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FF acebook вже давно
увійшов в наші будні,

як щось необхідне. Необ-
хідне для розваги, спілку-
вання та навіть вирішення
будь-яких проблем.

Саме це можна побачити у
групі "Боярка Love". Ось що
про неї розповідає власник ко-
м'юніті Олександр Підручний:

- Людям необхідні подібні
спільноти. Тут можна попро-
сити допомоги або поради.

Продати товари та послуги, придбати щось корисне. Люди
спілкуються, висловлюють свою громадянську позицію,
просто жартують та знайомляться.

У Боярському краєзнавчому
музеї знову свято мистецтва - 23

березня о 13
годині тут від-
будеться від-
криття персо-
нальної вистав-
ки Оксани Лу-
пич "Зв'язок
Часів".

Нині художни-
ця, за плечима
якої численні пер-
сональні та колек-
тивні виставки,

мешкає у Києві, але коріння роду її са-
ме у Боярці, а тому заклад культури
зміг придбати її роботу "Дерево Кохан-
ня", яка без сумніву прикрасить пос-
тійну експозицію музею.

Новини району

""ЗЗвв''яяззоокк  ч а с і в ""
О кс ани  Луп и ч

ВВ ідтепер, щоб поринути
у дивовижний VR-світ

не потрібно їхати до сто-
лиці. Новий клуб вірту-
альної реальності від-
крив свої двері для ша-
нувальників сучасних
розваг у Вишневому ще
на початку березня. 

Серед його відвідува-
чів найбільшою популяр-

ністю користуються відомі
ігри "ELVEN ASSASSIN" (ко-
ристувачі по-простому нази-

"Боярка Love" � ооссееррееддоокк
ссппііллккуувваанннняя ддлляя  всього району



Х очете від�
чути себе 

супергероєм, перевтіли�
тися у представника найди�

вовижнішої професії або за�
нуритися в глибини океану?
Легко! Мандрівка до  вірту�

альної реальності дозво�
лить вам здійснити всі ці

перетворення за лі�
чені хвилини.

ММаагг ііяя віртуальної
12, 13 стор.



вають її "Лучники") та  "BEAT SA-
BER", під час якої гравець світо-
вими мечами розрізає блоки-но-
ти, що летять на нього. Правиль-
но зіграна послідовність блоків
перетворюється на музику. 

А ось діти (до речі, клуб мож-
на відвідувати тільки з 12 років)
щонайбільше вподобали попу-
лярні ігри  "Job Simulator", "Super
Hot", "Gun's Stories". 

У VR-клубі тебе охоплює
особливе відчуття. Щойно ти
одягаєш спеціальний шлем, та
загорається екран, як світ довко-
ла тебе докорінно змінюється.
Звичайний пульт перетворюєть-
ся на лук чи-то світовий меч - а
головне тебе цілком полонить ін-
ша, яскрава та захоплива реаль-
ність, яка змушує, затамувавши
подих,  підкоритися правилам  її
величності гри. Перевага таких
сеансів - можливість рухатися та

максимально в дії проявляти
свої емоції.   

Тож не дивно, що кожен, хто
хоч раз здійснив мандрівку до
віртуальної реальності, неодмін-
но захоче телепортуватися  в за-
хоплюючий світ знову. Не віри-
те?! Переконайтеся самі.  

5

АА дже лише у цьому казковому,
мальовничому селі з багато-

віковою історією, за своє захоп-
лення можна отримати ще й чима-
лі гроші.

Вже оголошено третій Міжна-
родний конкурс карикатур "Бобри
сміються" й до 1 червня можна

надсилати свої роботи в
оргкомітет. 

Призовий фонд - 2000 євро
вже чекає на переможця, якого
буде оголошено 7 вересня під

час традиційного Бобрицького
ярмарку.

Придумуйте сюжет, малюйте,
оригінальністю дивуйте - й поїде-
те з ярмарку з вдалими покупка-
ми і з чесно заробленими гроши-
ма. Адже подарований гарний
настрій теж чогось та вартує.

Карикатури надсилайте за ад-
ресою: III Міжнародний конкурс
карикатур "Бобри сміються". Ву-
лиця Набережна, 27, с. Бобриця,
Києво-Святошинський район, Ки-
ївська обл, 08142.

У вас відмінне
почуття гумору

й ви вмієте тримати в ру�
ках олівець чи пензлик, ви
створюєте оригінальні ма�
люнки, які викликають щи�

ру усмішку знайомих і
друзів, тоді вам у Боб�

рицю.

ббооббрріівв

реальності

Насмішіть 

Потрапити до VR-клубу можна за
попереднім записом  за телефоном: 

068-400-47-47 
або залишити заявку 

на сайті: Vr-club.com.ua.

Графік роботи: 
Пн - Нд, 12:00-22:00, 

vr.club.com.ua@gmail.com, 
FB / vrclub.ua 

Адреса клубу: м. Вишневе, 
вул. Святошинська, 38



Про талановиту та непересічну
жінку, яка мешкає поряд із нами,
більше вирішили довідатися жур-
налісти нашого видання. Зна-
йомство з Вікторією видалося
напрочуд цікавим та душевним. 

Вона народилася в м. Прилуки
Чернігівської області. Точніше - в
музиці місяця жовтня… Її назва-
ли Вікторією. В 16 років вона ви-
рушила підкоряти столицю. Де
знайшла себе…

Буквально із перших хвилин
розмови особисто мене вразила
колосальна емоційність і глибока
аналітика моєї співрозмовниці,
цілком природна й щира розку-
тість без будь-якого епатажного
позування, і вміння надзвичайно
точно висловити свої думки. При
цьому про себе Вікторія Уварова
говорить коротко: "Я - співачка,
викладач, композитор і учасник
"Голос країни"-9". Та, як з'ясувало-
ся, для цієї дуже емоційної, енер-
гійної та чарівної жінки, яка нена-
че зіткана з музики, саме це і є
найголовнішим. Зважаючи на те,
що наше знайомство відбулося
на її робочому місці - в затишно-

му кабінеті-студії "Talant school", -
музика й стала головною темою
нашого  спілкування.

- Відкриття себе у кожного
відбувається по-своєму. Як Ви
відкрили музику в собі і знайшли
себе в музиці?

- Та я в ній просто народилася.
Моя мама - раціонально мисля-
чий працівник відділу субсидій і
при цьому - організатор всіх най-
фантастичніших задумів. А тато -
емоційний музикант і втілювач у
життя маминих ідей. Наше по-
мешкання часів мого дитинства -
це тусовка  талановитих авторів і
виконавців, яких офіційно не виз-

Знай наших

Я скравий
виступ 

жительки Святопетрів�
ського Вікторії Уварової на

"Голосі країни"�9 під час "слі�
пих прослуховувань" розвер�
нув крісла трьох тренерів та

викликав шквал позитив�
них відгуків.

Народжена
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навали і навіть забороняли в Ра-
дянському Союзі, але які були
справжніми кумирами шануваль-
ників музики андеграунд. Я росла
в сім'ї, де постійно звучав "Deep
Purple" та інші дійсно фірмові ре-
чі, і ніколи - Пугачова та "Самоцвє-
ти". Тож не дивно, що вже в 7 ро-
ків я виступала. Відтак із самого
дитинства не з чуток знаю, що та-
ке адреналін сцени.

- Кого ж Ви вважаєте своїми
вчителями?

- По факту мій учитель - народ-
ний артист України Микола Моз-
говий. Але, так би мовити, "стави-
ли голос" мені Вітні Х'юстон,  Се-
лін Діон, Марая Кері та Крістіна
Агілера. На них я рівнялася, мені
дуже подобалася ця музика, коли
співає не голос, а сама душа. Бо
для мене дуже важливим завжди
було і є саме те, що людина несе
в цей світ. 

- Які етапи свого професійного
становлення Ви вважаєте найго-
ловнішими?

- Їх - декілька, але цей перелік
продовжує поповнюватися. Звіс-
но, закінчила музичну школу. У
2001 році стала переможцем кон-
курсу "Червона рута", після чого
організатори запросили до Києва
на навчання в приватній школі.
Після закриття проекту через
припинення фінансування, вирі-
шила здобути вищу освіту. Во-
лею долі вступила до Національ-
ного педагогічного університету
ім. М.П. Драгоманова, який закін-
чила у 2005 році за фахом "педа-
гог по вокалу і художнє мистец-
тво" і в якому зараз викладаю,
відкривши для себе ще один ду-
же важливий, потрібний і цікавий
напрям самореалізації. При цьо-
му я є лауреатом і призером-пе-
реможцем 37 всеукраїнських та
міжнародних престижних кон-
курсів і фестивалів. Що теж вва-

жаю важливим. Адже  конкурси,
в яких ти самореалізуєшся, допо-
магають зрозуміти, що ти чогось
таки вартий, а вагома думка ком-
петентного журі є запорукою
впевненості у власних силах.

- А наступним етапом стала
участь у "Голосі країни"… Як
з'явилося таке рішення?

- Із запитання моєї учениці, -
сміється Вікторія, - яку я готувала
до участі в "Голосі". Готувалися ми
дуже серйозно, і я була цілком за-
доволена результатом нашої
спільної праці. Так от саме вона
мене і запитала: "А чому ти не
йдеш на цей конкурс?" Це запи-
тання було для мене зовсім не-
сподіваним.  Маючи за плечима
стільки солідних конкурсів, я чу-
дово пам'ятаю, який це стрес…
Та все ж таки зважилася, вважаю-
чи це своєрідним джек-потом до-
лі. Та, як би там не було, саме за-
питання моєї учениці змусило ме-
не залишити свою "зону комфор-
ту" і таки вийти на конкурс.

- Як Ви обирали пісню на кон-
курс?

