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DELTA ONE SUITE – це один з

найексклюзивніших салонів літака, де вас
обслуговує призначена стюардеса, де на вас
чекають розкішні деталі, які по-справжньому
впливають на те, як ви проводите час у повітрі.
Заплануйте свою подорож в Delta One Suite на
міжнародних рейсах на далекі відстані.

One of the most exclusive cabins in the sky,
DELTA ONE SUITE offers a dedicated
in-cabin flight attendant and luxurious
details that truly make a difference in how
you spend your time in the air. Find the
Delta One experience available on long-haul
international flights.

НА ВАС ЧЕКАЄ ОСОБИСТА КАБІНА З РОЗСУВНИМИ
ДВЕРИМА, ЩО ДОПОМАГАЄ СТВОРИТИ АТМОСФЕРУ
КОМФОРТУ.

EXPERIENCE THE DELTA ONE SUITE, FEATURING FULLHEIGHT DOORS AND PRIVACY DIWVIDERS BETWEEN
CENTER SUITES.

НЕМОВ
ПЛИВЕ НА ХМАРІ

LIKE FLOATING ON A CLOUD

ВИ ЗАСЛУГОВУЄТЕ НА ТЕ, ЩОБ ВІДЧУВАТИ
СЕБЕ ЯК ВДОМА, НАВІТЬ КОЛИ ВИ В
ДОРОЗІ. НАШ ЛІТАК AIRBUS A350 ОБІЦЯЄ
БЕЗЛІЧ НЕЗРІВНЯННИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА
НЕЗАБУТНІХ ВРАЖЕНЬ.
Представництво
Delta Air Lines
в Україні

YOU DESERVE TO FEEL AT HOME, EVEN WHEN
YOU’RE ON THE MOVE. OUR AIRBUS A350
AIRCRAFT OFFERS A VARIETY OF SIGNATURE
PRODUCTS AND EXPERIENCES UNLIKE
ANYTHING.

Teл/Tel.: 380 44 287 35 95
Email: DL.Ukraine@aviareps.com

WWW.DELTA.COM

Representative office
of Delta Air Lines
in Ukraine
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КОЛИ ЗАКРИВАЮТЬСЯ
КОРДОНИ –
ВІДКРИВАЮТЬСЯ
НОВІ ГОРИЗОНТИ

WHILE THE BOARDS
ARE CLOSED,
NEW HORIZONS
OPEN

М

W

и відкривали нові напрямки, досліджували
багато країн, знайомилися з культурними
традиціями різних континентів. Тепер настав час
здійснити найважливішу подорож нашого життя –
подорож усередину себе. І тому авіаційні видання
беруть на себе нову місію – зберігати і примножувати
позитивні емоції, спроможні надихати й окриляти.

e have been opening new directions, investigating numerous countries, learning culture
and traditions of various continents. Now it is the time
to start the most important trip in our lives – a trip into
ourselves. For this reason, aviation periodicals undertake
a new mission to keep and multiply positive emotions,
that inspire and uplift.

У непростий період, який переживає світова авіація,
невід’ємною частиною розвитку стає обмін інформацією. Тому Boryspil magazine, як головне авіаційне видання України, створив проект UAF Ukrainian Aviation
Forum, де зібрав кращих авіаційних експертів світу з
10 країн Європи.

In this tough for the world aviation period, information exchange has become an integral part of development. Therefore, Boryspil magazine as the main
aviation periodical in Ukraine has launched a project
UAF (Ukrainian Aviation Forum), which has gathered
best world aviation experts from 10 European countries.

Ще один важливий проект – Art open the Sky – ми
присвячуємо нашим улюбленим авіакомпаніям. У
яскравих барвах у стилі pop art прагнемо донести
думку про те, що «залізні птахи», незважаючи ні на
що, знову поринуть у височінь.

Another remarkable project, Art open the Sky, is dedicated to our favourite airline companies. Using vibrant pop
art patterns, we are eager to get across an idea that “iron
birds” will fly up again and shine.

«Авіація – це люди», – говорив на 25-річчі аеропорту
«Бориспіль» генеральний директор Павло Рябікін,
тому ми відкрили Фонд Sky people, який допомагає
всім тим, хто закоханий у небо.

“Aviation is the people”, – said Pavlo Riabikin, General
Director, at the 25th anniversary of Boryspil airport. This
is why, we have started Sky People Fund, which helps
everyone who loves the sky.

І оскільки одним зі світових лідерів у авіації є США,
ми присвячуємо наш 12-й номер журналу цій країні,
де здійснюються мрії і надії і де на кожного із нас
чекають неймовірні відкриття.

Since the USA is one of the world leaders in aviation,
we are devoting our 12th edition to this country, where
dreams and hopes come true. The country full of incredible discoveries.

Олексій ДІДІГУРОВ
шеф-редактор журналу «Бориспіль»
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Oleksy DIDIHUROV
Editor-in-Chief of Boryspil magazine

НОВИНИ СВІТУ WORLD NEWS

РЮКЗАК-ЕКЗОСКЕЛЕТ CRAY X
/ CRAY X BACKPACK EXOSKELETON
UA

EN

Віднедавна в аеропорту міста
Штутгарт (Німеччина) розпочалося
тестування екзоскелетів Cray X фірми German Bionic, основне завдання
яких – переміщення важких валіз
та іншого багажу пасажирів. Це
біомеханічний рюкзак вагою 8 кг,
який фіксується на тулубі людини і
працює від електродвигуна. Завдяки
ноу-хау істотно знижується навантаження на поперек, що дасть змогу
уникати проблем з опорно-руховим
апаратом у вантажників.

Recently Stuttgart airport (Germany) has started testing German
Bionic Cray X exoskeletons the main
purpose of which is to carry heavy
suitcases and other passenger luggage. It is a biomechanical backpack
weighing 8 kg, fixed on a human
body and propelled by an electric
motor. This know-how makes it
possible to reduce load on the loin
muscles significantly and will permit loaders to avoid musculoskeletal
problems.

КОРОЛІВСЬКИЙ ПІЛОТАЖ
/ ROYAL PILOTAGE
UA

Почесний титул – не привід відмовлятися від улюбленої
справи. Приклад цьому король Нідерландів Віллем-Олександр – монарх для понад 17 мільйонів громадян країни та
щасливий батько трьох дітей. Він із задоволенням одягає
форму пілота авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines, де
працює уже понад 20 років! Ще 18-річним юнаком отримав
ліцензію приватного пілота, а згодом – комерційного авіатора. Тож щодо досвідченості пілота-короля немає жодних
сумнівів.
EN

A title of honor is not the excuse to abandon a favorite occupation.
An example of this is King of the Netherlands Willem-Alexander
– monarch for more than 17 million citizens of the country and
happy father of three children. He enjoys wearing a pilot uniform
of KLM Royal Dutch
Airlines where he has
been working for over 20
years! Way back when he
was an 18-year-old boy,
he obtained a license of
private pilot and eventually one of commercial
aviator. Therefore there
are no any doubts in proficiency of the king pilot.
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«БОМБОЧКИ» ВІД ПОЖЕЖІ
Ізраїльська компанія Elbit Systems випробувала
новий метод пожежогасіння. Розробку вже встигли
назвати «водяними бомбочками». Тепер замість
води, яку раніше виливали з ємностей у літаку (і
яка випаровувалася у гарячому повітрі, коли не
знизитися до 30-40 м над об’єктом), з літака або
гелікоптера можна скидати велику кількість швидкозапакованих тонкостінних пакетиків з біополімеру. Вони мають масу 140 грамів, заповнені водою
або піною чи антипіреном, і при падінні на землю
з більшої висоти легко розриваються та прицільно
гасять вогонь в осередках спалаху. Зручно!
EN

FIREFIGHTING PELLETS
Israeli company Elbit Systems has tested a new
firefighting method. R&D product has been already
named “liquid pellets”. Now instead of water poured
previously out of the aircraft tanks (and that will
evaporate in hot air unless a plane loses height up to
30-40 m above an object), it is possible to drop a large
number of quickly packed thin-walled biopolymer
packages from an airplane or a helicopter. Their
weight is 140 g and they are filled with water, foam or
fire retardant; upon falling to the ground from a great
height they easily tear and extinguish the fire targetedly in the fire source. It is convenient!

ПАРТНЕРИ PARTNERS

MICE-ТУРИЗМ:

ЗУСТРІЧІ, ЗАОХОЧЕННЯ,
КОНФЕРЕНЦІЇ, ВИСТАВКИ
AMBTRIP – американський
туристичний оператор повного циклу
з українським корінням, що понад
6 років працює по обидва боки Світового
океану. Ми організовуємо колективні
та індивідуальні подорожі до США, але
найчастішими у нашій практиці є бізнеста MICE-тури.
Сполучені Штати – унікальна й
універсальна для мандрівника
країна. У 48 штатах є все: 2 океани, 6 часових поясів, рідкісні
природні об’єкти, пам’ятки історії, дивовижні архітектурні споруди, цілі міста розваг та безмежні можливості, щоб зробити
мандрівку незабутньою.
Крім того, США посідає I місце у
світі за кількістю та масштабністю різноманітних бізнес-заходів
та трейд-шоу. Згідно зі звітом
«MICE Industry за типом подій:
глобальний аналіз можливостей та прогноз промисловості,
2018–2025 рр.», який опублікувала
компанія Allied Market Research,
глобальний розмір галузі MICE у
2017 році становив 805 млрд дол., і
прогнозується, що він сягне 1439,3
млрд у 2025-му.
Бажаємо вам незабутніх мандрівок та відкриттів, адже новий
досвід – гарантія розвитку та
зростання вашої компанії та
команди!
Дмитро ШЕВЧЕНКО,
Генеральний директор
та засновник AMBTRIP

Наш рейтинг
міст США для MICE:
Даллас, Техас
Сан-Антоніо, Техас
Орландо, Флорида
Чикаго, Іллінойс
Лас-Вегас, Невада
Атланта, Джорджія
Сан-Дієго, Каліфорнія
Маямі, Флорида

ВАЖЛИВІ ВІДМІННОСТІ
Подорожуючи до США, не забувайте про безліч відмінностей цієї країни у звичних для
нас речах. Ось деякі з них:
США використовує Британську імперську систему мір. Приміром, довжина вимірюється в морських милях
(1 миля = 1.852 км), а 1 американська тонна = 907,185 кг.
Відчутна різниця в часі. Перевірте її
заздалегідь з містом, до якого плануєте поїздку.

Розрахунок здійснюється переважно
кредитними картками, тож перед
поїздкою обов’язково попередьте
ваш банк щодо лімітів.
Ціни майже завжди зазначені без
податків та зборів.
Чайові у ресторанах заведено давати
більші, ніж у нас – 15-20%.
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НОВИНИ УКРАЇНИ UKRAINE NEWS

UA

ПАРТНЕРИ PARTNERS

ВІДКРИТЕ НЕБО

Україна та Ісландія підписали
тимчасову угоду про режим відкритого неба, яка зафіксувала
відсутність будь-яких обмежень
щодо частоти польотів, маршрутів і кількості авіакомпаній-перевізників.

РЕКОРДНИЙ ПЕРЕЛІТ / RECORD FLIGHT
UA

EN

Український парапланерист Богдан БАЗЮК став європейським
рекордсменом за дальністю перельоту в 2020 році. Спортсмен
подолав понад 350 кілометрів за
7 годин, вирушивши з Київської
області до Миколаївської! Суттєво
ускладнювала його маршрут температура -9°C градусів протягом
майже години польоту, проте це
не завадило Богдану благополучно
завершити свою незвичайну подорож українськими просторами.

Ukrainian paraglider pilot Bohdan BAZIUK became a European
record-holder in terms of range
of flight in 2020. The athlete
covered more than 350 kilometers in 7 hours, flying from the
Kyiv region to Mykolaiv! The
temperature of -9 ° C degrees for
almost an hour of flight significantly complicated his route, but
this did not prevent Bohdan from
successfully completing his unusual journey through Ukraine.

EN

OPEN SKIES

Ukraine and Iceland signed a provisional open skies agreement that
fixed the absence of any restrictions
with regard to flight frequency,
routes and number of airlines.

ЛІДЕР ПАСАЖИРСЬКИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
/ LEADER IN PASSENGER AIR TRANSPORTATION
UA

За підсумками 2019 року Міжнародний аеропорт
«Бориспіль» посів І місце в рейтингу ACI Europе
серед аеропортів, що прийняли за рік 10-15 млн
пасажирів. Вийти в лідери допомогла рекордна
динаміка зростання пасажиропотоку – 21,1%.
«Бориспіль» обігнав такі масштабні аеропорти,
як Мілан-Мальпенса і Берлін-Тегель.
EN

According to the 2019 results Boryspil International
Airport topped the ACI Europe rating among the
airports that served 10-15 million passengers during
the year. Record-breaking dynamics of passenger
traffic growth (21.1%) helped to gain the lead. Boryspil outpaced such large airports as Milan Malpensa and Berlin Tegel.
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ЧАС ПОЗБУТИСЯ
АЕРОФОБІЇ
ЛЮДЕЙ, ЯКІ АБСОЛЮТНО
НЕ БОЯЛИСЯ Б ЛІТАТИ, НАПЕВНО,
НЕ ІСНУЄ. ПРОТЕ ОДНІ, СТУПАЮЧИ НА
ТРАП, ВІДЧУВАЮТЬ ЛЕГКЕ ТРЕМТІННЯ, А
ІНШІ ВПАДАЮТЬ У СПРАВЖНЮ ПАНІКУ.
ЩО Ж ТАКЕ АЕРОФОБІЯ, ЧОМУ ВОНА
ВИНИКАЄ І ЯК З НЕЮ БОРОТИСЯ?
ЯК ПРИПИНИТИ БОЯТИСЯ?
Якщо ви не з чуток знаєте, що таке
панічна атака на борту літака, мій
відеокурс з аерофобії, індивідуальні
заняття по Skype чи Google Hangouts,
а також особистий супровід під час
польоту гарантовано допоможуть вам
перемогти свій страх.
Курс складається з чотирьох частин. У
першій ми з’ясуємо, що таке фобії взагалі та які вони бувають. Друга частина
– авіаційна – у цікавій і доступній формі розповість про авіацію, що допоможе
розвіяти відомі стереотипи про небезпеку. В третій психологічній частині ви
дізнаєтеся все про страхи, їх природу,
а також за допомогою ефективних
практичних вправ навчитеся керувати
вашими тривожними думками. І четверта, практична, частина відеокурсу
познайомить вас із тим, що безпосередньо відбувається у кабіні екіпажу під
час польоту, як пілоти керують літаком
та як діють в екстрених ситуаціях.
На завершення курсу ви отримаєте
детальну передполітну інструкцію,
згідно з якою зможете правильно
підготуватися до польоту.

РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТОВАНО

ІЛЛЯ ГОЛОВАНЬ –

нейропсихолог,
авіапсихолог, експерт
зі страхів та фобій,
автор єдиного в Україні
відеокурсу, присвяченого
страху польотів. За 9 років
його практики понад 500
людей позбулися аерофобії.

АВІАПЕРЕЛІТ
Є БЕЗПЕЧНИМ

на

99,9 %

.

Відеокурс дасть вам змогу побачити
«авіакухню» зсередини, ретельно опрацювати усі психологічні
причини свого страху, отримати
комплекс знань та навичок, необхідних для того, щоб нарешті його
подолати й мати задоволення від
перебування на борту літака. Аби
ця боротьба була результативною,
передусім вам потрібно усвідомити
важливий факт: різноманітна статистика авторитетно стверджує,
що літак – найбезпечніший вид
транспорту. Врахуйте також, що
аерофобія рідко з’являється сама
по собі: зазвичай вона супроводжує
інші фобії, наприклад, страх висоти
чи замкненого простору. Опрацювавши відеокурс, ви не лише
перестанете боятися літати, а й
позбудетеся супутніх психологічних
проблем.
Я цілковито впевнений у результаті, тому гарантую: якщо після проходження курсу вас і надалі лякатимуть літаки, поверну вам витрачені
кошти.

