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Шановні читачі!

Осінь традиційно навіює ліричні та філософські роздуми про плинність часу, але варто спрямо-
вувати такі думки у позитивне русло, розмірковуючи над тим, як гідно використати час, бути макси-
мально ефективними в обраній справі та покращувати свій внутрішній світ, яким згодом хочеться 
поділитись. 

Упродовж життя людина крок за кроком розширює світогляд та знаходить ще більше цікавого, 
незвіданого й прекрасного. 

Зі зміною сезонів приходить розуміння, що треба прискорюватись, аби все встигнути, але за цією 
гонитвою — залишати час на відпочинок та приємні паузи для себе. 

У нашому осінньому випуску ми зробили акцент на користь та досягнення в усіх сферах людської 
діяльності. Цікаві події з життя талановитих людей, спорт, healthy food, здоров’я, подорожі та найго-
ловніше — сімейні цінності й дитячі мрії, які так приємно здійснювати, — стали центральними темами 
номера. Ми з радістю ділимося цією корисною інформацією і сподіваємось, що кожен з вас знайде 
своє власне джерело натхнення і буде насолоджуватись яскравими та насиченими барвами осені, 
зберігаючи її тепло якомога довше!

З повагою, засновник Усама Кафа  







4

ЗМІСТ

10

22

18

48

ІНТЕРВ’Ю
TamerlanAlena.
Зірковий дует: 10 років разом   10

ГАСТРОСФЕРА
Топ-5 найкорисніших овочів осені  18

МАНДРИ
Повернення у казку. 
Чотири чарівні замки України  22

Де, як і коли святкують 
Oktoberfest у світі 26

Виноробні регіони Грузії. 
Як побудувати ідеальний маршрут  30

СТИЛЬ
Як залишатись на висоті у будь-якій 
ситуації. Чотири головних правила 
бізнес-етикету 32

ЗДОРОВ’Я
Правила здорового харчування 
восени 34

Ecosmetology — найкращі 
процедури на осінь 36

Лікувальні властивості йоги. 
Поради Наталії Могилевської 38

На всі 32! Клініка дентальної 
медицини професорки Вєсової 40

Як зупинити час. Естетична 
лабораторія Body Like 44

ЧОЛОВІЧА ТЕРИТОРІЯ
Корисні звички успішних людей 46

ГОРДІСТЬ КРАЇНИ
Фехтувальниця Ольга Харлан здобула 
золоту медаль на чемпіонаті Європи  48





6

EMOTION, that inspire you №3 (03) Жовтень-листопад 2019.
Головна редакторка: Наталія Кисельова.
Відповідальна за випуск номера: Наталія Кисельова.
Над номером працювали: Ольга Данилюк, Олександра 
Онищенко, Ніна Неронова, Майя Вікторова, Денис Букєєв, 
Наталія Гогунська, Наталія Неграш. 
Адреса редакції: Чоколівський бульвар, 11. 
З питань реклами звертайтеся: 
+38 (067) 762-87-23, danyliuk.ov@gmail.com.
Засновник: Усама Кафа. 
Наклад: 15 000 примірників. Реєстраційне свідоцтво 
КВ №23674-13514P від 20.12.18. 
Розповсюдження безкоштовне.
Друк: друкарня ТОВ «Інфопрінт».

Журнал розповсюджується у ресторанах, бізнес-цен-
трах, салонах краси, готелях, торговельно-розважальних 
центрах.

Відповідальність за вірогідність фактів, власних імен 
та інших відомостей несуть автори матеріалів. Думка ре-
дакції може не збігатися з думкою авторів. Пересилаючи 
тексти, фотографії та інші матеріали, відправник надає 
свою згоду, а також підтверджує згоду зображених на фото 
осіб, на публічний показ, відображення і поширення на-
дісланих текстів, фотографій та інших зображень у журна-
лі. Передрук і будь-яке використання матеріалів можливі 
лише з письмового дозволу редакції. Усі права захищені.

60

72

8050

УСПІХ
Українські скульптори на торгах 
аукціонних будинків Phillips і Sotheby’s   50

Дебютна режисерська робота 
відомого українського співака Kishe   56

Ukrainian Design Brands на міжнародній 
виставці дизайну Maison & Objet   60

Історія успіху Наталії Ткаченко-Ритвіної   66

БЛАГОДІЙНІСТЬ
MONATIK: допомога дітям — це те, 
що мене надихає 68

ПСИХОЛОГІЯ
Як виховати щасливу дитину. 
Корисні поради професіоналів  70

ПОДІЇ
«Чайхона Gold» — золота перлина 
Близького Сходу у Києві 72

Співачка KUPTSOVA презентувала 
свій дебютний україномовний альбом 76

Відкриття Elite Life Club. Бізнес-клуб  
нового формату 78

Red Birthday Party від L’Kafa Group 80

Календар найцікавіших фестивалів 
Києва 84

АСТРОЛОГІЯ  
Осінній бізнес-гороскоп 88

На обкладинці: 
TamerlanAlena
Фото: Михайло Федорак

ЗМІСТ









10

ІНТЕРВ'Ю



11

TamerlanAlena — сучасний гурт, який 
поєднує актуальні музичні стилі. 

Напористість їхніх ритмів згладжується 
м’яким, «соковитим» вокалом. Ця музика 

заворожує, біти не дають встояти, й ти 
не помічаєш, як співаєш, рухаючись у 
такт ритму r’n’b. У кожній новій пісні 

дуету є частинка душі. У кожному новому 
відеокліпі — любов. І так впродовж 

десяти років

«У нас немає меж 
у творчості» 

TamerlanAlena:
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Т
НАШІ МРІЇ 
ПЕРЕХОДЯТЬ 
В ПЛАНИ, А ПЛАНИ — 
В РЕЗУЛЬТАТ

ІНТЕРВ'Ю

Тамерлан — сильний, стійкий, цілеспрямований і спор-
тивний, багато років свого життя присвятив дзюдо. А в 
душі — романтик, справедливий і розсудливий.
Альона Омаргалієва — мила, тендітна дівчина, яка 
підкорює чоловіків не лише своєю красою, а й розумом, 
скромністю й неймовірним вокалом.

Цього року вашому дуету виповнюється десять, як 
плануєте святкувати? 
Tamerlan: Зараз ми готуємо альбом, над яким працюва-
ли вже кілька років. Сподіваємося, що він сподобається 
нашим слухачам і з’явиться у всіх музичних чартах. Ми 
намагаємося зробити кожний трек ударним, особливим.
Alena: Після виходу альбому плануємо масштабний кон-
церт. Хочемо зібрати всіх наших шанувальників, разом 
провести час і кайфонути!

Як ви оцінюєте свій творчий шлях? Чи задоволені 
всім, що було за ці роки?
Alena: Часто після наших концертів у різних містах або 
навіть просто на вулиці до нас підходять молоді пари 
й розповідають, як вони познайомилися під наші пісні. 
А сьогодні вони одружені й мають дітей.

Tamerlan: І ось це круто! Немає кращої 
похвали для артиста, ніж розуміння того, 
що твої пісні створюють історію і відгуку-
ються у серцях слухачів. Можу впевнено 
сказати, що це велике досягнення для нас, 
яким дуже пишаємось. Ми співаємо про 
прості речі, зрозумілі кожному. Сюжет усіх 
пісень запозичений з особистого досвіду. 
Тому наша музика близька людям, які також 
відчувають любов чи розчарування, злети 
чи падіння. 

Хто пише тексти пісень? Що вас нади-
хає? Як обираєте найкраще?
Tamerlan: Усі наші треки пишемо завжди 
разом. Зазвичай Альона наспівує якусь 
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НАШІ СТОСУНКИ — ЦЕ 
АБСОЛЮТНА ДОВІРА 
ОДНЕ ДО ОДНОГО

ІНТЕРВ'Ю

мелодію, яка прийде їй в голову, а потім ми колективно 
працюємо над текстом, придумуємо фішки. Однією з 
таких було використання прислів’їв, афоризмів у нашій 
пісні «Рано».

Alena: Раніше ми презентували поодинокі сингли й 
лише після накопичення певної кількості пісень випус-
кали альбом. Зараз же можемо ізолюватися у студії й уже 
через місяць представити готову платівку.
Tamerlan: До речі, нещодавно ми побудували власну 
студію поблизу нашого будинку. Тепер ще більше часу 
приділяємо написанню пісень. Хочемо зараз експери-
ментувати у музиці, спробувати себе в інших стилях. Зов-
сім скоро представимо новий альбом, який, я впевнений, 
вам сподобається! 

Не важко поєднувати роботу та  сім’ю? Як взагалі 
ваша спільна робота впливає на особисте життя, 
сімейні взаємини та виховання сина?
Alena: Перш за все, ми залишаємося артистами, творчим 
дуетом, де б не були, а сімейне життя йде паралельно. 
Вдома робочий процес не припиняється, бо є невід'єм-
ною частиною нашого життя.
Tamerlan: У будь-якому випадку, коли ти підіймаєш якісь 
робочі питання, вони поступово переходять на осо-
бисте. Одного разу ми просто сіли й розробили пев-
ний план дій: робочі питання мають стосуватися лише 
роботи й жодним чином не впливати на наші стосунки. 
Намагаємося слідувати цій домовленості, хоча часом 
буває непросто. 
Alena: Коли виникають певні робочі непорозуміння, ми 
ніколи не показуємо це Тимуру (син Тамерлана та Альо-
ни, 5 років — ред.). Не підвищуємо голос, намагаємося 
не піддаватись емоціям і не переносити робочі моменти 
на стосунки з дитиною. Адже діти все бачать і відчувають.

Чи залишається час на романтику? 
Alena: Ми й справді проводимо багато часу разом, прак-
тично 24/7. Проте навчились розділяти певні моменти. 
Буває навіть так, що можемо зранку роз’їхатись у справах 
і зустрітись лише ввечері. 
Tamerlan: У нашому райдері є навіть один досить див-
ний, як для сімейної пари, пункт. Завжди просимо два 
різних номери в готелях під час наших гастролей. Для 
того, щоб ми обоє змогли виспатись та відпочити. У мене 

постійно «розривається» телефон. Я вже до 
цього звик, а от Альоні треба спокій і тиша.
Alena: Це правда! Ми дуже багато віддаємо 
емоцій на сцені, тому перед кожним виступом 
просто необхідно побути наодинці з собою, 
добре відпочити. 

Який найнезвичайніший пункт вашого 
райдера?
Alena: Ми внесли у райдер один пункт, так 
би мовити, перевірочний. Якщо організатори 
заходу, на якому ми виступаємо, телефонують 
нашому концертному директорові, то ми 
впевнені, що райдер уважно прочитали й усе 
виконають правильно.
Tamerlan: Річ у тім, що однією з умов у райде-
рі є нарізана селера, морква і сіно для нашого 
поні. Люди завжди шоковані від таких умов 
і не раз нам казали, що ще такого не бачили 
(сміється— ред.). Ми одразу пояснюємо, що 
спеціально вписали такий пункт, аби організа-
тори уважніше читали райдери артистів.
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правильно. Але важливі питання вирішуємо разом, адже 
це наш спільний проєкт, наша сім’я і майбутнє.

Чи виникають у вас суперечки, конфлікти під час 
роботи? 
Tamerlan: Виникають, звісно. Будь-який робочий процес 
не обходиться без певних дискусій. Ми обоє емоційні, 
можемо часом погарячкувати. Інколи самі дивуємося, 
навіщо було починати суперечку з такої дрібниці. Але 
завжди знаходимо компроміс і продовжуємо працювати 
далі. 
Alena: Насправді, з роками стали значно спокійніші. Ми 
вже добре знаємо слабкі й сильні сторони одне одного, 
знаємо, коли варто зупинитись під час певної супереч-
ки, інколи — поступатися. Останнім часом працюємо в 
абсолютній гармонії.

Ви задоволені своєю творчістю та життям сьогод-
ні? Чи є думки щось змінити?
Tamerlan: Звісно, задоволені! Ми б не змогли випускати 
пісні, якби вони нам не подобались. Завжди робимо те, 
що, у першу чергу, є близьким для нас самих. Ніколи не 

БЛІЦ
1. Ваша улюблена страва
Tamerlan: олів’є
Alena: голубці

2. Знаки зодіаку
Tamerlan: Водолій
Alena: Діва

3. Марка авто
Tamerlan: Volvo, подобаються Rolls-Royce, Bentley
Alena: Porsche

4. Скільки годин на добу займає сон?
Tamerlan: 8 
Alena: 5-8, інколи — до 10

5. Улюблений вид спорту?
Tamerlan: дзюдо, плавання, біг, футбол
Alena: кангу джампс

6. Улюблений артист
Tamerlan: Usher
Alena: Mariah Carey

Чи не ревнуєте одне одного до шану-
вальників? 
Tamerlan: Раніше ревнували, звісно. Дивля-
чись на таку красуню, як Альона, важко не 
почати ревнувати (сміється — ред.). Проте 
зараз наші стосунки — це абсолютна довіра. 
Alena: Я теж могла ревнувати Тамерлана до 
шанувальниць. Але з часом зрозуміла, що 
ми, артисти, повинні подобатись прихиль-
никам. Зараз, навпаки, пишаюся, що моїм 
чоловіком захоплюються дівчата, жінки.

У сім’ї завжди є хтось головний. Хто 
головний у ваших стосунках і дуеті? За 
ким вирішальне слово?
Tamerlan: Я вважаю, що головним у парі 
має бути той, хто може взяти на себе відпові-
дальність. Однозначно, це має бути чоловік. 
Але деякі питання все ж треба вирішувати 
разом.
Alena: Я можу повністю покластися на 
Тамерлана. Знаю, що він завжди все зробить 
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боїмося експериментувати, пробувати щось кардиналь-
но нове, у нас немає меж у творчості. 
Alena: Цього року у листопаді ми видаємо новий аль-
бом, над яким довго працювали. Це багаторічна праця 
і довгоочікуваний плід наших старань. Сподіваємося, що 
слухачі оцінять його, відчують кожну композицію і будуть 
кайфувати від кожної пісні.

Як за десять років змінилися ви й ваша творчість?
Tamerlan: Помічаємо, як разом з нами змінюється, 
«дорослішає» наша творчість. Ми — автори своїх пісень, 
і розуміємо, що почали звертати увагу на інші теми, від-
чувати й писати про важливі моменти, які турбують. Крім 
того, багато подорожуємо, і це також впливає на наш 
світогляд, музику.
Alena: Здавалося б, тільки недавно зустрілися на студії, 
щоб записати наш перший спільний трек. А насправді 
стільки всього вже відбулося відтоді: скільки пісень 
написано і скільки ми їх переспівали разом з шануваль-
никами на концертах, скільки кліпів знято, скільки було 
крутих проєктів, солд-аутів, турів, концертів, фестивалів 
в Україні, Європі та навіть за її межами! Є що згадати! 
І, впевнена, найцікавіше ще попереду. 

Яка ваша найбільша перемога? 
Alena: Найголовнішою перемогою є наш син. Ми нама-
гаємося дати йому все необхідне, щоб він ніколи нічого 
не потребував. Це стосується досвіду, знань, емоцій. 
Хочемо закласти фундамент, який з часом допоможе 
реалізовувати його плани, досягти поставлених цілей. 
Tamerlan: Важко оцінювати перемогу як щось матері-
альне. Адже ніякі гроші та блага світу не зможуть зрів-
нятися з душевною рівновагою, спокоєм та гармонією, 
справжнім щастям. Зараз ми саме в такому балансі.

Про що ви мрієте ?
Tamerlan: Мріяти — це класно. Помітив, що наші мрії 
трансформуються в плани, а плани — в результат. Пев-
ний час ми мріяли про те, як було б круто записати треки 
на культових студіях звукозапису у США. І ось в 2010 році 
ми працювали у Лос-Анджелесі на кращих студіях звуко-
запису — Universal Music і Paramount Recording. Відомі 
артисти записували там свої найвідоміші хіти! Творити в 
таких місцях — одне задоволення!
Alena: Ніколи не потрібно припиняти мріяти, бо ті 
меседжі, які ми запускаємо у всесвіт, потім повертаються 
до нас у трикратному розмірі. Зараз ми мріємо донести 
нашу музику якомога більшій кількості слухачiв, і не лише 
у нашій країні. 
Tamerlan: До речі, зовсім скоро вирушимо у тур Амери-
кою з презентацією нашого нового альбому. Чекаємо з 
нетерпінням, щоб зустрітися та заспівати разом з нашими 
прихильниками там.

