона існує
зовсім поруч

 на теренах нашого Киє
воСвятошинського райо
ну, в мальовничому та гос

тинному селі 
Святопетрівському.
Вона створена тими

людьми, які були пер
шими… 

Соціум



Відтак спочатку були походи до
дітей, під час яких приносили їм

їжу та одяг. Та проблеми це не вирі-
шувало. В якійсь мірі це було навіть
хибним кроком. Адже створювалися
своєрідні умови потурання, в яких ді-
ти не прагнули щось змінити в своє-
му житті. І прийшло розуміння того,
що дітей потрібно забирати з вулиці.
Розуміння було, але не було ні гро-
шей, ні приміщення.

Перших 10 дітей Роман Корнійко
забрав до себе додому - у свою дво-
кімнатну квартиру. Потім із друзями
орендував ще одну двокімнатну
квартиру. Прийняли 18 дітей, побу-
дували перші трьохярусні ліжка.

Разом із друзями влаштовував
благодійні їдальні, підтягуючи до се-
бе дітей та знайомлячись із ними. На
базі Київської санітарно-епідеміоло-
гічної станції створили "прожарку", де
діти могли помитися та отримати об-
робку від вошей. Тут лікували, прали
та обробляли одяг. Але люди панічно
боялися безпритульних дітей і
сприймали їх в штики, коли дізнава-
лися, що поряд із ними живуть без-
хатченки.

Орендуючи квартири, вивчили
всю географію Києва. Аж поки не
придбали перший будинок у Свято-
петріському й пустили коріння саме
на цій гостинній землі. По мірі свого
становлення "Отчий Дім" розростав-
ся: за першим з'явився другий буди-
нок, збільшилася кількість дітей. З-
поміж інших довелося розв'язувати
й проблему організації проживання.
Точніше - створення такої моделі, яку
діти змогли б і захотіли б відтворити
у своєму власному дорослому житті.
Інакше кажучи, наочно показати,
якою саме має бути сім'я. У звичай-
ному дитячому будинку дитина від-
чуває свою неповноцінність, яку ли-
ше підсилює "ефект гуртожитку". То-
му замість "казарменого" способу
проживання виник "квартирний
стиль", який є родзинкою "Отчого До-
му". В кожній "квартирі" тут проживає
родина із двох батьків-вихователів та
7-10 дітей. Для того, щоб діти мали
правильне уявлення про життя сім'ї,
програмою передбачені чіткі принци-
пи, головними з яких є такі: тато по-

винен працювати на роботі, щоб за-
безпечувати сім'ю; мама займається
вихованням дітей; для допомоги ма-
мі у вихованні залучається няня-гу-
вернантка.

Перед створенням сім'ї батьки--
кандидати проходять співбесіду,
курс навчання і стажування, як вихо-
вателі в Центрі соціальної опіки дити-
ни, де і знайомляться з майбутніми
членами своєї сім'ї. Для новостворе-
ної сім'ї виділяється п'ятикімнатна
квартира в приміщенні програми сі-
мейного виховання "Отчого Дому".
Всі комунальні послуги: електрое-
нергію, газ, воду, сім'я оплачує із
власного бюджету. Діти разом із
батьками вчаться робити закупки

продуктів та товарів, готувати їсти,
доглядати за меншими дітьми та від-
почивати. У кожної сім'ї є своя зе-
мельна ділянка, де вони влітку виро-
щують городину і закривають кон-
сервацію на зиму. Відпочивати сім'ї
також їздять разом. 

Реалії сьогодення 

Мандруючи "Отчим домом", захо-
димо до "літописного" кабінету №11,
у якому у фотографіях та пам'ятних
нагородах по крихтах зібрана вся 23-
річна історія існування "Отчого До-
му".

На момент нашої зустрічі в "Отчо-
му Домі" перебуває 79 дітей. Зокре-
ма, тут проживають і діти-переселен-
ці з тимчасово окупованих територій.

Та найважливіше, звісно ж, так би
мовити, "за кулісами". Зазирнемо?
На сьогоднішній день в "Отчому До-
мі" втілюються в життя 20 різних
програм. Причому шість напрямів
очолюють колишні випускники, чим
тут надзвичайно пишаються. Бо пер-
спективність "Отчого Дому" є навіть в
тому, що саме його вихованці, які на
власному досвіді знають життя без-
притульних дітей, продовжують роз-
почату роботу. Взагалі ж успішну ро-
боту "Отчого Дому" забезпечують
близько 65 працівників та більше 200
волонтерів.  