BORYSPIL 17

ПАРТНЕРИ PARTNERS

КАЗКА У ЦЕНТРІ ПАРИЖА
A FAIRYTALE IN THE HEART OF PARIS
В
UA

ирушаючи до міста
кохання, я хотіла
наповнити свою подорож
яскравими враженнями, тому обрала
розкішний Hotel Vernet,
Champs – Elysées. І не пошкодувала –
ділиться враженнями Ольга БОРОДІНА,
приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу.

МЕДІАЦІЯ:

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ
СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
СПОРІВ
МЕДІАЦІЯ ВЖЕ ДАВНО ПЕРЕЙШЛА МЕЖІ
ВИРІШЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СУПЕРЕЧОК ТА
УСПІШНО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ВРЕГУЛЮВАННІ
СОЦІАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ.

EN

W

М

hen I set off for the city of
love, I wanted my journey to be
pervaded with vivid impressions. That’s
why I chose luxurious Hotel Vernet,
Champs-Elysées and I didn’t regret – Olha
BORODINA, a notary of Kyiv city notarial
district, shares her experiences.
UA

У готелі, розташованому в самому серці Єлисейських
полів та в трьох хвилинах від Тріумфальної арки, поважають право на приватність і дарують незабутній
відпочинок.
Мій двокімнатний номер вирізняли величезні вікна,
високі стелі, дизайнерські меблі, а ресторан вразив
вітражною стелею, яку спроектував Гюстав Ейфель. Та
краса – це лише одна зі складових, що забезпечують готелю справжній шик. Не меншу роль відіграє персонал!
Працівники ресепшн розмовляють п’ятьма мовами і
без проблем вирішать усі ваші питання. Щойно я оселилася, мені в номер принесли приємний welcome gift:
пляшку вишуканого шампанського й шоколад. І звісно,
багато разів перепитали, чи не бажаю я чогось іще.
У вартість номера включений континентальний
сніданок, що заряджає бадьорістю на весь день. Вам
запропонують неперевершену випічку та фреші – наприклад, сік-коктейль від шефа. Вивчаючи основне
меню, яке репрезентує французьку кухню, в жодному
разі не можна проминути страви з морепродуктів. Обслуговування тут – на luxury-рівні. Особисто я у Hotel
Vernet відчула себе королевою в королівському палаці.
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At the hotel located in the very heart of the ChampsElysées, just three-minute walk from the Arc de Triomphe, your privacy is respected and you get a memorable
vacation.
My two-room suite stood out owing to the enormous windows, high ceilings, designer furniture, and the restaurant
impressed me with its stained-glass ceiling designed by
Gustave Eiffel. That beauty is only one of the elements
that ensure true stylishness of the hotel. The staff plays an
equally important role! Receptionists speak five languages
and solve all your problems smoothly. As soon as I checked
into the hotel, a nice welcome gift was brought to my room:
a bottle of refined champagne and chocolate. Of course, I
was asked several times whether I wished anything else.
The room cost includes a continental breakfast that
boosts the energy level for a whole day. Top-notch pastries and freshly squeezed juices, for example, juice
cocktails from chef, will be offered to you. While perusing the main menu that presents the French cuisine,
you can by no means pass up seafood dishes. The local
service is definitely at the luxury level. At Hotel Vernet I
personally I felt like a queen in a royal palace.

едіація існує в різних
формах уже багато
століть. У своєму
сучасному вигляді вона має популярність і визнання у багатьох розвинених країнах. За статистикою,
більшість світових процедур примирення за участю медіатора, а це
понад 80% спорів, вирішується саме
укладенням угоди про врегулювання спору.
У США є чимало альтернативних
способів вирішення спорів, схожих
з медіацією, таких як: «медіація-арбітраж», «міні-судовий процес»,
«експертна оцінка», «омбудсмен» і
т. д. Під класичною ж процедурою
медіації розуміють саме процес,
нейтральний спеціально навчений посередник допомагає знайти
прийнятне розв’язання проблеми,
базуючись не на позиціях однієї
зі сторін, а виключно в інтересах
вирішення спору. Процедура медіації в США врегульована Актом про
медіацію 2001 року та законодавством, чинним в окремих штатах. У
країні діють приватні та державні
служби медіації, також засновано

Національний інститут розв’язання
спорів, який займається розробкою
нових методів медіації.

ГУРЕНКО Тетяна,
БІЗНЕС-МЕДІАТОР,
ЕКСПЕРТ ІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ,

Не секрет, що українським бізнесом
керує чимало топ-менеджерів, які
здобули освіту в США – країні, яка
вважається родоначальником у
розвитку альтернативних способів
вирішення спорів. Сьогодні українське суспільство та бізнес в цілому
готові до вирішення суперечок за
допомогою медіації. Крім того, дедалі частіше при укладанні договорів

із нерезидентами український бізнес погоджується включати до угод
застереження щодо застосування
медіації у разі виникнення спорів.

Досвід США доводить, що за
допомогою посередницьких
процедур можна не лише швидко
та ефективно розв’язати суперечки,
а й вирішити багато проблем
судочинства (істотно зменшити
кількість розглядів цивільних
справ, спростити процедуру
розгляду та зменшити терміни
проходження справ у судах першої
інстанції).

Великий інтерес викликає досвід
застосування медіації у сфері зіткнення інтересів великого бізнесу.
Вже протягом кількох десятиліть
американські корпорації успішно
використовують її у своїй діяльності, вдаючись до судових розглядів
лише після спроби знайти взаємоприйнятне рішення за допомогою
медіації. Це дозволяє заощаджувати
сотні мільйонів доларів на судових
позовах. Великі корпорації (General
Electric, Motorola, Toyota та ін.) визнають, що понад 50% спорів вирішуються саме за допомогою медіації.

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ
КОМПАНІЇ «ІНКОЛАНС»

WWW.INCOLANSE.COM
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IAWA У ЦИФРАХ:

IAWA BY THE NUMBERS

IAWA НАДАЛА

64 стипендії
близько

С

International Aviation Womens Association, Міжнародна
авіаційна жіноча асоціація, розпочала свою діяльність
у 1988 році. Сьогодні вона об’єднує найуспішніших та
найвідоміших жінок, чия професійна діяльність є дотичною до авіації – це представниці державних органів,
топ-менеджменту авіакомпаній, аеропортів, страхових
та юридичних фірм, фінансових установ та ЗМІ. Наразі
очолює Асоціацію віце-президент з безпеки та льотної
придатності Боббі Вельс, яка десять років служила в
американській армії майором з логістики, провела чимало важливих воєнних операцій і має кілька нагород.
Вважаючи своєю ключовою метою розширення прав та
можливостей у бізнесі, який традиційно вважався «чоловічною справою», Асоціація ось уже понад тридцять
років стоїть в авангарді дискусій щодо питань гендерної
рівності. Організовані IAWA конференції та форуми
стають надзвичайно важливими майданчиками для
обміну думками, актуальними як для авіаційної галузі,
так і для жіноцтва в цілому. Міжнародні опитування,
здійснювані Асоціацією, допомагають краще зрозуміти
ті труднощі, з якими стикаються жінки-лідери на шляху до вершин. А задля підтримки діють стипендіальні
програми, а також системи наставництва і стажувань.

20 BORYSPIL

I

400 членів

260 major companies
represented.

Total network of 3,700
members.

IAWA senior-level members.

лише

40 країн
40 countries.

СТАРШОГО РІВНЯ.

3%

Women accountfor only
3% of CEOs in the airline
industry;
that is, about 13 women
out of 290 IATA airlines

СЕРЕД КЕРІВНИКІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ –

жінки:

ЦЕ 13 ЖІНОК З 290 КОМПАНІЙ IATA
(МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ)

AWA helps advance women leaders in the aviation and
aerospace industries.

International Aviation Womens Association is an international organization for women who hold positions
in the aviation industry. It was founded in 1988. This
organization brings together the most successful and
prominent women of the businesses related to aviation.
Among its members there are representatives of state
offices, top management of airlines, airports, insurance
and law firms, finance and media institutions. Bobbi
Wells is a current Vice President of Safety & Airworthiness. She was a Logistics Major in the US Army for ten
years, conducted many important military operations
and has several awards.
The key goal of the Association is empowering business,
traditionally considered a “men’s business”, so it has
been at the forefront of discussions on gender equality
for over thirty years. IAWA conferences and forums are
highly important platforms for sharing views relevant
to aviation industry and women in general. International polling conducted by the Association provide
better understanding of the challenges which women in
leadership roles in the industry face on their way to the
top. In order to support them the organization offers
scholarship, mentoring programs and onsite training.

IAWA НАЛІЧУЄ

3700
членів.

EN

прияти просуванню жінок-лідерів у авіаційній та аерокосмічній галузі – саме такою є мета організації IAWA.

.

260
великих компаній.
EQUALITY FOR MUTUAL BENEFITS

UA

300 000 доларів
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ –

ПРЕДСТАВЛЕНІ

РІВНІСТЬ ЗАДЛЯ ВЗАЄМНОЇ ВИГОДИ

IAWA has awarded 64
scholarships, totaling
nearly $300,000.

НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ

5–6%

пілотів
у світі – жінки
world’s pilots are women

СЕРЕД ТОП-ЛІДЕРІВ 500 КОМПАНІЙ S&P –

жінок менше

6,5%

Women in top leadership represent less than
the 6,5% average in S&P 500 companies

ФАКТОРИ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ПОКРАЩЕННЮ СТАНОВИЩА ЖІНОК НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ
INHIBITORS PREVENTING THE ADVANCEMENT OF WOMEN IN LEADERSHIP POSITIONS

49%

вважають
відсутність
можливостей
критичною;
cite lack of
opportunity as a
critical ihibitor

60%

вважають, що їх
голос почули;
female
respondent feel
their voice is
heard

34%

вважають, що до них
ставляться так само, як
до чоловіків.
female survey respondent
feel that there are treated
similarly to men

(за результатами опитування: 1800 респондентів) / (survey results: 1,800 respondents)
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ВІДНОВЛЮЄМО
ПЕРЛИНУ ЛУАРИ

НОВЕ ЖИТТЯ
ЗАМКУ МОТ-ШАНДЕНЬЄ

NEW LIFE TO MOTHE CHANDENIERS

UA

EN

ПОДОРОЖУЮЧИ СВІТОМ І ЗНАЙОМЛЯЧИСЬ
З ІНШИМИ КУЛЬТУРАМИ, ТРАДИЦІЯМИ,
ПАМ’ЯТКАМИ АРХІТЕКТУРИ, БОЛЯЧЕ БАЧИТИ,
ЯК БАГАТО З НИХ РУЙНУЮТЬСЯ ВІД ЧАСУ – А
БУВА, Й ВІД ЛЮДСЬКОЇ БАЙДУЖОСТІ. СОЛОМІЯ
БЕГУН РОЗПОВІЛА ПРО ТЕ, ЯК ПОВАГА ДО
ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ЗРОБИЛА ЇЇ ЧАСТИНОЮ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМАНДИ З ВІДРОДЖЕННЯ
СТАРОВИННОГО ФРАНЦУЗЬКОГО ЗАМКУ.

WHEN YOU TRAVEL ALL OVER THE WORLD, LEARN
OTHER CULTURES, TRADITIONS, ARCHITECTURAL
MONUMENTS, IT HURTS TO SEE THAT MANY
OF THEM ARE DESTROYED BY TIME OR EVEN
BY HUMAN INDIFFERENCE. SOLOMIIA BEGUN
CHERISHES AND TREASURES HISTORICAL
HERITAGE. SHE SHARED HER EXPERIENCE IN
BECOMING A PART OF THE EUROPEAN TEAM TO
RESTORE THE ANCIENT FRENCH CASTLE.
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На заході Франції, у самому серці Вале
де ла Луар (Долини Луари) знаходиться унікальна історична пам’ятка:
неймовірної краси замок Château de
la Mothe Chandeniers, збудований ще
у ХІІІ столітті, а згодом зруйнований
пожежею. Наша команда однодумців
під керівництвом Наталії Маковік –
голови World Castles Ambassadors,
вирішила перетворити шато на сучасний космополітичний культурний
комплекс, навколо якого єднатимуться поціновувачі мистецтва з усього
світу. За справу взялися непересічні
особистості й справжні професіонали: архітектори, реставратори,
дизайнери, інженери, режисери, журналісти, генеалоги, перекладачі, історики та ін. Нас усіх надихнула спільна
ідея – подарувати нове життя замку,
який називають «найромантичнішими руїнами у світі», перетворивши
його на унікальний майданчик для
організації виставок творів мистецтва й дизайну, а також інших культурних заходів.

UA

СОЛОМІЯ БЕГУН,

бренд-амбасадор замку
Château de la Mothe Chandeniers (Франція)::

Мистецтво багато в чому формує
історію. Зберегти спадщину нашої
цивілізації для нащадків – означає не
втратити себе, свою ідентичність. Саме
тому я вирішила поділитися з вами власним
досвідом, який, можливо, буде корисним для
України.
EN

Solomiia BEGUN,

Château de la Mothe Chandeniers
Brand Ambassador (France)::

Art is an integral part of history. To preserve
the heritage of our civilization for the future
generations means not to lose ourselves and our
identity. That was the reason for me to share
my own experience, which might be useful for
Ukraine.

EN

REVIVING THE PEARL
OF THE LOIRE VALLEY
In the West of France, in the very heart
of the Loire Valley (Vallée de la Loire),
there is a unique castle Château de la
Mothe Chandeniers built far back in
the XIII century and then destroyed by
fire. Our team of like-minded people
led by Nataliia Makovik, World Castles
Ambassadors Head, aimed to turning
the chateau into the cosmopolitan cultural complex gathering connoisseurs
of art all over the world. Remarkable
individuals and true experts joined the
project: architects, restorers, designers, engineers, directors, journalists,
genealogists, translators, historians and
others. We were inspired by the general
idea to give “the most romantic ruins” a
new life and to make the castle a unique
site for organizing art and design exhibitions, as well as other cultural events.
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СОЛОМІЯ БЕГУН

є куратором платформи «Книги
рятують замки». Разом з командою
амбасадорів відроджують бібліотеку шато, яка згоріла під час пожежі.
Навколо цієї ідеї об’єдналося
чимало чудових письменників із
різних куточків світу, які дарують
книгозбірні замку свої твори.

UA

ЗАМОК-КОСМОПОЛІТ

EN

50 євро – внесок кожного акціонера у відбудову унікального
шато. У цьому проекті взяло участь понад 28 000 осіб зі 115 країн
світу; серед перших акціонерів були президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит. Підтримавши проект, вони
посприяли тому, що про збір коштів дізналися в усьому світі.
Тисячі ентузіастів у грудні 2017 року змогли викупити замок
за 500 000 євро, і ще мільйон зібрали на реставрацію. Відтепер
один раз на рік у Мот-Шанденьє на 3-4 тижні приїжджатимуть
до 20 молодих талановитих дизайнерів із різних країн світу. Надихнувшись історією шато та естетикою півдня Франції, вони
створюватимуть свої унікальні колекції, які зможуть презентувати в самому замку або в Парижі. Також тут відбуватимуться
фотозйомки відомих брендів, винні аукціони, гастрономічні
вікенди та інші культурні івенти. А закохані з усього світу отримають можливість обвінчатись у тутешній старовинній каплиці.