Що для вас емоції? Який найемоційніший та роман-
тичний вчинок ви робили одне для одного? 
Tamerlan: Емоції — це завжди те, що нас заряджає. 
Круто, якщо це емоції щастя, добра, кохання. Це все те, 

з чого складається наше життя, майже як  
діаграма: якщо їх немає, вона рівна, а коли 
вони з’являються, то починає рухатися 
вгору або вниз, залежно від ситуації. Альона 
інколи тішить мене романтичними вчинка-
ми. Якось я прийшов додому, а мене вже 
чекала вечеря при свічках, шампанське 
і грала музика. Як же без неї! 
Alena: Коли ми з Тамерланом тільки почи-
нали зустрічатися, він постійно намагався 
влаштовувати незвичні прогулянки. Нове 
побачення — нове місце. Постійно хотів 
здивувати. Тамерлан навіть квіти не міг 
просто принести й вручити. Одного разу 
він повністю закидав мій балкон квітами! На-
рахувала 51 троянду (посміхається — ред.).

Як вдається підтримувати таку гарну 
фізичну форму? 
Tamerlan: Я практично щоранку намагаюся 
розпочинати свій день з невеликої пробіж-
ки. Це допомагає бути в тонусі й заряджає 
на весь день. А ще люблю плавати, спокій-
но можу подолати кілька кілометрів без 
зупинки. 
Alena: Я зараз активно займаюся спортом. 
Обожнюю кангу джампс! Після кожного тре-
нування виходжу абсолютно виснаженою. 
Проте результат чудовий.  

Ваші плани на майбутнє?
Tamerlan: Ми не дамо сумувати нашим 
шанувальникам! Готуємо багато релізів 
найближчим часом, головний з яких — дов-
гоочікуваний альбом! Також працюємо над 
ідеєю нового концертного шоу.
Alena: Хочемо відсвяткувати 10-річчя нашо-
го творчого життя великим концертом у 
Києві наступного року. Будемо вас дивувати! 
І чекаємо на концертах!  

Спілкувалася
 Олександра ОНИЩЕНКО

ХОЧЕМО ЗАРАЗ 
ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ 
У МУЗИЦІ, ПРОБУВАТИ 
СЕБЕ В ІНШИХ 
СТИЛЯХ

ІНТЕРВ'Ю
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Овочі на столі гурмана:
 насолоджуємося 
дарами осені

ГАСТРОСФЕРА
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ПРИГОЩАЄ ОСІНЬ: 
ТОП-5 СЕЗОННИХ ОВОЧІВ
Зазвичай осінь асоціюється у нас з гарбузом. Настав час 
додати й інших яскравих барв та урізноманітнити своє 
меню! Пропонуємо підбір овочів must eat для щоден-
ного раціону, які зроблять оригінальними навіть звичні 
страви та наситять організм усім необхідним на весь 
осінньо-зимовий період.

ГАРБУЗ
Беззаперечним фаворитом серед осінніх овочів 
є гарбуз. По-перше, він багатий на каротин, кіль-
кість якого в рази більша, ніж у моркві. В організ-
мі каротин трансформується на вітамін А, який 

дарує нам молодість та красу. Крім нього, гарбуз містить 
ще дуже рідкісні вітаміни К і Т, які відповідають за згор-
тання крові,  а також активно борються з жировими від-
кладеннями, регулюють жировий обмін та допомагають 
підтримувати у тонусі м’язовий корсет. Гарбузова олія і 
насіння використовуються для лікування хвороб печінки. 
Загалом гарбуз має сильний сечогінний ефект, тому цей 
овоч варто додавати у раціон за порушення роботи 
серця і нирок, а також набряків, діабету, атеросклерозу 
й подагри. Отже, часте вживання гарбуза дозволяє нала-
годити обмінні процеси, вивести «поганий» холестерин 
і, як результат, позбутися зайвої ваги. Найкорисніше їсти 
гарбуз сирим, натираючи його на тертці з яблуком і мор-
квою, а також у поєднанні із сухофруктами та горіхами. 

ПОМІДОРИ
Звичайно, початок осені — це завжди томат-
ний бум. Помідори червоні, рожеві, помаран-
чеві, усіх видів і розмірів — кожен вибере на 

власний смак, а ще краще — встигнути спробувати всі 
варіації. Помідори містять низку надзвичайно важливих 
мінералів і вітамінів, а антиоксиданти в їхньому складі 
роблять ці овочі незамінними у раціоні здорового харчу-
вання. Вони покращують травлення, нормалізують обмін 

речовин, зміцнюють серцево-судинну систему, є про-
філактикою ракових захворювань, а ще —  підвищують 
настрій, що є надзвичайно актуальним в осінню пору.

БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРЕЦЬ
Соковиті й м’ясисті болгарські перці — ще один 
подарунок осені. Ці овочі багаті на вітаміни А, 
С, кальцій і магній, цинк, калій, фосфор, залізо. 

Чистять судини від холестеринових бляшок, підвищують 
апетит, запускають процеси травлення, покращують 
стан шкіри, волосся і нігтів, знижують ризик виникнення 
хвороби Альцгеймера. Болгарський перець варто вжи-
вати для підвищення імунітету, поліпшення зору, пам’яті, 
роботи нервової системи й травлення. 

БУРЯК
Буряк — це чемпіон за вмістом клітковини 
серед осінніх овочів, а також цінне джере-
ло антиоксидантів і мінеральних речовин. У 

народі вважається, що колір овоча може підказати, для 
чого саме він корисний. Так ось, сік буряка неймовірно 
корисний для процесів кровотворення. Завдяки тому, 
що він стимулює синтез еритроцитів, нормалізується 
кровообіг, зміцнюються судини, поліпшується обмін 
речовин і серцева діяльність.

КАПУСТА
Неможливо не згадати й про капусту, яка 
багата на клітковину, вітаміни та мінерали. 
Причому йдеться про всі її різновиди. Цвіт-

на капуста зміцнює стінки судин, покращує травлення 
і роботу серця, служить для профілактики онкології. 
Броколі покращує роботу серцево-судинної системи, 
жовчного міхура і печінки, нормалізує рівень цукру в 
крові, зміцнює нервову систему. Традиційна білокачанна 
капуста нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, 
виводить зайву рідину з організму, покращує кровообіг і 
обмін речовин.

Осіння смакова палітра неймовірно надихає з кулінарної точки зору. 
Це час, коли ми збираємо сезонні овочі та фрукти на піку їхньої 
поживності. Яскраве розмаїття текстур та кольорів вабить око і приносить 
істинне гастрономічне задоволення. Осінь — ідеальний період, 
щоб зміцнити імунітет і наситити організм корисними речовинами, 
мінералами, мікро- та макроелементами

ОСІНЬ – ОДНА З НАЙБІЛЬШ НАДИХАЮЧИХ ПІР РОКУ, 
З КУЛІНАРНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ, ТА СПРИЯТЛИВИЙ ЧАС ДЛЯ 
ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ ТА ПОПОВНЕННЯ ОРГАНІЗМУ 
КОРИСНИМИ ТА ПОЖИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ  
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КРЕМ-СУП ІЗ ГАРБУЗА
Пропонуємо не проґавити момент та прямо зараз приготувати по-осінньому затишний, ароматний та неймовір-
но ніжний КРЕМ-СУП

ІНГРЕДІЄНТИ
м’якуш гарбуза — 500 г
цибулина середня — 1 шт.
вершки жирні — 70 мл
сіль — 1 щіпка
гарбузове насіння — 1 щіпка
мускатний горіх — 1 щіпка

Âäàëèõ âàì ãàñòðîíîì³÷íèõ åêñïåðèìåíò³â 
òà â³äêðèòò³â!

ПРИГОТУВАННЯ
Подрібніть і злегка обсмажте цибулю. Гарбуз поріжте кубиками й до-
дайте до цибулі. Посоліть і тушкуйте з додаванням невеликої кількості 
води близько 20 хвилин. Готовий гарбуз подрібніть у блендері й додай-
те теплі вершки. Прикрасьте страву гарбузовим насінням і мускатним 
горіхом.   

ГАСТРОСФЕРА

Консультантка з харчування Наталія КАСЬКІВ
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МАНДРИ

Повернення у казку.
Чотири чарівні замки України
У дитинстві всі ми читали неймовірні історії про казкові замки та подумки 
мріяли хоч ненадовго потрапити у ці місця, походити коридорами палаців, 
у яких влаштовували свята королі та королеви в оточенні своєї вишуканої 
свити. Та виявилося, що ці фортеці живуть не лише на сторінках дитячих 
книжок, але і сьогодні велично височіють у мальовничих місцях по всьому 
світу, а деякі збереглись у чудовому стані й на території України. Тож якщо ви 
досі не забули своєї давньої мрії побувати в одному з таких прекрасних місць 
та відчути дух історії — варто прокласти маршрут та вирушити у подорож

ЗАМОК ПАЛАНОК, 
МУКАЧЕВО, ЗАКАРПАТТЯ

У мальовничому місті Мукачево зберег-
лась одна з найстародавніших українських 
фортець — величний замок Паланок, міцні 
середньовічні стіни якого й досі  оберігають 
багато таємниць і загадок. На жаль, точної 
дати побудови фортеці не знає ніхто, але 
відомо, що в ХІ сторіччі вона вже існувала. 
А назва «Паланок» походить від дубового 
частоколу, яким був оточений водяний рів 
навколо замку. 

Що подивитись
Паланок — це надзвичайна архітектурна 
пам’ятка з експозиційними залами, що охо-
плюють понад 2500 кв. метрів. Тут можна дов-
го блукати доріжками та сходами старовинно-
го замку, оглянути винні підвали, завітати до 
невеликої церкви, що розташована всередині, 
та помилуватись захопливим краєвидом, що 
відкривається із замкової гори. 
Крім того, шанувальникам мистецтва про-
понують оглянути виставки скульптури та 
живопису, адже у картинній галереї музею 
експонуються роботи видатних українських, 
польських та угорських художників і велика 
колекція ікон XVI — XIX сторіч. А для тих, хто 
цікавиться історією, рекомендуємо виставку 
етнографії та побуту мешканців міста і Закар-
паття. 
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ОСІНЬ — ІДЕАЛЬНА ПОРА РОКУ ДЛЯ МАНДРІВОК, АДЖЕ ЦЕ 
ЧАС, КОЛИ ВСЕ ДОВКОЛА ТІШИТЬ НЕЙМОВІРНИМИ БАРВАМИ, 
А ПОГОДА СПОНУКАЄ ДО ДОВГИХ І КОМФОРТНИХ ПРОГУЛЯНОК 

ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ, 
ХОТИН, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

Ця старовинна красуня вважається однією з 
найгарніших архітектурних пам’яток України, 
яка стала свідком численних війн і баталій. 
Упродовж багатьох століть вона була визнач-
ним центром розвитку культури, економіки, 
торгівлі й ремесел, а місто Хотин — важли-
вим пунктом європейсько-азійської торгівлі. 
Його назва походить від слова «хотіти», 
оскільки скелястий мис над Дністром завжди 
був бажаним і надійним місцем для давніх 
поселенців. Місто було розташоване на ос-
новних транспортних магістралях, через що 
завжди привертало увагу завойовників, тож з 
метою захисту у XIII сторіччі була споруджена 
могутня та велична фортеця. 

Що подивитись
Величезний комплекс споруд фортеці охо-
плює оборонні мури та старовинні башти 
замку, комендантський палац, замкову цер-
кву, криницю, бастіони з валами та ескар-
пами, руїни мечеті та гарнізонні майстерні. 
Тут можна оглянути стародавні архітектурні 
елементи кам’яного різьблення, виставку се-
редньовічних знарядь тортур і страт, давню 
військову техніку, що використовувалась за 
часів штурму фортець, польові та облогові 
гармати, нумізматичні та археологічні знахід-
ки з фортеці та холодну вогнепальну зброю 
ХІІІ — ХІХ сторіч.
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МАНДРИ

КАМ’ЯНЕЦЬКИЙ ЗАМОК, 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Ця дивовижна споруда належить до 7 
чудес України, а її розташування на річці 
Смотрич упродовж багатьох століть мало 
важливе стратегічне значення, через 
що вона була бажаною здобиччю для 
багатьох завойовників. У різні часи нею 
володіла Литва, Польща, Османська імпе-
рія та Росія. 
Вперше фортеця згадується у документах, 
датованих 1374 роком, як дерев’яна спо-
руда. Проте у середині XVI сторіччя вона 
була замінена кам’яною, таким її вигляд 
залишився й по сьогодні. 

Що подивитись
Фортеця входить до складу заповідника 
«Кам’янець», на території якого є багато 
історичних пам’яток, серед яких: право-
славні дерев’яні церкви, монастирі доміні-
канського та францисканського орденів, 
вірменські та турецькі башти XVII сторіччя 
та старовинний мусульманський мінарет. 
А от сам замковий комплекс складається 
з 11 башт, кожна з яких має свою назву та 
історію і заслуговує на окрему увагу. Крім 
того, тут варто оглянути й підземелля 
фортеці, де розташована експозиція, що 
відтворює атмосферу тих часів. 
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ЗАМКИ ТА ФОРТЕЦІ УКРАЇНИ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ 
І МОЖУТЬ СТАТИ ОКРЕМОЮ ТЕМОЮ ДЛЯ ЧАРІВНОЇ МАНДРІВКИ, 
НАПОВНЕНОЇ НЕЙМОВІРНИМИ ІСТОРІЯМИ ТА ЗАХОПЛЮЮЧИМИ 
КРАЄВИДАМИ

СВІРЗЬКИЙ ЗАМОК, 
СВІРЖ, ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

Один з найромантичніших замків 
України, цей красень трохи 
молодший за своїх попередників, 
адже був збудований  1482 року. 
Розташований на пагорбі біля ма-
льовничого водоймища, цей ре-
несансний ансамбль на початку 
його існування використовували 
як фортецю, а згодом — як рези-
денцію знатних шляхтичів. Історія 
зберегла цю чудову споруду до 
наших днів, завдяки чому ми й 
сьогодні можемо милуватися її 
архітектурою. 

Що подивитись
На території замка є старовинний 
колодязь та таємничий підземний 
прохід, який використовували під 
час битв. Крім того, тут зберігся 
дивовижний костел 1546 року, 
стіни якого пам’ятають багато іс-
торичних подій. Сам замок стоїть 
на мальовничій горі під назвою 
Белз, в оточенні дивовижної 
природи. З одного боку замку — 
зелений парк, а з другого — пре-
красне озеро, біля якого можна 
влаштувати романтичний пікнік.  

Ніна НЕРОНОВА
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СПОЧАТКУ БУЛО ВЕСІЛЛЯ
Перше свято Oktoberfest відбулося 12 
листопада далекого 1810 року на честь 
весілля короля Людвіга і принцеси Те-
рези, ім’ям якої згодом назвали локацію, 
де проводять фестиваль і досі. До 1819 
року свято було приватним, відтак орга-
нізацію передали міській раді Мюнхена 
та вирішили проводити його щороку. 
Свою продукцію презентують усі мюн-
хенські пивоварні, адже, за правилами 
проведення свята, тут можна подавати 
лише мюнхенське пиво, зварене згідно 
з німецьким законом про чистоту пива 
1516 року. 

ВАЖЛИВІ ДАТИ
У 1904 році Oktoberfest офіційно пере-
несли на другу половину вересня через 
те, що у цей час погода у регіоні більш 
сприятлива; але завершення святкуван-
ня традиційно припадає на листопад.  

У 1910 році фестиваль відсвяткував 
свій 100-річний ювілей, під час якого 
продали рекордну кількість пива: 1,2 
млн літрів. А у 1913-му — встановили 
найбільший в історії намет, який одно-
часно міг вмістити 12 000 гостей. До 
слова, в останні роки проведення свята 
намети розраховані на 10 000 місць, а 
враховуючи величезну популярність 
заходу,  під час проведення Oktoberfest 
на офіційному сайті діє барометр Wiesn, 
що показує наповненість усіх наметів, 
щоб гостям було максимально комфорт-
но та зручно. 