- Це дійсно було непросто. Та
рішення прийшло ніби якесь одк-
ровення згори, і пісню я зробила
буквально за два дні до прослухо-
вування. Розумієте, "Голос країни"
- це таке собі загальномасштабне
і надзвичайно престижне карао-
ке, на якому учасники незліченну
кількість разів переспівують відо-
мі хітові пісні. За що виконавці от-
римують суб'єктивну оцінку суд-
дів - таких же людей, як і ми: зі
своїми смаками та уподобання-
ми. Тому конкурс - це не панацея,
а лотерея, в якій виграш зале-
жить не тільки і не стільки від те-
бе, а від величезної кількості різ-
номанітних факторів. Одним із
яких є і вибір пісні. Відтак, проа-
налізувавши різні конкурси, я
зрозуміла, що треба співати щось

близьке і зрозуміле людям. Поча-
ла з відпрацювання англійських
пісень. Аж раптом - думка, що
треба співати саме рідною мо-
вою, змусила мене просуватися в
іншому напрямку. І прийшло рі-
шення. Мій вибір випав на  пісню
Гайтани "Не йди". Та під час репе-
тицій від мого чоловіка - Євгена
Уварова, який працює з Гайтаною
- чула лише критику. Ну от не так
я співаю, і все! Врешті-решт я
створила свій кавер на цю пісню,
в який вклала свої  ходи,  пасажі,
подачу,  стиль. Мабуть (авт.: смі-
ється) спрацював зв'язок із кос-
мосом. Навіть чоловікові сподо-
балося! Відтак пісню Гайтани "Не
йди" я виконала в її аранжуванні,
але в своїй інтерпретації.

- Ви також відомі як викладач
вокалу Наталії Могилевської…
Хто кого знайшов? 

- Мабуть, таки вона мене. Точ-
ніше, нас звів випадок. Ось тут, в
цьому кабінеті, я сиділа і приду-
мувала для діток вправи з вока-
лу. Раптом відкриваються двері і
вбігає Наташа, на чиї концерти я
ще малою ходила і під пісні якої
витанцьовувала (як з'ясувалося,
вона подумала, що тут займа-
ється якась учениця). Обміняли-
ся кількома фразами, і Наталя
раптом говорить: "Слухай, я тут
записую одну пісню. Чи можу я
прийти до тебе на заняття?" Для
мене це було те ж саме, якби до
Наталії Могилевської прийшла
вчитися, наприклад, Алла Пуга-
чова. Тому я дуже нервувала, ко-
ли вперше їхала до неї на урок.
Ось так, зовсім випадково, по-
знайомилися. А працювали ми
над піснею Кузьми "Дар", і мені
здається, що у нас вийшло. Ця
пісня не тусовочно-дискотечна,
а ексклюзивна і дуже глибока. Я
рада, що мені довелося працю-
вати саме з цим матеріалом і
співпрацювати з Наталією.

- Яке найбільше відкриття зро-
били Ви особисто для себе під
час участі в "Голосі країни"?

ппіідд  ззііррккооюю Перемоги

7
8 стор.
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Наприклад, раніше все вирішували
канали і програми: будеш ти там
співати, чи ні. Тому існувало два
шляхи: або заносити солідну суму
грошей, або зробити дійсно щось
незвичайне і надзвичайне, щоб то-
бою зацікавилися і повірили в тебе.
Перший шлях був легшим. Але у
час Інтернету гроші для популяр-
ності та "розкрути" практично втра-
тили свою вирішальну роль. Зараз
розумію, що другий шлях  - склад-
ніший, але набагато корисніший. І в
першу чергу для самого себе. Тому
в черговий раз впевнилася, що пра-
цювати потрібно кожного дня. І
треба діяти. 

- А в чому полягає найбіль-
ший парадокс популяризації
творчості?

- Щоб тебе знали, потрібно,
крім всього іншого, активно відві-
дувати різноманітні мистецькі ту-
совки та вечірки. Але разом із цим
ти від цього стомлюєшся і види-
хаєшся. Тобто, це гальмує твій
професійний розвиток і  зростан-
ня. В результаті творчість не вихо-
дить, "пробуксовує". Зробив щось,
протестував на людях - а воно не
йде. Точніше - йде, але лише в
певних колах. В такі періоди я зо-
середжуюся на роботі в своєму
кабінеті, починаю думати і нако-
пичувати цю творчу енергію, щоб
потім її видати на-гора. І ще одне.

Яким би талановитим ти не був,
дуже багато вирішує команда, яка
могла б реалізувати твої творчі
ідеї. Хороша команда - це завжди
виграш. І навпаки: якщо в тебе
слабка команда, якщо ти працю-
єш із людьми, які в тебе не дуже
вірять, то все йде дуже складно. І
не буде того максимального ре-
зультату, на який розраховуєш. 

-  Вікторіє,  а Ви командний
гравець? Творець чи реалізатор
ідей?

- Важко сказати. Мій тато - лю-
дина емоційна, мама - раціональ-
на. А я поєднала в собі ці дві якос-
ті. Тому можу і сама творити, і реа-
лізувати задуми інших. Як емоцій-
ній людині мені притаманна потре-
ба творчого самовираження.  В 16
років я закохалася, а разом із ко-
ханням прийшло натхнення до на-
писання музики. Створила власний
альбом і проект під назвою "Торі
Джой", в якому співала в стилі
орен-бі (сучасної музики). Займа-
лася просуванням і себе як співач-
ки, і свого бренда. Пізніше, вже в
університеті, у мене був продюсер-
ський проект "Miss five", над яким
ми працювали рік і який закінчився
зняттям кліпу. Спробувала себе в
якості продюсера, і як продюсер
пішла навчатися в "Інтер"-школу.
Але коли закінчила її, отримавши
колосальний багаж знань і 6 пре-
мій на "Інтер-Фільм-Фест", подума-
ла: "Боже, я, звісно, дякую Тобі за
це. Але я хочу співати!" 

- А наскільки важливою  для
Вас є  педагогічна діяльність?

- Дуже! І тут, в "Talant school", і
в Драгоманова, до мене на занят-
тя приходять люди, яким подоба-
ється наша спільна праця. Завдя-
ки їхнім гарним відгукам я розу-
мію, що в цьому також, а не лише
в музиці, у мене є талант, а ще
досвід, тому я можу допомогти
іншим. 

-  Вікторіє, зізнайтеся, чи має-
те Ви свій секрет "на мільйон"?

- Навіть декілька! Вибирайте,
який Вам більше до вподоби. По-
перше, я не дивлюся телевізор
десь так з 2013 року. Як забула
його в інституті - так і живу без
нього. А ще у мене є готовий аль-
бом, який я ніяк не можу випус-
тити. Тільки зберуся - щось зава-
жає: то народження дитини, то
"Голос країни", то ще щось… 

- На Вашу думку, Ви - щаслива
людина?

- Думаю, що так: я дуже задо-
волена всім, що відбувається в
моєму житті. Мені завжди тала-
нило: Бог обдаровував мене зус-
трічами з різними людьми, які
були надзвичайно важливими са-
ме в той чи інший період мого
життя. А зараз вже я сама можу
допомогти іншим відчути смак
щастя, що особисто для мене є
дуже важливим. В свої 35 років я,
здається, лише почала усвідом-
лювати себе і реально розуміти,
що і як треба робити. 

Розмовляв Радислав Кокодзей

Народжена
ппіідд  ззііррккооюю
Перемоги

�Прийшло
розуміння

того, що гроші ви�
рішують не все,

як думала ра�
ніше.

6, 7 стор.





Лідер "Батьківщини" нагада-
ла, що за часів свого

прем'єрства розпочала поверта-
ти людям їхні заощадження ча-
сів Радянського Союзу - по ти-
сячі гривень. Частина людей от-
римали гроші, а частина - ні, ад-
же влада "все це закрила тоді":
"Вони не хотіли, щоб люди від-
чули, що в країні може бути
справедливість".

Кандидат у Прези-
денти обурилась тим,
що сьогодні влада
називає повернення
людям справедли-
вості махровим попу-

лізмом: "Чому вони
для себе нічого не шко-

дують, а в людей можна
все забирати і повернення

справедливості потім нази-
вати популізмом".

Юлія Тимошенко запевнила,
що після перемоги на виборах їй
вже ніхто не завадить чесно по-
вернути всі заощадження Ощад-
банку за радянських часів, які бу-
дуть проіндексовані.

І зробить Голова партії цей
крок, як і того разу, одразу на
наступний місяць після виборів, а
не перед ними.

Встановлення в країні спра-
ведливості, наголосила Юлія

Тимошенко, передбачатиме не
лише повернення заощаджень
вкладників СРСР, але й повер-
нення разової допомоги при
народженні дитини, яка була
за її прем'єрства: при народ-
женні першої дитини родина
отримуватиме 50 тис. грн, дру-
гої - 100 тис. грн, а після на-
родження третьої і більше -
150 тис. грн.

Окрім того, будуть збільшені
пенсії за рахунок проведення
справжньої пенсійної реформи. І
зробити це можна буде за 2-3 мі-
сяці, переконана політик. Внески
до Пенсійного фонду, які людина
робила все життя, будуть перера-
ховані, додала вона.

І останнє - це справедливі та-
рифи. Першим кроком нового
президента стане зниження цін
на газ щонайменше вдвічі, заяви-
ла Юлія Тимошенко.
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З а наступні
п'ять років 

новий президент відно�
вить у країні справедливість
та поверне всі заощадження
вкладників Ощадбанку СРСР.
Про це вона заявила на зус�
трічі з громадою Вишнево�

го на Київщині.

Юлія Тимошенко: «Ми повернемо вкладникам 
Ощадбанку СРСР усі їхні заощадження»

Політична реклама
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1 Звідки Ви родом?

- Я народилась у Києві. 

2 Що Вам найбільше подо-
бається у Вашій  роботі?

- Коли ми готуємося до свят,
прикрашаємо комплекс, коли
багато задоволених гостей. По-
добається потік життя, знахо-
дитися в епіцентрі подій.
Багато років я працювала бух-
галтером, з паперами і цифра-
ми, в даний час моя робота
більше пов'язана з людьми -  і
мені це дуже подобається.

3 Який Ваш секрет гар-
монії?