- Ми живемо однією великою ро-
диною, - констатує пан Роман. - "От-
чий дім" - це не дитячий будинок. Це
цілісна система послідовних реабілі-
таційних програм із сімейною фор-
мою виховання та реабілітації. Мож-
ливо, ми - єдиний такий дитячий
центр, ідеологією якого є не система,
на орбіті якої дитина. У нас в центрі
саме дитина, а все інше - на її орбіті.
Ще одна відмінність полягає в тому,
що ми не тримаємо дітей. Адже жо-
ден найкращий дитячий будинок не
замінить дитині сім'ї. Дитина повинна
виховуватися в сім'ї, тому після всіх
реабілітаційних заходів бачимо для
неї лише два шляхи: або повернення
дитини у свою власну родину після
реабілітації, або, якщо це є неможли-
вим із різних причин, усиновлення. 

В "Отчому Домі" діють декілька
центрів, робота яких і забезпечує ре-
абілітування дитини. Це центр соці-
ально-психологічної реабілітації
(який має статус комунального зак-
ладу Київської обласної державної
адміністрації), центр сімейного вихо-
вання, центр матері і дитини (для ва-
гітних жінок, які не хочуть робити
аборт, але не мають можливості на-
родити дитину для себе та для ма-
мок, які пережили насилля зі своїми
малолітніми дітьми і втекли з дому),
молодіжний центр роботи з випус-
книками. Найближчим часом плану-
ється відкриття центру медико-пси-
хологічної реабілітації для дітей із ін-
валідністю.

Оскільки головне завдання вбача-
ється саме в необхідності дати дити-
ні можливість знайти себе в цьому
світі, тут успішно зарекомендувала
себе педагогічна реабілітація - автор-
ський проект "Отчого Дому", який
Академія педагогічних наук взяла під
свій патронат. 

21

22 стор.

дитячих надій
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Прикметним є те, що вихован-
ці "Отчого Дому" не лише самі

роблять добрі справи, а й спону-
кають до цього інших. А центром
цієї роботи є  "Скарбничка добрих
справ", яку очолює, після навчан-
ня в Німеччині та волонтерства в
Китаї, випускниця "Отчого Дому".
Відтак ви можете принести сюди
якісь вже непотрібні вам речі в
гарному стані. Які будуть передані
тим, хто має в них потребу або
продані за невеликі кошти. Які,
знову ж таки, підуть на більш мас-
штабну добру справу: на лікуван-
ня онкохворої дитини, на броне-
жилети  для воїнів ООС, тощо. 

Окремо варто згадати про
альянс "Україна без сиріт", який
утворився із 28 дитячих центрів,
відкритих у різних регіонах Укра-
їни. А починалося все із навчаль-
ного центру, який готував фахів-
ців для роботи з безпритульними
дітьми. Саме він став "батьком"
Міжнародного центру розвитку
лідерства, який працює в 32 краї-
нах. Оцей досвід альянсу "Україна
без сиріт" став при нагоді, коли
почали відкриватися інші подібні
альянси: "Білорусія без сиріт",
"Молдова без сиріт", "Румунія без
сиріт". Навіть народився рух "Світ
без сиріт", який зараз очолює ко-
лишній заступник Романа Кор-
нійка - Руслан Малюта.    

серед найближчих планів - відбу-
дувати довгобуд-"Колізей", в яко-
му, крім всього іншого, планується
розмістити басейн та сучасні тре-
нажерні зали. А ще - ресурсно-ін-
формаційний методичний центр,
який надавав би допомогу в об'єд-
нанні громади.

Звісно, одного лише бажання
та наполегливості для будь-якої
важливої справи замало. Успіх
"Отчого Дому" багато в чому зале-
жить від підтримки небайдужих
людей та тісної співпраці з ними
впродовж багатьох років. Саме на
їхню адресу висловлює слова
вдячності Роман Корнійко напри-
кінці нашої розмови. А список цих
помічників очолюють голова Киє-
во-Святошинської районної дер-
жавної адміністрації Мирослава
Смірнова, сільські голови Крюків-
щини та Святопетрівського Андрій
Кріпак та Антон Овсієнко, керів-
ник апарату Києво-Святошинської
районної ради Віра Кацап. 