SOLOMIIA BEGUN

EN

COSMOPOLITAN CASTLE
The contribution into the chateau reconstruction was 50 euro per
shareholder. The project involved over 28k participants from 115 countries. The President of France Emmanuel Macron and his wife Brigitte
were among the first shareholders. Due to their support, the fund
raising became known globally. In December 2017, thousands of enthusiasts managed to buy the castle out for 500k euro and collect another
million for restoration. From now on, for 3-4 weeks once a year, 20
young talented designers from various countries will visit Mothe Chandeniers. Inspired by the chateau history and aesthetics of the Southern
France, they will create their marvellous collections and present them
in the castle or in Paris. This will be also the venue for photoshoots of
popular brands, wine auctions, gastronomical weekends and other cultural events. Couples from all over the world will have the opportunity
to have the marriage ceremony here in the ancient chapel.
Соломія БЕГУН,
блогер-журналіст,
бренд-амбасадор замку Château
de la Mothe Chandeniers (Франція)
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Solomiia BEHUN,
blogger and journalist
Château de la Mothe Chandeniers
Brand Ambassador (France)

is a mentor of the platform “Books
Save Castles”. With the help of the
team of ambassadors, they restore
the chateau library burnt out during
the fire. This idea gathered plenty of
outstanding writers from different
countries, who donate their pieces of
art to the library.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ OPEN LETTER

ДО НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ФОНДУ УВІЙШЛИ /
THE FUND’S SUPERVISORY BOARD INCLUDES
UA

БЕЗПЕЧНЕ НЕБО

SAFE
SKY

UA

Ш

ановні колеги та
партнери!
Трагедія пасажирського літака PS-752, збитого
зенітними ракетами у небі над Тегераном 8 січня 2020 року, глибоко
вразила українське суспільство та
розлетілася далеко за межі нашої
держави. Без перебільшення, увесь
світ розділив з нами біль втрати 176
безневинних людей – 167 пасажирів
та 9 членів українського екіпажу.
Ми, небайдужі представники громадянського суспільства, об’єднали
зусилля і створили Благодійний
фонд «Безпечне небо». Всі кошти,
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Анна МІЩЕНКО,
виконавчий директор
Благодійного фонду
«Безпечне небо» /
Anna MISHCHENKO,
CEO Safe Sky

Олег Скрипка
(музикант, громадський діяч),
Геннадій Чижиков
(Президент Торгово-промислової
палати України),
Сергій Жадан
(поет, прозаїк, громадський діяч),
Орест Сохар
(журналіст, шеф-редактор медіахолдингу
«Обозреватель»),
Ростислав Кісіль
(Президент та засновник міжнародної
поштово-логістичної групи компаній Meest),
Олег Маліневський
(адвокат, партнер ЮК EQUITY, Віцепрезидент Асоціації адвокатів України),
Кирило Шевченко
(банкір, Голова Правління АБ
«УКРГАЗБАНК»),
Гагік Нерсесян
(партнер з аудиту та розвитку бізнесу,
засновник групи компаній
Baker Tilly Україна).

EN

Oleg Skrypka
(musician, public figure),
Gennady Chyzhykov
(President of the Ukrainian Chamber
of Commerce and Industry),
Serhiy Zhadan
(poet, novelist, public figure),
Orest Sohar
(journalist, editor-in-chief of
«Obozrevatel” media holding),
Rostyslav Kysil
(President and Founder of Meest
International Mail and Logistics Group),
Oleg Malinevsky
(attorney, EQUITY Law Firm partner,
Vice-President of the Ukrainian Advocates›
Association),
Kyrylo Shevchenko
(banker, chairman of the Board of
JSB UKRGASBANK),  
Gagik Nersesyan
(audit and business development partner,
founder of the Baker Tilly Ukraine group).
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D

building a memorial at Boryspil Airport and distributed equally among 11
Ukrainian families that have lost loved
ones in this tragedy.

of opposing the military aggression
against civilian aircraft. No one has the
right to shoot innocent civilians, neither on the ground nor in the air!

Ми звертаємося до всіх представників відповідального бізнесу і просимо підтримати нашу ініціативу.
Будемо вдячні за будь-яку фінансову та інформаційну підтримку!

ear colleagues and partners!
The tragedy of flight PS752,
UIA’s passenger aircraft that was
shot down by surface-to-air missiles
in the sky over Tehran on January
08, 2020, deeply shocked Ukrainian
society and spreaded far beyond our
country. The world has shared with us
the sorrow of losing 176 innocent people, including 167 passengers and nine
crew members.

We appeal to all representatives of
responsible businesses and ask to support the initiative of the Safe Sky
Charity Fund. We are grateful in advance for providing financial and information support!

Про деталі співпраці дізнавайтеся
за посиланням: http://safesky.com.ua
Разом не дамо забути про те, що
сталося!

As a Ukrainian company that cares,
we have joined forces to create the
Safe Sky Charity Fund. All donations
coming on its account will be spent on

Volunteer movement in Ukraine is
actively involved in identifying support
for socially important and sensitive
topics – oncology, rare diseases etc.
Also, it got revived with even more
vigor in 2014, when military aggression
in Eastern Ukraine and in Crimea began. That is why we do not intend to get
donations from individuals. The Safe
Sky Fund focuses on the idea of corporate social responsibility and business consolidation around the theme

що надходять на його рахунок, будуть використані на спорудження
меморіалу пам’яті в аеропорту
«Бориспіль» та розподілені рівними
частками між 11 українськими родинами, які втратили своїх рідних.

тивної відповідальності та консолідації бізнесу довкола теми протидії
військовій агресії щодо цивільних
повітряних суден. Ніхто не має права
відкривати вогонь по безневинних
людях ні на землі, ні у повітрі!

Волонтерський рух в Україні активно задіяний довкола не менш
соціально важливих і болючих
тем – онкології, орфанних захворювань тощо. Також з новою силою він
відродився 2014 року, після початку
військової агресії на сході України та
в Криму. Саме тому ми не плануємо
ніякої донації з фізичних осіб. Фонд
«Безпечне небо» – це ідея корпора-

For contacts and more details on
the SSCF, please visit http://safesky.
com.ua
Together we will make sure that what
happened will not be forgotten!
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Матеріал підготовлено
за підтримки

П

ідшукуєте ідеї для розкішного релаксу в Україні? Завітайте до Одеси – одного
з найкрасивіших вітчизняних
курортів, котрий вабить своїм
автентичним колоритом і незабутнім південним характером.
На тутешніх VIP-пляжах, в
ексклюзивних SPA-салонах
та елітних ресторанах можна
повністю забути про буденність
і насолодитися неповторним
відпочинком біля моря. Аби ви
не витрачали свій дорогоцінний
час на пошуки ідеального готелю, BORYSPIL Magazine пропонує ТОП-3 найкращих варіантів.
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Це райський куточок у самому
центрі Одеси з якісним сервісом та уважним персоналом.
Елегантний готель ХІХ століття за кілька метрів від Потьомкінських сходів та театру
Опери й балету зведений у
1826–1828 роках італійським
архітектором Франческо
Боффо у стилі раннього ренесансу. Тож, якщо прагнете
пірнути у справжню розкіш
минулих століть, обирайте Londonskaya Hotel.
До послуг гостей 70 просторих номерів із неймовірним видом на Чорне море і Приморський бульвар.
Поціновувачам спокійного відпочинку безперечно
сподобається WELLNESS SPA FORMULA-зона, де можна поплавати у басейні, попаритися в сауні чи хамамі,
оздоровитися у соляній кімнаті, відвідати масажний
кабінет і тренажерну залу та косметологічні процедури. А в ресторані готелю запропонують страви української та європейської кухні.
Справжня родзинка Londonskaya Hotel – внутрішній
дворик Le Patio, де гості можуть насолодитися романтичною атмосферою та скуштувати вишукані страви і
напої та насолодитись музикою АРТ-Сезонів.

BRISTOL HOTEL ODESSA

NEMO HOTEL RESORT & SPA
Неймовірний 5-зірковий готель на
березі Чорного моря! Ексклюзивна
локація, панорамний вид на море,
набережну і парк, а також вишуканий інтер'єр та якісний сервіс
роблять NEMO Hotel одним із найкращих сімейних готелів України.
Готель пропонує розміщення у 100
номерах чотирьох категорій, що
оснащені усім необхідним для комфортного відпочинку.
Гостей готелю чекає справжній
гастрономічний тур: у ресторанах
для вас приготують вишукані страви
середземноморської, європейської,
української та паназійської кухні.
Для малечі є окреме меню, а для
тих, хто дотримується дієти, – спеціально розроблене фітнес-меню.
До послуг відпочивальників окре-

LONDONSKAYA HOTEL

мий приватний VIP-пляж, а також
9 басейнів із морською очищеною
водою, що підігрівається, та 7 джакузі. У готелі також працює оздоровчий SPA-центр, кабінети масажу,
комплекс саун із критим басейном,
власний салон краси, фітнес-клуб і
кінотеатр. Для найменших туристів
працює KIDS CLUB – веселі аніматори точно не дадуть засумувати
вашим дітям. Ідеальний варіант для
драйвого релаксу!
Щоб отримати справді незабутні
враження від відпочинку в NEMO
Hotel, замовляйте ексклюзивну послугу – купання з дельфінами!

П`ятизірковий luxury-готель у самісінькому центрі міста, що
вміщує 113 номерів семи категорій: мансардні затишні номери,
тематичні Люкси та два Президентські з неймовірним видом
на історичну частину Одеси.
Крім комфортного проживання, до
послуг гостей два ресторани: Le Grand
Cafe Bristol з відкритою терасою та
Брістоль-Кошер із рибними та молочними кошерними стравами й спеціальним дитячим меню.
До речі, основний ресторан готелю,
що увійшов у список кращих українських закладів харчування при готелі
за версією премії «Сіль», пригощає
найсмачнішими у місті сніданками зі 120 страв, а також
ігристим та рибою фаршированою.
Після смачного частування вишуканими делікатесами, рекомендуємо зазирнути в оздоровчий Bristol-SPA готелю, щоб
максимально розслабитися та відновити сили. Басейн із виходом на розкішну терасу, де проводять заняття з йоги, сауна,
масажний кабінет, власний салон краси та сучасна тренажерна зала – все це допоможе відпочити з користю для здоров’я.
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16 СІЧНЯ ВЕРХОВНА РАДА
УКРАЇНИ УХВАЛИЛА ДВА ЗАКОНИ
(1210 ТА 1209-1), ЯКІ ВНОСЯТЬ
СУТТЄВІ ЗМІНИ В ПОДАТКОВИЙ
КОДЕКС УКРАЇНИ.

+38 (066) 37 22 429
moroz@dictum.ua
dictum.ua

EN

ON JANUARY 16 THE VERKHOVNA
RADA OF UKRAINE ENACTED TWO
LAWS (1210 AND 1209-1) THAT
MAKE ESSENTIAL ALTERATIONS TO
THE TAX CODE OF UKRAINE.
СВІТЛАНА МОРОЗ,
адвокат, к.ю.н.,
керуючий партнер
Юридичної компанії
Dictum

SVITLANA MOROZ,
lawyer, PhD in Law,
managing partner of
Dictum Law Company

НА БІЗНЕС ЧЕКАЄ
10 ОСНОВНИХ
2020
ПОДАТКОВИХ ЗМІН
ПОДАТКОВІ
ТРЕНДИ /
TAX TRENDS

WE EXPECT 10 MAIN
ALTERATIONS FOR BUSINESS
30 BORYSPIL

ПАРТНЕРИ PARTNERS

Якщо в структурі бізнесу є КІК (контрольовані іноземні компанії), то з 2021 року буде обов’язковим подання до податкової служби звіту про таку КІК та її доходи. Мета подання
– оподаткування іноземного доходу в Україні.
Дивідендами також будуть вважатися операції, вчинені на
користь засновника (умовні «конструктивні» дивіденди)
за товари/послуги з порушенням ринкових цін; операції,
що призводять до зменшення статутного капіталу, виходу
учасника зі складу товариства, викупу товариством частки
у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого
прибутку.
Розширюється термін розумної економічної причини (ділової мети). Відтепер на розсуд податкового органу буде
визначатися реальний економічний ефект від господарської
операції.
Збільшується строк (з 3 до 5 років) проведення перевірки та
винесення податкових повідомлень-рішень щодо сплати податку на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати.
Звужуються можливості залучення кредитних коштів від
нерезидентів, оскільки частина відсотків за такими кредитами підпадатиме під оподаткування.
Для компаній, які працюють з офшорними або низько оподатковуваними юрисдикціями, що визнані такими Україною,
виникне необхідність доводити «звичайну ціну» контракту,
в противному разі – збільшення фінансового результату до
оподаткування.
Забороняється здійснювати амортизацію за період невикористання основних засобів у зв’язку з їх модернізацією,
реконструкцією тощо.
Запроваджується процедура автоматичного взяття на облік нерезидента за результатами складання акта перевірки та надається
можливість адміністративного арешту його активів.
Визначається, що джерелом походження коштів з України,
які в подальшому підлягають оподаткуванню в Україні, є
продаж нерезидентом акцій/корпоративних прав іноземної
юридичної особи, в якої наявне нерухоме майно в Україні
протягом 365 днів до дня продажу.
Спрощено процедуру доступу податкових та правоохоронних
органів до банківських рахунків/карток фізичних осіб – поняття банківської таємниці стало більш розмитим.

EN

If there are CFCs (controlled foreign corporations) in the structure
of business, since 2021 it will be mandatory to file a report on
such CFC and its income to the Internal Revenue Service. The
filing purpose is taxation of foreign income in Ukraine.
The following transactions will be also considered dividends:
transactions effected to the founder’s benefit (contingent
«constructive» dividends) for goods/services with breach of
market price regulations; transactions that result in share
capital reduction, withdrawal of member from company,
buyout of stake by a company to the extent resulting in
retained profit reduction.
The term of reasonable economic cause (business goal)
is extended. Henceforth the tax authority will define the
actual economic effect from business transaction at its own
discretion.
The authorities increased a period (from 3 to 5 years) of
verification and adoption of tax decision notices concerning
payment of personal income tax during salary payment.
The authorities narrowed down the options for obtaining credit
facilities from non-residents as henceforward a portion of
interest on such credits will be taxable.
Companies that deal with offshore or low-tax jurisdictions,
which are recognized as such by Ukraine, will need to
prove «regular contract price», otherwise profit/loss will be
increased before tax.
It is forbidden to carry out depreciation for a period of failure
to use fixed assets due to their modernization, renovation,
etc.
The authorities initiate the procedure for automatic tax
registration of a non-resident based on the results of
verification report and it becomes possible to effect the
administrative forfeiture of his or her assets.
It is determined that the source of funds acquired in Ukraine,
which are liable to tax afterwards in Ukraine, is sale of
shares/equity rights by a non-resident to a foreign legal entity
that owns real estate in Ukraine during 365 days prior to the
day of sale.
Personal bank account/card access procedure was simplified
for the tax and law enforcement agencies – a bank secrecy
concept became more blurry.
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НЬЮ-ЙОРК – ОДИН З
НАЙВІДОМІШИХ МЕГАПОЛІСІВ
СВІТУ. ЦЕ МІСТО ВОГНІВ,
ХМАРОЧОСІВ, БЕЗМЕЖНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ, ДЕ НА
КОЖНОГО ЧЕКАЄ НЕВИЧЕРПНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП ПОДІЙ І МОРЕ
НЕЗАБУТНІХ ЕМОЦІЙ.

NEW YORK IS ONE OF THE WORLD’S
MOST FAMOUS MEGAPOLISES. IT IS
A CITY OF LIGHTS, SKYSCRAPERS,
LIMITLESS OPPORTUNITIES,
WHERE EVERYONE CAN EXPECT AN
INEXHAUSTIBLE KALEIDOSCOPE
OF EVENTS AND A MYRIAD OF
MEMORABLE EMOTIONS.

Л

юблю Нью-Йорк за
особливу атмосферу,
за свободу бути собою,
за яскраві кольори та незвичайних людей, за трафік і нескінченні
черги в класні ресторани, за жовті
таксі й хмарочоси. Це місто з неповторним надихаючим настроєм!
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love New York for its remarkable
atmosphere, for the freedom to
be yourself, for vivid colors and
extraordinary people, for traffic and
endless lines at fabulous restaurants,
for yellow taxis and skyscrapers. It
is a city with inimitable inspirational
mood!