- Коли є плани на день, на
тиждень, на місяць  - і ми
встигаємо. Я завжди пла-
ную -  і це моя гармонія.

4 Що найголовніше у ви-
хованні дітей,  на Вашу

думку?

- Дитину слід виховувати на
засадах добра, справедли-
вості, взаємодопомоги, ро-
зуміння, порядності, поваги
до старших.
Освіта завжди на другому
плані.

5 Чого не вистачає рес-
торанному бізнесу Ук-

раїни?

- Досвідченого персоналу. В
нашій країні бути офіціан-
том - робота для студентів.
Хоча це також професія,
якій необхідні навички та
розуміння. Не вистачає ло-
яльності від  держави: ве-
ликі податки. Хотілось би
вигадати неперевершену
страву, новинку, але досить
часто амбітні гастрономічні
наміри  завершуються роз-
рахунком кошторису.

6 Яка Ваша улюблена
книга?

Лаконічна довідка 

• Власник готельно-ресто-
ранного комплексу "Зо-
лотий Дуб"  
(с. Крюківщина).

• Здобула дві вищі освіти:
закінчила Київський наці-
ональний торгово-еконо-
мічний університет за
фахом бухгалтерський
облік та аудит, а також
Академію управління
персоналом у Донецьку.

• Сертифікований аудитор.

• Заміжня, має доньку.



11

- Зовсім нещодавно з донь-
кою перечитували "Віднесе-
ні вітром". Та загалом люб-
лю книжки з юності: "Граф
Монте-Крісто", "Ті, що спі-
вають у терні" та інші. Після
них було прочитано  багато
чого, але саме ці залишили
глибокі переживання.

7 А улюблений фільм?

- "Покровські ворота".

8 Ваше улюблене місто  в
Україні?

- Київ.

9 Які риси характеру ці-
нуєте у людях? 

- Вміння взути  "чоботи" ін-
шої людини, щоб спробува-
ти зрозуміти її.

10 А в собі?

- Це безумовна віра в пере-
могу. Навіть у найкритичні-
ших ситуаціях у житті.

11 Що Вам допомогло
стати успішним ке-

рівником?

- Бідне дитинство. Мій тато
рано пішов від нас, а мама
виховувала чотирьох дівчат

самотужки. Зараз мої сес-
три - успішні жінки і, я ду-
маю, це завдяки тому, що
все в житті потрібно було
досягати самостійно.

12 Які особливості сі-
мейного бізнесу?

- Спочатку було складно. Як
два керівники  ми перший
час пристосовувались. За-
раз дуже комфортно. Робо-
та разом - великий поштовх
до розвитку стосунків. 
Думаю, що ми впорались,
тому що завдяки ресторану
у нас прекрасні стосунки, а
ще це  найщасливіші роки
подружнього життя.

13 Жінка-керівник: чи
складна роль?

- Ні, для мене ця роль най-
комфортніша. 

14 Як любите відпочи-
вати?

- Люблю працювати з людь-
ми, а відпочивати сама:
книжки, кава та тиша.

15 Що змінили б у сво-
єму житті?

- Народила б ще одну
доньку!

16 А в житті нашого
суспільства?

- Хотілося б, щоб кожна лю-
дина вивчила систему "ма-
леньких кроків" та брала на
себе більше відповідаль-
ності.

17 Яка місія сучасної
жінки в світі?

- Я вважаю, що місія кож-
ної сучасної жінки - бути
самостійною, освіченою
та жити в гармонії з со-
бою, довіряти своїм рі-
шенням.

18 Що Ви побажаєте
жінкам цієї весни?

- Вірити в себе, любити се-
бе, цінувати себе! Підвищу-
вати самооцінку кожного
дня.

19 Як Ви ставитесь до
свята 8 Березня?

- Смішно раз на рік дарува-
ти жінкам подарунки та кві-
ти. Це свято має бути що-
тижня, як мінімум!

20 Ким із жінок захоп-
люєтесь?

- Своєю мамою.

Наталія Мальцева



Якось друзі представили
його дворянській родині
Мухортових. Була серед
них і Ольга, донька госпо-
дарів, вихованка Смольно-
го інституту шляхетних дів-
чат, яка приїхала до батьків
на канікули. Павло та Ольга
були зовсім різні, вона - по-
томствена дворянка, він  -
онук кріпака і син теслі. Але
це не завадило їм покохати
один одного. Однак закоха-
ні розуміли, що батьки
юної красуні ніколи не по-
годяться віддати свою
доньку заміж за бідного ар-
хітектора. І тому  окриле-
ний коханням він працював

Творчості Оксани Лупич
притаманне жанрове різно-
маніття, воно чуттєве, імпре-
сіоністичне, гармонія й краса
природи надихає і окриляє
художницю.

Анімалістика та абстракція -
жанри, що розкривають гра-
ні особистого ставлення до
таїн природи й тваринного
світу.

""ЗЗвв''яяззоокк часів"  

Love Story

Другий тур
"Голосу краї�
ни" відбувся
у неділю, 10
березня, як
завжди в
ефірі теле�
каналу "1+1".
У так званих
в о к а л ь н и х
боях взяли

участь 33 вокалісти � по 8
осіб від команд Тіни, Дана
та Потапа і 9 � від команди
Монатіка. У результаті тіль�
ки 20 учасникам вдалося
потрапити в наступний тур.

Серед них і неповторна Вікторія
Ягич із Гатного. Вона разом з Аделі-
ною Шевченко виконала досить ві-
дому рокову композицію Alekseev
"Пьяное солнце". 

Як зізналася Аделіна, вона впер-
ше виконувала рок. Чого не скажеш
про Вікторію. Її виконання більше
сподобалося і глядачам, і журі. Тож
Потап вирішив дати шанс Вікторії
Ягич, яка продовжує участь у проек-
ті й будемо сподіватися, що дійде до
фіналу. Успіхів тобі, Вікторіє, у нас-
тупному турі.

ВВііккттооррііяя  ЯЯггиичч
к р ок у є  у н а с��

т у п н и й  т у р

4 стор.



З аміська Буча 1909 року
перетворювалася на

місце відпочинку київсько�
го бомонду, тут любили
провести літо й дворянські
родини, й люди творчі. Од�
ного разу завітав до дачно�
го селища й 28�річний Пав�
ло Альошин, вже знаний у
певних колах архітектор,
який, після закінчення Інс�
титуту громадянських ін�
женерів у Петербурзі, про�
ектував особняки та при�
буткові будинки у столиці
Південного краю. 
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Муза



Любов до життя, доброта до
всього сущого на землі й вміння
захоплюватися навколишнім сві-
том - цінності Оксани Лупич, які
вона відтворює у кожній своїй
картині. 

У її пейзажній ліриці таємничі
ліси й бурхливі ріки, гори й поля,
міські й морські пейзажі, у натюр-
мортах переважають квіти.

Взагалі, світу квітів присвяче-
ний величезний пласт творчості
майстрині. Серед її робіт екзотич-

на ніжна сакура, тендітні іриси,
прекрасні гербери, величаві гладі-
олуси, загадкові лотоси. Деякі з
цих чудових робіт із рукотворного
квітника художниці наповнять
експозицію Боярського краєзнав-
чого музею.

Тож до 19 квітня поспішайте на
вул. Грушевського, 49 у Боярці, й
ви забудете про всі турботи й не-
гаразди, повністю занурившись у
світ прекрасного живопису Окса-
ни Лупич.

 Оксани Лупич

по-особливому натхненно.
Того року Павло Федотович
проектував нові корпуси жі-
ночої гімназії на вулиці Во-
лодимирській у Києві. Саме
Ользі Мухортовій Альошин
присвятив свою роботу,
про що свідчать написи на
кресленнях проекту. Оль-

гинська гімназія й донині
радує око. Зараз у ній роз-
ташовані установи Націо-
нальної академії наук. 

А ось найвідоміший
проект архітектора - Педа-
гогічний музей - міг так і не
з'явитися. Справа в тому,
що міська влада заборони-
ла спорудження запроек-
тованої Альошиним На-
родної аудиторії. Допоміг
відомий київський меце-

нат Семен Могильовцев,
який вклав 500 тисяч руб-
лів у будівництво (величез-
ні кошти на той час) й на-

поліг на перейменуванні
об'єкта в Педагогічний му-
зей. Дума не заперечувала -
й 30 липня 1910 року, у
день народження цесаре-
вича Олексія, розпочалися
роботи зі спорудження му-
зею. Відкриття його відбу-
лося під час святкування
50-річчя відміни кріпацтва -
це була єдина вимога Мо-
гильовцева, дід якого був
кріпаком. 

Музей став окрасою
міста, а архітектору Павлу
Альошину було дароване
іменне дворянство. Тож
рівний серед рівних, він
попросив у батьків коха-

ної згоди на шлюб. Й вони
погодилися. Вінчання від-
булося у Києві. 

А далі було життя, разом
вони пережили революції
та війни, втрату доньки й
внучки, але здолали всі не-
гаразди й пронесли велике
кохання через десятиліття.

Дійсний член Академії
архітектури УРСР, почес-
ний член Академії будів-
ництва та архітектури
УРСР, доктор архітектури
Павло Альошин помер 
7 жовтня 1961 року, а через
20 років поруч із ним знай-
шла останній притулок йо-
го кохана дружина. 
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Високий рівень його майстрів
вже встигли оцінити числен-

ні відвідувачі царини краси, що
знаходиться в центрі пристолич-
ного містечка. Запорука успіху
криється в простому правилі - до
кожного клієнта тут намагаються
знайти індивідуальний підхід. Ад-
же головний критерій успішної
діяльності - це  задоволений від-
відувач. У цьому переконана
власниця салону краси Юлія, яка
радо відповіла на цікаві запитан-
ня  журналіста:

- Чому  і як почали займати-
ся бізнесом?

- Люди завжди хочуть виг-
лядати привабливо. Модна,
охайна стрижка, доглянуте во-
лосся та манікюр - постійно в
тренді, ось чому і відкрили са-
лон краси.

- Які труднощі були на по-
чатку?