Один із доказів 
прихильності небес

У народі недаремно вважається,
якщо справа дійсно богоугодна, то
вона отримає своє вище схвален-
ня. Під час нашої екскурсії "Отчим
Домом" я мимоволі дізнався як мі-
німум про одне із підтверджень ці-
єї тези.

- Цей рік ми розпочали театраль-
ною постановкою, яку показували
навіть в районній раді, - розповідає
Роман Іванович. - Сюжет її був осно-
ваний на реальних подіях із життя
дітей із "Отчого Дому". Об'єднуюче
начало - діти просять Бога, щоб він
дав їм сім'ю, і саме на Різдво ця мо-
литва-прохання отримує свою від-
повідь. Це те, що відбувалося на сце-
ні. Та справжнє диво трапилося в ре-
альному житті… 

Мій співрозмовник вказує на від-
повідне фото і продовжує:

- Практично за місяць ми здій-
снили 29 театральних постановок,
якими охопили приблизно 7 тисяч
дітей різних категорій: з кризових
сімей, дітей з інвалідністю... Цю пос-
тановку діти ставили з 19 грудня по
19 січня. І уявіть собі: за цей час 8 ді-
тей із цієї театральної трупи зали-
шили наш "Отчий Дім"; одна дитина
повернулася в реабілітовану біоло-
гічну сім'ю, а  семеро були усинов-
лені…

Радислав Кокодзей

20, 21 стор.
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Групові заняття, в першу
чергу, дають можливість зміц-
нити серцево-судинну систему,
поліпшити м'язову витрива-
лість і силу, розвинути коорди-
націю і гнучкість вашого тіла, і
звичайно ж позбавитися від
зайвої ваги. 

Світ фітнесу доволі швид-
ко розвивається, постійно
з'являються нові тренди: по-
чинаючи від запальної Zum-
ba, завершуючи Pump трену-
ванням (силове), під час яко-
го використовується спеці-
альних гриф, який має вагу
від 2 до 18 кг.

Цього разу ми вирішили роз-
казати вам про Стретчинг, в нас-
тупному номері про інше цікаве
групове заняття. 

Тож, поїхали

Stretching - це програма,
спрямована на розтягнення
м'язів всього тіла, на розвиток
гнучкості, рухливості суглобів,
поліпшення міжм'язової коор-
динації, релаксацію, відновлен-
ня м'язів після інтенсивного
тренування та ін. 

Отже, регулярні вправи 
на гнучкість і розтяжку це:

• опрацювання всіх м'язів тіла, на-
віть тих, які під час звичайних за-
нять у фітнес-залі не працюють;
• усунення напруги й больових
відчуттів у різних частинах тіла
шляхом зняття м'язових і нерво-
вих блоків;

• стимуляція серцево-судинної
системи: особливо корисна в
цьому сенсі активація перифе-
ричних артерій і вен, що усуває
застійні явища і запобігає таким
хворобам як атеросклероз,
тромбоз;

• омолодження тіла шляхом повер-
нення йому природної гнучкості;
• завжди пряма постава і підтяг-
нутий, стрункий вид;
• поліпшення настрою, підви-
щення самооцінки, відчуття ком-
форту і задоволення.

Стретчингом можна займати-
ся в будь-який час дня, а також
між силовими та кардіотренуван-
нями. Через місяць після початку
занять ви відкриєте абсолютно
нові можливості свого тіла, про
які раніше і не підозрювали.

Радимо обов'язково спробу-
вати це групове заняття в наших
фітнес-клубах.

Для високого рівня підготов-
ки, або якщо у Вас уже є хороша
розтяжка, рекомендуємо спеці-
альну міні-групу Stretching PRO.

Для кожного, хто скаже, де
побачив публікацію про Стрет-
чинг, пробне групове заняття -
безкоштовно.

c. Софіївська Борщагівка,
вул. Л. Українки, 12

(093)154-0-967 (067)611-0-999
вул. Братська, 24

(067)325-3-936 (067)373-3-031

facebook.com/sofiyasport

instagram.com/sofyasport

Т
ільки 

тут ви

отримаєте позитив

ний емоційний заряд, і

результат не змусить

себе чекати.

Чому варто
ггррууппооввіі  

Софія Sport" Groups: Stretching
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Анталійське узбережжя, Туреччина − 
гостинна класика!

Вильоти кожен день, 2 години в дорозі - і ви на Се-
редземному морі!