Oktoberfest. 
Де, як і коли проходить 
найбільше народне гуляння у світі
Кожен шанувальник пива знає, що саме Німеччина започаткувала тради-
цію святкування фестивалю Oktoberfest, який німці називають Wiesn, що на 
баварсь- кому діалекті означає «луг». А от звідки походить ця назва, чому 
свято перенесли на вересень та як саме проходить ця гучна мюнхенська 
подія — відомо далеко не всім
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У 1886 РОЦІ OKTOBERFEST БУВ 
ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ ФІРМОЮ, ЩО 
НАЛЕЖАЛА БАТЬКОВІ АЛЬБЕРТА 
ЕЙНШТЕЙНА, А САМ ВЧЕНИЙ ОСОБИСТО 
БРАВ УЧАСТЬ У ЦІЙ ВИДАТНІЙ ПОДІЇ

За весь час існування фестивалю він 
не проводився лише з причин, пов’яза-
них з важливими історичними подіями: 
Наполеонівськими війнами (1813 р.), 
епідеміями холери (1854 та 1873 рр.), 
Пруссько-австрійською війною (1866 р.), 
Франко-прусською війною (1870 р.),  
Першою світовою війною (1914 — 
1918 рр.), Другою світовою війною 
(1939 — 1945 рр.).

ЦІКАВІ ТРАДИЦІЇ 
За роки свого проведення свято 
набуло різноманітних особливостей, 
які виокремлюють його з-поміж інших. 
Серед найяскравіших традицій — хода 
власників пивних наметів, яка сповіщає 
усіх гостей про офіційне відкриття захо-
ду. Її очолює обер-бургомістр Мюнхена у 
супроводі оркестру, що слідує з центру 
міста до лугу Терези. Далі відбувається 
церемонія відкриття першої пивної 
бочки та костюмована хода учасників 
фестивалю у національному та історич-
ному вбранні, які проходять маршрут від 
баварського парламенту до лугу Терези. 

Веселий та яскравий захід щороку 
набирає все більше обертів, а чудова 
традиція збиратися разом і куштувати 
улюблений пінний напій давно вийшла 
за межі Мюнхена та стрімко поширила-
ся світом.   

Ніна НЕРОНОВА
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ККожен, хто хоча б раз побував у Грузії 
з її палаючими червоними заходами 
сонця і куштував місцеве «гвіно», 
мріє повернутися туди знову. А от 
найкращий час для такої подоро-
жі — саме восени, і ми із задоволен-
ням розкажемо, чому. 

ТБІЛІСОБА 
Якщо ви плануєте влаштувати собі 
осінні канікули, отримати незабутні 
враження від відпочинку та шану-
єте вино — варто звернути увагу 
на Грузію, яка зачаровує з першого 
погляду. Саме восени ця країна 
перетворюється на мекку для шану-
вальників вина і ласощів, адже з 5 по 
7 жовтня тут проходить Тбілісоба — 
день чарівної столиці Грузії і свято 
збору врожаю. У ці дні Тбілісі схоже 
на справжнє казкове місце, куди 
з’їжджаються місцеві фермери зі свої-
ми товарами, винороби з тоннами 
молодого вина, художники, актори, 
співаки та кулінари. Усюди звучить 
чарівлива грузинська музика, що 
бентежить душу, а у повітрі лунають 
аромати спецій, сиру та фруктів. 

РТВЕЛІ 
Старовинне свято Ртвелі посідає 
особливе місце у серці кожного 
грузина, адже його святкують у всіх 
виноробних регіонах Грузії, яких тут 
доволі багато. Це сімейна подія, коли 
до винороба приїжджають родичі й 

друзі. Вони допомагають збирати ви-
ноград, який після того транспорту-
ється на перероблення для виготов-
лення вина. Ягоди збирають зранку 
до вечора кілька днів поспіль, а після 
завершення роботи влаштовують 
велике та гучне застілля, яке супро-
воджується традиційною музикою і 
танцями. 
Точної дати святкування немає, 
адже якщо спитати у винороба, 
коли потрібно збирати врожай, він 
відповість, що про це має розпові-
сти виноград. До того ж, це напряму 
залежить від регіону, сорту виногра-
ду і погоди. Але традиційно, у східній 
частині Грузії, на території головного 
виноробного регіону країни — Кахе-
тії, — збір врожаю триває з середини 
вересня до середини жовтня. На 
заході — в Імеретії — пізніше, до 
кінця жовтня.
Яскравий колорит Ртвелі щороку 
вабить тисячі туристів, які бажають 
взяти участь у цьому неповторно-
му, смачному та яскравому дійстві. 
Для цього великі виноробні заводи 
запрошують гостей на період збору 
врожаю, під час якого можна власно-
руч збирати стиглі ягоди та долучи-
тись до процесу чавлення винограду 
у справжній санцехелі (спеціальна 
дерев’яна або кам’яна ємність).
Наприкінці насиченого враженнями 
дня на всіх чекатиме традиційне 
грузинське частування молодим 
вином, смачною їжею та класичною 
солодкою чурчхелою, яка також є 
неодмінною частиною цього чудово-
го свята. 

Ніна НЕРОНОВА

Виноробні регіони Грузії восени. 
Ідеальний маршрут 
для подорожі
Грузія. Країна щирих усмішок, привітних людей, 
старовинних храмів, моря, захопливих гірських 
пейзажів, смачної їжі та неймовірно п’янкого вина
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ДВА НАЙГОЛОВНІШИХ СВЯТА ГРУЗІЇ 
ТРИВАЮТЬ З СЕРЕДИНИ ВЕРЕСНЯ 

ДО КІНЦЯ ЖОВТНЯ, І ЦЕ НАЙБІЛЬШ 
ВДАЛИЙ ЧАС ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ЦІЄЇ 

ДИВОВИЖНОЇ КРАЇНИ
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Чотири головних 
правила бізнес-етикету

СТИЛЬ

Багато бізнесменів вдаються у питання створення «результативної 
комунікації», та коли вони дізнаються, що це поняття зі сфери етикету,  — 
дивуються. Тож розберімося з усім почергово

ППравильну комунікацію 
створює той, хто вміє 
слухати й чути співрозмов-
ника. Хто ставить пра-
вильні запитання і може 
продемонструвати свою 
експертність у потрібний 
час. Хто володіє навичками 
компліментарної техніки та 
легко отримує інформацію 
під час small talk, трима-
ючись гідно. Ця людина 
вміє висловлювати повагу 
опонентові й захоплення 
ним, правильно потискає 
руку та залишає хороше 
враження і простір для ці-
кавості до своєї персони й 
компанії, яку представляє. 
Ми думаємо, що правила в 
усіх верствах суспільства 
однакові, але це не так, 
і у сфері бізнесу також є 
свої нюанси, про які варто 
знати.

ЗІ 100% УСПІХУ 90% — ЦЕ ПРАВИЛЬНО СТВОРЕНА КОМУНІКАЦІЯ! 
А ПОЧИНАЄТЬСЯ ВОНА З ДІЛОВОЇ ЗУСТРІЧІ У ЗАЗНАЧЕНИЙ ЧАС
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Перше враження
На першій зустрічі вітання має бути стриманим; недоречні поплеску-
вання по плечу, гарячі обійми або поцілунки у сучасному діловому 
етикеті — це поганий тон. Під час розмови варто дивитися людині в очі, 
не відводити погляд та не розглядати приміщення. Слова вітання слід 
супроводжувати усмішкою; тон має бути доброзичливим. 
Для рукостискання завжди пропонують праву руку, навіть якщо ви шуль-
га. Ліва рука при цьому не має бути в кишені. Лівою можна щось попра-
вити, прикрити рот при  покашлюванні та інших несподіваних ситуаціях. 
Це важливо запам’ятати й тренувати в собі цю звичку.
Рукостискання має бути спокійним, коротким та міцним. Якщо ваш опо-
нент з якихось причин вирішив обійтися кивком і не простягнув вам руку, 
слід відповісти таким же жестом. У бізнес-колах гендерні правила не 
діють. Тут працює лише статус. Завжди будуть представляти молодшого 
старшому за посадою або статусом.
Залишаючи невелику компанію, буде доречно потиснути руку кожному 
з присутніх. Якщо людей забагато, досить буде усного прощання. 

Юлія ЮДІНА,
бізнес-тренерка, консультантка у сфері ділового та світського 

етикету, протоколу ділового спілкування, іміджевих стратегій по-
зиціонування. Фахівчиня з упровадження сервісних програм, програм 

лояльності та стандартів ресторанного і готельного сервісу.
Постійна експертка каналу «1 + 1», консультантка телевізійних 

і кінематографічних проєктів

Як перейти на «ти»
Якщо людина переходить з 
вами на «ти» — ви можете, 
якщо бажаєте, залишатися 
зі співрозмовником на «ви», 
таким чином демонстру-
ючи свій професіоналізм і 
повагу. Якщо вам також у 
даній ситуації комфортна 
форма «ти», ви приймаєте 
її та  продовжуєте спілку-
вання у новому форматі. 

Запізнення
У кожного з нас бодай раз у житті виникало питання, як 
правильно попередити про можливе запізнення на ділову 
зустріч. Та варто зауважити, що запізнення тут взагалі 
неможливі, а ось, своєчасний прихід  — це повага до пар-
тнера, його часу і демонстрація важливості даної події.
Та якщо все-таки затримуєтесь не більш ніж на 15 хвилин, 
обов’язково попередьте про запізнення, і з’явіться не 
пізніше вказаного часу.
Якщо ж ви затримуєте початок зустрічі на 30 — 40 хви-
лин, потрібно вибачитися та перенести зустріч залежно 
від графіка зайнятості партнерів.

Візитна картка
Однією з форм самопрезентації є візитна картка. Багато хто ду-
має, що візитівки давно у минулому, але це не так. Вони не лише 
активно використовуються у сучасних бізнес-колах, але й мають 
свої правила оформлення та вручення під час ділової зустрічі.
Не варто робити їх двомовними та занадто яскравими. Ідеальне 
рішення — одномовна монохромна візитівка. Вручають картку 
лише правою рукою строго за рангом, починаючи з найбільш 
високопоставлених учасників переговорів. Якщо партнери 
на одному посадовому рівні, першим вручає візитну картку 
молодший за віком. Якщо ви зустрічаєтеся на території свого 
офісу, етикет зобов’язує вас першим вручити свою візитівку — це 
привілей господаря території.
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Восени через зменшення сонячних днів та настання холодів нам часто 
буває незатишно, зникає настрій, ми більше втомлюємося і частіше 
мерзнемо. Щоб уникнути тривоги й відволіктися від сумних думок, 
регулярно додавайте у свій раціон продукти, що є джерелами речовин, які 
допомагають боротися з осінньою нудьгою

Осіннє харчування для 
бадьорості духу

ООтже, сьогодні розповім про продукти, 
які восени обов’язково мають бути на 
вашому столі. 

У першу чергу, це продукти, що 
містять омега-3 кислоти, триптофан, 
вітаміни групи В, вітамін Д, цинк, магній, 
йод, кальцій, селен.

Форель, лосось, скумбрія, оселе-
дець і сардини — важливе джерело 
омега-3 поліненасичених жирних 
кислот. Вони підсилюють здатність 
мозку виробляти серотонін, який бере 
участь у регуляції настрою. Дефіцит 
серотоніну призводить до депресії. 
Восени, коли вироблення серотоні-
ну має тенденцію сповільнюватися, 
продукти, багаті на омега-3 кислоти, 
допомагають збільшити його виробни-
цтво. Вони як високооктанове паливо 
для нашого мозку. Не варто забувати й 
про рослинні джерела омега-3 кисло-
ти — лляне насіння і горіхи, особливо 
волоські.

Щоб покращити настрій, необ-
хідно вживати в їжу продукти, що 
містять триптофан, амінокислоту, з 
якої виробляється серотонін. До того 
ж триптофан сприяє виробленню 
мелатоніну, який регулює цикли сну. 
Багато триптофану у цілозернових кру-
пах, бобових, курятині, індичці, яйцях, 
кисломолочних продуктах.

Крім того, на наш настрій впливає 
вітамін D, який виробляється у шкірі 
під впливом сонячних променів з 
холестерину.  Оскільки сонця вже мен-
ше, нам потрібно регулярно вживати 
вітамін Д. Продукти з високим вмістом 
вітаміну Д — це яєчні жовтки, збагачені 
молочні продукти, яловича печінка, 
печінка тріски.

Не забувайте перевірити рівень 
цього вітаміну в крові. І якщо харчових 
продуктів для його поповнення мало, 
варто приймати вітамін Д додатково. І 
пам’ятайте: робіть це лише після отри-
мання результатів аналізу і за призна-
ченням лікаря.

Доведена нейропротекторна дія 
та активна участь у синтезі серотоніну 
вітамінів групи В і мінералів: магнію, 
цинку, кальцію, селену, йоду. Цілозер-
новий хліб, цільні крупи, морепродук-
ти, м’ясо птиці, яйця, насіння гарбуза — 
прекрасні джерела цих компонентів. 

І, звичайно, гіркий шоколад — 
найкращий природний антидепресант. 
Какао і магній, що  містяться у шокола-
ді, сприяють виробленню серотоніну, 
який покращує настрій. Але пам’ятай-
мо: це висококалорійний продукт. 25 
грамів на добу — оптимальна кількість 
чорного шоколаду для дорослої 
людини.

Будьте здорові, стежте за своїм 
харчуванням! І гарного вам настрою! 

Світлана ФУС,
дієтологиня вищої категорії, 

керівниця центру нормалізації 
ваги Ф
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Я

Ми навчимо керувати вас своїм віком
Можливість зупиняти час і керувати віком — це не мрія, а реальність, яка 
доступна завдяки інноваціям у сфері косметології. Широкий спектр послуг, 
сучасне обладнання, використання провідних технологій, щоденний 
розвиток та робота з ізраїльською компанією Hikari Laboratories роблять 
косметологічний центр Ecosmetology унікальним та дають можливість 
боротися зі старінням шкіри й відтермінувати його на десятки років

Яна Буркало, засновниця центру 
Ecosmetology, розповіла деталь-
ніше про роботу центру краси. 
«Ми працюємо на унікальному 
ізраїльському обладнанні Techno 
Beauty і використовуємо лише 
високоякісну ізраїльську косметику 
Hikari і Abramski для професійного 

і домашнього догляду. Це те, чого ви 
не знайдете в інших центрах краси. 
Ізраїль — країна, яка завжди пере-
буває на крок попереду і першою 
впроваджує новітні розробки в галузі 
медицини й краси. Ми працюємо з 
лінією косметики для обличчя і тіла 
Hikari Dermis Direck. Ця інноваційна 
лінія містить пептиди, які стимулюють 
необхідні процеси у шкірі: відновлен-
ня ушкоджених ДНК-клітин (освітлен-
ня пігменту, профілактика і робота з 

віковими змінами, зволоження шкіри, 
регенерація клітин). А також містить 
коктейль поживних елементів. Лінію 
і склад косметологічних препаратів 
розробляють нобелівські лауреати. 
Завдяки їм з’являються інноваційні 
розробки у косметології.

Для професійного і домашнього 
догляду за шкірою голови й волос-
сям ми використовуємо ізраїльську 
лінію Abramski. Ця продукція, завдяки 
високому вмісту поліненасичених 

ГАСТРОСФЕРАЗДОРОВ'Я 
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жирних кислот, добре відновлює епі-
дерміс, забезпечуючи високі пожив-
ні, регенеративні й антиоксидантні 
властивості, й сприяє утриманню 
вологи шкіри голови. Засоби домаш-
нього догляду спеціально розробле-
ні для усунення лупи, попереджаючи 
її повторне утворення. Містить 
активні речовини, які нормалізують 
стан клітин епідермісу шкіри й мають 
антибактеріальну дію. Надає антисеп-
тичну дію, заспокоює шкіру і знімає 
можливі подразнення, нормалізує 
діяльність сальних залоз. Забезпечує 
волоссю необхідну норму поживних 
речовин, підтримує енергетичний 
баланс шкіри голови, внаслідок чого 

волосся стає м’яким, блискучим та 
здоровим», — ділиться секретами 
центру Яна.

Найпоширеніші проблеми шкіри, 
які турбують нас після літа, — це 
гіперпігментація, загострення акне, 
сухість, зневоднення і, як наслідок, 
зниження тонусу шкіри, фотостарін-
ня. Тож косметологи Ecosmetology 
підготували процедури на осінній 
період:
• Пілінги (поверхневі, середин-

но-поверхневі, кислотні (уні-
кальний пілінг Skin Obsession)),

• Мікроігольчата мезотерапія, 
біоревіталізація 

• Карбоновий пілінг 

• Лікування гіперпігментації, 
фотоомолоджування (усунення 
пігментації)

• Лазерне видалення пігменту 
(веснянки, пігментні плями)

•  Мезостріп (вакуумна чистка 
пор і впровадження активних 
речовин в глибокі шари шкіри, 
не травмуючи її поверхню)

• Блефаропластика
Щоб досягти гарних результатів, 

наші фахівці підходять до розв’язан-
ня проблеми комплексно. Перед 
процедурами дерматолог, трихолог 
проводять апаратну діагностику во-
лосся, шкіри голови й шкіри обличчя. 
Це дозволяє підібрати ефективний 
курс процедур і домашній догляд.