- За всі три роки роботи на-
шого салону було багато злетів
та падінь. Для нас головним
завданням було зробити мак-
симально якісний сервіс, підіб-
рати команду професіоналів,
щоб задовольнити  вимоги на-
ших клієнтів - це виявилося
найскладнішим. Над цим ми
працювали роками, і тепер піс-
ля rebranding,  ми сміливо мо-
жемо похвалитися найкращою,

достойною командою майстрів
перукарського мистецтва та
манікюрного сервісу.

-  Які плани на майбутнє?
1000 найкрутіших салонів по
всьому світу?

- Завжди розвиватися та йти
вперед! Бути на першому міс-
ці, в топі!

- Які ТОП-послуги   салону
"NEW YORK"?

- Можемо сказати,  з високо
піднятою головою та гордістю,
що   складні фарбування (такі
як: вихід із темного в блонд за
один день, балаяж, бразиль-
ське мелірування, омбре,  ви-
правлення робіт інших майс-
трів), а також дитячі, чоловічі
та жіночі стрижки займають
провідне місце в нашому сало-

Т аку cтильну

назву має 

салон краси, який за

три роки своєї діяльності

зайняв одне із провідних

місць в сфері б'юті�ін�

дустрії передмістя.
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ні. Дуже багато дівчат та хлоп-
ців повертаються до нас знову,
а це є підтвердженням того, що
ми дійсно № 1 у своїй справі.

Більше фотокарток та відео з
нашими роботами та відгуками

ви можете подивитися в нашому
Instagram: newyork_salon.

-  Навіщо ходити в салон кра-
си? А хлопцям це потрібно?

- Хлопці, знайте, стрижка, руки -
це те, на що в першу чергу дівча-
та звертають увагу. Тому не забу-
вайте оновлювати свій стиль!

-  Подобається Вишневе?

- Вишневе - найкраще місто в
Київській області, доглянуте, чис-
те, спокійне!

Помітно, як щодня воно стрім-
ко розвивається та стає ще краси-
вішим!

Безперечно, позитивного нас-
трою відвідувачам "NEW YORK"
додає атмосфера, що панує в зак-
ладі та за його вікнами. Для всіх
клієнтів салону краси відкрива-
ється  урбанізована панорама - з
великих вікон салону з легкістю
можна спостерігати за тим, як ви-
рує життя на одній із центральних
вулиць Вишневого. Неквапливий
ритм пристоличного містечка  до-
помагає швидше поринути у при-
ємні спогади та релакснути під
вправною рукою професійного
майстра. І щойно завершиться ур-
баністична медитація та ви оціни-
те свій оновлений образ у велико-
му дзеркалі, вкотре спаде на дум-
ку розкручене гасло б'юті-індус-
трії:  "Бути красивою легко!"
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new-york-beauty-salon.business.site
067 441 1225

м. Вишневе, вул. Святошинська, 27

�� у центрі ВВиишшннееввооггоо@

Було

Наші 
роботи:

Наші контакти:

Стало
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Руслан Кошулинський народився 9 вересня 1969 року
в робітничій сім'ї, у Львові. Навчався в школі з поглиб-

леним вивченням англійської мови, а після 8-го класу - в
спортивному інтернаті, займався легкою атлетикою. 

Після строкової служби закінчує технологічний фа-
культет Кооперативного технікуму у Львові. В середині
90-х, не знайшовши відповідної роботи в Україні (тоді в
Руслана Кошулинського із дружиною вже було двійко ді-
тей), їде на заробітки, на північ Красноярського краю. У
бригаді працює кухарем, і це одна з найважчих робіт, бо
ж без вихідних. "Вважаю, що заробітки, навіть якщо лю-
дина заробляє немалі гроші, це все одно дуже гіркий
хліб…", - зізнається націоналіст.

…Робота в Сибіру мотивує Руслана Кошулинського
придивлятися до політики. Бо навіть коли повертається
в Україну з грішми, не може себе реалізувати. У 1996
вступає у політичну силу націоналістів.

2001 року стає помічником-консультантом народного
депутата України Олега Тягнибока. У липні 2006 закінчує
Тернопільський державний економічний університет за
напрямом "Право". З  2008 року - заступник голови Все-
українського об'єднання "Свобода" з загальних питань. 

У 2012-2014 роках - народний депутат України VII
скликання, з  грудня 2012 - заступник Голови Верховної
Ради України.

Бере активну участь у Революції Гідності та в усіх най-
важливіших подіях того часу. 20 лютого 2014 року під
кулями виносить поранених на вулиці Інститутській. То-
го ж 20 лютого, усвідомлюючи, що є єдиним легітимним
представником влади в країні, збирає нардепів на засі-
дання Верховної Ради, щоб припинити кровопролиття.
"Я розумів, що парламент має проголосувати за переда-
чу влади і за те, щоб "Беркут", який розстрілював людей,
повернувся з вулиць у казарми. Того дня у ВР під моїм
головуванням нардепи проголосували за усунення Яну-
ковича від влади та повернення "Беркуту" на місця дис-
локації. Ці рішення стали підставою для світової спільно-
ти визнати зміну влади в Україні легітимною", - згадує
про той період у житті. 

З початком військових дій на Сході України іде на
фронт артилеристом, проходить службу на Донбасі в
званні старшого сержанта. Побував у багатьох місцях,
останнє місцеперебування в АТО - місто Попасна на Лу-
ганщині.

У 2015-му перериває службу, щоб узяти участь у ви-
борах міського голови Львова від ВО "Свобода". Через
службу на Донбасі виборчу кампанію починає дуже піз-
но - всього за два тижні до дня виборів, проте проходить
у другий тур - здобуває 36,86 % голосів, поступившись
перемогою чинному міському голові.

З листопада 2015 року - депутат Львівської обласної
ради. У листопаді 2018 року "С14", "Свобода", "Правий
сектор", ОУН та КУН оголошують про підтримку Руслана
Кошулинського як єдиного кандидата на пост Президен-
та від об'єднаних сил націоналістів. 

Разом із дружиною Марією виховав трьох дітей. Не
вживає алкоголю і навіть кави, оскільки в житті не
сприймає жодної залежності.

Єдиний

кандидат від

об'єднаних сил націо�

налістів на посаду Прези�

дента України � Голова

Секретаріату ВО "Свобо�

да", екс�віце�спікер Вер�

ховної Ради України VII

скликання Руслан

КОШУЛИНСЬКИЙ.

СИНА ВИРОСТИВ, ДІМ ЗБУДУВАВ,

ДЕРЕВО ПОСАДИВ, 

ОКУПАНТА ОСАДИВ

ПРАГНЕШ УКРАЇНСЬКОГО − обирай РУСЛАНА

Політична реклама 
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В передвиборчій "Програмі 
докорінних перетворень"

у кандидата на посаду Президента України Руслана
Кошулинського: стратегічні напрями: наповнення
бюджету, справедливий мир на всіх українських зем-
лях, національна безпека, єдність нації та перші кроки
нового Президента.

Основними інвестиціями в Україну єдиний кандидат
від п'яти провідних націоналістичних сил вважає гроші
заробітчан із-за кордону (пропонує звільнити такі пере-
рахування від податків для розвитку вітчизняного бізне-
су) та виведення коштів з офшорів (олігархи мають пла-
тити податки з реальних прибутків). Вимушені пересе-
ленці, на переконання Руслана Кошулинського, повер-
нуться додому, коли зі світової мапи зникне загарбник
українських Криму і Донбасу - РФ. Національна безпека -
це насамперед потужні збройні сили з гідним бюдже-
том, масовий військовий вишкіл громадян та союзники
у Будапештському форматі. Єдність нації, стверджує
майбутній український Президент - це самодостатність,
справжня незалежність, а найперше - люстрація олігар-
хів при владі та прийняття низки антимонопольних і ан-
тиолігархічних законопроектів (причому голосування
фракцій покаже розстановку сил на майбутніх парла-
ментських виборах). Програму захисту українців, якою
керується Руслан Кошулинський, написали прості укра-
їнці, економісти та експерти-міжнародники.

• Кошулинський в YouTube - https://bit.ly/2SKBtPa
•Telegram Кошулинського - https://t.me/koshulynskyy
• Кошулинський у FB: особиста сторінка - 

https://bit.ly/2CbEJOe
• Twitter Кошулинського - https://bit.ly/2Qtz3Ia
• Кошулинський у FB: публічна сторінка - 

https://bit.ly/2zVvYGw
• Instagram Кошулинського - https://bit.ly/

Прес-служба Київської обласної організації 
ВО "Свобода"

Міністр соці-
альної політики
Андрій Рева
зазначив, що
додаткові вип-
лати запрова-
дили бо нині
б а г а т о д і т н і
сім'ї найчастіше відразу ж потрапляють у
список малозабезпечених. 

"Кожна багатодітна сім'я отримає на тре-
тю, четверту, п'яту і наступних дітей до 6
років щомісячну допомогу від держави в
розмірі прожиткового мінімуму на дитину
до 6 років. Розмір виплати з 1 квітня 2019
року - 1626 гривень на місяць на одну ди-
тину. З 1 липня 2019 року - 1699 гривень на
дитину, з 1 грудня 2019 року - 1779 гри-
вень на місяць", - зазначив міністр. 

До речі, на 1 січня цього року в Україні
більше 334 тисяч багатодітних сімей, в
яких виховується майже 1 мільйон 131 ти-
сяча дітей. 

Нині виплати отримуватимуть на майже
159 тисяч дітей в Україні. 

Щомісячна допомога призначатиметься
та виплачуватиметься органами соцзахис-
ту населення за місцем проживання бага-
тодітної родини за рахунок бюджетних
коштів. 

Як повідомляє "Українська правда", за
рік планується виплатити близько 2,4
млрд грн. 

КОШУЛИНСЬКОГО!
Багатодітним родинам

доплачуватимуть за третю і
кожну наступну дитину

Соціальний захист

Вже з наступного місяця
багатодітним родинам
після народження тре�
тьої та наступних дітей
виплачуватимуть додат�
кову допомогу. Таке рі�
шення ухвалили на засі�
данні Кабміну. 