Хочемо звернути вашу увагу на регіон Кемер - пляжі
вкриті галькою, за рахунок цього найчистіше море. Та-
кож завдяки великій кількості зелені і горам дуже ма-
льовнича місцевість і неймовірні пейзажі.

Готель Ak−ka Alinda Hotel 5 *, 
Кемер, перша лінія, вильоти в червні, 7 ночей, харчу-

вання "все включено",
2 дорослих - 39000 грн,
2 дорослих + 1 дитина до 12 років - 44900 грн.
Вартість за повний пакет послуг на сім'ю.
Коментар "Турбюро Сорока": "Готель вирізняє якіс-

ний менеджмент і уважний персонал. Компактна зеле-
на територія, різноманітне харчування і напої протягом
усього дня. Міні-клуб і активна анімація для дітей. Піс-
ля відвідин цього готелю туристи стають постійними
гостями та повертаються щороку або радять друзям.
Проінспектовано "Турбюро Сорока" в травні 2018 року".

Сонячна Болгарія
представлена великою різноманітністю ку-

рортів на будь-який смак і бюджет, країна про-
понує туристам незабутній відпочинок на золо-
тих пляжах Чорноморського узбережжя. Голов-
на перевага - це клімат, схожий з українським,
тому акліматизації зовсім немає.

Вильоти 3 рази на тиждень в два аеропорти, тому ре-
комендуємо заздалегідь бронювати відпочинок за цим
напрямком. У дорозі лише 1 год. 20 хв.

Літо  час
Під

го
туйся і вибери
свій напрямок
для відпочинку
в цьому році!

Прислухайся до порад професіоналів!
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Улюблений курорт "Турбюро Сорока" 
і наших туристів − “Несебр”

вирізняється тим, що в пішій доступності від готелів
є Старе місто з унікальними вуличками і церквами, при-
ємною можливістю повечеряти свіжими морепродук-
тами з видом на море і зробити цікавий шопінг. Не дар-
ма це місто внесли до списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО.

Готель Arsena 4 *, 
перша лінія, вильоти в червні, 7 ночей, харчування

"все включено", 2 дорослих - 30380 грн, 2 дорослих + 1
дитина до 12 років - 36200 грн.

Вартість за повний пакет послуг на сім'ю.
Коментар "Турбюро Сорока": "Ви отримаєте більше ніж

очікуєте - перевірено "Турбюро Сорока" в серпні 2018 ро-
ку. Захід у воду дуже зручний - пологий пісок, широкий
пляж, відстань між лежаками велика, входять у вартість.
Харчування смачне, різноманітне, багато фруктів, моро-
зиво протягом дня. Ввечері є міні-диско для діточок. Од-
нозначно в Туреччині готель рівня 4 * з таким сервісом
не підібрати. Дуже хороший варіант - ціна/якість".

К ожна подорож унікальна, але головна задача
відпустки - це повноцінний відпочинок, віднов-

лення сил і нові враження для кожного члена сім'ї. На-
ше туристичне агентство "Турбюро Сорока" в підборі
турів завжди керується принципом "З любов'ю до лю-
дей та подорожей", ми ретельно підбираємо варіанти
відпочинку для наших туристів, збираємо живі відгу-
ки, фото та перевіряємо самі всі популярні курорти.

Будемо раді бачити вас серед наших туристів!

ввііддппууссттоокк!!



ПП ершою рекомендуємо стрічку
українського режисера Романа

Бондарчука "Вулкан". Цей фільм за-
хідні кінокритики порівнюють із ро-
ботами Девіда Лінча та Еміра Кусту-
ріци. Спільний українсько-німецько-
монакський проект показали на 45
фестивалях, на яких він здобув сім
престижних премій.  

Події фільму розгортаються у не-
величкому містечку на півдні Украї-
ни, де нема "ні зарплати, ні прези-
дента, ні міліції". Київський перекла-
дач Лукас опинився в глухій провін-
ції через серію неприємних обста-
вин.  Киянин стикається з абсолют-
но незрозумілим та новим всесві-
том, у якому життя здається абсур-
дним.  Незважаючи на свою почат-
кову неприязнь, Лукас не тільки по-
чав захоплюватись новими знайо-
мими, але й зумів подивитись на
звичні речі зовсім по-іншому. 