UA

ІРИНА ГОРОВА,

продюсер, співвласниця
групи компаній і
продюсерського
центру MOZGI
ENTERTAINTMENT
EN

IRYNA HOROVA,

producer, co-owner of
group of companies and
MOZGI ENTERTAINMENT
production center

UA

Якщо ви вперше в NY, потрібно обов’язково встигнути
подивитися всі найвідоміші місця – обійшовши пів
міста пішки й проїхавшись нью-йоркським жовтим
таксі. Отже:
Насамперед варто піти на Times Square – у саме
серце мегаполіса, де як ніде можна відчути його
ритм.
Піднятися на верхній поверх EMPIRE STATE
Building і зробити вражаюче селфі на фоні міста.
Краще приходити до відкриття майданчика (до
8:00) або після 22:00, щоб уникнути тут юрби туристів.
Обійти вздовж і впоперек Central Park, він гарний
будь-якої пори року: взимку можна покататися на
катку, а весною й літом ховатися в тіні алей зі стаканчиком кави.
Заглянути в Metropolitan Museum – щоб закохатися в історію й культуру різних країн від античності
до сучасності.
Відвідати інтерактивний спектакль Sleep no
more у занедбаному готелі на Манхеттені. Це модерністський погляд на класичну трагедію Шекспіра «Макбет». Гості надягають білі маски й інкогніто
тиняються по всіх поверхах готелю, відчуваючи
себе частиною неймовірного дійства, де актори
виражають емоції в танці, пересуваючись повз глядачів.
Піднятися на новий оглядовий майданчик Vessel,
що нагадує бджолиний стільник. Ця футуристична
споруда заввишки майже зі статую Свободи складається зі 154 сходових прольотів, 80 майданчиків
різних рівнів і 2500 сходинок.

EN

If it is your first visit to New York City, you should definitely have time to see the most well-known places by going
through half the city on foot and taking a New York City
yellow taxi. Thus:
First and foremost, it is worth going to Times Square –
to the very heart of the megapolis as nowhere but there
you may feel its rhythm.
Go up to the upper floor of EMPIRE STATE Building
and take an impressive selfie against the background of
the city. It is better to come there before opening of an
observatory (prior to 8:00 a.m.) or after 10:00 p.m. to
avoid a crowd of tourists.
Walk through Central Park backward and forward, it
is beautiful in any season of the year: winter is the time
for skating on the rink, and in spring and summer you
can hide with a cup of coffee in the shade of wayside
trees.
Visit Metropolitan Museum to fall in love with history
and culture of different countries from antiquity to the
present.
Enjoy Sleep No More, an interactive performance in a
desolate hotel on Manhattan. It is a modernist view of
the classical Shakespeare’s tragedy “Macbeth”. Guests
put white masks on and hang about incognito on all
the hotel floors feeling like a part of astonishing action
where actors express their emotions through dance
and move alongside the audience.
Go up to the Vessel, a new observatory resembling a
honeycomb. This futuristic structure is almost of the
same height as the Statue of Liberty. It consists of 154
flights of stairs, 80 landings of different levels and 2,500
steps.
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У місті неймовірна кількість точок
стріт-фуду, атмосферних ресторанчиків, кав’ярень і кафе. Але
щоб потрапити в одне з популярних місць, потрібно бути готовим
постояти в черзі. Тому головна
порада – бронюйте відвідування
заздалегідь!

The city has an unbelievable
number of street food points,
atmospheric restaurants, coffee
houses and cafes. However, to get
into one of popular places, you
should be ready to stand in a line.
So, the main piece of advice is to
book your visit in advance!

Що спробувати обов’язково:
Традиційний стріт-фуд – бургери, панкейки в затишному кафе The Smith.
Міцну американо за сніданком в
Starbucks або стаканчик капучино
з молочною пінкою take away на
прогулянці.
Спробувати вареники з картоплею в
ресторані Mari Vanna. Ця унікальна
місцинка розташувалася в гарному
будинку в районі Манхеттена. Інтер’єр
ресторану перенесе на чверть століття
назад, у радянський час.
З’їсти найсмачнішого тунця в La
Bernardin. Це найкращий рибний ресторан міста з трьома зірками Michelin.

What you definitely need to try:
Traditional street food – burgers,
pancakes at cozy The Smith.
Strong Americano coffee at
breakfast at Starbucks or takeaway
cappuccino cup for a stroll.
Potato dumplings at Mari Vanna.
This unique place is situated in a
fine house on Manhattan. Interior
design of the restaurant will take
you back in time, a quarter century
earlier, in the Soviet period.
Eat the most delicious tuna at
La Bernardin. It is the best fish
restaurant of the city rated 3 stars
by Michelin.

ЧАС ШОПІНГУ / SHOPPING TIME
UA
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Місто настільки тебе захоп–
лює, що на покупки просто не
залишається часу. Але ми з
дітьми не змогли пройти повз
магазин шведського бренда
ACNE Studios, вийшли звідти
з пакетами шарфів і светрів. І,
звичайно, неможливо пройти
повз SEPHORA – б’юті-магніт,
де губиш лік часу в пошуках
ідеального парфуму або губної
помади.

The city so captivates you that
there is merely no time left for
shopping. Nevertheless, my
children and I could not pass by
ACNE Studios, a Swedish brand
store, and went out of it with
bags full of scarfs and sweaters.
Sure, it is impossible to pass
by SEPHORA – a beauty magnet
where you lose track of time
in search of ideal perfume or
lipstick.
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НЬЮ-ЙОРК – СТОЛИЦЯ СВІТУ
С

учасні хмарочоси мегаполіса, привабливі вітрини бутіків, численні
атмосферні заклади, унікальний місцевий
колорит... Велич і краса легендарного
міста вогнів вразила Олексія ДІДІГУРОВА,
шеф-редактора Boryspil MAGAZINE.

Мій літак приземлився в аеропорту ім. Джона Кеннеді, NY. Зі
мною – моя улюблена жовта валіза, а в руках – карта міста. Я не
одразу відчув, що вже перебуваю
у Нью-Йорку, лише американські
прапори навкруг нагадали, що я в
країні, де здійснюються мрії.
З аеропорту швидкісний поїзд
AirTrain домчав мене до метро, яким
я дістався до свого готелю. У мене
є невеличка традиція: якщо я прибуваю в нову для себе країну вдень,
то обов’язково їду в метро – так я
зсередини вивчаю місцевий колорит. Для мене це певний челендж, а
у Нью-Йорку навіть вдалося заощадити на дорозі. У незнайомому метро я трохи заплутався, але в цьому
і є смак подорожі: емоції підземного
міста наповнювали мене.
Нарешті я на Манхеттені: вдихнувши на повні груди диво мегаполісу,
поглянув високо у небо, куди здіймаються гігантські бізнес-центри.
Я – щасливий, адже так давно мріяв тут опинитися. Мені необхідно
було пройти вздовж Central Park,
щоб дістатися до місця призначення. До chek-in у готелі залишалося ще трохи часу, тому йшов
не поспішаючи, насолоджувався
довгоочікуваним моментом. Люди
навкруги здавалися немов з іншої
планети: їх стиль одягу, енергія,
яку вони випромінювали, їх безтурботність – усе це назавжди
закарбувалось у моїй пам’яті.

Дорогою до готелю помітив затишне місце у Bryant Park, де зупинився, щоб перепочити. Велика
склянка гарячої американської
кави надала мені сил. Дивно, та
іноді для щастя достатньо лише
аромату улюбленого напою та легкої посмішки на обличчі.

Висловлюємо подяку партнерам:
Авіакомпанії Delta Air Lines

Правду кажуть, що перше враження від країни – найбільш яскраве і
чесне. Саме у NY я відчув ту свободу, про яку раніше багато читав.
І тепер я точно знаю:
Нью-Йорк – це столиця світу, в
яку неможливо не закохатися.

Компанії International Travel Group,
в особі Юлії Монастирьової.
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ША ближче, ніж ви думаєте! America
House Kyiv – це динамічний консолідований громадський простір у самому серці
Києва, де ви зможете дізнатися про американський спосіб життя, культуру, цінності та
перспективи перед поїздкою, а потім продовжити вивчати все найкраще американське
вже після повернення додому.

he U.S. is closer than you think!
America House Kyiv is a dynamic
and cohesive public space in the heart
of Kyiv where you can learn about
American lifestyle, culture, values and
perspectives before your travel, then
continue exploring the very best of the
U.S. after you return home.

С

ВИВЧАТИ США…
У КИЄВІ!
Ольга ГАРБОВСЬКА,
Американський дім

By Olha HARBOVSKA
of America House

38 BORYSPIL

EXPLORING
THE UNITED
STATES…
IN KYIV!

Як українці, так і американці вважають,
що «Американський Дім» – це «дім поза
домом». Неформальна атмосфера, гарно
скомпонований затишний інтер’єр, доброзичливий персонал, демократичне
середовище та дивовижні безкоштовні
ресурси роблять цей центр унікальним
та поцінованим публікою.
«Американський Дім» пропонує відкритий майданчик для спільної роботи,
затишне кафе, креативний простір, наповнений передовими технологічними
ресурсами, галерею та кілька добре обладнаних кімнат для організації заходів.
Будь-хто може відвідати «Американський Дім», щоб відпочити, почитати
свіжі журнали, пограти в ігри, зустрітися з друзями та відвідати виставки. Зацікавлені здобути нові навички та зробити нові відкриття? Для цього є графік
постійних семінарів, майстер-класів та
розмов з блискучими, проникливими
доповідачами з усіх сфер життя.

T

Ukrainians and Americans alike
consider America House a “home
away from home.” The informal
atmosphere, well-designed cozy
interior, friendly staff, democratic
environment, and amazing free
resources make this center unique
and loved by the public.
America House offers an open
space for co-working, a comfy café,
a makerspace filled with cuttingedge tech resources, a gallery, and
several well-equipped rooms for
organizing events.
Anyone can visit America House to
relax, read current magazines, play
games, meet with friends and attend
exhibits. Interested in building new
skills and making new discoveries?
There is also a constant schedule
of workshops, master classes, and
talks with brilliant, insightful speakers from all walks of life.
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ПОТРІБНО ВДОСКОНАЛИТИ СВОЮ АНГЛІЙСЬКУ?

NEED TO BRUSH UP ON YOUR ENGLISH?

Це ідеальне місце для занурення у майстер-класи, заходи
та доступу до ресурсів з англійської мови. Тут ви можете практикувати англійську з носіями мови та іншими
бажаючими її використовувати. Всі заходи та семінари
розроблені у нетрадиційний і неформальний спосіб, що
допомагає подолати мовні бар’єри.
Ви також можете долучитися до американської культури,
відвідавши широкий спектр культурних заходів: День
незалежності США, День подяки, Геллоуїн тощо!
«Американський Дім» – це місце, де ви можете поділитися своїми думками і досвідом, налагодити нові зв’язки,
знайти однодумців, просунутись у кар’єрному зростанні
та втілити свої ідеї у реальність.
Вхід, програми та доступ до всіх ресурсів безкоштовні. Просто не забудьте свій паспорт, посвідчення водія або посвідчення на тимчасове проживання, щоб показати на вході.

This is a perfect place to immerse yourself in English
language workshops, events and resources. Here you
can practice English with native speakers and fellow
language learners. All events and workshops are designed to be unconventional and informal ways to help
you break your language barriers.
You can also dive into American culture by attending a
wide range of cultural celebrations: U.S. Independence
Day, Thanksgiving, Halloween, and more!
America House is a place where you can share your
thoughts and experiences, build new connections, find
like-minded people, advance your career, and turn your
ideas into reality.
Admission, programs and all resources are free. Just
don’t forget your passport, driver’s license or temporary resident permit to show at the gate.

UA

Ви можете дізнатися більше
про «Американський Дім»,
наші ресурси та події на
americahousekyiv.org
«Американський Дім» представлений у соціальних мережах:
Наш робочий час:
Вівторок–п'ятниця: з 12 до 21 год
Субота: з 10:00 до 18:00
EN

You can learn more about America
House, our resources and events at
americahousekyiv.org
America House is social as well:
Our working hours:
Tuesday–Friday: 12pm till 9pm
Saturday: 10am till 6pm

FACEBOOK:
@AMERICAHOUSEKYIV
INSTAGRAM: AMHOUSEKYIV
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ПОДОРОЖІ
ДОПОМАГАЮТЬ
РОЗБУДОВУВАТИ
ЗВ’ЯЗКИ ТА
ПАРТНЕРСТВО

BUILDING CONNECTIONS AND
PARTNERSHIPS THROUGH TRAVEL

П
UA

КРІСТІНА КВІН,
ТИМЧАСОВА
ПОВІРЕНА У СПРАВАХ
США В УКРАЇНІ
EN

BY U.S. EMBASSY KYIV
CHARGÉ D’AFFAIRES
A.I. KRISTINA KVIEN
42 BORYSPIL
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рацюючи останні 27 років дипломатом, я багато
часу проводила у літаках
та аеропортах – включаючи, звичайно, аеропорт «Бориспіль» з моменту
переїзду до Києва у травні 2019 року!
У ХХІ столітті ми всі можемо багато
чого зробити в електронному вигляді, але є щось незамінне в зустрічі
віч-на-віч, в особистому відвіданні
країни. Я високо ціную можливість
зустрічати українців та вивчати їхню
багату культуру.

ВРАЖАЮЧА МАНДРІВКА
УКРАЇНОЮ
Спочатку ми з родиною досліджували
звивисті вулиці Києва, занурюючись
у бурхливу атмосферу Майдану, вивчаючи релігійні традиції України
у таких місцях, як Свята Софія,
Андріївська церква, Михайлівський

H
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aving worked as a diplomat
for the past 27 years, I’ve
spent a lot of time on planes
and in airports – including, of course,
Boryspil Airport since I moved to Kyiv
in May 2019! In the 21st century, we all
can accomplish a lot electronically, but
there’s something irreplaceable about
meeting face to face, about experiencing
a country in person. Since my arrival in
Kyiv last summer, I have deeply appreciated the opportunity to meet so many
Ukrainians and explore Ukraine’s rich
culture.

AN IMPRESSIVE JOURNEY
THROUGH UKRAINE
First, my family and I explored the winding streets of Kyiv, taking in the vibrant
atmosphere on the Maidan, learning
about Ukraine’s religious traditions at
sites such as St. Sophia, St. Andrew’s, St.

UA

собор та Лавра. І звичайно, знайомилися з культурою,
куштуючи українські страви у місцевих ресторанах. В
Україні мені також сподобалася можливість подорожувати іншими містами: Львів, Одеса, Дніпро. Кожна
поїздка – це нові друзі, нове партнерство, обмін ідеями, які принесуть користь і США, й Україні.
Мене постійно вражають гостинність, стійкість та
творчість українського народу, а також неповторний
характер кожного пункту призначення, де я побувала.
З нетерпінням чекаю на кожну наступну можливість
досліджувати нові міста й селища, побачити і почути
з перших вуст, як Сполучені Штати можуть зміцнити
своє партнерство з народом України та як ми можемо
надалі підтримувати демократію, економічне зростання і євроатлантичну інтеграцію.
З весни багато країн вживають заходів для боротьби з
поширенням COVID-19. Посольство США в Києві тісно співпрацює з нашими українськими партнерами з
метою захисту здоров’я й безпеки як американців, так
і українців. Поки що всі ми скорочуємо подорожі і вдаємося до «соціального дистанціювання», але можемо
продовжити складати плани на майбутнє. Попереду
чимало захопливих мандрів!