,

ТТ акож не додали здоров'я
психоемоційні навантажен-

ня, нетривке перебування на сві-
жому повітрі через брак часу та
інші негаразди сучасного життя.
Втім, ніхто не полюбляє хворіти,
а на порозі ще один (і, мабуть,
уже останній в цьому сезоні) пе-
ріод загострення захворюваності
на грип. І зараз саме час вжити
усіх можливих заходів для захис-
ту себе та своєї родини від черго-
вої хвилі інфекційної хвороби.
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Поради лікаря Як попередити

Корисними в цей період
стануть процедури з перепа-
дами температури у вигляді
контрастного душу, лазні;
помірні фізичні навантажен-
ня. Обов'язковою є  норма-
лізація режиму праці та від-
починку у вигляді повноцін-
ного сну (не менше 8 годин).

Для запобігання захво-
рювання потрібно не забу-
вати мити руки після вулиці,
менше контактувати з хво-
рими, за можливості не
торкатися руками обличчя,
оскільки там міститься
більшість бактерій та віру-
сів, частіше перебувати на
свіжому повітрі та провіт-
рювати приміщення.

В першу чергу
(найголовн іший

профілактичний за-
хід) - це правильне

харчування. Необхідно
регулярно споживати
м'ясо, рибу, овочі, фрукти,
ягоди та зелень. Особливо
важливими для зміцнення
організму в період інфекцій-
них захворювань є цибуля,
часник, артишок. Не варто
забувати про кисломолочні
продукти, оскільки вони під-
силюють вироблення інтер-
ферону, і у зв'язку з цим пот-
ребують щоденного вживан-
ня. Також потрібно звернути
особливу увагу на збалансо-
ваність  харчування з точки
зору наявності вітамінів A, B,
C, D, PP  і таких мінералів як
селен, цинк, магній, кальцій,
залізо, йод, оскільки саме їх
наявність створює підґрунтя
для стійкого імунітету.

У
вікно заг�

лядають пер�

ші промені весняного

сонечка. Але, на жаль,

не завжди ми йому радіє�

мо в повній мірі, оскіль�

ки організм виснажений

роботою, довгими зи�

мовими вечорами. 



Адреса: м. Вишневе, вул. Молодіжна, 11А
Телефони:  (099) 442-70-70

(068) 462-70-70  
(073) 445-70-70

https://www.imedica.com.ua

- по-перше: аптечні препарати
містять, як правило, комплекс ві-
тамінів, а організму може не вис-
тачати лише якогось одного. У
цьому випадку можна нанести
значної шкоди у вигляді алергіч-
них реакцій: висипів, свербіжу то-
що; та подразнення слизової обо-
лонки  шлунку та кишківника;

- по-друге: якщо авітаміноз обу-
мовлений захворюванням шлун-
ково-кишкового тракту, і причина
не з'ясована, то вітаміни не будуть
засвоєні, а людина лише витра-
тить гроші, але проблему не вирі-
шить.

Для подолання авітамінозу пот-
рібно, перш за все, шляхом лабо-
раторних досліджень з'ясувати,
якого вітаміну або мінералу не
вистачає; потім - встановити наяв-
ність або відсутність шлунково--
кишкових захворювань. Якщо зах-
ворювання відсутні - потрібно від-
коригувати харчування, якщо зах-
ворювання виявили - спочатку йо-
го вилікувати, і вже потім підсили-
ти раціон в частині дефіцитного
вітаміну або мінералу. Детальну
консультацію щодо вирішення цієї
проблеми можна отримати для
дорослих у сімейного лікаря, для
дітей - у педіатра.

Альтернативою синтетичним ві-
тамінам є: вживання сезонних
овочів та фруктів в літньо-осінній
період та горіхів, сухофруктів
(ізюм, курага, фініки, чорнослив,
інжир), цитрусових в зимово-вес-
няний. І не забуваємо про роль
риби, м'яса та кисломолочних
продуктів.

Пам'ятайте, що будь-яке захво-
рювання легше попередити, ніж
лікувати!

Будьмо уважними до себе і 
до свого організму!

Головний лікар, сімейний лікар
Медичного центру 
"Імперіал Медіка"

Яременко Альона Володимирівна

Авітаміноз -
хронічна неста-
ча певного ві-
таміну або мі-
неральної речо-
вини в організмі лю-
дини, яка розвивається
внаслідок тривалого нез-
балансованого харчування
або хронічних захворю-
вань шлунково-кишкового
тракту.

Боротися з авітамінозом
можливо шляхом раціональ-
ного харчування та усунення
причин, які викликали захво-
рювання шлунково-кишко-
вого тракту.

Типовими ознаками є
швидка втомлюва-
ність, тахікардія
(підвищене сер-

цебиття), дратів-
ливість, безсоння,

головні болі,
схильність орга-
нізму до частих
простудних зах-

ворювань.
Для запобігання аві-

тамінозу потрібно забезпе-
чити  раціональне збалансо-
ване харчування, а також
здійснювати профілактику,
своєчасне виявлення та ліку-
вання хвороб шлунково--
кишкового тракту.

На жаль, не завжди синте-
тичні вітамінні комплекси з
широкої аптечної мережі мо-

жуть допомогти вирішити
дану проблему. Обу-

мовлено це двома
факторами:
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Ліцензія міністерства охорони здоров'я України №1424 від 29 грудня 2016 року
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я



ЄЄ серед них і український
фільм "Давай танцюй",

який було знято ще наприкін-
ці 2015 року, але прем'єра
якого відбудеться лише 21 бе-
резня. 

Події у картині розгорта-
ються під час бойових дій на
Сході України. Досить талано-
витий танцюрист Микита живе
у провінційному містечку. На-
магаючись прославитися в
мережі Інтернет, він разом із
братом знімає екстремальне
танцювальне відео. Юнаки ма-
ють намір зібрати велику кіль-
кість переглядів на різних ка-
налах, що відкриє їм можли-
вість для участі в престижних
танцювальних конкурсах, бути
відомими і заробляти великі
гроші. Наслідки зйомок цього
відео круто перевертають
життя Микити: брат отримав
травму і йому потрібна термі-
нова операція. Щоб врятувати
хлопця, юнак їде з Донбасу до
Києва.

Тут він планує взяти участь у
танцювальному турнірі "Let's
Dance" та використати грошову
винагороду аби оплатити ліку-

вання брата. На турнірі хлопець
закохується у співачку Лізу. Він
лідирує в конкурсі, Ліза симпа-

тизує йому, але її викрадають з
метою отримання викупу. Микиті
доведеться зробити важкий ви-
бір між обов'язком і коханням.

А для сімейного перегляду
варто завітати 28 березня на
прем'єру американського фенте-
зі "Дамбо" - кіноверсії знамени-
того диснеївського мультфільму.

Колишній цирковий артист і
батько-одинак Холт Фарріер повер-
тається у рідні пенати після війни.
Господар маленького цирку дору-
чає йому приглядати за слоненям
Дамбо з дуже великими вухами.
Але завдяки цій "ваді"  у слоника
з'являються дивовижні здібності. 

ЦЦ ього дня також слід побу-
вати на прем'єрному пока-

зі французької детективної ко-
медії Філліпа Лашо "Плейбой
під прикриттям".

Приватний детектив Нікі Лар-
сон зі своєю чарівною напарни-
цею Лаурою беруться за справи
будь-якої складності. Адже для
них немає неможливих завдань.

Тому до них звертаються у найс-
кладніших ситуаціях. Цього разу
Нікі та Лаурі доведеться захища-
ти унікальні парфуми. Бо чоло-
вік, який ними скористається,
стає невимовно прекрасним в
очах жінок і на додачу викликає
безмежну довіру в чоловіків.

II наостанок людям, які люб-
лять гострі відчуття, пропо-

нуємо переглянути ірландський
фільм жахів "Інший".

Мати-одиначка переїздить за
місто разом із маленьким си-
ном Крісом. Вона знайомиться
із досить загадковим сусідом і
дізнається, що в лісі неподалік
селища сформувалася незрозу-
міла впадина, яка незрозумілим
дивним чином почала впливати
на Кріса.
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ПЛЮСИ", які несуть з собою
правильні заняття спортом 

при вагітності:
* Коли вагітна жінка рухається, в
неї поліпшується кровообіг. Це
означає, що організм дитини ін-
тенсивно насичується киснем і
потрібними речовинами. Всі про-
цеси обміну речовин відбувають-
ся швидше і якісніше.
* У вагітних, які займаються спор-
том, рідше виникають ускладнен-
ня вагітності. Це стосується ран-
нього і пізнього токсикозу, набря-
ків, стану нервової системи та
емоційного стану. Поліпшується
стан серцево-судинної та дихаль-
ної систем вагітної. Зменшується
ймовірність виникнення застуд.
* При регулярних заняттях змен-
шується ймовірність розривів при
пологах. Швидше йде процес від-
новлення після пологів.
* Лікарі давно відзначили, що за-
няття спортом при вагітності по-
зитивно позначаються не тільки
на вагітній, а й на дитині. Дітки
"спортивних мам" легше прохо-
дять пологи, в них, як правило,
краще розвинені м'язи.

Серед "МІНУСІВ" занять спортом
можна назвати лише один - це "пе-
редозування" фізичного наванта-
ження. Тому, дотримання правил і

норм особливо важливо при за-
няттях спортом під час вагітності.

Протипоказання заняттям 
спортом при вагітності 

також існує, а саме:
* Токсикоз (ранній і пізній);
* Запальні процеси;
* Передлежання плаценти;
* Маткові кровотечі;
* Багатоводдя;
* Захворювання нирок, печінки;
* Серцево-судинні захворювання;
* Анемія.