Ecosmetology завжди налаштова-
ні на гарний результат! 

Олександра ОНИЩЕНКО

м. Кловська, 
Кловський узвіз, 7а (7 поверх)

Тел.: 067-325-80-60
     @ e.cosmetology
    @cosmeticcentrcosmetology
cosmeticlab.com.uaФ
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ОСІНЬ — НАЙКРАЩА ПОРА ДЛЯ 
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ШКІРИ, АДЖЕ 

ВІДСУТНІСТЬ АКТИВНОГО СОНЦЯ 
ДОЗВОЛЯЄ ПРОВОДИТИ СЕРЕДИННІ 
І ГЛИБОКІ ПІЛІНГИ, ШЛІФУВАННЯ, 
АПАРАТНІ І ЛАЗЕРНІ ПРОЦЕДУРИ БЕЗ 

РИЗИКУ ОТРИМАТИ ПОБІЧНІ ЕФФЕКТИ 
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Наталя Могилевська: 
«Йога допомогла зрозуміти, 
навіщо сьогодні мені виходити на сцену»

ЗДОРОВ'Я 

Наталя Могилевська — яскравий приклад того, як людина після творчої 
паузи може повернутися до скаженого ритму роботи. Крім вокальної 
кар’єри, артистка реалізує свої акторські амбіції й гастролює країною 
з тренінгами
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УУ такому щоденному ритмі На-
таля Могилевська знаходить 
час для занять йогою. Співач-
ка кинула курити, правильно 
харчується і щоранку, о 8.30, 
починає свої тренування.

«Я дуже люблю зустрічати 
світанок! Схід сонця на Дніпрі, 
на даху сусіднього будинку 
або ж на березі океану заря-
джає мене енергією, силою 
і позитивом на цілий день. 
Я намагаюся вставати рано, 
коли основна маса людей ще 
спить, і рано лягати, бо най-
кращі години для відновлення 
сил — це час з 22.00 до 00.00. 
Чи спиш ти потім — це вже 
неважливо, але ці дві години 
обов’язково маєш відпочива-
ти. Вранці 2-3 години присвя-
чую собі — це святе. Щодня, 
о 8.30 ранку, телефонує мій 
тренер з йоги — і починаєть-
ся заняття. Що б не відбува-
лося ввечері, як би пізно я не 
закінчила роботу — все одно 
встаю і займаюся.  П’ять разів 
на тиждень я тренуюся. Це 
можуть бути танці, фітнес чи 
просто пробіжка», — розпо-
відає Наталя про свій початок 
дня.

Ось уже 10 років зір-
ка займається йогою, але 
свого педагога знайшла не 
відразу: «Я стала ученицею 
гімалайського сіддха-майстра 
Пайлота Бабаджі. У нього є 
чудова книга «Хто я?», після 
прочитання якої моє життя 
і його якість кардинально 
змінилися. Спочатку на 
заняттях замість внутрішнього 
балансу і гармонії відчувала 
втому й роздратування. Але 
з часом зрозуміла, що мені 
потрібна не динамічна йога, 
а м’яка, жіноча, яка заспокоює, 
робить більш гнучкими тіло 
й душу. Це дихальні впра-
ви — пранаями, які очищають, 
розслаблюють розум і тіло. 
Це розтяжка та вдумлива 

неспішна робота. Потріб-
но прислухатися до свого 
тіла, і тоді йога викликатиме 
відчуття гармонії, балансу і 
радості. Якщо так відбуваєть-
ся, значить ви знайшли свого 
вчителя і свою систему занять.  
Моя йога і йога мого вчителя 
спрямовує всередину. Це 
постійний пошук причин того, 
що відбувається в тобі. Йога 
допомогла зрозуміти, навіщо 
сьогодні мені виходити на 
сцену. І єдине, чого я хочу, 
щоб були мир і любов на 
землі, і щоб починалися вони 
у мене всередині».

Зірка не приховує, що 
йога, духовні практики й пра-
вильне харчування змінили 
її життя на краще, а також 
закликає всіх відчути на собі 
цілющу силу перетворення. 
Наталя навіть виступає з 
лекціями та майстер-класа-
ми, на яких розповідає про 
власні душевні та тілесні тран-
сформації, а також ділиться 
мотиваційними прикладами з 
життя: «Сьогодні слова «йога» 
і «духовність» знову в моді. 
Духовними практиками захоп-
люються багато людей. Так, 
шлях духовного вдосконален-
ня кожен обирає самостійно, 
і сам вирішує, наскільки йому 
потрібно змінюватися. Шляхів 
існує дуже багато. Хтось 
намагається стати сильнішим, 
впевненішим, знайти відповіді 
на запитання, які його хвилю-
ють з дитинства і які не змогли 
пояснити ні школа, ні друзі, ні 
батьки. Хтось, можливо, не на-
лаштований змінюватися вну-
трішньо, а більше зайнятий 
поліпшенням зовнішньої фор-
ми або кар’єрними успіхами. 
Але все ж важливо пам’ятати, 
що щастя — це стан душі, а 
не тіла. Я з великою повагою 
ставлюся до будь-яких спроб 
розвиватися».

Сьогодні Наталя Моги-
левська зі сцени говорить з 
шанувальниками про свобо-
ду, любов і мир у всьому світі. 
Артистка вірить, що, вибрав-
ши правильний шлях, вона 
своїм прикладом допоможе 
й іншим змінити своє життя на 
краще.

«Я пишаюся, що в нашій 
країні так багато людей, які 
прагнуть до здорового спосо-
бу життя: здоров’я духу, тіла і 
розуму. Починайте свій день 
з традиційного привітання 
перед будь-якою практикою 
і з вдячністю, з якої почи-
нається кожен мій день. Це 
вітання — налаштування на 
тишу й подяку всьому світу 
і кожній людині навколо. На 
мій погляд — це головний 
перший крок у йозі», — за-
вершує Наталя Могилевська. 

Олександра ОНИЩЕНКО 
за підтримки 

Деніса Мухіна (PR команда 
Наталі Могилевської) 

ЄДИНЕ, ЧОГО Я ХОЧУ, 
ЩОБ БУЛИ МИР І ЛЮБОВ НА ЗЕМЛІФ
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М

ЗДОРОВ'Я 

На всі 32! 
Клініка дентальної хірургії 
професорки Вєсової 
В умовах сучасного ритму життя люди все більше уваги приділяють 
роботі та бізнесу, і зазвичай не мають часу на себе, своє здоров’я. Саме 
тому у клініці професорки Вєсової  швидко та ефективно вирішують 
стоматологічні проблеми будь-якої складності, проводячи повний цикл 
діагностики, профілактики та лікування

ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ У ПОЄДНАННІ 
З ПРОФЕСІЙНИМИ КОСМЕТОЛОГІЧНИМИ 
ПОСЛУГАМИ — КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД 

ДО КРАСИ ТА ЗДОРОВ’Я

Ми любимо свою роботу та присвя-
чуємо їй більшу частину свого життя. 
Наша клініка — це професійний 
діалог з пацієнтом. Спеціально розро-
блена програма взаємодії пацієнт — 
асистент дозволяє за потреби бути на 
зв’язку з лікарем та мати впевненість 
в оперативному  наданні необхідної 
Вам інформації. Для максимального 
комфорту наших пацієнтів ми забез-
печуємо повний цикл діагностики 
й лікування у межах однієї клініки, 
успішно практикуючи зубозберігаючу 
терапію. 

ЯКІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ 
ТА ЛІКУВАННЯ НАДАЄ КЛІНІКА?
Основний напрям роботи  кліні-
ки — щелепно-лицьова хірургія із 
застосуванням авторських методик 
докторки медичних наук, професор-
ки Вєсової, яка має 30-річний стаж 
роботи. Ці розробки, у поєднанні з 
сучасним обладнанням, мікроскопією 
і матеріалами, дозволяють проводити 
надскладні відновлювальні операції. 
На базі клініки проводяться операції, 
направлені на відновлення естетики 
та функцій щелепно-лицьової області, 
усунення наслідків різноманітних 
травм, видалення новоутворень та 
інші види втручань.
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Крім того, клініка денталь-
ної хірургії професорки Вєсо-
вої спеціалізується на:

• дентальній імплантації
• пародонтології
• хірургічній пародонтології 
• профілактиці захворювання ясен та 

карієсу, лікуванні карієсу
• ендодонтії 
• протезуванні зубів
• ортодонтії
• лікуванні захворювань скроне-

во-нижньощелепного суглоба
• остеопатії тощо

ЩО Б ВИ ПОРЕКОМЕНДУВАЛИ  
НАШИМ ЧИТАЧАМ?
Завершена краса — це здорова 
блискуча усмішка, впевненість у собі 
та відсутність будь-яких комплексів. 
Тоді ми дійсно щасливі. Піклуйтеся 
про себе та свою родину. Відвідуй-
те профілактичні процедури для 
уникнення серйозних захворювань, 
а якщо так склалося, звертайтеся до 

команди досвідчених висококвалі-
фікованих лікарів клініки дентальної 
хірургії професора Вєсової — Prof.
Vesova. Ви відчуєте спокій і впевне-
ність у результаті поєднання естетич-
ної стоматології та косметологічних 
послуг. Саме тому ми працюємо у 
команді — для пошуку простих та 
ефективних рішень проблем будь-
якої складності. Ф
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ППриємно усвідомлювати, що на сьо-
годні це не просто реальність, а й сві-
това норма. Проте для отримання 
бажаного потрібні знання, досвід, 
сучасні інноваційні рішення у галузі 
косметології й місце, де все зібрано 
в єдину систему за доглядом, омоло-
дженням і зміною скульптури тіла.

На ринку України з’явилося нове 
поняття і стандарт в індустрії краси 
під назвою «Естетична лабораторія 

обличчя і тіла Body Like», де в одно-
му місці зосереджено 180 послуг зі 
створення ідеальної краси.

Чотирнадцять інноваційних 
Beauty Machine, два світові лідери 
корейського концерну космоцевти-
ки, єдина есенціальна енергетична 
косметика з 60-ма найменуваннями 
засобів і 25-ма ритуалами для тіла — 
новий стандарт процедур, який 
спрямований не лише на покращен-
ня стану шкіри й загального стану 
здоров’я, а й на вивільнення пози-
тивної емоції, з якою людині хочеться 
жити та почуватися по-новому. 

Крім того, у Body Like створена ла-
зерна лабораторія, де представлені 
6 світових стандартів лазерних техно-
логій, завдяки яким зовсім безболісно 
за 1 — 3 процедури прибирається 
небажане волосся, пігментні плями, 
судини чи татуювання, незалежно від 
типу і кольору шкіри.

Створення лабораторії стало 
можливим завдяки  проведенню 
маркетингових досліджень на тери-
торії України та збору інформації від 
найкращих виробників і компаній 
Сходу: Японії, В'єтнаму, Кореї, Таїлан-
ду та Гонконгу.  

Естетична лабораторія 
Body Like зупиняє час

Мрія кожної людини — залишатися молодою і мати доглянутий вигляд. 
І майже кожен прагне знайти власний «еліксир молодості» та за одну 
мить скинути 10 — 15 років, не витрачаючи при цьому великих зусиль, 
фінансових вкладень і багато часу

ЗДОРОВ'Я 
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  Україна, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39 оф.138
bodylike.kiev
bodylike.kiev
bodylike.podol@gmail.com
www.bodylike.com.ua

Найдорожче, що є у людини, — 
це час і велике бажання досягати 
максимальних результатів за корот-
кий період. Саме тому професійна 
команда Body Like пропонує уні-
кальні процедури, які здатні змусити 
повірити в те, що час можна не лише 
зупинити, але і повернути назад. 

Одна з найактуальніших проце-
дур сьогодення — безопераційна 
підтяжка обличчя, яку рекоменду-
ють як жінкам, так і чоловікам. Після 
її проведення людина здається мо-
лодшою на 5 — 8 років, і впродовж 
місяця після процедури результат 
тільки покращується.

Не менш популярні процедури 
з видалення розтяжок та оновлення 
шкіри рук. Їх проводять поетапно, 
впродовж місяця, на унікальному 
ін’єкційному апараті «RF Золоті 
голки». Програма складається 
з 9 процедур, кожна з яких набли-
жає до бажаного результату. 

Також естетична лабораторія 
обличчя і тіла Body Like впроваджує 
інноваційний підхід до щотижневого 
догляду за шкірою обличчя.  Це про-
грама Oxygen Hydrogen — гідро-
пілінг на мультифункціональних 
б’юті машинах, що зовні нагадують 
космічний апарат. З його допомогою 
можна робити біполярний і монопо-
лярний RF, кисневі й водневі чистки, 
динамічний кисневий масаж облич-
чя, кріо, безінфекційну мезотерапію, 
а також семиколірну ледтерапію, 
а закінчити процедуру вдиханням 
чистого кисню під звуки природи.

Варто зазначити, що 40 % 
клієнтів Body Like — чоловіки. Їм 
тут пропонують великий спектр 
послуг, серед яких безопераційна 
підтяжка обличчя з унікальними 
медичними проколами з урахуван-
ням будови чоловічої шкіри. Завдяки 
їй «Портрет Доріана Грея» вже не 
фантастика, адже кожен, хто хоч раз 
звертався по допомогу до фахівців 

Body Like, отримує фантастичні 
результати!

Важливим досягненням ком-
панії є нова фінансова модель в 
обслуговуванні. Тут можна провести 
повне омолодження обличчя і тіла, а 
розрахуватися частинами, відповідно 
до договору з банком, що обслуговує 
компанію, яка бере на себе відсотки. 
Крім того, усім клієнтам пропону-
ється розстрочка до двох років, як 
при купівлі техніки у звичайному 
магазині. 

В Body Like працює потужна ко-
манда лікарів, які можуть відповісти 
на всі питання в онлайн режимі або 
безпосередньо в лабораторії. 

Краса тіла нерозривно пов’яза-
на з красою почуттів. Саме тому у 
салоні Body Like панує атмосфера 
затишку, спокою та естетики, що 
гармонійно балансує між сучасним, 

зручним та комфортним інтер’єром і 
старовинними східними естампами, 
японськими гравюрами, китайським 
фарфором ручної роботи та іншими 
декоративними елементами, зібра-
ними власниками у різних куточках 
світу.

Салон наповнений пахощами 
тропічних квітів і фруктів, завдяки 
чому тут діє цілюща ароматерапія, 
і під час процедури клієнт може 
обрати той аромат, який відповідає 
його настрою.

Враження доповнюють неспішні 
переливи музики Таїланду, Балі та 
Японії, а кожна процедура супрово-
джується чаюванням, яке посилює 
ефект та заспокоює.

Ніщо не потривожить вас у Body 
Like, адже тут ви потрапляєте у світ 
гармонії, краси й досконалості! 

Наталія РИТВІНА 

(044) 333 90 60
(067) 109 69 04
(099) 109 69 04
(073) 109 69 04 

НЕ БІЙТЕСЯ ВТІЛЮВАТИ МРІЇ 
У РЕАЛЬНІСТЬ ТА ЗМІНЮВАТИ СВОЄ ЖИТТЯ, 

ТІЛО Й ОБЛИЧЧЯ, АДЖЕ ЦЕ МОЖЛИВО! 

BODY LIKE — ЛАЙКНИ СВОЄ ТІЛО!Ф
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Рубрика «Чоловіча територія» розповідає про успішних чоловіків України. 
Про тих, на кого хочуть бути схожі хлопці, про тих, хто вміє поєднувати 

всі сфери життя, залишаючись успішним у кожній з них, про тих, хто щодня 
розвивається та робить своє життя і життя оточуючих кращим. Щоб 

стати ближче до тих, ким можна пишатись, ми розповімо про хобі справжніх 
чоловіків та їхні корисні звички. До речі, якщо приміряти корисні звички на 

себе, то є ймовірність, що ваш особистий успіх збільшиться в рази

ВАЛЕРІЙ ЖИДКОВ

ЧОЛОВІЧА ТЕРИТОРІЯ
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Як надзвичайний і повноважний представник численного авторського цеху «Студії 
Квартал-95» Валерій Жидков постійно виступає зі своїми номерами у шоу «Вечірній 
квартал». 