EN

Michael’s, and the Lavra, and, of course, sampling traditional and modern Ukrainian dishes at local restaurants.
Since those early weeks and months in Ukraine, I’ve also
enjoyed the opportunity to head out of the capital – traveling to cities such as Lviv, Odesa, and Dnipro. Each trip
has resulted in new friendships and partnerships, and the
exchange of ideas that can benefit both the United States
and Ukraine. I have continually been impressed by the
hospitality, resilience, and creativity of the Ukrainian people – as well as the unique character of each destination
I’ve visited. I am looking forward to continuing to explore
new cities and towns throughout the country, to see and
discuss firsthand how the United States can strengthen
its partnership with the people of Ukraine, and how we
can continue to support Ukraine’s democracy, economic
growth, and Euro-Atlantic integration.
This spring many countries take steps to combat the
spread of COVID-19. U.S. Embassy Kyiv is working closely
with our Ukrainian partners, to protect the health and
safety of both Americans and Ukrainians. While we all
reduce our travels and practice “social distancing” now,
we can continue making plans for future. There are many
exciting journeys ahead!
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Одним з улюблених аспектів моєї
роботи є зустрічі з українцями,
які подорожували до Сполучених
Штатів і повернулися з новими
ідеями, щоб реалізувати їх тут,
в Україні. Бажаю кожному з
вас безпечних подорожей, які
принесуть нове натхнення та нові
дружні стосунки!
EN

One of my favorite parts of my job
is meeting with Ukrainians who
have traveled to the United States
and returned with new ideas and
connections to put into action
here in Ukraine. I wish each of
you safe travels that result in new
inspirations and new friendships!
UA

UA
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ПОДОРОЖУЙТЕ АМЕРИКОЮ

TRAVEL TO THE USA

Багато людей, яких я зустрічаю в Україні, запитують,
куди у США їм варто з’їздити. Мені завжди важко відповідати на це питання. Певна річ, я б порадила свою
рідну Каліфорнію – великий штат на заході США, де
можна натрапити на голлівудську зірку, відвідати
передову технічну конференцію або помилуватися
гігантськими секвоями. Але іншим частинам країни
також є що запропонувати. Приміром, для тих, хто
цікавиться історією США, штати Пенсильванія, Массачусетс та Вірджинія можуть порекомендувати багато – від Дзвона Свободи у Філадельфії до Стежини
Свободи у Бостоні та будинку Джорджа Вашингтона
у Маунт-Верноні. І звичайно, столиця Вашингтон,
округ Колумбія, має дивовижний масив безкоштовних музеїв для вивчення американського мистецтва,
історії та культури. Західні штати Аризона і Юта
пропонують безліч національних парків для походів і
досліджень, а в центральній частині країни знайдете
і процвітаючі міста, наприклад Чикаго, і сільськогосподарські угіддя, що дуже схожі на родючі рівнини
України.

Many people I meet during my work and travels ask me
where they should consider visiting in the United States. It’s
always a tough question for me to answer. Of course, I’m
partial to my home state of California – a large state in the
western United States where one might bump into a Hollywood star, attend a cutting-edge tech conference, or marvel
at giant, historic redwood trees. But other parts of the country also have a lot to offer. I know everyone is familiar with
the bustling, multicultural atmosphere of New York City, one
of the world’s top financial centers. For those interested in
the history of the United States, states such as Pennsylvania,
Massachusetts, and Virginia have a lot to offer – from the
Liberty Bell in Philadelphia, to the Freedom Trail in Boston,
to George Washington’s home at Mount Vernon. And of
course, our capital city of Washington, D.C. hosts an amazing
array of free-of-charge museums to explore American art,
history, and culture. Meanwhile, western states like Arizona
and Utah offer many stunning national parks to hike and
explore, and the central heartland of our nation is home to
thriving cities like Chicago, as well as agricultural land that
looks a lot like Ukraine’s fertile plains.
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EDUCATIONUSA

EDUCATIONUSA

У Сполучених Штатах не бракує напрямів для вивчення, і Посольство США із задоволенням підтримує українців, які бажають подорожувати. Ми не
лише видаємо туристичні візи, ми також спонсоруємо низку програм обмінів для учнів середніх шкіл,
студентів університетів, викладачів та фахівців,
що пропонують непересічний досвід особистого та
кар’єрного розвитку. Подорожуючи через аеропорт
«Бориспіль», ви напевно бачили великі транспаранти, які рекламують нашу програму EducationUSA
в Україні. З кожним роком дедалі більше українців
навчаються у Сполучених Штатах, а ми в Посольстві готові допомогти вам на шляху до успіху в
США. Обмін приносить чималу користь обом нашим
країнам: об’єднуючись, аби ділитися культурною
спадщиною, знаннями й талантами, ми ще більше
зміцнюємо вже зараз яскраве партнерство між нашими народами та нашими країнами. Щоб дізнатися
більше про ці можливості, раджу відвідати веб-сайти Посольства США та консультаційного офісу
EducationUSA в Україні.
Наш офіс зовнішньої комерційної служби в Посольстві також доступний для українських компаній, що прагнуть налагодити ділові партнерські
відносини з американськими компаніями, та для
тих, хто зацікавлений інвестувати в США.

There’s no shortage of destinations to explore in the
United States, and the U.S. Embassy is pleased to support
Ukrainians wishing to travel. Not only do we issue travel
visas, we also sponsor a range of high school, university,
faculty and professional exchange programs that offer
outstanding personal and career development experience in the United States. As you came through Boryspil
airport, you may have seen the big banners promoting
our EducationUSA program in Ukraine — every year,
more and more Ukrainians are pursuing studies in the
United States, and we at the Embassy are ready to help
set you on a path to U.S. academic success. If you’re not
familiar with these opportunities, I would encourage
you to visit the websites for the U.S. Embassy in Kyiv and
EducationUSA’s Ukraine advising office to learn more.
These exchange opportunities deeply benefit both of our
nations. By bringing Americans and Ukrainians together
to share their cultural heritage, knowledge, and talent,
we strengthen the already vibrant partnership between
our peoples and our nations.
Our Foreign Commercial Service Office at the U.S. Embassy is also available as a resource to Ukrainian companies seeking to establish business partnerships with
U.S. companies and those with interest in investing in the
United States. We hope Ukrainian companies will consider participating in the SelectUSA Investment Summit to
be hosted June 1-3, 2020 in Washington, DC.
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MUST-EAT
Смачно та корисно поснідати
можна в кафе Рurа Vida. З
меню обирайте Signature pura
vida bowl – мюслі з додаванням
сирих ягід бразильської асаї,
банана та сезонних фруктів.

UA

Ксенія МАРЧЕНКО, lifestyle-блогер, власниця проекту
@Neverboredtravel, автор блога @ksu_hin

EN

Kseniia MARCHENKO, travel blogger, @Neverboredtravel
project owner, the author of @neverboredin blog

UA

ЛАЗУРНА РОЗКІШ МАЯМІ

AZURE MAGNIFICENCE OF MIAMI

UA

РАЙСЬКИЙ КУТОЧОК З
БІЛОСНІЖНИМИ ПЛЯЖАМИ,
РОЗКІШНИМИ РЕСТОРАНАМИ
ТА НЕЙМОВІРНИМ ЗАХОДОМ
СОНЦЯ. ЧИТАЙТЕ ПРО
ТЕ, ЩО ПОДИВИТИСЯ,
ДЕ ЗУПИНИТИСЯ ТА ЩО
СКУШТУВАТИ.
EN

A PARADISE WITH WHITESAND BEACHES, LUXURIOUS
RESTAURANTS AND
INCREDIBLE SUNSETS. READ
AND FIND OUT WHAT TO SEE,
WHERE TO STAY AND WHAT
TO EAT.
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Ц

е найпопулярніше курортне
місто на узбережжі Атлантичного океану, що в штаті
Флорида, поділене на чотири частини – Північну, Південну, Західну та
Центральну. В серці – квартал Даунтаун – ділова столиця з численними
бізнес-центрами, фінансовими установами, адміністративними будівлями, музеями і бутіками. На півдні розташовані райони Coconut Grove й Coral
Way, де чимало ресторанів, барів, кафе
та клубів. А ще тут часто проходять
карнавали і фестивалі. Північ міста –
це сучасні житлові масиви вперемішку
з будівлями початку XX століття. Західну частину Маямі вподобали вихідці
з латиноамериканських країн: один
з районів навіть має назву Маленька
Гавана. Також є афро-американські
райони – Маленьке Гаїті й Овертаун.

EN

T

his is the most popular resort
city on the Atlantic coast, located
in the state of Florida, divided
into four parts – north, south, west and
downtown areas. The heart of the city
is Downtown, a business district with
numerous business centers, financial
institutions, office buildings, museums,
fashion boutiques. In the south there is
Coconut Grove and Coral Way which have
plenty of restaurants, bars, cafes and
nightclubs. Furthermore, carnivals and
festivals often take place there. The north
of the city includes modern residential
estates mixed up with buildings of the
early ХХ century. The western part of
Miami is home for the immigrants from
Latin American countries: one of the regions is even called Little Havana. There
are also African American neighborhoods
– Little Haiti and Overtown.

EN

ДЕ ЗУПИНИТИСЯ?

WHERE TO STAY?

Вартість житла в Маямі залежить
від району, мінімум – 30-40 дол. за
ніч. Бюджетний варіант краще бронювати заздалегідь на сайті booking.
com чи на airbnb: квартиру, готель чи
місце у хостелі, у вартість якого часто входить навіть трансфер з аеро
порту. Якщо хочете розкоші, можна
винайняти квартиру на Miami Beach з
видом на океан. Та найдорожче розміщення на Palm Island, де розташовані
п’ятизіркові готелі та пишні вілли
світових зірок.

In Miami housing prices depend on
a region, at least 30-40 dollars per
night. It is better to book a budgetminded option beforehand on booking.com or airbnb: an apartment, a
hotel room or a bed in a hostel the
cost of which often includes even
airport transfer. If you’re seeking
luxury, you may rent an ocean view
flat in Miami Beach. However, the
most expensive accommodation is
in Palm Island that houses five-star
hotels and sumptuous villas of the
world class celebrities.

ЩО ВІДВІДАТИ?

Key West – передмістя Маямі, де знаходиться будинок-музей письменника
Ернеста Хемінгуея. Головний експонат музею – півсотня котів з шістьма
пальцями на лапах.
Національний парк Еверглейдс – зона
абсолютно дикої природи, оголошена
Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.
Парк займає площу 6,105 км², де мешкають унікальні тварини, занесені до
Червоної книги.
Miami Beach – найкращий курорт
у світі: 15 км білосніжних пляжів на
узбережжі Атлантичного океану.
Район Wynwood – величезний
арт-простір з неймовірними графіті
на стінах будівель, на дахах і парканах.
Найпопулярніше у Маямі місце для
селфі. А ще тут чимало арт-студій,
виставок та музеїв.

На обід скуштуйте страву
гавайської кухні в кафе Sunny
Poke. Приміром, доке – салат із
сирою рибою.

WHAT TO VISIT?

Key West is a suburb of Miami, where
the Ernest Hemingway Home and Museum is located. The main exhibit of
the museum is fifty cats with six toes.
Everglades National Park is a wilderness area declared a UNESCO World
Heritage Site. The park occupies an
area of 6,105 km2, which is inhabited by
unique animals placed on the Red List.
Miami Beach is the best resort in the
world: 15 km of white-sand beaches on
the Atlantic coast.
Wynwood District is a huge art space
with incredible graffiti on the walls
of buildings, roofs and fences. Is the
most popular destination in Miami
to take a selfie. In addition, there is
a host of art studios, exhibitions and
museums.

Неперевершене севіче з морепродуктами або лобстера варто спробувати у ресторані CVI.CHE 105.
Справжніх гурманів радо зустріне легендарний ресторан
Joe’s Stone Crab, відкритий ще у
1913 році. Замовте тут місцевий
делікатес – Stone crab: клешні
кам’яного краба зі спаржею.
EN

You can have tasty and healthy
breakfast at Pura Vida. Choose
Signature pura vida bowl from
menu – granola topped with
raw Brazilian acai, banana and
seasonal fruits.
Try a Hawaiian dish for dinner at
Sunny Poke. For example, doke –
raw fish salad.
Matchless seafood or lobster
ceviche is worth trying at CVI.
CHE 105.
Real gourmets will receive a
warm welcome at the legendary
Joe’s Stone Crab that opened
back in 1913. Order a local
delicacy there – Stone crab:
stone crab claws with asparagus.
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ШЛЯХ ДО ВІДНОВЛЕННЯ
П

PATH TO REJUVENATION

ри згадці про Маямі в голові
одразу з’являються картинки
мальовничих білосніжних пляжів,
фешенебельних готелів та затишних
ресторанів на будь-який смак і
гаманець. Окрім цього вишуканий
курорт пропонує чимало сучасних
оздоровчих комплексів.

UA
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Якщо прагнете добре відпочити,
набратися сили й оздоровитися, рекомендую зупинитися в
готелі Carillon Miami Wellness
Resort, що на східному узбережжі Маямі-Біч. Цей оздоровчий
комплекс є частиною всесвітньо
відомої міжнародної мережі The
Leading Hotels of the World.
Carillon Miami Wellness Resort
пропонує гостям оздоровчу подорож до власного SPA-центру із
сучасним обладнанням. Досвідчені фахівці та професійні лікарі
нададуть різноманітний спектр
послуг – від нервово-м’язової
терапії, гідро-, кріотерапії, сеансів
масажу до spa-процедур з догляду
за тілом та обличчям. Окрім цього, діє насичена фітнес-програма,
яка включає заняття з йоги, спортивних танців, боксу. Також на
території комплексу є скеледром,
2 басейни та 2 гідромасажні ванни. У ресторані Strand Bar and Grill
можна спробувати страви середземноморської кухні, а в барі The
Corner Store – корисні фреші.
Carillon Miami Wellness Resort –
чудова можливість відновитися,
підзарядитися енергією та віднайти душевний баланс на узбережжі Атлантичного океану.
Олексій ДІДІГУРОВ
шеф-редактор
журналу «Бориспіль»
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hen you remember Miami,
pictures of beautiful white
sand beaches, fashionable hotels and
cozy restaurants for every taste and
budget come to your mind at once.
In addition, the exquisite resort city
offers plenty of modern wellness
facilities.

If you strive to have a good rest,
gain strength and improve your
health, I recommend staying at
Carillon Miami Wellness Resort
located on the east coast of Miami
Beach. This wellness facility is a
part of The Leading Hotels of the
World, a world-renowned international network.
Carillon Miami Wellness Resort offers guests a health-promoting visit
to its spa fitted with up-to-date
equipment. Skilled experts and
competent doctors will provide a
diverse range of services from neuromuscular therapy, hydrotherapy,
cryotherapy, massage sessions to
facial and body spa treatments.
Furthermore, there is an actionpacked fitness program including
yoga, sport dancing and boxing.
The center also features a climbing
wall, 2 pools and 2 hot tubs. Strand
Bar and Grill is a restaurant where
one may try Mediterranean cuisine,
meanwhile at The Corner Store,
a café and juice bar, healthy fresh
juices are available for you.
Carillon Miami Wellness Resort is
a great opportunity to renew yourself, recharge your energy level and
restore emotional balance on the
Atlantic coast.

Photo: Fact Sheet &
Thermal Experience
Details & Medical bios
Carillon Miami
Photography

Oleksii DIDIHUROV
Managing Editor
of Boryspil Magazine
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ЗА ДОВГЕ ЖИТТЯ ВІН УСТИГ ПОБУВАТИ ПИСЬМЕННИКОМ,
ДРУКАРЕМ, ТОРГОВЦЕМ, УЧЕНИМ-ЕКСПЕРИМЕНТАТОРОМ,
ПОШТМЕЙСТЕРОМ, БУДІВЕЛЬНИКОМ, БЛАГОДІЙНИКОМ,
МАСОНОМ, ПОЛКОВНИКОМ, ПОСЛОМ, БУНТАРЕМ,
МИРОТВОРЦЕМ... АЛЕ ОСЬ ПРЕЗИДЕНТОМ США, ВСУПЕРЕЧ
ПОШИРЕНІЙ ДУМЦІ, ВСЕ-ТАКИ НЕ БУВ.