Від чого треба утриматись 
під час вагітності

Не рекомендуються будь-які ви-
ди спорту чи тренувань, пов'язані
з можливими падіннями та стриб-

ками. Це ролики, парашутний
спорт, контактні бойові мистецтва,
верхова їзда, гірські лижі, ковзани,
степ, аеробіка із різкими махами.
Також не варто виконувати впра-
ви, пов'язані з прогином в спині і з
розтяжкою м'язів живота. Утри-
майтеся від занять видами спорту,
пов'язаними із затримками дихан-
ня і перепадами тиску (дайвінг).

Коли краще починати займатися
спортом при вагітності

В ідеалі відразу, як тільки дізна-
лися про вагітність, а бажано ще
на етапі планування. Найкращий
варіант - це займатися спортом
постійно: запланувати вагітність (і
при цьому займатися), дізнатися
про вагітність (не залишати занят-
тя) і продовжувати займатися
спортом аж до пологів.

Ваш wellness-спеціаліст 
"Софія Sport"

Тетяна Козінська

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



1Ви брали участь у бойових діях.
Що зараз найчастіше згадуєте

з пережитого?

- На Сході я перебував з січня 2015
по травень 2016 року. Був началь-
ником відділення поточних бойо-
вих дій 93 бригади. Пройшов Піски,
Опитне, Водяне, Карлівку, Мар'ян-
ку, Старомихайлівське.
Звісно, найчастіше згадую побра-
тимів, живих і загиблих, їх відчай-
душне прагнення звільнити рідну
землю від сепаратистів, москов-
ських окупантів. Там були зовсім
юні хлопці, які залишили інститути
й командували взводами. Добре
командували.

2 Чи змінилися Ви особисто,
пройшовши горнило війни

на Сході України?

- Спочатку був Майдан, потім
бойові дії на Сході України. Все
це зміцнило віру в те, що Укра-
їна повинна бути незалежною
країною, насамперед від Мос-
ковії, яка намагається прини-
жувати нашу державу, хоче
підкорити нас. Побувавши на
фронті, з'явилась впевненість,
що цьому не бути, що ми вис-
тоїмо, переможемо. Я став від-
данішим своєму народу, більш
самостійним, став більше ціну-
вати свою матір. Адже під час
обстрілів, в біді людина зав-
жди подумки звертається саме
до неї.

3 Ви очолюєте Крюківщин-
ську організацію воїнів

АТО. Що вдалося зробити?

- Нині у Крюківщині 67 учасни-
ків бойових дій, 53 з них вхо-
дять в громадську організацію
"Вільне об'єднання патріотів
учасників АТО". Ми зрозуміли,
що спільно легше вирішувати
існуючі проблеми, боротися з
бюрократичною машиною, до-
биватися виконання діючого
законодавства.

4 Сільська рада допомагає?

- У нас прекрасна співпраця і
з сільським головою А.П. Крі-
паком, і з депутатським кор-
пусом. У Києві далеко не всі
учасники бойових дій отрима-
ли земельні ділянки, а у нас
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Question−20

ррооззммоовваа::

Лаконічна довідка 

•Народився 2 лютого1979
року на Вінниччині. Живе
у Крюківщині. 

•З 2016 року очолює ГО
"Вільне об'єднання патрі-
отів учасників АТО".

•Одружений. 

•Освіта вища - закінчив
Хмельницьку академію
Прикордонних військ Ук-
раїни
ім. Б. Хмельницького.
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торік сільська рада викупила
землю у пайовиків на території
Тарасівської сільради й надала
20 наділів по 8 соток учасни-
кам АТО, вже в цьому році ще
13, два атовці отримали квар-
тири.
Досягнуто попередньої домов-
леності із забудовником Віталі-
єм Івановичем Дубовим і ще 6
квартир буде передано учасни-
кам війни на Сході України після
завершення спорудження бу-
динку.

5 Що насамперед треба зміни-
ти у сучасному суспільстві?

- Люди повинні чітко визначити-
ся - вони хочуть жити у неза-
лежній країні чи бути рабами, й
повсякчас відстоювати своє
право на вільне життя.

6 Найдорожчі люди - це…

- Мама Надія Іванівна, батько
Михайло Миколайович, бабуся
Ольга. Вони привили мені лю-
бов до рідної землі, допомогли
зрозуміти, що ми нездоланна
нація, яку не знищать ні репре-
сії, ні голодомори.

7 Що найбільше цінуєте в лю-
дях?

- Порядність, чесність, відвер-
тість, прямолінійність.

8 Що Вас найбільше дратує в
оточуючих?

- Особисто мене сильно дратує
лицемірство, підлабузництво.

9 Ваше життєве кредо?

- Як такого гасла нема. Можливо,
життя - це боротьба. Саме вона до-
помагає мобілізуватися, згуртувати
людей навколо якоїсь ідеї, втілити її
в життя. 

10 Про що мрієте?

- Про дітей. Щоб вся родина частіше
мала можливість збиратися у бать-
ків, спілкуватися, ділитися наболі-
лим, потаємним.

11Що хотіли б в собі змінити?

- У мене дуже розумна дружина Те-
тяна, вона бачить мої недоліки й не-
нав'язливо корегує мою поведінку,
змінює мене на краще.

12 Ідеальна жінка, це яка?

- Насамперед вірна, вона повинна
вміти довіряти, бути найвідданішим
другом, найпалкішою коханкою. 
У народі кажуть, чоловік - голова, а
дружина шия. Так і повинно бути. По
собі знаю, до прийняття багатьох рі-
шень мене підштовхнула саме моя
Таня, хоча спочатку я свято вірив,
що це саме моє рішення.

13 Ваш улюблений вид спорту?

- Люблю грати у настільний теніс, а
ще полюбляю шашки. 

14 Чому присвячуєте вільний
час?

- Моє захоплення - риболовля. Люб-
лю зустріти світанок на водоймі, по-
рибалити, а коли тягнеш трофейний
екземпляр - то взагалі повний кайф.

15 Ваш улюблений фільм?

- Із старих фільмів люблю "Коли
дерева були великими", із сучас-
них - історичні стрічки: "Троя",
"Вогнем і мечем".

16 Найкращий подарунок
для Вас?

- Теплі обійми коханої дружини, її
ніжні, добрі слова.

17 Чи багато у Вас друзів?

- У мене багато друзів, побрати-
мів, а ось із Павлом Петриком
дружимо з дитсадка.

18 Ви комунікабельна лю-
дина?

- Вважаю, що так, мені легко
знаходити спільну мову з
людьми.

19 Про подорож куди мріє-
те?

- Мене заворожує Тибет, хочу
відвідати Грецію. Та й в Україні
дуже багато цікавих місць, які є
бажання побачити, приміром
Кам'янець-Подільський. Та нема
часу і фінанси не завжди дозво-
ляють. 

20 Плани на найближчий
час?

- Є намір надавати реабілітаційні
послуги людям, які повернулися
із зони бойових дій, адже не всі
легко адаптуються до мирного
життя. 
Добиватимемося надання хоча б
однокімнатної квартири вдові Іл-
лі Сєрбіна, який загинув у зоні
АТО. Слід вирішити чимало пи-
тань щодо вже виділених зе-
мельних ділянок - роботи непо-
чатий край.

Анатолій Лановий
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ПП ейнтбол започаткува-
ли в США. Ця гра припала
до душі й швидко поши-
рилась на інші континен-
ти. Але у нашому районі
донедавна пейнтбольних
клубів не було, тому й ви-
рішили створити місце
для активного дозвілля
людей різного віку, соці-
ального статусу, в яких
живе дух мисливця, які
виросли, але все ще інко-
ли хочуть побігати, позма-
гатися у влучності.

Вже восени і взимку
люди приїжджали, грали в
пейнтбол, відпочивали в салоні
"Техас", створеному при клубі в
американському стилі. Це просто-
ре приміщення - 100 кв м. Тут
можна поїсти шашлик, поспівати
караоке. 

АА у лютому на базі клубу відбув-
ся перший чемпіонат із гри

"Чапаєв" (шашки). Приїхали гості з
Києва, Бобриці, Святопетрівсько-
го. До речі, перше місце посів жи-

тель нашого села Олександр Со-
рокін.  Весною організатори клубу
намагатимуться зробити все мож-
ливе, щоб тут було цікаво й під-
ростаючому поколінню. Зокрема,
розробляються квести для дітей
віком від 5 до 15 років. 

Є намір також відкрити секцію
стрілецького спорту. В неї набира-
тимуть дітей віком від 5 до 15 ро-
ків. Навчання проводитимуть дос-

відчені інструктори зі стрільби. У
майбутньому їх вихованці брати-
муть участь у змаганнях різного
рівня - від обласних, всеукраїн-
ських до міжнародних.  

Вже у найближчі тижні тут
очікується пожвавлення, адже
сама природа й погода кличуть
активно відпочити, вдягнути
клубну уніформу, яка захищає
одяг від забруднення, постріля-
ти, весело провести час та за-
вести нові знайомства. Пейнт-
больне поле у Святопетрівсько-
му дозволяє брати участь у грі
10 особам: 5 на 5. Воно фор-
мально поділено на дві частини.
У кожній є бункер. 

СС юди варто приїздити всією
родиною. Поки батьки гра-

ють, матусі з дітьми можуть по-
ласувати шашлик, поспівати в ка-
раоке. Тут можна легко і весело

провести домашній захід або ве-
чірку. 

Також на території клубу "Техас"
працює професійна студія звуко-
запису, де ви можете записати
пісню для своєї коханої людини
або замовити її. А наш найкращий
аранжувальник Олексій зробить із
вас майже професійного виконав-
ця. Для постійних членів клубу пе-
редбачаються пільги. 

Ласкаво просимо. 
Приходьте - буде весело!

Довідки за телефонами:
097-768-03-07, 
095-880-49-11, 
063-804-31-07.  

Адреса пейнтбольного 
клубу "Техас": 

с. Святопетрівське, 
вул. Польова, 2.

• ••
• • •

Є де відпочити любителям
ааккттииввннооггоо ддооззввіілллляя

Радісна но�

вина для люби�

телів екстремаль�

них розваг � у Свя�

топетрівському від�

крився пейнт�

больний клуб

"Техас".