Як і для більшості квартальців, стартовим майданчиком творчої кар’єри Валерія 
Жидкова свого часу став КВК. Він грав у команді «Тамбовські вовки», пізніше був капі-
таном команди «Тапкіни діти» та брав участь у різних фестивалях і чемпіонатах КВК.

Найяскравішим періодом команди, мабуть, стала участь у Відкритій українській 
лізі, де 1999 року колектив здобув Зимовий кубок.

Відтоді за Валерієм закріпилося прізвисько «Тамбовський Вовк». У 2012 році 
разом з Володимиром Зеленським Валерій  Жидков став переможцем Національної 
телевізійної премії України «Телетріумф» у номінації «Ведучий розважальної програ-
ми» за проєкт «Вечірній Київ».

Хобі Валерія  — риболовля, комп’ютерні  ігри та хокей. До речі, Жидков грає в 
аматорській хокейній лізі Києва.

 Разом з коханою дружиною Марією, яка протягом багатьох років є за сумісни-
цтвом і концертним директором Валерія Жидкова, виховує двох доньок — Єлизаве-
ту і Софію.

Щодня  Валерій вживає три чашки кави.
Через призму гумору  у своїх виступах він часто підіймає гострі соціальні теми, 

які мають філософське підґрунтя, завоювавши тим самим любов та прихильність гля-
дачів. У його текстах кожен може знайти себе та від душі посміятися над життєвими 
курйозами. 

Ольга ДАНИЛЮК

Валерій Жидков — автор, сценарист, телеведучий, 
один з авторів «Студії Квартал-95», сценарист 
багатьох телевізійних проєктів, ведучий популярних 
програм «Вечірній Київ» і «ЧистоNews»

ЖИТТЄВЕ КРЕДО: «НЕ БРЕХАТИ СОБІ»
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Ольга Харлан: 
«Фехтування було вимушеним 
рішенням»
29-річна 
українська 
фехтувальниця 
на шаблях 
Ольга Харлан 
здобула золоту 
медаль на 
чемпіонаті 
Європи з 
фехтування, 
який відбувся 
у Дюссельдорфі 
(Німеччина)

ГОРДІСТЬ КРАЇНИ
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У фіналі спортсменка зу-
стрілася з представницею 
Франції Манон Брюне і 
перемогла з рахунком 15:12. 
На шляху до вирішальної 
зустрічі Харлан виявила-
ся сильнішою за німкеню 
Лею Крюгер (15:2), а потім 
у 1/8 фіналу розібралася з 
іспанкою Араселі Наварро 
(15:13). У чвертьфіналі Ольга 
розгромила представницю 
Росії Ольгу Микиту (15:8), а у 
півфіналі зупинила венгерку 
Анну Мартон (15:8).

Ця золота медаль стала 
восьмою для української ша-
блістки на чемпіонатах Євро-
пи. Також на рахунку Ольги 
шість срібних і п’ять бронзо-
вих нагород. Відзначимо, що 
востаннє вона перемагала 
на ЧЄ ще 2014 року.

Харлан виграла своє 
шосте золото чемпіонату 
світу. Українка стала другою 
фехтувальницею в історії, 
в активі якої тепер чотири 
індивідуальних золота чем-
піонатів світу. Першою була 
легендарна італійська рапі-
ристка Валентина Веццалі, 
у якої шість індивідуальних 
нагород на світових першо-
стях.

На запитання, чому обра-
ла фехтування, Ольга відпові-
дає просто: «Це було виму-
шене рішення. Я займалася 
танцями, а ці заняття  вима-
гали чималих фінансових 
вкладень, чого мої батьки не 
могли собі дозволити: дорогі 
сукні, туфлі, індивідуальні 
уроки з тренером тощо. Аби 

я була чимось зайнята вдень, 
поки батьки на роботі, мене 
до себе на тренування брав 
хрещений Анатолій Шлікар 
(тренер з фехтування). За-
няття мені подобалися, адже 
шабля ідеально підходить 
такій непосидючій людині, 
як я».

У липні Національний 
олімпійський комітет України 
в одинадцяте визнав олімпій-
ську чемпіонку Пекіна-2008, 
бронзову призерку Лондо-
на-2012, дворазову призерку 
Ріо-2016 з фехтування на 
шаблях Ольгу Харлан 
найкращою спортсменкою 
місяця.

Відзначимо, що Ольга 
стала єдиною фехтувальни-
цею у передолімпійському 
сезоні, якій вдалося вигра-

ти і європейську, і світову 
першість. Отримавши звання 
кращої спортсменки лип-
ня-2019, Харлан наздогнала 
за кількістю цих нагород 
олімпійського чемпіона зі 
спортивної гімнастики Олега 
Верняєва.

Нам залишається лише 
пишатися спортсменкою та 
дякувати її хрещеному, що 
зараз ми можемо вболівати 
за Ольгу на світових змаган-
нях. 

Олександра ОНИЩЕНКО

В АКТИВІ ОЛЬГИ ХАРЛАН 
ЧОТИРИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

ЗОЛОТА ЧЕМПІОНАТІВ СВІТУФ
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Простір буття. 
Скульптори Єгор та Микита Зігури
У сфері мистецтва прізвище Зігура є відомим брендом, який цінують не 
лише в Україні, а й далеко за її межами: у США, багатьох країнах Європи та 
Азії.  У відвертому інтерв’ю для журналу Emotion, that inspire you талановиті 
скульптори говорили про мистецтво та власну творчість, метою якої ніколи 
не була гонитва за славою, адже це — любов і відданість справі, чесність з 
собою

УСПІХ

Скульптори Єгор та Микита Зігури
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ННаша зустріч відбувалася у 
майстерні Єгора та Мики-
ти, де вони працюють над 
більшістю проєктів. Брати 
розповіли про навчання в 
НАОМА, свій перший вистав-
ковий досвід та поділилися 
історіями зі свого творчого 
життя. Ми почули плани на 
майбутнє від двох талано-
витих людей, чиї роботи 
вийшли за межі виставкових 
залів галерей та приватних 
колекцій, завдяки чому 
сьогодні їх можна побачити 
у публічному просторі міст 
України.

Emotion, that inspire you: 
Розкажіть про свій пер-
ший виставковий досвід 
за межами України. Що 
стало відправною точ-
кою?
Микита Зігура: Усе почина-
ється з ідеї та ескізу, потім — 
процес створення роботи. 
Вона експонується на ви-
ставці, і якщо проєкт когось 
зацікавить — може з’явитись 

пропозиція про співпрацю з 
України або будь-якої іншої 
держави. У нашому випадку 
це була Польща. У Варшаві, 
в межах International Art Fair 
Warsaw-2016, наші роботи 
мали неабиякий успіх, що 
вплинуло на подальшу 
діяльність.
Єгор Зігура: Найпершу 
пропозицію показати свої 
роботи за кордоном я 
отримав ще під час навчання 
в НАОМА. Мені запропону-
вали взяти участь у бієнале у 
Познані. Але це було влітку, 
на канікулах, і я кілька міся-
ців не перевіряв електронну 
пошту, тому довідався про 
це вже постфактум. Тобто, 
значний виставковий досвід 
втрачено, але для кожної си-
туації у житті є своє «вчасно».  

E.: Як відбувається тран-
спортування робіт на 
зарубіжну виставку? Хто 
бере на себе відповідаль-
ність: ви або сторона, 
яка вас запрошує? Чи 
отримуєте допомогу в 
процесі оформлення доку-
ментів? 
М. З.: Бувають зовсім різні 
ситуації, все залежить від 
того, яка це подія. Якщо 
персональна виставка, тоді 

Єгор і Микита ЗІГУРИ — 
сучасні українські скульптори, автори інсталяцій 
та арт-об’єктів. Обидва закінчили Національну 
академію образотворчого мистецтва та архі-
тектури на відділенні скульптури. Члени Націо-
нальної спілки художників України. Їхні роботи 
здобувають визнання в Україні та за кордоном — 
про це свідчить участь у міжнародних проєктах: 
аукціонах (Phillips, Sotheby’s) та арт-ярмарках 
(Spectrum Miami, Kölner Liste, Tokyo International 
Art Fair, Volta Basel). Скульптури митців збері-
гаються у приватних колекціях у Латвії, Данії, 
Франції, Португалії, Великій Британії, Сінгапурі, 
США, Японії, Китаї. 

Єгор Зігура, «Колос, що повстав», бронза, 
2018 рік

Микита Зігура, 
«Водна криза», 
авторська техніка, 
2019 рік
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частіше за все більшість цих 
питань лягає на плечі худож-
ника. Зазвичай організато-
ри відправляють офіційне 
запрошення. Раніше допо-
магали з оформленням візи. 
А от з транспортуванням, 
яке є основною складністю 
у цьому процесі, рідко хто  
допомагає. Це зона відпо-
відальності автора проєкту. 
Іноді надають невелику 
фінансову підтримку, але у 
кожному окремому випадку 
є багато нюансів.  

E.: Розкажіть про курйоз-
ні ситуації, пов’язані з 
експонуванням робіт за 
кордоном.
Є. З.: Пригадую момент, 
коли ми їхали з Італії додому 
і транспортували роботи 
наших друзів-митців. Ми за-
стрягли на кордоні на цілий 
день з повною машиною 
картин. Україна нас не пуска-
ла, повернутись у Польщу 
також було неможливо. А все 
через те, що автори не вка-
зали вартість картин, а для 
прикордонників ці докумен-
ти є найважливішими. Тому 
простіше перевозити свої 
роботи власноруч. 

E.: У чому основна склад-
ність таких ситуацій? 
М. З.: Варто не забувати про 
держслужбовців, які сумлін-
но виконують свою роботу, 
перевіряють документи 
тощо. Наприклад, для вивозу 
творів мистецтва за кордон 
необхідно отримати дозвіл 
від Міністерства культури. 
Також в установі проводять 
оцінку роботи, це необхідно 
для проходження митного 
контролю. Щодо відправки 
арт-об’єктів, то частіше ми 
перевозимо їх самостійно, 
адже у деяких ситуаціях 
безсилі навіть представники 
DHL (міжнародна компанія з 
експрес-доставки вантажу).
Є. З.: Якось нам потрібно 
було відправити роботу на 

виставку у штат Мічиган, 
США. Ми надіслали її зазда-
легідь через DHL, проте в 
указаний час скульптуру не 
доставили.  Річ у тім, що сама 
скульптура на вигляд дуже 
архаїчна, і співробітники мит-
ного контролю не повірили 
у її «сучасність», тож відпра-
вили на експертизу у музей. 
Урешті-решт робота потра-
пила на художній проєкт 
вчасно; але трапитися може 
будь-що, тому ми вже не 

ПРОДАЖ РОБІТ УКРАЇНСЬКИХ СКУЛЬПТОРІВ 
І ХУДОЖНИКІВ НА ТОРГАХ  МІЖНАРОДНИХ 
АУКЦІОННИХ БУДИНКІВ — ЦЕ ВИЗНАЧНА ПОДІЯ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА ПІЗНАВАНОСТІ АВТОРІВ 
Й УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В ЦІЛОМУ

Микита Зігура, «Місто, регулярне планування», 
авторська техніка, 2019 рік

Єгор Зігура, 
«Замкненість», бронза, 2017 рік
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Єгор Зігура, «Пробудження», 
бронза, 2016 рік
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дивуємося, коли скульптури 
загадково зникають.

E.: Окрім участі у вистав-
ках, ваші роботи були 
представлені й прода-
ні на торгах Phillips (у 
Нью-Йорку і Лондоні) й 
Sotheby’s (у Лондоні). Поді-
літься досвідом участі у 
таких заходах.

Є. З.: Здебільшого аукціонні 
будинки самі запрошують 
автора взяти участь, і, без-
перечно, це дуже хороша 
реклама. Мене запросили 
до Лондона на тиждень 
російських торгів, де були 
представлені картини таких 
видатних художників, як 
Ілля Рєпін і Віктор Васнєцов; 
роботи сучасників із Росії, а 
от з України був тільки я, що, 
звісно, було приємно. Хочу 
відзначити рівень організа-
ції й рівень представлених 
там робіт. Це було справжнє 
свято естетики.   

E.: Який із заходів, у яких 
ви брали участь, є для вас 
найбільш цінним?
М. З.: Мені сподобалась 
виставка Art Marbella в 
Іспанії. Експозиція, люди, що 
завітали на захід, були пре-
красні. Наша творчість була 
представлена іспанською 
та українською галереями, 
що стало вдалим тандемом. 
Водночас сам фейр чудовий 
не лише з художньої, а й 
технічної точки зору. 
Є. З.:  Яскраві враження 
лишились і після двох 
виставкових проєктів цього 
літа — експозиції BIFRONTE 
у Франції та Італії. Окрім 
приємних знайомств та 
продажів, ми отримали важ-
ливий досвід спілкування та 
співпраці з локальними гале-
ристами й представниками 
культурного осередку.

E.: Якщо говорити про 
українські заходи, то які, 
на ваш погляд, є важли-
вими?
М. З.: Кілька років поспіль 
у Києві проходила виставка 
Fine Art Ukraine і Великий 
скульптурний салон, у 
межах якого, окрім вели-
чезної кількості українських 
скульпторів, були пред-
ставлені роботи Цадока 
Бена-Давіда, Едгара Дега, 
Альберто Джакометті, Пабло 

Пікассо, Генрі Мура. Це були 
по-справжньому масштабні 
події світового рівня, у яких 
ми з братом із задоволенням 
брали участь. 

E.: Назвіть основні мінуси 
в організації українських 
культурних подій.
М. З.: На будь-якому заході 
все залежить від організа-
тора та загальної ситуації в 
країні. Якщо говорити про 
Arsenale-2012 — це було 
прекрасно, адже тоді у 
Києві відбулося ціле свято 
мистецтва, в якому брали 
участь художники з 30 країн 
світу. Політичні та соціальні 
нестабільності неабияк впли-

«ВАРТО МИСЛИТИ ЕМОЦІЙНО, 
ПРОТЕ НЕ ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА 
ДРІБНИЦІ, АДЖЕ ХУДОЖНИК 
МАЄ ПАМ’ЯТАТИ, ЩО ЙОГО 
РОБОТИ – ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ 
СУБ’ЄКТИВНОЇ ДІЙСНОСТІ!»

Єгор та Микита Зігури, 
«Новий Прометей», 
нержавіюча сталь, 
техніка зварювання, 
2016 рік

Єгор та Микита Зігури, 
«Єднання», нержавіюча сталь, 
техніка зварювання, 2019 рік
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вають на сферу мистецтва, 
що страждає. Але треба 
зазначити, що зараз ситуація 
починає вирівнюватись, і це 
тішить.

E.: Поділіться своїми пла-
нами на майбутнє. В яких 
проєктах вам ще хотіло-
ся б узяти участь?
Є. і М. З.: Зараз ми розвиває-
мо два глобальних напрями 
творчості. Перший стосуєть-
ся розміщення скульптур у 
публічному просторі. І ми 
над цим активно працюємо. 
До слова, у вересні 2019-го 
на Дніпровській набережній 
у Києві відбулось офіційне 
відкриття нашої скульптури 

«Єднання». Крім того, є вели-
ке бажання продовжити ро-
боту над актуальною темою 
сьогодення — екологічними 
проєктами. 
А другий напрям — один з 
найцінніших і важливіших 
етапів розвитку для митця. 
Він передбачає участь у ве-
ликих музейних експозиціях. 
Коли це станеться, відбудеть-
ся перехід на новий рівень, 
адже участь в аукціонах і 
виставках у галереях — це 
одне, а експонувати свої 
роботи у музеях — зовсім 
інший світ, до якого варто 
доторкнутись. 

Спілкувалась 
Ніна НЕРОНОВА

Микита Зігура, «Морський котик», 
акрил, аерографія, 2016 рік
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KISHE. 
Музика серця
KISHE — популярний український співак, телеведучий, продюсер та 
шоумен. За свою довгу та цікаву кар’єру у нього було багато злетів і падінь, 
проєктів, змін курсу та цікавих історій. Але одне залишалось незмінним — 
любов до музики, яка завжди йшла від серця

Emotion, that inspire you: 
Нещодавно ви презенту-
вали кліп на ліричну ба-
ладу «Цю ніч», режисером 
якого були. Розкажіть, як 
з’явилась ідея кліпу, і чому 
саме ви працювали над 
його створенням, адже в 
Україні достатньо тала-
новитих людей, які б вам 
у цьому допомогли.
KISHE: Справді, у нас є 
багато хороших режисерів, 
які могли б якісно зробити 
цю роботу. Але річ у тім, 
що я вже не раз виступав у 
ролі продюсера і режисера 
власних відеокліпів у твор-
чому тандемі з Олександром 
Швецом (молодшим), і наша 

спільна праця та її результа-
ти мені подобаються.