БЕНДЖАМІН
ФРАНКЛІН:
УОСОБЛЕННЯ
ОБОВ’ЯЗКУ

17

січня 1706 року

в родині емігранта
Джозайя Франкліна,
торговця сальними свічками і милом, народилася дитина на ім’я
Бенджамін. Батько вирішив, що
його десятий за ліком син як «десятина» Богу стане пастором. Та грошей для навчання вистачило лише
на два роки. Сумнівна приватна
«академія» стала останнім навчальним закладом Франкліна, і своєю
великою ерудицією він зобов’язаний тільки самоосвіті та удачі при
виборі професії.
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ПІДПРИЄМЕЦЬ,
ПРОСВІТИТЕЛЬ, ПОЛІТИК
З 12-ти років Бенджамін працював
підмайстром у друкарні свого брата, і саме друкарство стало його
спеціальністю на багато років. При
цьому видавнича справа була для
нього не лише джерелом доходу, а й
можливістю вести просвітницьку
діяльність.
До середини 1840-х років бізнес
Франкліна виріс до групи компаній,
гроші потекли рікою. Це дозволило
йому відійти від справ, зосередившись на задоволенні своїх політичних амбіцій. «Громадськість, – писав він, – вважаючи мене людиною
дозвілля, заволоділа мною для своїх
цілей».

НОВИЙ ПРОМЕТЕЙ
Окрім активної громадської та
політичної діяльності, Бенджамін
Франклін чимало часу присвятив
науці. Всього за сім років він здійснив кілька видатних відкриттів:
позитивного і негативного полюсів
заряду; обґрунтував гіпотезу про
матеріальну природу електрики,
а під час знаменитого експерименту з повітряним змієм довів
електричну природу блискавки. За
це дослідження Кант згодом назве
Франкліна «новим Прометеєм».
На підставі зробленого відкриття
Бенджамін запропонував спосіб
захисту від ударів блискавки – громовідвід. Крім того, він винайшов
біфокальні окуляри і сконструював
економічну піч, створив плаский
конденсатор і заклав основи сучасної метеорології… При цьому
дослідник виявляв дивовижну для
такої підприємливої людини безкорисливість, відмовляючись від
патентів на свої винаходи. Франклін зауважував, що хотів би, аби
про нього казали: «Він жив із користю для інших», а не «Він помер
дуже багатим».

БАТЬКО-ЗАСНОВНИК
Серед наукового спадку трохи менш
відомі соціологічні й політологічні
роботи Бенджаміна Франкліна. Та

саме він першим представив американців як єдину націю та став
провісником Війни за незалежність,
обґрунтувавши у Трактаті 1759 року
право колоній на повалення недобросовісної влади. І звісно, він не
залишився осторонь доленосних
подій для майбутніх Сполучених
Штатів.
Будучи дипломатом під час Американської Революції, він уклав
альянс із Францією, що допомогло
боронити Незалежність. У 1776 році
Франклін став одним із творців
Декларації Незалежності, а згодом –
одним із представників американських колоній, що її підписали. 1782

Гравюра 1869 року за участю Бенджаміна Франкліна, Томаса Джефферсона,
Джона Адамса, Роберта Лівінгстона
та Роджера Шермана, які складають
Декларацію про незалежність.
року Конгрес довірив Бенджаміну
Франкліну останню, найприємнішу і почесну справу – підписати
англо-американську мирну угоду,
яка формально завершила війну за
незалежність колоній від Великої
Британії.
Роман ЕВЛОЄВ
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ПАРТНЕРИ PARTNERS

КОШТОВНІ ДАРИ ПРИРОДИ
З ДАВНІХ-ДАВЕН ВВАЖАЛОСЯ, ЩО ПЕРЛИ МАЮТЬ
МАГІЧНУ СИЛУ. ДЕЯКІ НАРОДИ ДУМАЛИ, ЩО ВОНИ
ДАРУЮТЬ ЗДОРОВ’Я, МОЛОДІСТЬ І ЩАСТЯ. ПРИКРАСИ
З ПЕРЛИНАМИ ПОЛОНЯТЬ СЕРЦЯ І НИНІ – ХОЧ БИ
ЯКИМ БУВ СТАТУС ЧИ РІВЕНЬ ДОСТАТКУ, ЗАВЖДИ Є
МОЖЛИВІСТЬ ОБРАТИ ВИШУКАНУ ТА НЕПОВТОРНУ
ПРИКРАСУ.

У

творення перлів – це своєрідна захисна
реакція молюска на чужорідне тіло, яке
потрапляє в мушлю. Шар за шаром він
вкриває подразник перламутром, формуючи природну коштовність. Кожна перлина – унікальна та
надзвичайна. Ювеліри з усього світу найбільш вподобали такі види морських мінералів:

Таїтянські перли продукують устриці Pinctada

margaritifera, що мешкають біля берегів Таїті і Французької Полінезії. Цей природний мінерал здебільшого має темні відтінки – від холодного сіро-блакитного до чуттєвого шоколадного та навіть чорного
кольору.

Перли Акойя, діаметром від 2 до 10 мм, створюють
устриці Pinctada martensii, що мешкають біля берегів
Японії й Китаю. Форма перлин буває ідеально круглою або нерівною (бароко). Їх цінують за незвичний
блиск і витончену колірну гаму. Дорогоцінні кульки
бувають білі з кремовим, сірим, блакитним, золотисто-зеленим, сріблястим відтінками, а також рожеві.
Дари південних
морів – білі або золо-

тисті перли, діаметром
понад 10 мм. Народжуються вони у найбільших устрицях Pinctada
maxima в теплих водах
південних морів біля
берегів Австралії, Індонезії і Таїланду. Золотистий відтінок таких
перлів вигідно підкреслює жовтий метал та
діаманти.
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Найбільшу перлину у світі знайшли
1934 року на Філіппінах.

Її вага –

6,370 кг,
238 мм.

діаметр –

Гігантська перлина виросла в
раковині молюска Tridacna gigas
вагою 300 кг.

Майстри компанії YAMAGIWA створюють унікальні
коштовні шедеври з перлин найвищої якості.
Підібрати прикрасу можна в галереї за адресою:
м. Київ, вул. В. Васильківська, 132.
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НЕПОВТОРНА: 10 ФАКТІВ ПРО АМЕРИКУ

UNIQUE: 10 FACTS ABOUT AMERICA

П

рирода, історія, традиції – усе вказує на унікальність цієї величної держави.

Дизайн прапора США в його сучасному вигляді створив
17-річний школяр Роберт Хефт. Цікаво, що це було його домашнім завданням, за яке він отримав лише четвірку.
Бібліотека Конгресу у Вашингтоні –
найбільше книгосховище у світі. Тут зібрано понад
90 мільйонів книг і журналів.
У США є монумент чотирьох кутів (Four Corners Monument).
Цей пам’ятник – єдина точка, де перетинаються
одразу чотири американських штати:
Аризона, Нью-Мексико, Юта і Колорадо.
Найбільшим за територією штатом вважається Аляска, хоча
за кількістю населення вона лише на 47-му місці. А найбільш
густозаселеним штатом є Каліфорнія.
За іронією долі найменший в Америці штат має найбільшу
назву – Rhode Island and Providence Plantations (Род-Айленд). Його площа становить 3140 квадратних кілометрів.
Алабама має ще одне ім’я – штат Вівсянки. Проте це ніяк не
пов’язано з назвою улюбленої каші британців. Вівсянка – це
пташка, символ штату Алабама.
Столиця Південної Дакоти місто Пірр відоме своїм
унікальним фонтаном: замість води у ньому вивергається
природний газ.
Штат Монтана відомий надзвичайною кількістю корів: на
кожного мешканця тут припадає по три тварини.
На пляжі східного узбережжя штату Флорида Juno Beach з
травня по жовтень можна спостерігати унікальне явище –
міграцію морських черепах.
У штаті Вермонт діє єдина у світі церква для собак.

Юлія МОНАСТИРЬОВА,
власниця компанії
International Travel Group,
провідний експерт
з преміум-туризму та MICE
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ature, history, traditions – everything proves the
uniqueness of this great country.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17-year Robert Heft created a modern flag design of the United
States. The interesting fact is, that it was his homework for
which he received only a grade “B”.
The Library of Congress, Washington, is the biggest book
depository in the world. There are more than
90 million books and magazines.
There is the Four Corners Monument in the USA.
This monument is the only place
where four American states –
Arizona, New Mexico, Uta and Colorado meet.
Alaska is considered to be the largest state in the territory,
though as per its population number it takes only the 47th
place. And California is the most densely populated state.
By a twist of fate, the smallest American state has the longest
name: Rhode Island and Providence Plantations (Rhode Island).
Its area is 3,140 sq.m.
Alabama has its second name – Yellowhammer State. But it is
not connected in any way with the favourite dish of the
British. Yellowhammer, a bird, is a symbol of Alabama.
The capital of Dakota, Pierre, is famous
for its fountain releasing natural gas
insted of water.
The State of Montana is known to have enormous
number of cows, three animals per person.
On Juno Beach, the East Coast of Florida, there happens the
unique phenomenon – migration of loggerhead turtles, which
can be observed from May to October.
The State of Vermont has the only church for dogs in effect.

Yuliia MONASTYRIOVA
International Travel Group
company owner,
leading expert on premium
class tourism and MICE

КРАЇНИ COUNTRIES

АВІАЦІЯ AVIATION

UA

ГУЛ МОТОРІВ

UA

EN

ШТАТ ІНДІАНА, АБО ЯК
ЙОГО НАЗИВАЮТЬ «ЗЕМЛЯ
ІНДІАНЦІВ», ПРИВЕРТАЄ
УВАГУ ЦІНИТЕЛІВ СПОРТУ,
МИСТЕЦТВА, ІСТОРІЇ ТА
ВІДПОЧИНКУ НА ПРИРОДІ.
THE STATE OF INDIANA,
OR THE «LAND OF THE
INDIANS» ATTRACTS
CONNOISSEURS OF SPORTS,
ART, HISTORY AND OUTDOOR
ACTIVITIES.
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ТРИ ПРИЧИНИ
ВІДВІДАТИ ІНДІАНУ
THREE REASONS TO VISIT INDIANA
UA

EN

КУЛЬТУРНА МЕККА

CULTURAL MECCA

Індіанаполіс, столиця штату, є не
лише центром автомобілебудування, а й осередком усесвітньо відомих кіно-, театральних та музичних
фестивалів. А в червні тут проходить Eiteljorg Indian Market – один
із найбільших фестів, присвячених
культурі корінного населення.
Серед численних парків найпривабливішим залишається «Рай метеликів», де можна побачити сотні
видів цих різнокольорових комах.
Сімейних мандрівників приваблять
незвичні музеї міста. Це Children’s
Museum of Indianapolis, де маленькі
відвідувачі можуть уявити себе археологом або дізнатися, як почуваються космонавти під час польоту. Або
NCAA Hall of Champions, з його колекцією спортивної амуніції та снарядів
усесвітньо відомих спортсменів.

Indianapolis is the state capital. It
is not only the center of automobile
manufacturing but film, theatre and
music festivals midpoint. Every year,
in June, people gather at Eiteljorg
Indian Market. It is one of the biggest
fests dedicated to Native Americans
culture. Among the variety of parks,
the most prominent one is the Butterfly Paradise. The numerous colorful butterfly families are presented
there.
Unique city museums will be of
interest for those who travel with
families. In Children’s Museum of
Indianapolis kids will be able to find
out how it is to be an archaeologist or
how astronauts feel in zero-gravity.
NCAA Hall of Champions offers a
collection of world-known athletes›
ammunition and equipment.

UA

EN

ПРИРОДНІ ПРИНАДИ

NATURE WONDERS

Цікавою природною пам’яткою
штату є Індіана-Дюнс – Національний лісопарк біля найбільшого в
США прісноводного озера Мічиган.
Цей унікальний заповідник займає
понад 6 га та поєднує в собі всі
екосистеми Сполучених Штатів
Америки: ліси, болота, піщані дюни,
савани і прерії. Тут представлено
близько 1400 різновидів рослин,
у тому числі рідкісних. Також тут
можна поспостерігати за поведінкою понад 350 видів птахів. Щороку
сюди приїздить до мільйона туристів: до їх послуг численні туристичні стежки, велодоріжки, місця
для сімейних пікніків та наметових
містечок, стежки для прогулянок
на конях та автотраси. Парк також
відомий своїми співучими пісками. Осипаючись, вони створюють
низькі звуки, що нагадують мелодію
віолончелі.

Explore the magnificence of
nature in Indiana Dunes. This
national recreational forest is situated along the shoreline of the
Lake Michigan. This unique reservation spreads over 6 hectares
and joins all ecosystems of the
USA: forests, swamps, sand dunes,
savannahs and prairies. Over 1 400
plants, including rare ones, can be
found there. You can also observe
the behaviour of more than 350
bird species. Every year millions of
tourists come to this location looking for outdoor adventures. There
are numerous hiking trails, cycle
paths, places for family picnics
and tent cities, horseback riding
trails and motorways, you name
it. This park is also famous for its
singing sand. The falling sand creates low sounds that resemble a
cello tune.

З 1911 року на автодромі «Індіанаполіс Мотор Спідвей» проходять
популярні щорічні перегони на
автомобілях з відкритими колесами Indy-500. Це своєрідна
рекламна кампанія, аби постійно
підтримувати лідируюче положення Індіани в галузі автомобілебудування, адже на території
штату розташовані заводи таких
гігантів, як Хонда, Тойота і Дженерал Моторс. За майже 100 років
Indy-500 були тріумфи й трагедії,
проте перемога в одних цих перегонах цінується серед любителів
високих швидкостей куди вище,
ніж чемпіонський титул за підсумками всього сезону.

EN

HUM OF MOTORS
Since 1911, Indianapolis Motor
Speedway hosts annual automobile
race of Indy-500. It is a huge advertising campaign to some extent. In
such a way the state of Indiana keeps
its leading position in the automobile manufacturing, as the factories
of such giants as Honda, Toyota
and General Motors are located
throughout the state. For almost 100
years, the Indy-500 has witnessed
triumphs and tragedies. The winning one of these races is appreciated among high-speed racing fans
by far higher than the championship
title for the entire season.
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ще не знайомий з нашою землею,
спонукає відчути її неповторність.
Придбавши на згадку про Україну
подарункову скриньку, мандрівники
отримують можливість взяти із собою частку українського колориту.
Усередині – чоловічий аромат Gek
geDrag або жіночий Mola Mola – втілення мого дизайнерського задуму.
А створив їх талановитий парфумер
Богдан Зубченко. Крім того, у боксі
знаходиться флешка з відеовиступами віртуозного вітчизняного
піаніста Євгена Хмари та двомовна
книга, що складається з найкращих
робіт сучасних українських поетів
Сергія Жадана і Лесі Мудрак та художників Ольги Адам і Надії Дойчевої-Бут. Записи доповнені музикою
Вікторії Васалатій, Влади Бучко,
Юрія Кондратюка і Майка Кауфмана-Портнікова. Над цим проектом
працювали кращі ілюстратори та
графічні дизайнери, поети та перекладачі. Також Kisses from Ukraine
наповнена цукерками з крафтового
шоколаду у формі гір, озер, поцілунків і флаконів для парфумів з
автентичними назвами Марічейка,
Смотрич, Цьомки, Мола Мола. Солодощі розроблені спеціально для
проекту Kisses from Ukraine by TBelz
шоколатьє Інессою Біназон.
Я мрію про те, аби наші скриньки були в кожному аеропорту, в
найкращих готелях і в сувенірних
магазинах, що зробить талановитих
українців відомими в усьому світі!

TBELZ – ПІД ЦИМ
БРЕНДОМ ПРОДАЮТЬСЯ
ТАКІ УНІКАЛЬНІ АВТОРСЬКІ
ВИРОБИ, ЯК ЮВЕЛІРНИЙ
КУЛОН MOLA MOLA
PASSION SOUS LA COUPOLE,
НІШЕВІ ПАРФУМИ MOLA
MOLA І GEK GE DRAG ТА
СУВЕНІРНА СКРИНЬКА
KISSES FROM UKRAINE.
ЗАСНОВНИЦЯ БРЕНДА
ТЕТЯНА БЕЛЗ РОЗПОВІДАЄ
ПРО ТЕ, ЩО НАДИХНУЛО
ЇЇ НА СТВОРЕННЯ СВОЇХ
ПРОЕКТІВ.