ЧЧ уттєва мелодрама "За п'ять
кроків до кохання" розпові-

дає про двох підлітків, які позна-
йомились у клініці, де проходять
лікування. Через хворобу - кіс-

тозний фіброз - вони не можуть
наближатись один до одного
ближче, ніж на 5 кроків. Будь-яка
найменша інфекція, яка незначна
для здорової людини, може стати
смертельною. Закохані знахо-
дяться, мов у ковпаку, навіть лег-
кий дотик для них - табу! Але лю-
бов не знає кордонів. Чи зможуть
Стелла та Вілл протистояти  спо-
кусі і не порушити правила вижи-
вання, які диктує їм небезпечна
хвороба?

СС упергеройський блокбастер
"Месники: Завершення" з'я-

виться в українському прокаті 25
квітня. Це одна із найочікуваніших
кінопрем'єр квітня. 

Четверта за рахунком стрічка
"Месники: Завершення" стане фі-
нальною частиною історії у Всесвіті
Marvel. Вона збере всіх супергеро-
їв! Навіть якщо ви не фанат Месни-
ків, вам, напевно, буде цікаво діз-
натися, чим все-таки закінчиться
ця епопея. 

Вціліла команда Месників і
їх союзники намагаються роз-
робити новий хитрий план,
щоб здолати Таноса. Чи вдас-
ться супергероям зупинити то-
го, хто заволодів Каменем
Нескінченності і знищив поло-
вину Всесвіту? Чи зможе ви-
жити людство у цьому мас-
штабному протистоянні?

ЯЯ скравою й легкою коме-
дією "Шахрайки" з чудовим

акторським дуетом Ребел Віл-
сон і Енн Хетеуей радимо насо-
лодитись на початку травня.

Це історія двох відчайдуш-
них шахрайок, які спокуша-
ють, а потім "обчищають" чо-
ловіків. Дівчата чудово допов-
нюють одна одну, хоча вико-
ристовують в роботі проти-
лежні методи. Одна ретельно
планує всі свої афери, інша
вибирає швидкі справи і мит-
тєвий дохід. Але одного разу
їм доведеться зіткнутися з
незвичним "клієнтом" -  моло-
дим та наївним комп'ютерним
генієм-мільйонером.

Фільми, які дарують
весняний настрій

Кіноафіша

Цікавими кі

ноновинками

можна "посмакувати"

наприкінці квітня та на по

чатку травня. Варіантів

вистачить і для гурманів

українського кіно, і для

поціновувачів закор

донного кінопро

дукту.
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НН аші кухарі ідеально
поєднали натураль-

ні прянощі та спеції,
вибрали якісну свини-
ну, додали часточку
своєї любові і створили

цей шедевр! Гостинно
запрошуємо Вас насоло-

дитися нашими стравами!

Інгредієнти:

свинячі ребра, сіль, перець,
гірчиця, чебрець, розмарин,
часник, мед, шафран.

Технологія приготу

вання:

Свинячі ребра маринуємо, запікає-
мо в духовці при температурі 180
градусів 2,5 години.

"Золотий

Дуб" 

запрошує Вас скуштувати

новинку  запечену корону із

свинячих реберець. Завдяки

тривалим  експериментам,

ми змогли надати цій

страві довершений

смак.

і з  с вин ячих р еб ерець

ЗЗааппееччееннаа корона
Рецепт номера

067.238.80.80

zolotoydyb.com.ua

с. Крюківщина,  

вул. Г. Мальцева
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У виконанні кухаря ресторану

"Золотий Дуб"  Ілони Карпюк



ОВЕН
У травні Овнам варто не розповідати про

свої плани.  Сміливо беріть ініціативу у свої ру-
ки, у перспективі це окупиться сповна. Непри-
ємних сюрпризів не буде, тому будуйте плани
на майбутнє. Можливо близькі люди змусять
трохи похвилюватися, тому надайте їм допомо-
гу. На початку травня доведеться гарно попра-
цювати, однак у другій половині місяця можна
трохи розслабитися.

БЛИЗНЮКИ
Близнюкам слід взяти відпустку, або
хоча б кілька днів відпочити на приро-

ді. Адже є ймовірність перевтоми протягом пер-
шої половини місяця і нервового перенапружен-
ня. Тому необхідна зміна обстановки. Не варто
економити у витратах на себе. Використовуйте
мозковий штурм у вирішенні завдань, які раніше
відкладалися до ліпших часів. 
Місяць сприяє вирішенню сімейних проблем.
Ви зможете знайти компромісне рішення. 