•

25



ВВ же з перших кроків, прос-
то у холі будинку культу-

ри, гостей зустрічала справ-
жня картинна галерея робіт як
юних, так і дорослих художни-
ків, яка мовою фарб та пензля
розповідала про життя Тараса
Шевченка, налаштовуючи
всіх, хто завітав того дня до
гостинної зали, на відповідний
лад. Центральне місце тут зай-
мала виставка полотен худож-
ника Володимира Лавренюка
(дещо забігаючи наперед, від-
разу зазначимо, що саме Во-
лодимир Павлович і став пе-
реможцем в номінації "худож-

н ь о - п р и к л а д н е
втілення").

А відкрила
конкурс демонс-
трація робіт ета-
пу "Відеоформат",

переможцем яко-
го було одностайно

визнано відеозапис
головного режисера

театру "Корифеї" Романа
Корнієнка, зроблений прос-

то в… лікарняній палаті, де
зараз перебуває пан Роман. 

У І етапі взяли участь 168
учасників. Кожен з яких пора-
дував не лише своїм артис-
тизмом і талановитим вико-
нанням творів Великого Коб-
заря, а й надзвичайно широ-
кою палітрою власних яскра-
вих почуттів, які є яскравим
доказом того, що Шевченкове
слово живе в юних серцях,
надихаючи їх до творчості. 

Кращі виконавці визначали-
ся в номінаціях "Наживо",
"Співана поезія", "Інструмен-
тальна гра" та "Мій Шевченко".
Додайте до цього п'ять віко-
вих категорій, на які були роз-

поділені всі учасники - і ви
зрозумієте, скільки вражаю-
чих відкриттів довелося зро-
бити членам журі під час
прослуховування!

Відтак журі конкурсу у
складі професора Національ-
ного університету ім. Тараса
Шевченка, Заслуженого пра-
цівника культури України Іва-
на Павленка; лауреата премії
видавництва "Веселка" ім.
Олени Пчілки, української ди-
тячої письменниці Надії
Кир'ян; письменниці і журна-
лістки, членкині Національної
спілки письменників України
та Всеукраїнської літературної
асоціації "Конгрес літераторів
країни" Юлії Бережко-Камін-
ської та художниці Зої Донець
під головуванням представни-
ка центрального оргкомітету
Міжнародного проекту-кон-
курсу "Тарас Шевченко єднає
народи" Меланії Іщук було ду-
же непросто визначити най-
кращих… Але вельмишанов-
не журі з цим таки впоралося! 

На превеликий жаль, ми ма-
ємо можливість назвати лише

Культура

2 березня в Бу�
динку культури

Гореницької сільської ради
відбувся І тур ІV Міжнарод�

ного проекту�конкурсу "Тарас
Шевченко єднає народи", започат�
кованого Послом Миру, Президен�

том Міжнародної ліги "Матері і
сестри � молоді України", Народ�

ною артисткою України Гали�
ною Гілярівною Яблон�

ською.
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володарів перших місць у кож-
ній категорії. Отже, ви маєте
нагоду привітати з перемогою
Софію Куріненко (І вікова ка-
тегорія, с. Лука), Назарія Анти-
пова (ІІ вікова категорія, м. Бо-
ярка), Марію Войцехівську (ІІІ
вікова категорія, с. Лука), Ва-
лерію Семенченко (ІV вікова
категорія, с. Гореничі) та Анас-
тасію Слободюк (V вікова кате-
горія, с. Лука). А володаркою
ГРАН-ПРІ фестивалю стала
жителька с. Луки Даша Войце-
хівська!

А ІІ місце у номінації "Мій
Шевченко. Наживо" здобула
найстарша учасниця конкурсу -
58-річна Ганна Мудрак із 
с. Стоянка. 

Тарас Шевченко єднає серця!
В першу чергу - учасників

конкурсу, які під час своїх вис-
тупів доклали максимум зу-
силь до того, щоб своїм вико-
нанням максимально донести
до слухачів і Шевченкові дум-
ки, висловлені в обраному тво-
рі, і власні почуття. Тому що
об'єднав конкурс людей, дій-
сно небайдужих і до україн-
ського поетичного слова, і до
нашої вистражданої впродовж
століть літератури, і до долі
великого Пророка української
нації.

А про винагороди для учас-
ників потурбувалися не менш
патріотичні люди, яких зазви-
чай прийнято називати спон-
сорами, а чи меценатами. Зок-
рема, у якості призів для учас-
ників книжковий ринок "Пет-
рівка" в особі Віталія Правди-
вого безкоштовно надав 100
примірників книги Юрія Гор-
ліс-Горського "Холодний яр" та
10 "Кобзарів". Організація
"Просвіта" - 3 "Кобзарі" та 20
дисків "Історія України". Ната-
лія Рудник - подарункові сер-
тифікати на 500 та 1000 грн від
бренду жіночого одягу «Доль-
чедонна» та хореографа Раду
Поклітару. Та ще й квитки до
театру на додачу!

Також організатори вис-
ловлюють щиру подяку за
підтримку Гореницькій сіль-
ській раді та МО "Жіноча гро-
мада", без дієвої допомоги
яких це свято поезії і таланту
було б не таким яскравим та
вражаючим.

Та окрему подяку хотілося б
висловити членам оргкомітету, які
зробили все можливе, щоб цей
конкурс став не просто змаганням,
а справжнім святом. І, повірте, їм
це вдалося якнайкраще! Втім, по--
іншому, мабуть, і бути просто не
могло. Адже до оргкомітету І етапу
увійшли представник центрально-
го Оргкомітету Меланія Іщук, в.о.
Гореницького сільського голови
Валентина Василевська, директор
Гореницького будинку культури
Алла Курганська, керівник турис-
тичного клубу "Мандрівник", гро-
мадський діяч та голова місцевого
організаційного комітету Наталія
Горносталь, депутат Києво-Свято-
шинської райради Тамара Бігун,
завідувач бібліотечного відділу 
с. Гореничі Тамара Кравченко, за-
відувач бібліотечного відділу с. Лу-
ка Надія Нестеренко, завідувач біб-
ліотечного відділу с. Білогородка
Лідія Іванюк, директор Горениць-
кої ЗОШ Людмила Іванюк та заві-
дувачка клубом с. Лука Олексан-
дра Романенко. Відтак така творча
команда однодумців була просто
"приречена" на успіх! 

От і виходить, що на рівні І туру
цей міжнародний проект-конкурс
об'єднав і долі, і серця небайду-
жих до української поезії, історії та
творчості наших земляків. А що
ще може бути важливішим за це?

Радислав Кокодзей, 
фото автора

 Шевченко єднає народи"
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О кремо
варто зазна�

чити, що найменшій
учасниці конкурсу і во�

лодарці ІІ місця у номіна�
ції "Наживо" � Вероніці
Чумаченко із с. Лука �

всього… неповних
три рочки!



Інгредієнти:

Бісквіт:
яйця - 3 шт., цукор - 75 г,
борошно - 65 г, какао - 10 г.

Мус:
сир рікота - 500 г,
цукор, вершки 35 % - 300 г,
желатин листовий - 15 г.

Начинка:
вишня - 300 г, цукор - 150 г,
кукурудзяний крохмаль - 50 г,
ром - 50 г

Сироп:
цукровий сироп - 75 г,
кірш (білий вишневий бренді) - 10 г

Рецепт номера
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Приготування:

Бісквіт. Яйця збити з цукром.
Додати борошно та какао. Ви-
пікати при температурі 180
градусів 25 хв.

Начинка. Уваріть вишню з цук-
ром, крохмалем та ромом до
загущення.
Охолоджену начинку виклада-
ємо на бісквіт. 

Мус. Рікоту перебити блендером
із цукром. З'єднати з вершками
та збити. Потім додати в мус,
розведений желатин. Залити по-
верх вишні. Декоруємо готовий
торт тертим шоколадом.

Смачного!

Боярка, 
вул. Білогородська, 25.

050 027 6900

Святопетрівське, 
вул. Центральна, 140 б. 

095-013-18-46
068-647-92-42 (доставка)

Торт ""ЧЧооррнниийй  лліісс ""



ОВЕН
Овнам зірки пророкують чимало негати-

ву, але його можна уникнути, якщо представники
цього знака будуть обережними й стриманими. 
Друга половинка начебто дасть привід для ревно-
щів, але вони безпідставні, можливі інтриги  ко-
лег, тому треба бути напоготові, а зайві витрати
призведуть до фінансових проблем. Але все це
можна передбачити. Приділіть увагу здоров'ю.  

ТЕЛЕЦЬ
Тельцям слід ретельно контролювати

витрати. А ще конфлікти з близькими
людьми і проблеми на роботі супроводжувати-
муть Тельців половину березня. Слід більше ува-
ги приділити відносинам із друзями та коханими,
можливо тоді і труднощі на роботі почнуть вирі-
шуватися за підтримки колег. Тельцям слід біль-
ше рухатися, позбавитися від шкідливих звичок,
правильно харчуватися. 

БЛИЗНЮКИ
Близнюкам березень приготував пор-

цію приємних сюрпризів. Хороші відно-
сини з оточуючими, міцне здоров'я і достатній
дохід отримають багато представників цього зна-
ка. Гороскоп передбачає такий розвиток подій ли-
ше для тих Близнюків, які зможуть позбутися
зайвої емоційності і максимально включити логі-
ку. Можливі подорожі, де ви знайдете ділових
або особистих партнерів. Ще ймовірні зміни в до-
ходах, це може бути нове місце роботи або більш
висока посада. 

РАК
Раки у березні визнані улюбленці фор-

туни. Їх чекає приємний місяць: кохання,
прекрасне самопочуття, жодних проблем на робо-
ті та у фінансах. Життя Раків буде наповнене при-
ємними сюрпризами. Зараз можливе все - довго-
очікувана вагітність або підвищення на службі,
збільшення зарплати і старт власного бізнесу, но-
ве кохання, гармонія у відносинах. Прекрасне са-
мопочуття позначиться на працездатності. 