ПОЦІЛУНКИ
З УКРАЇНИ
Тетяно, розкажіть, будь ласка, наскільки унікальними є
продукти, об’єднані спільним
брендом?
Вони не мають аналогів ні в Україні,
ні у світі. Сподіваюся, наша продукція принесе найпозитивніші емоції
тому, хто стане її власником, адже
проект з величезною любов’ю розробляється кращими талановитими
представниками нашої країни.
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Як виникла ідея створити сувенірну скриньку Kisses From
Ukraine?
Як і мільйони інших туристів, я
люблю подорожувати, а надто –
ділитися своїми враженнями про
країни, міста і людей, про їхню
національну культуру й мистецтво,
тож завжди купую подарунки в тих
місцях, де мені пощастило побувати. Щоб порадити своїм друзям-іно-

земцям, що привезти з України, у
мене виникла думка про створення
такого сувеніру, який яскраво унаочнював би нашу культуру, сподобався б і чоловікам, і жінкам, і дітям
та був красивим і водночас функціональним. У результаті з’явилася
унікальна двоповерхова скринька «з
приданим» – українськими «скарбами», що є упізнаваними для тих, хто
вже закоханий в Україну; а тих, хто

маршрутів Києва. Ми плануємо
створювати подібні аромасади з різними комбінаціями в інших містах
України та за кордоном. Дихати на
повні груди і насолоджуватися природними ароматами – це справжнє
задоволення!
Які ще цікаві проекти у майбутньому можемо очікувати
від Тетяни Белз?
Уже зовсім скоро розпочне свою
роботу інтернет-магазин TBELZ,

де можна буде придбати всі наші
продукти та ознайомитися з новинками. На сайті проекту передбачено «конструктор» – кожен клієнт
матиме можливість скласти свій
власний набір для скриньки Kisses
From Ukraine. Спочатку доставка
здійснюватиметься лише по Україні, а згодом доставлятимемо нашу
продукцію по всьому світу. Ми
також відкриті до співпраці з іншими українськими та зарубіжними
брендами.

Під час карантину Ви створили ще один цікавий проект,
розкажіть про нього, будь
ласка.
Так, це аромасад «Адель», названий на честь моєї молодшої дочки.
Він висаджений 1 травня чудовою
командою на чолі з ландшафтним
дизайнером Наталією Позняк.
З’ясувалося, що творити красу
непросто: було чимало технічних
складностей, але ми працювали з
великим натхненням, тому все зробили швидко та якісно. Переконана,
що наш аромасад вартий того, щоб
стати об’єктом усіх екскурсійних
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НАЙЩАСЛИВІШЕ МІСЦЕ НА ЗЕМЛІ

ПАРКИ

THE
ENTERTAINMENT
PARK

РОЗВАЖАЛЬНОГО ПЕРІОДУ
UA

T

he state of Florida is the leader in
the amount of the entertainment
parks in the USA. There are as many
as 15 ones! Walt Disney World is
the most famous one with an area
of more than one hundred square
kilometers (it is more than some
European countries). The park is of
great interest by the idea behind
its creation. It also impresses with
the latest amusement rides and
magnificent shows.
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Ш

тат Флорида – лідер з
кількості розважальних парків у США: тут їх аж
15! Найпопулярнішим є Walt
Disney World, площа якого
сягає понад сто квадратних
кілометрів (більше від деяких європейських країн).
Парк, цікавий уже самою ідеєю свого створення, вражає
найсучаснішими атракціонами та феєричними шоу.

Великий мрійник і всесвітньо відомий
мультиплікатор, творець Міккі Мауса,
Волт Дісней мав двох дочок і часто ходив з
ними на прогулянки. Дитячі майданчики,
зоопарк, карнавали та театри – доки діти
розважалися, тато терпляче чекав на них
деінде. Тож згодом Волт дійшов висновку,
що в Америці немає місця, де і дорослим, і
дітям було б цікаво проводити свій вільний
час. Дісней вирішив створити такий світ і
почав скуповувати у Флориді землю по 40
центів за гектар. Зрештою його Компанія
отримала у власність ділянку, яка за площею дорівнювала двом Манхеттенам. Новий
парк відкрився 1971 року. На церемонію приїхало понад 28 тисяч людей, а ще 90 мільйонів спостерігали за подією по телевізору.
Досі The Walt Disney World є найбільшим та
найпопулярнішим розважальним центром
у Сполучених Штатах, слоган якого – «The
Happiest Place on Earth». Це найщасливіше
місце на землі має ТОП-5 парків, які просто
не можна оминути увагою.

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM PARK
UA

Інтерактивна мандрівка планетою Земля тут починається з
історії про далеке минуле, ще коли головними героями були
велетенські динозаври. Представлені тут і сучасні мешканці –
представники царства фауни. Цей парк – своєрідне поєднання
розважального центру та зоопарку. Для тварин тут створено
максимально природне середовище, повз яке курсують автівки
з туристами. Провівши тут хоча б день, ви побуваєте у справжнісіньких африканських преріях, підніметеся на вершину гори
Еверест, поплаваєте на човнах бурхливими потоками тропічних
річок. Усе це стане можливим завдяки спеціальним атракціонам з
польотами у 3-D реальності.
EN

An interactive journey around the Earth begins with the distant history
when dinosaurs existed. The modern inhabitants, the representatives
of the fauna kingdom, are also presented here. This park is a harmonious combination of an entertainment center and a zoo. Animals here
are provided with the most natural environment while the cars of tourists are passing by. If you spend here at least a day, you will be a lucky
one to explore the real African prairies, to climb the top of Mountain
Everest and to boat through the furious tropical river streams. The
specific amusement ride makes it possible by its 3D reality flights.

EN

THE HAPPIEST PLACE ON EARTH
The great dreamer and the world-known animation artist, the creator of Mickey Mouse,
Walt Disney had two daughters. He used to
have walks with them quite often. While the
kids were playing in the playgrounds, in the
zoo, at carnivals and theatres the father was
patiently waiting for them here and there.
So later on, Walt came to realize that there
is no place in America where adults as well
as children could have fun in their free time.
Disney decided to create such a world and
started purchasing the land in Florida at the
cost of 40 cents per hectare. In the course of
time, his Company obtained the ownership
of the land plot with the area equal to two
Manhattans. The new park was launched in
1971. The grand opening was visited by over
28 thousand people. Additionally, 90 million
observed the event on television. Up to the
present, The Walt Disney World is considered
to be the biggest and the most well-known
entertainment centre in the United States.
«The Happiest Place on Earth» is its slogan.
This «the happiest place on Earth» includes
best 5 parks that cannot be overlooked.
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MAGIC KINGDOM PARK

DISNEY’S HOLLYWOOD
STUDIOS

UA

Казкова країна присвячена персонажам
діснеївських мультфільмів. Найпопулярніше місце – 55-метровий палац Попелюшки, знайомий багатьом з перших
кадрів фільмів кіностудії Діснея. Інші
будівлі парку нагадують кіношне провінційне містечко Америки початку ХХ
століття. Вулицями проходять яскраві
карнавали та паради, в учасниках яких
діти впізнають улюблених героїв. До
послуг гостей також численні сувенірні
магазини, кав’ярні та фастфуди.
EN

EPCOT
UA

В одному парку діти зможуть не лише побачити культурні
та архітектурні надбання багатьох країн світу, а й скуштувати різноманітні національні страви. США, Японія, Марокко,
Франція, Канада, Мексика, Китай та Італія – кожна з цих країн
представлена в окремому павільйоні. Також відвідувачі можуть
потрапити до центру розваг, де експозиції відтворюють світ
майбутнього з його новітніми технологіями та науковими відкриттями. Справжній символ парку: атракціон з гігантською
кулею «Космічний корабель Земля». Тут можна подорожувати
на «машині часу» чи відчути невагомість на симуляторі підготовки до польотів у космос. А щодня перед закриттям парку над
озером відбувається фантастичне шоу феєрверків.

The fairyland is dedicated to the Disney›s animation films characters. The
well-known from the first episodes of the
Disney›s films, 55-meter Cinderella›s palace, is the most famous place. Other park
buildings resemble a movie-like American settlement of the early XX century.
Children can enjoy recognizing favourite
characters in the participants of the street
carnivals and parades here. Numerous gift
shops, cafeterias and fast food restaurants
are also at the guests› disposal.

UA

Цей парк припаде до вподоби фанатам
кіноепопеї Stars Wars. Відвідувачі можуть стати ледь не учасниками сюжету:
наприклад, як повстанець потрапити у
полон до вояків агресивної Імперії, а під
час вечірнього шоу здійснити стрибок у
гіперпростір, подібно Ханові Соло. Все це
можливо завдяки найсучаснішим проекційним ефектам, піротехніці та лазерним
пристроям. Насамкінець в екзотичному магазині з полицями, наповненими
чудернацькими м’якими іграшками, ви
легко знайдете собі нового улюбленця,
що напевне міг би бути жителем іншої
галактики. Одне слово, нереальні сюжети
у реальному житті. Хіба ж не ці миті прикрашають наше життя?
EN

This park will be highly appreciated by the
fans of the film epic Star Wars. Visitors can
even try themselves in the roles of the film
characters. For example, being a rebeller,
to be captured by the aggressive Empire
soldiers. And during the night show, you
can make a leap to the hyperspace as if you
were Han Solo. With the help of the latest
project effects, pyrotechnics and laser facilities everything is possible. Finally, at the
exotic store there is a big choice of fanciful
fluffy toys. Here you can easily find a new
favorite toy which is likely to have come
from another universe. In a word, unreal
episodes in the real life. These are the moments that grace our lives, aren›t they?
Марія ЛЮБОВИЧ, журналiст
Mariia LIUBOVYCH, journalist

EN

One and the same park provides children with an opportunity not only
to observe cultural and architectural heritage of many countries but
also to taste various national dishes. The USA, Japan, Morocco, France,
Canada, Mexico, China and Italy – all these countries are presented in
separate pavilions. The entertainment center will acquaint the visitors
with the expositions representing the world of the future with its new
brand technologies and scientific discoveries. Spaceship Earth, an
amusement ride with a huge sphere, is the true symbol of the park.
Here you can travel «through the time» or experience zero gravity at
the simulator of the space flight preparation. And before the park closes, there is a daily fantastic firework display above the lake.
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Найближчі населені пункти Флориди розташовані не менш
ніж за 30 хвилин від Діснейленду, тому зупинитися краще
в одному з 24 готелів біля парків або в місті Орландо, яке
завдяки Діснейленду набуло шаленої популярності. Від
багатьох готелів Орландо до парків The Walt Disney World
курсують спеціальні автобуси-шатли.

EN

The closest settlements of Florida are located at least in
30 minutes from Disneyland, so it is preferably to stay at
one of the 24 hotels beside the parks, or in Orlando city,
which became popular because of Disneyland. There are
special shuttle buses running from the Orlando hotels to
The Walt Disney World parks.
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ПЕРЕМОЖНИЦЯ ПЕРШОГО
СЕЗОНУ УКРАЇНСЬКОГО ШОУ
«ХОЛОСТЯК», ДІЄТОЛОГ ТА
ФІТНЕС-ТРЕНЕР ОЛЕКСАНДРА
ШУЛЬГІНА ЗНАЄ, ЯК ПІЗНАТИ
СЕБЕ, БУТИ УСПІШНОЮ ТА
ЩАСЛИВОЮ. ЦЯ ЧАРІВНА
ТЕНДІТНА ДІВЧИНА РОЗПОВІЛА
НАМ ПРО ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ
ТА ОСОБИСТІ ПЕРЕМОГИ І
ЗДОБУТКИ.
EN

WINNER OF THE FIRST SEASON
OF THE UKRAINIAN TV SHOW
“BACHELOR”, NUTRITIONIST AND
FITNESS TRAINER OLEKSANDRA
SHULHINA KNOWS HOW TO GET TO
KNOW YOURSELF, BE SUCCESSFUL
AND HAPPY. THIS CHARMING
SLIM GIRL TOLD US ABOUT HER
LIFE IN THE USA AND PERSONAL
TRIUMPHS AND ACHIEVEMENTS.

«I HELP GIRLS TO BELIEVE IN
THEMSELVES AND BECOME QUEENS»

«ДОПОМАГАЮ ДІВЧАТАМ
ПОВІРИТИ В СЕБЕ
І СТАТИ КОРОЛЕВАМИ»
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UA Олександро, розкажіть, будь ласка, чому Ви

EN Oleksandra, please tell why you decided to move to

вирішили переїхати до Америки?
Ніколи не сподівалася, що житиму в Америці, адже
марила Італією і дуже хотіла жити саме там. Проте
у 2018 році я відвідала курс відомого американського
оратора-натхненника, бізнес-тренера Ентоні Робінса.
Під час медитації я уявила себе 75-річною жінкою,
яка живе зі своїм чоловіком у гарному будинку, поряд
вирує океан… Це виявилося місто Сан-Дієго, що в
Каліфорнії.
І коли з’ясувалося, що наші шляхи з моїм коханим
розходяться, після болісного розставання я спонтанно
придбала квиток і вирушила… Як думаєте, куди? Правильно, в Сан-Дієго. Протягом 8 місяців я підвищила
там кваліфікацію як спортивний дієтолог і почала
розвиватися в цьому напрямі.

the USA.
I never hoped that I would live in the USA as I dreamt
about Italy and it was the country, in which I was keen to
live. However, in 2018 I attended a course of a well-known
American motivational speaker and business coach Anthony Robins. While meditating I imagined myself as a
75-year-old woman living together with her husband in a
lovely house, with splashing waves of the ocean nearby…
This place turned out to be San Diego, a city in California.
But when it became clear that my love and I were going to
part, after painful breakup I spontaneously bought a plane
ticket and set off… Where do you think I was heading?
Exactly, for San Diego. During 8 months I improved my
qualification of sports nutritionist and began to grow professionally in this field.

У яких ще містах Ви вже встигли
побувати?
Доки я не маю повноцінної сім’ї, вирішила трохи помандрувати Америкою. Була в Даласі, Сан-Франциско,
Лас-Вегасі, Нашвіллі, а зараз уже три місяці живу і
працюю в Маямі. Тут неймовірна краса, та жити не
так солодко: треба багато працювати, щоб мати можливість реалізувати всі свої потреби.

What other cities have you already visited?
I haven’t started my own family as yet, so I made up my
mind to travel around the USA for a while. I’ve been to
Dallas, San Francisco, Las Vegas, Nashville, and now
I’ve been already living and working in Miami for three
months. It is incredibly beautiful there, but this life is no
picnic: you need to work hard to be able to meet all your
needs.

Які склалися враження від Америки?
Вразив тутешній менталітет. Американців ще змалечку вчать бути толерантними, не зважати на якісь
зовнішні особливості, статус, товщину гаманця. Іноді
здається, що люди тут дещо награні, але це не так:
вони просто щирі й люб’язні. Можу сказати, що Америка вчить приймати себе таким, яким ти є, поважати оточуючих, нікого не засуджувати. І в цьому нам є
чого повчитися в американців.

What are your impressions of America?
I was amazed by local mentality. From childhood Americans are taught to be tolerant, not to pay attention to the
appearance features, status, fatness of a wallet. Sometimes
people there seem a bit contrived, but it’s not the case:
they are merely sincere and amiable. I can say that America teaches to accept yourself for who you are, respect
people around you and judge nobody. That’s what we can
learn from the Americans.