E.: Розкажіть, як відбува-
ється творчий процес? З 
чого все починається?
K.: Спочатку є ідея, а потім 
відбувається її стрімкий 
розвиток і поступове втілен-
ня. Ми збираємось у студії, 
слухаємо мою нову пісню і 
починаємо фантазувати, ви-
гадувати образи. Я озвучую 
основну ідею і напрям, який 
хочу бачити, після чого при-
єднується Олександр — наш 
майстер втілення. Він робить 
нарізку з образів, показуючи, 
як можна змусити глядача 
відчути ту чи іншу емоцію 

та продемонструвати весь 
спектр почуттів, які ми хотіли 
викликати.

E.: Ви згадували, що на 
створення пісні «Цю ніч» 
вас надихнули доволі су-
перечливі роботи канад-
ського режисера Ксав’є 
Долана. Проте, на відміну 
від них, ваш кліп доволі 
ліричний.
K.: Я розумію, що зараз часи 
хайпу і гонитви за трендами. 
Та для мене бути у тренді не 
є пріоритетним завданням. 
Насправді я хочу, щоб моя 
творчість  мала не лише ко-
мерційно успішну історію, а 
була справжнім мистецтвом. 

УСПІХ

«ХОЧУ, ЩОБ МОЯ ТВОРЧІСТЬ МАЛА НЕ ЛИШЕ КОМЕРЦІЙНО 
УСПІШНУ ІСТОРІЮ, А БУЛА СПРАВЖНІМ МИСТЕЦТВОМ»
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Щоб, переглядаючи мій кліп, 
який створювався як арт-кі-
нострічка, у глядача зали-
шився приємний посмак та 
бажання знов і знов перегля-
нути його та прослухати 
пісню. Моя мета — залишити 
питання, на які глядач захоче 
знайти відповіді самостій-
но, а це вже робота сірої 
речовини мозку. Адже не все 
лежить на поверхні, й варто 
зазирнути трохи глибше.

E.: Чи траплялись у вас 
якісь незаплановані події 
під час зйомок кліпу? 
K.: Звісно, як у будь-якій 
творчій справі, від цього 
ніхто не застрахований. У 
кліпі є сцена, яку ми знімали 
у лісі, і за сценарієм головна 
героїня там майже повністю 
роздягається, створюючи 
у кадрі дуже привабливу 
картинку. Але місце, у якому 
ми знімали, було наповнене 
відпочивальниками, які сма-

жили шашлики й галасували. 
Змінювати локацію бажання 
не було, адже вона ідеаль-
но підходила для нашого 
задуму, тому доводилось 
викручуватися та ловити мо-
мент, що дуже ускладнювало 
роботу. Іншою проблемою 
стали комарі, які намагалися 
«з’їсти» нашу знімальну групу, 
що також не допомагало.

E.: Як поводились актори? 
Не нервували?
K.: Варто зауважити, що саме 
у таких ситуаціях я виявив 
найкращі якості людей, 
з якими мені довелося 
працювати; нас врятували 
бійцівські якості Христини та 
моя залізна витримка. Попри 
те, що ми знімали у доволі 
складних умовах, ніхто не 
скиглив та не сварився, а 
навпаки, всі допомагали та 
підтримували одне одно-
го. Прекрасно працювали 
візажист і стиліст, створюю-
чи різноманітні образи, від 
крутих до романтичних. 

E.: Розкажіть про сюжет 
та основну ідею кліпу.
K.: Головне завдання — це 
змусити глядача прожити 
з кліпом три хвилини, під 
час яких розгортається ціле 
життя двох головних героїв. 
Вона — дівчина з вищого 
світу, обмежена соціальними 
упередженнями. А він — 
популярний музикант, який 
не бачить сенсу у житті без 
сцени та овацій. Вони зустрі-
чаються і мають лише одну 
ніч, щоб вирішити, що для 
них головне — бути разом 
або жити звичним життям. Та 
я навмисно залишив фінал 
відкритим, щоб кожен глядач 
міг додумати завершення 
цього міні-фільму. На мою 
думку, пісня «Цю ніч» емо-
ційно торкається слухача, 
змушуючи бути не просто 
стороннім спостерігачем 
історії на екрані, а прожи-
вати кожну дію героїв, наче 
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«ЖИТТЯ — ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ КАР’ЄРА ТА РОБОТА. 
ЖИТТЯ — ЦЕ КОРОТКА МИТЬ, ЯКУ ТРЕБА 

ЖИТИ В КАЙФ, НА ПОВНУ!»

все відбувається у реальному 
житті.

E.: Кліп «Цю ніч» надихає 
людей на хороші й роман-
тичні вчинки. А вам це 
властиво?
K.: Так, звісно. Не дивлячись 
на те, що ми з дружиною уже 
понад 20 років разом і у нас 
дві прекрасні доньки, ми 
продовжуємо робити одне 
одному несподівані подарун-
ки, бо над будь-якими стосун-
ками потрібно працювати все 
життя. Я обожнюю проводити 
час з родиною, мандрувати 
разом або просто вечеряти у 
сімейному колі. Моя дружина 
завжди підтримує мене і всі 
мої творчі божевільні ідеї, бо 
ми досі кохаємо одне одного 
та довіряємо настільки, 
що вона навіть допомагає 
вигадувати любовні сцени 

на знімальному майданчику. 
Мені пощастило, адже, маю-
чи вдома такий надійний тил, 
я можу спокійно працювати 
та реалізовувати свої творчі 
задуми. 
Упевнений, що наша кіно-
стрічка «Цю ніч» підштовхне 
багатьох глядачів згадати 
про свою кохану людину 
і зробити неочікуваний та 
приємний сюрприз другій 
половинці, наприклад, влаш-
тувати романтичну вечерю 
або організувати політ на 
повітряній кулі, та будь-що! 
Головне не забувати, що жит-
тя — це не тільки кар’єра та 

робота. Життя — це коротка 
мить, яку треба жити в кайф, 
на повну! 

E.: Поділіться своїми 
творчими планами на 
майбутнє. 
K.: Зараз я активно працюю 
над новим альбомом, беру 
участь у зйомках телепе-
редач та планую цікавий 
проєкт, у якому працюватиму 
в дуеті. Наразі я не можу 
відкрити ім’я свого візаві, 
поки що ми на етапі перего-
ворів, але згодом усі про все 
дізнаються. 

PR служба KISHE
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Виставка Maison&Objet у Парижі. 
Натхнення з першого погляду
«До Парижа я щоразу наближаюся із завмиранням серця, навіть якщо 
побував там зовсім недавно. Кожен приїзд до цього міста — передчуття, 
кожен виїзд — розчарування»

Айріс Мердок, письменниця

Щорічна міжнародна 
виставка декору і предме-
тів для дому Maison&Objet 
завершила свою осінню 
сесію, що тривала з 6 по 
10 вересня у Парижі. Через 
турнікети виставкового 
центру  Paris Nord Villepinte 
пройшла небувала кількість 
гостей, учасників та пред-
ставників преси, охочих 
поринути у захопливий 

світ дизайну. На цьогоріч-
ному вересневому сезоні 
Maison&Objet відсвяткувала 
свій 24-й день народжен-
ня, до якого долучились 
понад 76 тисяч гостей, які 
приїхали оцінити роботи 
3000 експонентів з 69 країн 
світу. За довгий період 
існування виставка не лише 
розширила географію, але й 
змінила свій статус і струк-
туру, перетворившись на 
багатогранний форум для 
обміну ідеями, відкриття 
нових талантів і демонстра-
ції інноваційних рішень та 
тенденцій у світі дизайну. 
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ДО СВЯТКУВАННЯ 24-ГО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ MAISON&OBJET 
ДОЛУЧИЛИСЬ ПОНАД 76 ТИСЯЧ ГОСТЕЙ, ЯКІ ПРИЇХАЛИ ОЦІНИТИ 
РОБОТИ 3000 ЕКСПОНЕНТІВ З 69 КРАЇН СВІТУ

Вереснева сесія тради-
ційно визначає тенденції 
осінньо-зимового сезону, 
пропонуючи новинки від 
провідних світових брендів 
і талановитих початківців у 
сфері дизайну, які демон-
струють свої розробки 
на території 8 тематичних 
павільйонів виставкового 
центру. Різноманітність 
асортименту вражає навіть 
найдосвідченішого глядача 
калейдоскопом кольорів, 
фактур, форм та матеріалів. 
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УСПІХ

LET’S WORK TOGETHER!
Глобально для реорганіза-
ції структури виставки та 
зручності відвідувачів зали 
були поділені на два тема-
тичні розділи. Перші об’єд-
нали під назвою Objet (у 
перекладі з французької — 
предмет), де були представ-
лені різноманітні  гаджети, 
кухонні та побутові аксесуа-
ри, текстиль, дитячі іграшки 
та меблі, парфумерія, одяг 
та прикраси hand made. 
Інша частина павільйонів 
отримала назву Maison (у 
перекладі з французької — 
дім) та була наповнена 
виробами легендарних 
брендів і визнаних май-
стрів, унікальними предме-
тами меблів, освітлення та 
декору, художніми виро-
бами, роботами молодих 
дизайнерів та експозицією 
штатних трендсетерів 
Observatorie de la Maison, 
які двічі на рік визначають 
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тему паризького сезону, 
спираючись на тенден-
ції розвитку сучасного 
дизайну. Цього року темою 
виставки визначили слово 
Work (у перекладі з англій-
ської — робота), ґрунтую-
чись на глибокому аналізі 
навколишнього світу та 
торкаючись найактуальні-
ших сфер життя людини. 
Розповсюджена і напрочуд 
актуальна тема приверну-
ла увагу не лише експо-
нентів, але й відвідувачів, 
адже впродовж останніх 
років межа нашої роботи, 
повсякденного життя та 
розваг поступово стерлась 
і стала майже непомітною, 
що вимагає від представни-
ків сфери дизайну змінюва-
ти вектор діяльності, який 
має відповідати вимогам 
часу, питанням мобільності, 
підвищеного комфорту та 
індивідуальності. 

ВЕРЕСНЕВА СЕСІЯ ТРАДИЦІЙНО ВИЗНАЧАЄ ТЕНДЕНЦІЇ 
ОСІННЬО-ЗИМОВОГО СЕЗОНУ, ПРОПОНУЮЧИ 
НОВИНКИ ВІД ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ БРЕНДІВ 
І ТАЛАНОВИТИХ ПОЧАТКІВЦІВ У СФЕРІ ДИЗАЙНУ
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УСПІХ

ТРЕТІЙ РІК ПОСПІЛЬ ТАЛАНОВИТІ 
ДИЗАЙНЕРИ З УКРАЇНИ 
ДЕМОНСТРУЮТЬ СВОЇ РОЗРОБКИ 
НА СТЕНДІ ПІД НАЗВОЮ UKRAINIAN 
DESIGN BRANDS

Фрагмент стенду 
Ukrainian Design Brands

Дерев'яний світильник, 
Next Level Lighting

Ваза з колекції CORAL, 
VAHAN AVAKIAN
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UKRAINIAN DESIGN 
BRANDS У ПАРИЖІ
Організатори Maison&Objet 
надають простір для експо-
зиції молодих дизайнерів, 
серед яких і талановиті 
представники з України, 
що вже третій рік поспіль 
демонструють свої роз-
робки на стенді під назвою 
Ukrainian Design Brands.
На осінній сесії 2019 року 
проєкт було реалізовано за 
підтримки Європейського 
банку реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) у межах 
ініціативи EU4Business 
Європейського Союзу.
П’ять студій, які презенту-
вали свої роботи у Парижі, 
були обрані на відкритому 
конкурсі міжнародним 
журі, до складу якого увійш-
ли: президент Європей-
ської асоціації дизайнерів 
і декораторів месьє Дідьє 
Маргеріт, засновник блогу 
про дизайн BLOG ESPRIT 
DESIGN Венсан Ромео, 
засновник дизайн-блогу 
joyana.fr Джо Яна, диза-
йнер та засновник студії 
iskos-berlin Олексій Іскос, 
головний редактор видан-
ня PRAGMATIKA Костянтин 
Ковшевацький, креативна 
директорка MAINO Design 
Ukraine Анастасія Білецька, 
засновниця українського 
бренду DAVIS CASA Фаїна 
Еренбург.
У межах Ukrainian Design 
Brands були презентовані 
дизайнерські декоративні 
панно та м’які модульні 
пуфи KONYKY від студії меб-
лів DONNA, що нагадують 
різнобарвний пазл, який, за 
бажанням, можна зміню-
вати та комбінувати.  Не 
менш приваблива і сучасна 
колекція ваз та світильників 
складних геометричних 
форм CORAL від дизайнера 
Вахана Авакяна та функціо- 
нальні письмові столи від 
компанії ZEGEN. Доповни-
ли експозицію дерев’яні 

світильники студії Next 
Level Lighting та меблі для 
дитячої кімнати від нового 
бренду Sleep.Onnn.
Участь українських 
брендів у таких відомих 
і авторитетних заходах, 
як Maison&Objet, це ще 
один крок до розвитку 
українського предметного 
дизайну, його пізнаваності 
на міжнародній арені та се-
ред професійної спільноти, 
й можливість розширення 
експортного напряму, який, 
безперечно, зростатиме 
щороку, а гравці ринку 
поступово відкриватимуть 
для себе нові Ukrainian 
Design Brands для майбут-
ньої колаборації.  

 Ніна НЕРОНОВА

Письмовий стіл, ZEGEN

Модульні пуфи 
KONYKY, DONNA

Дитяче ліжко, 
Sleep.Onnn 

Вази з колекції CORAL, 
VAHAN AVAKIAN
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Головне — віра в себе! 
Історія успіху Наталії Ткаченко-Ритвіної

Моє життя складається з різних етапів. 
Перший тривав приблизно 20 років, і 
був етапом дружини, мами двох дітей, 
творчої особистості, дизайнерки-де-
кораторки. Я очолювала шоу-рум 
Cesare Paciotti Home та створила 
колекцію меблів Primo Collection і, як 
підсумок, у листопаді 2013 року стала 
леді з журналу Forbes. Проте того ж 
року все змінилось.  Спочатку було 
розлучення, потім втрата чотирьох 
членів родини, і головне — загибель 
в автокатастрофі батька та втрата біз-
несу, через війну та жахливі події, які 
стались у нашій країні. Як наслідок — 
сильна депресія і вимушена  побудова 
життя з нуля. Я знову була на початку, і 
потрібно було рухатись далі. 

У той час мене врятували психо-
логи-реабілітологи, завдяки яким я 
зрозуміла, що маю присвятити своє 
життя допомозі людям. Я відкрила 

фонд «Місія SOS», який успішно пра-
цює вже чотири роки, займаючись 
благодійністю і соціальними про-
єктами. Але я все ж була у пошуках 
справи, яка б не лише приносила 
прибуток, а й надихала та приносила 
користь людям. І саме у  цей період 
свого життя я потрапила в Японію, де 
побачила майбутнє б’юті індустрії, яке 
мені захотілось відтворити і в Україні. 

Я особисто неодноразово звер-
талася до косметолога, та лише після 
візиту в Японію зрозуміла, наскільки 
Україна відстає від нанотехнологій 
б’юті індустрії Сходу.

Там давно відмовилися від 
ін’єкцій, справедливо вважаючи, 
що омолоджувати клітини потрібно 
зсередини за допомогою якісного 
щотижневого догляду, спа-ритуалів у 
спа-капсулі, здійснюючи їх за допомо-
гою б’юті машин.

Тож, повернувшись додому, я про-
вела ретельне маркетингове дослі-
дження ринку України. І зрозуміла, що 
для відкриття сучасної клініки мені 

потрібні знання і світовий досвід.
З усіх східних б’юті технологій 

найпрогресивнішим у цьому сен-
сі є Гонконг. Я вирішила вчитись у 
найкращих, тож призначила зустріч 
з власницею однієї з місцевих клінік, 
і поїхала набувати необхідного дос-
віду. 

Важко передати здивування 
власниці клініки, коли відбулася наша 
перша зустріч, адже до того момен-
ту жодна людина зі слов’янського 
ринку ніколи не приїздила до них на 
навчання.