ЛЕВ
Левів теж можна назвати улюбленцями
долі. У березні їм належить випробува-

ти на собі конфліктність оточуючих. Причиною
непорозумінь стануть самі Леви - їм подобається
проводити час на тусовках і ділових обідах, тому
близькі відчують себе дещо обділеними. Цей мі-
сяць ідеально підходить для всіляких заходів, на
них діловим людям можна завести перспективне
знайомство, а неодруженим - особисте. Але і ро-
дина, і друзі будуть незадоволені тим, що Леви
проводять на вечірках багато часу. А ще Левам
слід більше відпочивати - інакше вони дізнають-
ся що таке нервовий зрив.  

ДІВА
Дівам слід приготуватися до яскравих змін

у житті. Місяць обіцяє багато хороших можливос-
тей, але без проблем не обійдеться.  У відносинах
можливі певні розбіжності. Вони зникнуть, коли
близькі зрозуміють всю доцільність занурення
Дів у роботу. Зараз саме час віддатися трудовим
зобов'язанням повністю - це допоможе придбати
прихильність начальства. У майбутньому можли-
ве кар'єрне зростання, а в березні ви просто отри-
маєте пристойний дохід у вигляді підвищення
зарплати або дуже солідну премію. 

ТЕРЕЗИ
Для Терезів березень досить сприятли-
вий місяць, хоча можливі і несвоєчасні

витрати. Представники цього знака зодіаку радіс-
но облаштовуватимуть побут, не знаючи, що на-
суваються труднощі на роботі. Катастрофи не бу-
де, але через підвищену конфліктність тимчасово
постраждає фінансова сфера. За підсумками мі-
сяця в матеріальному плані Терези вийдуть у хо-
роший плюс, хоча і доведеться пережити кілька
неприємних моментів. Це призведе до моральної
втоми і стресу - зараз саме час освоїти навички
якісного релаксу. 

СКОРПІОН
Здоров'я - це єдина сфера для занепо-

коєння Скорпіонів. Неправильне харчування
та гіподинамія призведуть до появи зайвої
ваги і проблем із серцем. Терміново необ-
хідно зайнятися фітнесом і звернути увагу
на особливості свого харчування. Скорпіо-
нам зірки обіцяють удачу в робочих справах
і подальшу винагороду. Сімейних представ-
ників цього знака чекає сплеск вдячності до
партнера, а одиноких - новий любовний ро-
ман. 

СТРІЛЕЦЬ
У Стрільців все добре на любов-
ному фронті та на роботі.  У берез-

ні обсяги роботи збільшаться без будь-я-
ких бонусів, але це приверне увагу на-
чальства або майбутніх ділових партнерів.
Перевантаження можуть спричинити за-
гострення хронічних хвороб, але цього ра-
зу справа матиме серйозний оборот, тому
доведеться йти до лікаря. А захворювання
у свою чергу призведуть до значних фінан-
сових витрат. 

КОЗЕРІГ
Козерогам березень обіцяє не най-

приємніші моменти в житті, адже
різко зросте конфліктність і необґрунтова-
на вимогливість до оточуючих. Це призведе
до проблем на роботі і вдома. Через це
можливі фінансові труднощі. Козероги ри-
зикують залишитися без премії, підвищен-
ня зарплати, або й зовсім втратити роботу.
Слід бути стриманішими, ретельно вибира-
ти слова. 

У перший весняний місяць Козероги дізнаються
хто з друзів щиро готовий допомогти, а також за-
вести приємне знайомство.

ВОДОЛІЙ
Найвдалішою для Водоліїв буде
сфера відносин. Сімейним пред-

ставникам цього знака зодіаку можна тро-
хи розслабитися в родинному колі. Неод-
ружені отримають шанс знайти собі другу
половинку. Вибирати буде з чого, але Во-
долії почнуть перебирати харчами, хоча
зараз слід проявити лояльність. 

А ось із фінансами і здоров'ям можуть ви-
никнути проблеми. Більше відпочивайте,
займіться загартовуванням та іншими ви-
дами зміцнення імунітету, також важливе
повноцінне харчування. Цього місяця до-
ведеться позичати гроші у знайомих або
просити передчасний аванс на роботі. 

Рибам у березні витримка
буде вкрай необхідна: на вас че-
кає великий обсяг роботи. 

А ось в особистих відносинах
все гаразд. Сімейних Риб під-
тримають близькі, а неодружені
зможуть завести новий роман.
Незважаючи на жорсткий гра-
фік роботи, людям цього знака
зодіаку не варто у березні очі-
кувати на хороші прибутки. Тому
доведеться економити і відмо-
витися від зайвих покупок. 

РИБИ

Гороскоп на березень

Зірки віщують
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Ви вже, мабуть, здогадалися, ша-
новні читачі, що мова піде про Мот-
рю Кочубей та Івана Мазепу.

Наймолодша донька генераль-
ного судді Василя Кочубея та
доньки полтавського полковника
Любові Жученко Мотря народила-
ся 1688 року. Її хрещеним батьком
був саме Іван Мазепа. Він часто
навідувався до кумів, на його очах
хрещениця росла, розквітала, пе-
ретворювалася із невгамовного
дівчиська у неземну красуню. Во-
на була ще зовсім юною, а гетьма-
ну України було вже за шістдесят,
коли між ними спалахнули почут-
тя: всеохоплюючі й чисті, як
кришталь, наперекір долі й того-
часним устоям. Старий гетьман
дарував Мотрі діаманти, обручки,
золоті червінці, коштовні прикра-
си, а Мотря мліла в його обіймах,
переконуючи, що всі багатства
світу їй не потрібні, був би лише
він поряд. За всі свої щедроти Ма-
зепа просив навзаєм пасмо волос-
ся коханої, натільну сорочку, на-
мисто з її лебединої шиї. Дівчина
не відмовляла. Дарувала кохано-
му всю себе. 

Вона представниця досить відомого

козацького роду, найменша дочка

генерального судді, за деякими гіпотеза�

ми правнучка ногайського татарина, а

тому норовлива, непокірна і прекрасна.

Любила волю, а життя закінчила в мо�

настирі.

Він глибоко віруюча освічена людина,

меценат, будівничий неймовірної

краси храмів, але відлучений від церкви,

спочатку фаворит царя, а потім його

найлютіший ворог. Його постать ще за

життя була оповита легендами й міфами,

а суперечки про роль цієї людини в істо�

рії України точаться й донині.
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Історичні паралелі

Їх поєднало
кохання. Світле
й незрозуміле,

руйнівне і всеохоп�
лююче, всупереч ба�
жанню батьків, по�

рад оточуючих. 

Останнє



Їх зустрічі ставали все частішими
і палкими, але батьки, запідозрив-
ши таємний зв'язок Мотрі та Мазе-
пи, погрожували проклясти її, якщо
дівчина знеславить славетний рід
Кочубеїв.

Але два закоханих серця були
безсилі щось зробити. Тож назрі-
вав грандіозний скандал, щоб
якось попередити його, захистити
Мотрю, Іван Мазепа наважився
звернутися до Василя Кочубея з
проханням віддати за нього свою
доньку. Той категорично відмовив -
величезна різниця у віці, релігійна
заборона одружуватися на похрес-
ниці, життєві устої не дозволили
генеральному судді дати згоду на
цей шлюб. Проти була й мати Мот-
рі. Подейкують, що й вона колись
була коханкою Мазепи, а тому істо-
рія набувала досить пікантного
присмаку.

Але як би там не було, пониклий
Іван Степанович поїхав додому з по-
рожніми руками, але Мотря не зми-
рилася і, залишивши батьківську
оселю, кинулася йому навздогін.
Вони знову зустрілися, обійми, по-
цілунки і рішуче - повертайся додо-
му, нам не бути разом.

Зараз вже ніхто не скаже на-
певне, що це було - чи Мазепа
позбавився любовного дурма-
ну, чи послухався чиїхось по-
рад, але кохану Мотрю він від-
правив у батьківський маєток.

Згодом її видали заміж за Се-
мена Чуйкевича, а гетьман про-
довжував писати коханій листи,
у яких просив вибачити його,
розповідав, як її кохає. Та не ві-
домо чи отримувала їх Мотря,
адже стерегли її досить пильно. 

А потім був донос Василя Ко-
чубея та Івана Іскри царю про
зраду Мазепи, його перемовини
зі шведським та польським ко-
ролями. Петро І не повірив і їх
повернули в Україну, де й стра-
тили. 

Немолодий гетьман щиро суму-
вав за красунею Мотрею й за одні-
єю з гіпотез, щоб ще хоча б раз
зустрітися з нею запропонував
Карлу ХІІ йти на Полтаву, щоб за-
пастися провіантом та придбати
сухий порох. Тож, можливо, Пол-
тавська битва - це відгомін того
шаленого кохання Івана та Мотрі.
Вони зустрілися під час відступу.
Це було їх останнє побачення.

Чоловіка Мотрі, за перехід на бік
Мазепи, заарештували і відправи-
ли до Сибіру. Вона поїхала за ним.
Мазепа з Карлом ХІІ знайшли при-
тулок у Молдовському князівстві.
Тоді воно належало Османській ім-
перії. Тут, у селі Варниця, що поб-
лизу міста Бендери він і пішов у
кращий світ 22 вересня 1709 року.

За різними версіями Мотря, піс-
ля смерті чоловіка, повернулася в
Україну й доживала віку в монасти-
рі. Якому саме - складно сказати,
адже існують версії, що це Києво--
Печерський Вознесенський монас-
тир, можливо Ніжинський Введен-
ський жіночий монастир, а може
доживала віку у Вознесенському
жіночому монастирі, що в Пушка-
рівці під Полтавою.

Але вона зберігала вірність сво-
єму коханому Іванові до кінця жит-
тя. Поховали Мотрю у 1852 році бі-
ля монастирської церкви. Вона пе-
режила свого коханого на 43 роки,
проте залишилася йому вірною. 

Олександр Дяченко

2131

кохання Гетьмана
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