РАК
У Раків час вигідних знайомств. Реа-
лізація домовленостей із новими пар-

тнерами призведе до якісного ривка у справах.
Будь-які контакти Раків у цьому місяці прирече-
ні на успіх.
У другій половині травня варто зайнятися своїм
здоров'ям. Обстежте організм, щоб уникнути
проблем у подальшому. У родинних стосунках
все гаразд. Потурбуйтеся про старших родичів,
вони цього потребують. 

ЛЕВ
Для Левів - це місяць перезаванта-
ження відносин. Слід розвиватися у

новому напрямку, це стосується і особистого
життя. У середині місяця вас відвідає натхнен-
ня, буде бажання зайнятися діяльністю в галузі
мистецтва. У вас це чудово вийде. 
Не відкладайте важливі розмови на кінець мі-

сяця. Треба зробити рішучий крок у з'ясуванні
стосунків зі своєю другою половинкою.  
Уникайте перенапруги. Цього місяця вам необ-
хідні дихальні вправи і медитація. 

ДIВА
Дівам у травні щаститиме. Лише у се-
редині місяця вам слід зробити ривок

до наміченої мети, а далі все буде гаразд. Дів
порадують творчі і ділові союзи з Терезами і Во-
доліями. Слід очікувати на реалізацію вигідних
домовленостей і проектів.
Меркурій у травні допоможе Дівам в усьому,
що стосується торгівлі та спілкування. Можли-
ве встановлення нових контактів, в тому числі й
на любовному фронті. 

ТЕРЕЗИ
Терезiв у травні чекає важливе знайомс-

тво. Запланована на цей місяць справа пройде
вдало, до того ж принесе гарні дивіденди, але
представникам цього знака необхідно все ре-
тельно обміркувати. 
Зверніть увагу на здоров'я, ведіть здоровий
спосіб життя. Є ймовірність респіраторних
захворювань. В цілому ж вам необхідні фі-
зичні навантаження і будь-які силові вправи.
Вони допоможуть відволіктися від розумо-
вого напруження. 

СКОРПIОН
Скорпіони в травні проявлятимуть
альтруїзм і турботу про близьких.

Прекрасні перспективи в особистому жит-
ті і громадській діяльності відкриваються
у тих Скорпіонів, хто готовий до діалогу.  У
середині місяця Скорпіони зможуть ско-
ристатися плодами своїх добрих намірів і
поривів. Намагайтеся не перегнути пали-
цю і не пропустити симптоми власної пе-
ревтоми. 
Не змішуйте особисте життя з професійним.
Не витрачайте більше запланованого. І завжди
пам'ятайте про десять біблійних заповідей. 

СТРIЛЕЦЬ
Для Стрільців цей місяць стане часом

укладання важливих угод і великих поку-
пок. На вас чекає професійне визнання.
Але треба все ще раз зважити, а потім
скріпити себе договірними обов'язками.
Інтуїція і тверезий розрахунок не підве-
дуть. Є ймовірність кар'єрного росту.
Ініціативу слід проявити у всіх сферах
життя.  Але всі витрати і зусилля Стрільців
окупляться. Не відмовляйтеся від запро-
шень на заходи та зустрічі. 

КОЗЕРІГ
Козерогам  не слід приймати по-
дії, що відбуватимуться у травні,

близько до серця, бо частина з них вияв-
ляться не такими значними, як передбача-
лося. Але це стане зрозуміло лише в сере-
дині місяця. Намагайтеся не розпорошу-
ватися, зайвий раз хвилюватися, інакше
можете не помітити дійсно важливу по-
дію, яка має відбутися і позитивно вплине
на ваше матеріальне становище.  Таланти
і працьовитість Козерогів будуть затребу-
вані протягом усього місяця.

ВОДОЛІЙ
Водоліям у травні не варто за-
гострювати відносини з оточую-

чими. У цьому місяці не проявляйте аг-
ресію, спробуйте відійти на другий
план. Вам вдасться вирішити проблеми,
якщо опоненти зрозуміють, що ви на-
лаштовані привітно, готові слухати їх
аргументи. 
Першу половину травня слід використати
на налагодження нових зв'язків і зміцнен-
ня старих. Водоліям слід подумати про
особисте життя і взаємини у родині. Про-
демонструйте всю пристрасність натури
своїм коханим.