Тож, перейнявши досвід колег 
зі Сходу, ми вирішили ризикнути і 
відкрити подібний заклад у Києві. Ми 
придбали 14 сучасних  б’юті машин, 
які здатні виконувати 180 різноманіт-
них процедур, облаштували спа-зону 
та створили унікальний інтер’єр,  
насичений деталями країн Сходу, та 
найголовніше — запросили потужну 
команду лікарів. 

Кредо естетичної лабораторії 
обличчя і тіла Body Like — повертати 

Іноді життя змінює вектор, але це не привід опускати руки. Навпаки, це 
шанс змінити себе та навколишній світ на краще. У відвертій розповіді 
для журналу Emotion, that inspire you відома українська благодійниця 
та меценатка Наталія Ткаченко-Ритвіна поділилася власною натхненною 
історією, яка змушує повірити в себе і в те, що у цьому світі можливо все!

КРЕДО ЕСТЕТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА BODY LIKE — ПОВЕРТАТИ 
КРАСУ І МОЛОДІСТЬ, І ЗРОБИТИ ЦЕ ДОСТУПНИМ ДЛЯ ВСІХ ОХОЧИХ

УСПІХ
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красу і молодість, омолодити україн-
ську націю, просувати інноваційні 
розробки у сфері косметології, й 
зробити це доступним для всіх 
охочих. 

Наша мета — зробити Україну 
центром б’юті туризму Європи та 
реорганізувати систему цих послуг 
у країні.

Я пишаюся тим, що ми — єдина 
клініка, яка з першого дня роботи 
надає б’юті послуги з потужною 
фінансовою підтримкою ПриватБан-
ку. Наша лабораторія естетики надає 
VIP послуги за середньою ціною. 
Та за потреби наші клієнти можуть 
отримати безвідсотковий кредит і  
розраховуватись поступово.

Крім того, усі охочі можуть 
стати частиною родини Body Like 
та відкрити власну клініку, адже ми 
пропонуємо унікальні умови співп-
раці та продаж франчайзингу, що 
супроводжується нашою повною 
підтримкою, навчанням, допомогою 
із запуском та рекламою. 

Активна діяльність життя приво-
дить до яскравих поворотів. І саме у 
цей чудовий період мені запропону-
вали стати президентом міжнарод-
ної організації лідерів підприємців 
при ООН JCI Україна, до якої входить 
126 країн-учасниць. Це найбільший 
відкритий клуб сильних, таланови-
тих і соціально відповідальних лю-
дей світу. Вступаючи в JCI, ви приєд-
нуєтесь до світової спільноти лідерів 
і можете реалізувати свій творчий 
хист і талант, допомогти собі й нашій 
країні. Я зроблю все можливе, щоб 
вхід українцям у цю організацію був 
найдемократичнішим. 

У планах — створення найпо-
тужнішої JCI за всю історію існу-
вання цієї організації в Україні і 
здійснення максимальної кількості 
соціальних проєктів. 

Ми живемо лише один раз, але 
долю обираємо самі, попри труд-
нощі, які виникають на шляху. Не 
потрібно бути самотнім. Якщо вам 
важко — звертайтесь по допомо-
гу до успішних людей, які стануть 
вашими мотиваторами. А якщо ви 
вже на верхівці успіху — час стати 
вчителем і наставником та поділи-
тись знаннями й досвідом. 

PR служба Body LikeФ
от

о:
 P

R 
сл

уж
ба

 B
od

y 
Li

ke



68

БЛАГОДІЙНІСТЬ



69

Н

MONATIK: 
«Для мене благодійність — це вид 
діяльності, який дуже надихає»
MONATIK — мультиартист, автор найтанцювальніших хітів, саунд-продюсер, 
тренер-переможець проєкту «Голос. Діти», тренер проєкту «Голос країни-9», 
багаторазовий переможець у номінаціях «Кращий виконавець», «Хіт року», 
«Кращий кліп»  та інших престижних преміях України, країн СНД та Балтії. 
Перший український артист, який зробив наймасштабніше танцювальне шоу 
на НСК «Олімпійський», зібравши більше ніж 60 тисяч людей. Та, крім своїх 
музичних досягнень, він знаходить час для прекрасних благодійних проєктів

Наприклад, на свій 33-й день на-
родження артист запустив новий 
соціальний проєкт, покликаний 
допомогти новонародженим дітям 
з вродженими вадами розвитку. 
А 27 листопада 2017 року Дмитро 
став Другом Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні. Представниця 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 
Україні Джованна Барберіс і MONATIK 
підписали Меморандум про взаємо-
розуміння у сфері захисту прав дітей.

«Мені дуже приємно, що Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ) удостоїв мене 
звання Друга ЮНІСЕФ. Я зроблю все 
можливе для поліпшення здоров’я, 
життя і майбутнього дітей і підлітків 
в Україні. Я прагну донести моїм 
прихильникам важливість і необхід-
ність ВІЛ-тестування, і сподіваюся, 
що моя участь у кампанії дасть 
позитивні результати», — ділився 
своїми емоціями Дмитро одразу 
після підписання Меморандуму. 

На питання «Що для вас благо-
дійність?» Дмитро відповідає просто 
та по-особливому важливо: «Для 
мене благодійність — це вид діяль-
ності, який дуже надихає». 

EMOTION, that inspire you: Як 
ви дійшли висновку, що маєте 
допомагати людям?

MONATIK: Я завжди вважав, що гар-
ні справи потрібно робити тихо. 
Проте, поспілкувавшись з непере-
вершеною Машею Єфросиніною, 
зрозумів, чому важливо людям про 
це розповідати. Так, наприклад, 
дітям дуже важливо доносити ін-
формацію про те, що потрібно бути 
соціально відповідальним, піклу-
ватися про екологію. І дуже добре, 
якщо усі дорослі будуть пояснюва-
ти це своїм прикладом. 

E: Як почали співпрацювати 
з ЮНІСЕФ?
MONATIK: Співпраця з ЮНІСЕФ 
почалася з колаборації Adrenalin 
Battle — благодійної місії Фонду 
ООН в Україні, а переросла у плідну 
дружбу і різні соціальні проєкти.

E: Скільки проєктів створили 
разом?
MONATIK: З ЮНІСЕФ ми почали 
інформаційну кампанію про тесту-
вання на ВІЛ для молоді. Розробили 
спільну акцію, де на своєму прикладі 
показували, як це важливо — про-
ходити тести на ВІЛ, і розповідали 
про важливість етапу виявлення 
стадії інфекції в організмі.

Також ми вже давно тісно співп-
рацюємо з Фондом Маші Єфроси-

ніної Charity Weekend, підтримуємо 
їхні ініціативи, а в мій день народ-
ження вони допомогли створити 
акцію допомоги дітям в ІПАГ, коли 
кожен охочий міг переказати гро-
ші на допомогу новонародженим. 

Величезну кількість соціаль-
них ініціатив ми втілили в життя 
з Фондом «Таблеточки», «Зіркова 
абетка», «Відчуй», а також постійно 
співпрацюємо з телеканалом «1+1» 
у межах проєктів «Ти не один», 
«Здійсни мрію», «Право на освіту».

Як тільки у нас з’явилася мрія 
про масштабне стадіонне шоу 
«LOVE IT ритм», ми знали, що 
хочемо впровадити туди й соці-
альні проєкти. Спільно з ЮНІСЕФ 
і телеканалом «1+1» ми розробили 
дві концепції: «Право на освіту», 
в якому доносили з ООН інформа-
цію для дітей та їхніх батьків про 
права та обов’язки, а також «Здійс-
ни мрію», де виконували мрії діток 
(адже 1 червня був День захисту 
дітей).

Дмитро зі своїм великим серцем 
та відкритою душею є прикладом 
для кожного з нас. Адже так важли-
во допомагати ближнім та робити 
добрі справи!  

Олександра ОНИЩЕНКО Ф
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ПСИХОЛОГІЯ

Як виховати щасливу дитину
Хороші батьки прагнуть дати дитині найкраще і найкорисніше, виховати 
гідну, самостійну, самодостатню особистість, щасливу людину. Однак 
виховання — справа непроста, і найчастіше у його процесі у батьків виникає 
безліч об’єктивних питань. Одне з них — як виховати щасливу дитину? 
Розглянемо це з точки зору психології

Олена РИХАЛЬСЬКА,
канд. психол. наук, 
психолог-практик, 

авторка книг, статей 
та тренінгових програм 

із психології, 
ТБ-експертка, 

чл.-кор. міжнародного 
інституту 
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ЩЩоб виховати щасливу дитину, насамперед 
її потрібно любити. І найголовніше — щоб 
дитина вашу любов відчувала. Деякі батьки 
щиро дивуються, коли дізнаються, що дитина не 
відчувала їхньої любові. Особливо це пов’язано 
з односторонньою турботою. «Нагодований, 
одягнений, найкраща школа, які хочеш іграш-
ки, усе ж для нього», — нарікають батьки, 
ображаючись на невдячність. І справді, все 
перераховане важливе для розвитку, але всі ці 
«блага» — у раціональній площині турботи, а 
щастя — поняття емоційне. Відчуття того, що 
ти щасливий, у дитини здебільшого залежить 
від позитивної емоційної уваги, підтримки 
близьких і від якісного спілкування з ними. Що 
означає «якісного»? Це коли дорослий повністю 
«включений» у дитину, в її настрій, бажання, вну-
трішній світ. І важлива не кількість проведеного 
разом часу, а його якість. Навіть якщо батьки 
багато працюють — постійна спільна вечеря зі 
щирими розмовами або прочитана казка перед 
сном сприятимуть формуванню близьких, до-
вірливих відносин.

Щаслива дитина почувається захищеною. 
А це безпосередньо залежить від того, наскіль-
ки вона упевнена в увазі до неї батьків. Навіть 
коли їх немає поруч. Таке відчуття складається 
з послідовного близького спілкування — якщо 
дитина знає, що у будь-який момент може 
звернутися до батьків і вони не відмахнуться, 
формується несвідоме відчуття їх щосекундної 
присутності. Іграшки, гаджети, няня і навіть охо-
рона не створюють відчуття захищеності, тому 
що це раціональний світ сприйняття дорослих 
людей, а дитина відчуває тривогу і страх, які 
живуть в її емоційному світі. Захищена дитина 
не лише почувається у безпеці, вона упевнена 
в собі, активніше розвивається і радіє життю.

Щаслива дитина вірить у підтримку батьків 
навіть у вкрай складних ситуаціях. Жорстко 
караючи або словесно принижуючи дитину, ми 
відкидаємо її, знецінюємо і формуємо в ній по-
ведінку «жертви» або «агресора», яку вона буде 
реалізовувати у своєму дорослому житті. Лаючи 

й караючи, ми відповідно до закону негативної 
емоційної уваги лише закріплюємо негатив-
ну поведінку. Закономірним є питання: «А як 
бути?». Потрібно просто діяти у площині вікової 
психології: з маленькими дітьми всі конфлікти 
вирішуються через ігрові форми, зі старшими — 
дорослими методами: бесіда, серйозна аргу-
ментована розмова. Щасливі діти не знають від 
батьків приниження, люблячі батьки критикують 
тільки негативний вчинок дитини, а сама дитина 
для них залишається хорошою. Критикуючи за 
мінуси, важливо не забувати хвалити за плюси. 
Щасливі ті діти, які розуміють, що не відкинуті й 
знецінені, вони радісно відкриваються бать-
кам і бачать у них найближчих і найнадійніших 
людей. Така дитина усміхається, сміється, щось 
розповідає, грає. Звичайно ж, може і побурчати, 
і заплакати з об’єктивних причин, але швидко 
переходить до радісного настрою.

Любов у відносинах з дитиною є базовим 
фактором. Саме люблячі батьки здатні сформу-
вати у дитини почуття впевненості, адекватну 
самооцінку і рівень вимагань, які проявляться 
гідними результатами у дорослому житті. Лю-
бов — це, перш за все, безумовне прийняття; 
важливо любити дитину не за те, що вона слух-
няна або щось зробила правильно, а просто за 
те, що вона є. Мотивувати дитину до досягнень 
необхідно не батьківською любов’ю, а іншими 
виховними механізмами. Для дитячої психі-
ки найруйнівнішою є фраза: «Якщо ти будеш 
хорошим (слухатися, робити уроки, не будеш 
вередувати), то я тебе любитиму, якщо ні — не 
буду». Мотивувати, карати дитину потрібно не 
ізоляцією любові, а матеріальними й соціаль-
ними чинниками: «Значить, не підеш гуляти», 
«Новий гаджет у цьому місяці скасовується», 
«Завтра — без інтернету».

Дитина вчиться любити в сім’ї. Якщо емоційні 
потреби ігнорувалися або засуджувалися, у 
дорослому віці буде складно навчитись жити 
у злагоді зі своїми почуттями, а відповід-
но — бути щасливим. Щаслива дитина — це у 
майбутньому щасливий дорослий, і це майбутнє 
залежить, перш за все, від найближчих людей — 
батьків. 

Олена РИХАЛЬСЬКА 

ЩАСЛИВА ДИТИНА — ЦЕ У МАЙБУТНЬОМУ ЩАСЛИВИЙ 
ДОРОСЛИЙ, І ЦЕ МАЙБУТНЄ ЗАЛЕЖИТЬ, ПЕРШ ЗА ВСЕ, 
ВІД НАЙБЛИЖЧИХ ЛЮДЕЙ — БАТЬКІВ
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«Чайхона Gold» — 
золота перлина 
Близького Сходу у Києві
L’Kafa Group розширює горизонти та відкриває новий заклад в історичному 
центрі Києва, пропонуючи гостям поринути в атмосферу розкоші та 
екзотики Сходу і насолодитись розмаїтістю його смакової палітри. 
Засновник мережі, відомий український ресторатор Усама Кафа, в інтерв’ю 
для журналу Emotion, that inspire you розповів про деталі нового концепту
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Недавно у серці Києва 
запрацював ресторан 
«Чайхона Gold». Розка-
жіть, чому ви змінили 
концепцію, а не заснували 
ще один заклад відомої 
чинної мережі?
Цей проєкт давно був у на-
ших серцях. Ми продумали 
його до останньої дрібниці, 
але чекали влучної нагоди 
та локації. Тож коли нам за-
пропонували це приміщен-
ня — ні хвилини не вагалися, 
не було жодного сумніву, що 
місце та ідея створені одне 
для одного.

У чому полягає основна 
відмінність та схожість 
концепції у закладах 

«Чайхона Базар» та но-
вого ресторану «Чайхона 
Gold»?
Ці два проєкти об’єднує наз-
ва та романтика загадкового 
Сходу. Усе інше — абсолют-
но відмінне. Нова «Чайхона 
Gold» захоплює розмаїтістю 
та тонкими смаковими відтін-
ками багатої кухні Близького 
Сходу. Ми дбайливо зберег-
ли старовинну історичну 
рецептуру найкращих страв 
Туреччини, Лівану та інших 
країн. Крім того, вражає 
багата коктейльна карта, яка 
здатна здивувати навіть най-
вибагливіших гурманів. 
«Чайхона Gold» — це місце, у 
якому можна весело відсвят-
кувати яскраву подію, влаш-

тувати романтичний вечір, 
смачно пообідати з колегами 
або душевно поспівати у 
караоке. Це універсальний 
заклад, де ви поринете в 
атмосферу свята незалежно 
від часу та приводу.

Відомо, що «Чайхона 
Gold» відкрилася на місці, 
де раніше існував відомий 
заклад. Чи не було вам 
страшно братися за цю 
локацію?
Страх — це не про нас. Я 
не маю звички озиратися та 
шукати причини невдачі яки-
хось людей. Мені це не ціка-
во. Мене хвилює майбутнє, і 
те, що я можу запропонувати 
своїм гостям, щоб їм було 

«ЧАЙХОНА GOLD» — ЦЕ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ДЕ ВИ 
ПОРИНЕТЕ В АТМОСФЕРУ СВЯТА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ТА ПРИВОДУ

Завантаж
Скануй
Дивись
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смачно, цікаво і затишно. 
Моя професійна команда ре-
тельно вивчила усі фактори, 
плюси та мінуси нової локації, 
після чого колегіально 
приймали виважене рішен-
ня. Жодних сумнівів, адже 
«Арена Сіті» була створена як 
розважальний майданчик для 
мешканців та гостей нашого 
міста, і ми напевне знаємо, 
що їм запропонувати. 