РИБИ
Рибам  варто більше уваги приді-
лити власній особі. Настав час би-

ти байдики, проведіть його з користю для
себе. Зустріньтесь з друзями, відвідайте
сімейного лікаря або займіться медита-
цією. Будь-яке занурення всередину себе і
ревізія самосвідомості будуть дуже ко-
рисні. Використовуйте травень як плат-
форму і підготовку для вдалого старту в
найближчому майбутньому.  Останні дні
травня принесуть відчуття стабільності і
готовності до нових звершень. Це стосу-
ється і особистого життя. 

Тельцям доведеться відпові
дати за вчинки минулих ро
ків, щоб назавжди забути
старе. До середини травня
все налагодиться, можна бу
де розслабитися і щось
придбати для душі. 
Фінансові та комерційні пи
тання ліпше вирішити в пер
шій половині місяця. Не вар
то укладати угоди з малозна
йомими людьми.  Зі здо
ров'ям буде все горазд.  
А ще чекайте на збільшення
зарплати або отримання ін
ших приємних бонусів.

ТТ ЕЕ ЛЛ ЕЕЦЦЬЬ
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Т радиційно, як метелики на во-
гонь, злітаються вони у місця

сили у Вальпургієву ніч, напередод-
ні 1-го травня, на свята Івана Купала
і Петра та Павла. Найзнаменитіша
Лиса гора біля Флорівського монас-
тиря, яку ще називають Замкова,
Кирилівка, Флорівська, Хоревиця. 

А зайти на неї можна з боку
жіночої обителі, яка вперше зга-
дується ще в рукописах XV століт-
тя. Тут зберіглося й донині діюче
джерело. Тож, попивши святої во-
дички, піднімаємося колись погре-
бальною дорогою, а нині невелич-
кою стежиною до розореного кла-
довища на Лисій горі.

Звідти відкривається прекрасний
вид на старовинний Поділ, але ми
прямуємо до сходів, що ведуть на
Андріївський узвіз. Вулиця має 38
будинків, три з яких під номером 13
(13, 13 а, 13 б). Біля будинку № 13
присів на лавочці Михайло Булга-
ков, один із наймістичніших пись-
менників ХХ століття. Здається, що
саме зараз він розмірковує над сю-
жетом "Білої гвардії" - свого першо-
го київського роману, який написав
саме тут, в будинку, де нині музей
митця. Це пізніше з'явиться "Май-
стер і Маргарита", в якому теж неод-
норазово згадується його улюбле-
ний Київ. Нині складно уявити, а ще
років 30-35 тому за ознайомлення з
творчістю Михайла Афанасійовича
можна було потрапити за грати, бо
він вважався антирадянським пись-
менником - і дістати його твори,
набрані на друкарській машинці, бу-
ло дуже непросто.

Поряд побудований у стилі бри-
танської готики Замок Річарда

Левине Серце, споруджений на за-
мовлення Дмитра Орлова на початку
XX століття. До речі, це було само-
вільне будівництво, а тому господа-
рю довелося заплатити чимало хаба-
рів, щоб його узаконити. У 1904 році
будівництво добігало кінця, але не-
сподівана пожежа залишила від бу-
динку тільки стіни. Ходили чутки, що
Орлов був дуже скупим і не розраху-
вався в повній мірі з будівельниками,
які помстилися роботодавцю і під-
клали в димохід яєчну шкаралупу,
що створювала страшні звуки. 

Господар планував зробити замок
прибутковим будинком і отримувати
прибуток від здавання в оренду квар-
тир. Та не так сталося, як гадалося. У
1908 році Орлов набрався кредитів
під заставу будинку, але був убитий
невідомими. Вдова не змогла розра-
хуватися з боргами, й продала замок.
Але жоден господар надовго не зат-
римувався. Тут чути було стогони,

Історичні паралелі

Містичний

Де
ще є

аж дев'ять Ли
сих гір, на яких

час від часу зби
раються відьми

на свої шаба
ші?

Нині Київ найчастіше асоціюється з

дивовижним зникненням величезних

коштів, які виділяються на найрізнома

нітніші інфраструктурні проекти. І це

зрозуміло, адже столиця  одне з найміс

тичніших міст Європи. 
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плач, виття і таємничі кроки. Кажуть,
що жителі Замку Річарда та прилег-
лих будинків постійно скаржилися на
нездужання та на дивні укуси.
Тому за наказом губернатора
ночами на Андріївському уз-
возі стали чергувати поліцей-
ські. Якось вночі один із них
помітив тінь привиду, що ви-
летів із вікна вежі замку. Він
вистрілив у нього кулею, яка
була окроплена святою во-
дою, й після цього жителів пе-
рестали турбувати примари.