«Арена Сіті» — це справж-
ній центр різноманітних 
розважальних  пропози-
цій на будь-який смак. Як 
ви плануєте боротися з 
конкуренцією?
Справді, конкуренція тут 
висока, але і попит вражає. 
Тому кожен заклад має свою 
цільову аудиторію й уні-
кальну пропозицію. У Києві 
достатня кількість туристів та 
постійних гостей, і хвилю-
ватись немає причин, адже 
ми займаємо власну нішу та 
позиціонуємо себе у певно-
му напрямі.

На яку аудиторію орієн-
тована «Чайхона Gold»? 
Ми пропонуємо вишукані 
страви та VIP подачу за до-
ступними цінами. Прайс у на-
шому закладі не перевищує 
середній, тому це доступно 
для всіх гостей. 
У меню ресторану представ-
лені страви з різних країн. 

Розкажіть, хто «чаклува-
тиме» над ними на кухні? 
Можливо, там керувати-
ме шеф-кухар з Близького 
Сходу?
Для збереження автен-
тичності над нашим меню 
працюють кухарі з різних 
країн світу, кожен з яких вно-
сить колорит і традиції свого 
регіону, завдяки чому ми 
можемо пишатись кожною 
зі страв, яку ми пропонуємо 
нашим гостям. 

Спілкувалася 
Ольга ДАНИЛЮКФ
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ССпівачку привітали друзі, близькі та 
колеги, серед яких ROZHDEN, Олек-
сандр Павлік, Михайло Грицкан, гурт 
«Фуджі» та BarBeQ. ROZHDEN навіть 
встиг пожартувати, що почувається 
Кіркоровим, оскільки гості задару-
вали артистку квітами, які вкрили 
майже всю сцену.

Ведучим вечора став Франциско 
(Юрій Третяк), який не давав нудьгу-
вати гостям на святі.

Однак не лише виконавиця 
приймала подарунки цього вечора. 
Несподіванкою стало те, що сама іме-
нинниця презентувала й оригінальні  
ласощі у вигляді цукерок в обгортках 
з обкладинок пісень.

Кульмінацією вечора став вели-
чезний торт, який подарував Юліані 
Усама Кафа, а вся команда щиро 
вітала Купцову з днем народження та 
дебютом, що зірвало шквал оплесків.

Над сценічними образами 
працювали відомі українські диза-
йнери Марго та Макс KOMASHNYA, 
які разом зі співачкою створили 
колаборацію Kuptsova by Komashnya. 
На концерті можна було придбати 
фірмовий мерч. 

«Дякую всім, хто прийшов на 
це свято: партнерам, моїй команді 
за допомогу в організації першого 
концерту, музикантам, авторам пі-
сень, усім, хто пов’язаний з виходом 
дебютного альбому «Серцебиття»: 
Микиті Богданову, Вадиму Порткову, 
Лані Меркуловій, Анні Волошиній, 
Олесі Гаєвській, Антону Крайнову, 

KUPTSOVA презентувала дебютний 
альбом на свій день народження
27 липня співачка KUPTSOVA представила свій дебютний україномовний 
альбом «Серцебиття» у концертному залі Caribbean club. Юліана Купцова 
виконала вже відомі та нові пісні, а також презентувала свіжий кліп на 
пісню «Не хочу решать»
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Андрію Парфенову, Айні Віберг, Рома-
ну Непомнящому. 

Подяка Інні Ялтанець, Катерині 
Вареник, Марго Комашні, Андрію 
Станкевичу. А також усім партнерам: 
Best people, журналу Joy, порталу 
Zyundex, Happy radio, Power fm, 

iBERiA wine, Вадиму Плевако, Тетяні 
Бундзіло», — зазначила Купцова.

Після концерту співачка написала 
на своїх сторінках у соцмережах: 
«Учора я ще більше зрозуміла, як 
сильно люблю життя». 

Катерина ВАРЕНИК
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ССеред присутніх заходу — 
дипломати, посли, власни-
ки великих бізнесів, селе-
бріті й зірки шоу-бізнесу. 
На заході були представле-
ні нові напрямки розвитку 
бізнесу, які Ліліт Саргсян 
розробила за останній 
рік. Це відкриття відділу 

продажів нового котедж-
ного містечка «Манхеттен», 
партнерство з успішною 
девелоперською компані-
єю «Альянс Груп» (Грузія), 
проєкт нового енергое-
фективного будинку і саме 
відкриття бізнес-клубу, на 
майданчику якого укра-
їнські та зарубіжні ком-
панії можуть створювати 
колаборації для успішного 
і взаємовигідного партнер-
ства.

Головна ідея і місія цього 
івенту — популяризація 
України у міжнародному 
просторі. На усіх присутніх 
чекав шикарний банкет, 
фешн показ, музичний су-
провід! Неймовірна атмос-
фера, нові інсайти й нетвор-
кінг. Заходи бізнес-клубу 
ElitLifeClub відбуватимуться 
чотири рази на рік. Стежте 
за анонсами!  

PR СЛУЖБА 
ELITLIFEPARTY

ElitLifeParty: 
презентація нерухомості 
14 вересня був проведений бізнес-івент нового формату ElitLifeParty в 
заміському ресторані Кончі-Заспи.  Засновниця і генеральна директорка 
корпорації ElitStroy Ліліт Саргсян презентувала новий вид бізнес-клубу
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ВВечірка RED BIRTHDAY PARTY пройшла 
яскраво й емоційно. Головний колір 
свята — колір кохання, червоний. Гості 
витримали дрес-код та мали чудовий 
вигляд на тлі червоної обкладинки 
журналу. Емоційна програма, фотозони, 
зіркові гості, виступи артистів додали 
драйву заходу. Ресторан «Захади, Дара-
гой» з грузинською щедрістю пригощав 
гостей.

На свято завітали зірки, артисти, біз-
несмени, телеведучі та спортсмени. Се-
ред них Григорій і Христина Решетники, 
Камалія, Марина Кінах, Ірина Паламар, 
Олег Пінчук, Ярослав Левінзон, Петро 
Чернишов, В’ячеслав Соломка, Андрій 
Кіше та інші. 

Своїми хітами запалювали зал KISHE, 
Камалія, KUPTSOVA, Наталя Валев-
ська, Юлія Войс, Сергій Костецький, 
Олег Шак, Тетяна Доканіна, бойз-бенд 
«Фуджі», групи Panteras і Va-bank. 
Ведучими були неперевершені Андрій 
Чорновіл і Tanya Li. Завершився вечір 
святковим розрізанням стрічки на 
честь відкриття ресторану. А ще одним 
сюрпризом став торт від власної конди-
терської PUDRA, який складався з трьох 
частин на честь основних подій вечора. 

Захід підтримали партнери: Johny 
Walker, БрендБар, Marengo, ДисНа. 
Borjomi — вода для людей з характе-
ром! I.D.Clinic, студія танців Артур Мюр-
рей. Студія стилю та краси B.zone.

Emotion, that inspire you. Емоції — 
те, що тебе надихає.  

Олександра ОНИЩЕНКО

RED BIRTHDAY PARTY
20 липня відомий ресторатор, засновник і президент міжнародного 
ресторанного холдингу L'KAFA GROUP Усама Кафа відсвяткував свій ювілей 
відкриттям грузинського кафе з акцентом «Захади, Дарагой». Святкування 
Дня народження Усама Кафа стало прекрасним приводом для того, щоб 
презентувати гостям літній номер журналу Emotion, that inspire you
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КиївGO: 
найближчі фестивалі столиці

ЛИСТОПАД

Ulichnaya Eda. Scary food. 
Halloween 
2-3 листопада, з 11:00
Арт-завод «Платформа», 
вул. Біломорська, 1
Якщо ви бажаєте весело відсвятку-
вати Halloween — варто завітати 
на фестиваль Scary food, упродовж 
якого відбуватиметься багато яскра-
вих та веселих подій як для дітей, так 
і для дорослих. У межах сімейного 
свята організатори пропонують 
гостям поласувати смаколиками 
з великого фуд-корту, завітати до 
майстрів з аквагриму, які створю-
ватимуть незабутні образи, або 
приміряти на маркеті найкрутіші 
тематичні костюми й влаштувати 
неперевершену фотосесію. Kyiv Blues Fest

8-9 листопада, з 19.00
Будинок кіно, 
вул. Саксаганського, 6
Цього року київський міжнарод-
ний фестиваль Kyiv Blues Fest 
святкує свій ювілей, і на честь 
10-ї річниці свято блюзу тривати-
ме цілих 2 дні й продемонструє 
широку програму виконавців 
з 7 країн світу. На фестивалі 
будуть представлені всі відтінки 
блюзу — від традиційних мотивів 
до сучасних інноваційних та 
експериментальних композицій. 
Гості заходу зможуть насолоди-
тись виконанням хранителя тра-
дицій акустичного блюзу Michael 
Roach (США), майстра сучасно-
го блюзу Mike Wheeler (США), 
класичних блюзових хітів Макса 
Ватутіна (Україна), авторськими 
композиціями, основаними на 
традиційному блюзі від Olexiy 
Yarovenko Band (білорусько-
український проєкт), а також 
виконанням музикантів з Польщі, 
Канади й Великої Британії. 
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Event Decor Christmas Market-2019
30 жовтня — 1 грудня
Mayachok Event Hall, вул. Лютнева, 58а
Зимові свята вже наближаються, і готуватись до 
них краще заздалегідь. Якщо ви не знаєте, як 
святкувати корпоратив, чим прикрашати оселю 
та що подарувати близьким і колегам — варто 
завітати на Event Decor Christmas Market. До 
уваги відвідувачів — величезна виставка, де 
будуть представлені компанії декору для святко-
вих подій та фотозони з можливістю замовлення 
індивідуальних фотосесій у різдвяному стилі та 
моментальним друком фото. Крім того, на гостей 
чекатиме лекторій, цікаві майстер-класи, пода-
рунки від партнерів, смаколики та сюрпризи від 
Mayachok Event Hall. 

Winterra. 
Унікальне зимове шоу нового формату 5D
12-25 грудня
Концерт-хол ВДНГ (пав. 9),
проспект Академіка Глушкова, 1
 «Winterra. Легенда казкового краю» — це до-
бра історія, візуальні спецефекти, які створять 
враження повного занурення у дійство, драйвові 
хореографічні та акробатичні номери у виконан-
ні кращих артистів України, дивовижний вокал, 
що звучатиме наживо у виконанні актора театру 
«Колесо» Едуарда Кіхтенка, учасника численних 
музичних конкурсів і переможця «Слов’янського 
базару» Олександра Балабанова та харизматич-
ного співака й телеведучого Василя Звєрєва, який 
з’явиться у ролі Розповідача. «Winterra. Легенда 
казкового краю» — це шоу, яке варто побачити! 

Ніна НЕРОНОВА

ГРУДЕНЬ

Різдвяний Кураж Базар
7-8 грудня
Територія ВДНГ, 
проспект  Академіка Глушкова, 1
Два дні поспіль на території ВДНГ триватиме 
справжнє свято, на якому можна буде  зу-
стріти Санту, подивитись улюблені  новорічні 
фільми та насолодитись смачною їжею. На 
гостей заходу чекатимуть  подарунки, радість 
від спілкування з близькими, родинні традиції, 
тепла святкова атмосфера і багато сюрпризів 
від організаторів, які вирішили провести гене-
ральну репетицію Різдва на початку грудня, 
щоб усі охочі встигли  придбати подарунки 
рідним, запастися новорічним настроєм і на-
лаштуватися на правильне закінчення року!

ПОДІЇ
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АСТРОЛОГІЯ

ОВЕН
(21 березня — 20 квітня)
Друга половина жовтня не обіцяє Овнам 
успіху. Доведеться затягнути пасок тугіше і 

намагатися, щоб витрати не перевищували прибутки. На 
початку листопада все зміниться позитивними тенденціями 
в роботі, з’являться можливості, які допоможуть вам поліп-
шити фінансову ситуацію.

ТІЛЕЦЬ
(21 квітня — 21 травня)
У кар’єрній сфері у листопаді Тельці дочека-
ються заохочення від керівництва. Останнім 

часом ви демонстрували найкращі професійні якості. Тож 
якщо надійде пропозиція додаткового заробітку, погод-
жуйтеся. Роботу ви виконаєте швидко, і заплатять за це 
дуже непогано. 

БЛИЗНЮКИ
(22 травня — 21 червня)
Щоб досягти позитивних результатів у 
кар’єрному зростанні, Близнюкам необхідно 

навчитися стримувати емоції й контролювати свій настрій. 
Спілкування у листопаді буде багато. Деякі знайомства 
покладуть початок плідній співпраці у майбутньому. За-
вершуйте старі справи, налагоджуйте зв’язки, набувайте 
корисних навичок.

РАК
(22 червня — 22 липня)
Тривалі періоди розслабленості Раків 
чергуватимуться з короткими стадіями 

бурхливої діяльності. Можливо, на роботі вас багато що 
не влаштовує, але необхідно зачекати. Постарайтеся 
якимось чином вплинути на ситуацію, зробити умови праці 
прийнятнішими. Напевно, знайдуться однодумці, які підтри-
мають ваші починання.

ЛЕВ
(23 липня — 23 серпня)
Ваші кар’єрні справи підуть вгору, якщо будете 
дієвими й уважними. Не бійтеся вийти за межі, 

будьте оригінальними — і успіх гарантований. Нові знання 
допоможуть у кар’єрній діяльності, а участь у професійних 
конференціях дасть можливість налагодити корисні зв’язки. 

ДІВА
(24 серпня — 22 вересня)
Будьте сміливішими у прийнятті рішень. 
Справи просуватимуться, якщо на душі у вас 

буде комфортно і спокійно. Намагайтеся забути про всі 
тривоги й занепокоєння. За можливості обмежте до міні-
муму спілкування з людьми, які вас дратують. Поводьтеся 
скромно, але з гідністю, без потреби не висувайтеся. 

ТЕРЕЗИ
(23 вересня — 23 жовтня)
Ділові контакти восени представниками 
цього знаку будуть встановлюватися з 

особливою легкістю. Тож не відмовляйтеся від відвідування 
вечірок, організованих вашими колегами. Будьте особ-
ливо уважними, підписуючи документи. Лише інтенсивна 
діяльність принесе гарні плоди.

СКОРПІОН
(24 жовтня — 22 листопада)
У кар’єрній сфері Скорпіонам слід діяти твер-
до, сміливо і без усіляких зволікань. Не ставте 

на перше місце думку оточуючих. Лише ви знаєте, як 
краще вчинити. Контролюйте свої емоції й не дозволяйте 
стороннім втручатися у ваші справи. Працюйте на повну 
силу — і результати не змусять на себе чекати. 

СТРІЛЕЦЬ
(23 листопада — 21 грудня)
Доля подарує Стрільцям шанс проявити себе. 
Не проґавте його. Нехай колеги перекона-

ються, що ви готові до несподіваних поворотів і здатні 
приймати правильні рішення у складних ситуаціях. Усе, що 
робитимете, піде на користь і ляже в основу вашої майбут-
ньої кар’єри. Цей період сприятливий для розвитку різного 
роду відносин — ділових, любовних, дружніх.  

КОЗЕРІГ 
(22 грудня — 23 січня)
Відносини з колегами, які ви ретельно вибудову-
вали, перетворяться на міцний союз. Листопад 

для Козерогів — місяць конкретних дій: усе, за що ви візь-
метеся, приведе до найкращого результату. Забудьте про 
емоції, дійте чітко і продумано. Щодо фінансового стано-
вища Козерогів, то грошові надходження вже близько.

ВОДОЛІЙ 
(21 січня — 18 лютого)
Водоліям вдасться відвоювати територію 
від ворожих посягань — конкуренти на 

роботі не матимуть жодного шансу на успіх. Увімкніть 
чарівність — і робоча проблема, яка ніяк не може виріши-
тись, нарешті розчиниться без сліду. Найвигідніше вкла-
дення грошей восени для Водоліїв — це нові знання. 

РИБИ
(19 лютого — 20 березня)
Вас не полишатимуть конструктивні ідеї щодо 
професійної діяльності. Розробіть детальний 

план дій і викладіть його колегам. Напевно, вони захочуть 
нові ідеї втілити в життя. Зірки попереджають Риб щодо 
фінансів: не піддавайтеся спокусам витратити чималу суму 
на розваги, навіть якщо здається, що вони того варті. 

БІЗНЕС-ГОРОСКОП НА ОСІНЬ-2019
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