А у будинку на Андріївсько-
му узвозі, 17 жив відомий на
весь Київ "святий лікар" Фео-
філ Яновський, який лікував не лише
заможних киян, а й бідноту, купував
для неї за власний кошт необхідні лі-
ки. Одного разу до нього прийшла
дівчина, яка дуже просила допомог-
ти хворій матері. Коли ж лікар наві-
дався до жінки, з'ясувалося, що її
донька померла ще рік тому. Тоді
Ф. Яновський і зрозумів, що до нього
завітав привид дівчинки. Після цієї іс-
торії лікар кілька днів не міг прийма-
ти пацієнтів.

Спустившись на Поділ, слід поми-
луватися фонтаном “Самсон” на Кон-
трактовій площі, адже це один із най-
давніших фонтанів Києва. Побутує
думка, що його перший варіант було
зведено ще за часів Київської Русі.
Вважається, хто вип'є води з цього
фонтана, назавжди залишиться в
Києві, але нині воду спочатку слід
профільтрувати.

Також варто зайти у церкву свято-
го Іллі Пророка - це найперша відома
в Києві християнська церква, згадка
про яку зустрічається у документі за
944 рік. Дехто вважає, що саме звід-
си пішло хрещення Русі. Але кам'яна

Іллінська церква збудована в 1692
році, і зараз це один із найстаріших
храмів Подолу. 

Восени 1770 року до Києва приї-
хав Григорій Сковорода. Прогулюю-
чись містом, він раптово зупинився і
промовив: "Пахне смертю". Того ж
дня філософ залишив Київ, а вже на
наступний місто закрили на карантин
через епідемію чуми, яка тривала до
грудня 1771-го року. Деякі дані свід-
чать, що дві третини киян стали її
жертвами. 

Люди були у відчаї, вони підкида-
ли своїх мертвих в інші двори. Та
якось до магістрату прийшов поло-
нений турок і пообіцяв зупинити епі-
демію. Йому наснилося, що для цьо-
го треба в київському православному
храмі провести службу на честь Ал-
лаха і пророка Магомета. Служба
пройшла саме в Іллінській церкві і
епідемія припинилась.

На Майдані Незалежності теж є
містичне місце - це будівля Голов-
поштамту. Колись тут стояв будинок
Ольги Дякової. Жінка полюбляла спі-
ритичні сеанси.

І ось після чергового викликання
духів у будинку Ольги почали пере-
суватись меблі і літати предмети. Пе-
релякана жінка покликала священи-
ка. Той старанно прочитав молитви,
але ситуація не змінилася. Мешкан-
ці викликали жандармів, але і ті не
змогли допомогти. Тому опечатали
житло і склали протокол від 16 лис-
топада 1902 року, тим самим впер-
ше задокументувавши явище пол-
тергейсту у столиці Південного

краю.

У1941 році доходний будинок Дя-
кової був зруйнований. Пізніше

було збудовано Головпоштамт, але й
донині це місце вважається нечис-
тим. 

Ще один привид жив у будинку
поміщика Сулими на вулиці Люте-
ранській,16, що на Печерських Лип-
ках. Після смерті господаря, його
вдова Уляна Степанівна вирішила
вийти заміж вдруге за генерала Ми-
колу Ловцова. І після цього у будівлі
з'явився привид власника будинку,
який зник лише тоді, коли у цій спо-
руді відкрили  притулок для бідних.
Але до 1868 року тут було чути дивні
звуки, предмети падали самі по собі,
а взимку сталася пожежа й будинок
майже повністю згорів.

І наостанок про пророцтво Врубе-
ля. У 1884 році художник приїхав до
Києва на запрошення професора
А. Прахова, щоб розписувати Кири-
лівську церкву.

Коли запитав, як дістатися до Ки-
рилівської церкви, то почув у відпо-
відь: "Вам треба в психіатричну лікар-
ню?". Адже Кирилівська церква, як
відомо, знаходиться поруч із психлі-
карнею.

Почуті на вокзалі слова стали про-
роцтвом, адже Михайло Врубель за-
кінчив життя саме в київській психлі-
карні.
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