Поділіться, чим Ви зараз займаєтеся, які маєWhat are you doing these days, and what are your
те плани на майбутнє?
plans for the future?
Після перемоги в шоу я була ніби на роздоріжжі. Щоб
Having won a victory in the show, it felt like I was at
вийти з цього стану, вирішила відa crossroads. To come out of this
найти себе: відвідувала різноманітні
condition, I made a decision to find
майстер-класи, надихаючі курси з
myself; therefore, I attended diverse
UA
саморозвитку. А тепер я сама ствоmasterclasses and inspiring self-imрила online-школу Shulgina.net – це
provement courses. Now I myself
Американців ще змалечку вчать
курси для не впевнених у собі діfounded an online school – Shulgina.
бути толерантними, не зважати на
вчат, які зовсім не вміють цінувати
net, courses for diffident girls that do
якісь зовнішні особливості, статус,
себе. Я допомагаю їм повірити в
not value themselves. I help them to
товщину гаманця.
себе, позбутися надуманих комплекbelieve in themselves and get rid of
сів, кардинально змінити своє житgroundless complexes, change their
EN
тя і бути королевами. А ще взялася
lives drastically and become queens.
писати книгу, яка буде заснована на
Furthermore, I started writing a book
From childhood Americans are taught
реальних історіях з мого життя та з
based on true stories from my life and
to be tolerant, not to pay attention
життя моїх подруг. «Я в себе одна» –
life of my friends. “My own self is preto the appearance features, status,
така собі пам’ятка для дівчат, як
cious” – a sort of mental note for girls
fatness of a wallet.
бути щасливими!
to be happy!
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КУПІТЬ-НО
БУБЛИЧКА!
BUY A BAGEL!

UA

БЕЙГЛИ – ЗДОБНІ БУБЛИКИ З
НАЧИНКОЮ – СТАЛИ СПРАВЖНІМ
ГАСТРОНОМІЧНИМ СИМВОЛОМ
НЬЮ-ЙОРКА. І КРИЄТЬСЯ ЗА ЇХНЬОЮ
ПРОСТОЮ ФОРМОЮ НЕПРОСТА,
ХИТРО ПЕРЕПЛЕТЕНА ІСТОРІЯ
БАГАТЬОХ НАРОДІВ І БАГАТЬОХ ДОЛЬ.
EN

BAGEL, A SWEET DOUGH RING-SHAPED
ROLL WITH A FILING, HAS BECOME A
FOOD SYMBOL OF NEW YORK. IN ITS
SIMPLE FORM LIES A COMPLICATED,
INTRICATELY MIXED HISTORY OF
NUMEROUS NATIONS AND FATES.
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ПОЛЬСЬКА ЛЕГЕНДА

POLISH LEGEND

Вважається, що бейгли набули
популярності в Америці завдяки єврейським емігрантам зі
Східної Європи. Вперше ця нині
традиційна випічка згадується
ще у зведенні правил юдейської
общини Кракова у 1616 році. Та
це сухі факти. Звичайно, більшу
популярність мають легендарні
подробиці, які розповідають,
що перший бейгл нібито спік
єврейський булочник у Відні
1683 року, аби віддячити польському королю Яну Собеському
за порятунок жителів Австрії
від турецьких нападників. І
оскільки король був вправним
вершником, випічці було надано
форму стремена, що німецькою
перекладається як bügel.

Bagels are considered to be
brought to America by the
emigrants from the Eastern
Europe. This kind of pastry
was firstly mentioned in the
Jewish community ordinances
in Krakow in 1616. But it`s
only cold facts. Undoubtedly,
the legendary details are
more popular. They say, that
the first bagel was made by
a Jewish baker in Vienne in
1683 to express gratitude to
the Polish King Jan Sobieski
for liberation of the Austrian
citizens from the Turkish
invaders. As the King was a
skilled horse rider, the pastry
was shaped as a stirrup, that is
bügel in German.

EN

КИЇВСЬКЕ КОРІННЯ

KYIV ORIGIN

Кажуть, на початку минулого
століття славився бейглами
київський Поділ. Чи не за цими
бубликами зазирав журналіст
Яків Давидов, який потім переїхав до Одеси і під псевдонімом
Якова Ядова став відомим, серед іншого, як автор куплетів
«Купите бублички»? Разом з
«Цыпленком жареным» пісня
стала невід’ємною частиною
міського фольклору. Вона була
перекладена на ідиш і разом з
іммігрантами перекочувала за
океан.
Тут, у Нью-Йорку, її й почули
юні сестри Клер і Мерна, а їх, у
свою чергу – професійний музикант, який покликав дівчат
записуватися на радіо. Так з
виконання «Койфт майне бейгелах» розпочалося сходження
дуету The Barry Sisters до всесвітньої слави, яку змогли потіснити хіба що «бітли»... І сестри
Бейгельман, дочки колишнього
киянина Хаїма Бейгельмана,
який чи то сам був пекарем, чи
то отримав промовисте прізвище у спадок, мали повне право
на цю пісню «за народженням».

They say, Kyiv Podil was famous
for bagels at the beginning of
the previous century. Could it be
these bagels that the journalist
Yakiv Davydov admired so much?
Davydov, having moved to Odesa,
became popular as the author of
the lyrics to “Buy a Bagel” under the
pen name Yakov Yadov. Together
with “The Fried Chicken”, the song
proved to become an integral part of
the urban legend. It was translated
into Yiddish and migrated across
the ocean together with the
immigrants.
Here, in New York, it was heard by
young sisters Claire and Merna.
Then, in turn, the girls were heard
by a professional musician who
invited them for recording on radio.
“Koyft mayne beygelecht” was the
starting point of the duo The Barry
Sisters to receive the worldwide
fame, which could compete perhaps
only with The Beatles... Thus, the
Bagelman Sisters, daughters of the
former Kyiv citizen Haim Bagelman,
who was either a baker himself or
just lucky enough to inherit the
prominent surname, had each and
every right for this song “by birth”.

UA

НЬЮ-ЙОРКСЬКІ СЕКРЕТИ
Стверджують, що бейгли, які
випікаються у місті «Велике
Яблуко», смачні, як ніде інде.
Протягом довгого часу побутував
міф про те, що особливої пухкості
їм надає нью-йоркська – і лише
нью-йоркська! – вода. Втім, хіміки перевірили цю гіпотезу
і дійшли висновку, що справа
усе-таки в майстерності пекарів.
З’ясувалося, що тісто обов’язково має вистоятися у прохолоді, а
сформований бейгл – перед випіканням бути обварений в окропі.
Додають дріжджовим булочкам
чудового смаку й різноманітні
начинки, найпопулярніша серед
яких – вершковий сир з лососем.
EN

NEW YORK SECRETS
There is a strong belief, that bagels
baked in The Big Apple are the
tastiest. During a long period of
time, New York water – and only
New York one – was considered to
be the main secret of its peculiar
fluff. However, the chemists, having
checked this hypothesis, came to
the conclusion that the issue was in
the bakers’ skills. It was found out,
that the dough had to stay in cold
for some time first. Then the formed
bagel had to be boiled before baking.
Bagels are served with various
fillings, the most popular among
them is cream cheese with salmon.
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ВДЯЧНІСТЬ МОВОЮ КВІТІВ

КУЛЬТ ДЕТОКСУ

GRATITUDE IN THE LANGUAGE OF FLOWERS
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П

ро те, яке значення
в американському
суспільстві відіграють
квіткові композиції,
розповідають Ольга
Галбмілліон та Вікторія Носарь, власниці
флористичної компанії
Happy Flowers Miami.

головний лікар комплексу Edem
Resort Medical & SPA,
кандидат медичних наук, академік Європейської академії
природничих наук,
член наглядової ради університету SingularityU Kyiv у сфері
експоненціальної медицини,
міжнародний експерт з питань
anti-age медицини

Вікторія Носарь /
Viktoriia Nosar
UA

Найголовніший транспортний вузол, через який
транспортуються усі квіти, вирощені в Південній
Америці, до США та Європи, – це Маямі. Тут розташовані не просто склади – це ціле містечко зі складів, де
зберігаються квіти, і воно таке велике, що при пересуванні не обійтися без автомобіля.
Найвизначніші дати, до яких замовляють найбільшу
кількість квітів, – це День Святого Валентина та День
матері. Втім, навіть поза якимись визначними датами американці знаходять безліч приводів висловити
свої емоції та підтримку за допомогою флористичних
композицій: від того радісного моменту, коли майбутні батьки тільки дізнаються стать майбутньої дитини,
і до тієї сумної миті, коли потрібно висловити співчуття. А ще часто квіти дарують просто так, на знак
любові та уваги.
Найпопулярніша композиція – це дюжина троянд.
Саме ця квітка тут царює над іншими. А щодо парної
кількості квітів, то в США це не має жодного значення: мають значення самі квіти. Живучи в багатонаціональному суспільстві, на це обов’язково потрібно
зважати.
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одний тренд останніх років – детокс – це не маркетингова пастка, а ціла наука.
Детоксикація позбавляє організм від токсинів, що накопичуються у результаті
неправильного способу життя (режим дня, раціон харчування, хронічний стрес) та
екологічних факторів.

Олексій БАШКІРЦЕВ,

O

lga Galbmillion
and Viktoriia
Nosar, owners of
Happy Flowers Miami,
tell about the role of
floral arrangements in
the American society.

М

Ольга Галбмілліон /
Olga Galbmillion

EN

Miami is the foremost transportation hub via which all the
flowers grown in South America are conveyed to the USA
and Europe. This refers to more than just warehouses, it
is an entire town of warehouses where flowers are stored.
The place is so big that during handling one cannot do
without a car.
Valentine’s Day and Mother’s Day are the most significant
dates on which people buy the largest amount of flowers.
That being said, even outside of any notable dates Americans find a host of occasions to show their emotions
and support by means of floral arrangements: from that
pleasant moment when parents-to-be just find out the
sex of their unborn baby to a sorrowful instant when it is
required to express condolences. Furthermore, flowers
are often given for no particular reason, merely as a token of love and high regard.
The most popular arrangement is a dozen roses. It is
precisely this flower, which reigns over the others. Concerning an even number of flowers, it doesn’t matter in
the USA: only flowers themselves count. Living in the
multi-ethnic society, one should definitely take account
of this.

Центр відновлення здоров’я в Edem
Resort Medical & SPA пропонує своїм клієнтам спеціальні програми
детоксикації, розраховані на 7, 10
або 14 днів. Кожен з комплексів
передбачає органічну та психоемоційну детоксикацію, виведення
з організму екзо- і ендотоксинів.
Такі оздоровчі курси показані при
хронічній втомі, психоемоційному
вигоранні та стресових перевантаженнях. Протягом усього періоду
відновлення пацієнти перебувають
під наглядом спеціалістів anti-age
медицини. Головний результат де-

токсикації – звичайно ж, очищення
та омолодження організму: після
процедур покращується кровообіг,
з’являється відчуття легкості й
енергійності. Крім того, програма
допомагає позбутися зайвої ваги
(рекорд – 8 кг за 7 днів) і нормалізувати пропорції тіла.
Після закінчення програми гості
отримують індивідуальні інструкції
для збалансованого харчування на
основі лабораторної та інструментальної діагностики, завдяки чому
можна дотримуватися Detox-програми і вдома.

ТОП-7 ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ
ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я
Організм має потужні системи внутрішньої детоксикації,
які розщеплюють небажані речовини в печінці, нирках,
кишечнику, легенях і шкірі – основних органах, що відповідають за процеси природного очищення. Проте організмові варто допомогти! Цьому посприяє:
1. Здача аналізів (генетичних, обміну речовин, стану мікробіоми, рівня гормонів, наявності запальних процесів
тощо).
2. Фіксування показників, які відображають реальний
стан процесів в організмі в реальному часі за допомогою ґаджетів.
3. Збалансоване та сезонне харчування.
4. Регулярна фізична активність.
5. Екологічність довкілля, води, їжі.
6. Ментальне здоров’я і позитивні внутрішні афірмації
(mindfulness та інші медитативні та дихальні практики).
7. Емоційна стабільність.
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SMALL TALK
Х

то з нас не замислювався, як почати розмову з незнайомою людиною?
І особливо ніяково, коли комунікувати потрібно з іноземцем.
Наші 5 технік допоможуть упоратись із сором’язливістю і навчитися
швидко порозумітися з новими співрозмовниками.

1

Підготуйте декілька варіантів початку
розмови. Вибір залежить від тематики
івенту. Проте безпрограшним завжди стане привітання і кілька загальних запитань:

2

Зробіть комплімент співрозмовнику,
рекомендую почати бесіду з:

3

Ставте відкриті запитання, на які
співрозмовник може дати розгорнуті
відповіді, та й самі відповідайте відверто
й цікаво. Англійською такі запитання починаються зі спеціальних питальних слів:

4

Знайдіть цікаву для вас обох тему
для спілкування. Для цього відстежте реакцію людини на ті чи інші теми або
просто запитайте:

5

Попросіть поради. Люди люблять
допомагати, це надає їм відчуття
потреби. А розпочати розмову можна із
запитання:

I’ve heard so much about you.

Я дуже багато чув про Вас.

How do you like the event/
conference?

Наскільки Вам подобається
цей захід/конференція?

This place is really nice. Do
you come here a lot?

Тут дуже гарно. Ви часто
тут буваєте?

Oh, I really like your
(something)!

Мені дуже подобається
Ваша (що-небудь)!

Where did you get it?

Де Ви це взяли?

How do you like an event?

Наскільки Вам подобається
івент?

What is your story?
So what brought you here
today?

Розкажіть про себе.
Що Вас сюди привело?

What are your interests?

Чим Ви цікавитеся?

How are you spending your
leisure time?

Як любите проводити
вільний час?

Would you be so kind to
help me in (something)?

Будьте люб’язні,
допоможіть мені
(в чомусь)?

А ПРО ПРАВИЛО FORD ВИ МОЖЕТЕ ДІЗНАТИСЯ У НАС В DELUXE SCHOOL J

DELUXE PRIVATE SCHOOL

Київ, вул. Богдана Хмельницького, 9-Б, оф. 41
Kyiv, Bohdana Khmelnytskoho St, 9 b, office 41
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(044) 234-98-90
(063) 431-21-72
(067) 660-96-58
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UA

THE LEADING HOTELS
OF THE WORLD
(LHW) – НАЙБІЛЬША
У СВІТІ АСОЦІАЦІЯ
ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ,
ЩО ОБ’ЄДНУЄ ПОНАД
400 ФЕШЕНЕБЕЛЬНИХ
5-ЗІРКОВИХ ГОТЕЛІВ У
РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ.

UA

Для мандрівників зі Східної Європи
(зокрема й України) діє call-center,
що допоможе забронювати номер за
найвигіднішою ціною, скориставшись
знижками, спеціальними
пропозиціями та додатковими
послугами (трансфер, оренда
автомобіля, бронювання столика у
ресторані).

EN

THE LEADING HOTELS OF
THE WORLD (LHW) IS THE
WORLD’S LARGEST HOTEL
BUSINESS ASSOCIATION
THAT UNITES OVER 400
INDEPENDENT 5-STAR
HOTELS IN DIFFERENT
COUNTRIES ACROSS THE
GLOBE.

LHW: THE MOST LUXURIOUS
HOTELS OF THE WORLD

LHW:
НАЙРОЗКІШНІШІ
ГОТЕЛІ СВІТУ
UA

Beau-Rivage, Geneve
(Женева, Швейцарія)

De L’Europe
Amsterdam
(Амстердам,
Нідерланди)
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EN

СЕРЕД НАЙКРАЩИХ

AMONG THE TOP-OF-THE-LINE

Асоціація LHW була створена 1928
року під назвою The Luxury Hotels
of Europe and Egypt. Згодом вона
значно розширилася й наразі охоплює 80 країн з різних континентів.
Аби стати членом цього об’єднання,
готель має відповідати стандартам
відмінної якості. Претендент піддається інспектуванню й оцінці за
800 критеріями! У разі отримання
ідеальних результатів за всіма параметрами кандидата включають до
переліку «Провідних готелів світу»
і надалі щороку повторно перевіряють на відповідність високому
званню.

The Leading Hotels was founded in
1928 and was known as The Luxury
Hotels of Europe and Egypt. Eventually it expanded considerably and
currently it covers 80 countries from
different continents. To become a
member of this association, a hotel should meet the highest quality
standards. A candidate is subjected
to inspection and evaluation according to 800 criteria! In case of perfect
results by all parameters, the candidate will be included in The Leading
Hotels of the World List and henceforth it will be rechecked annually for
compliance with this high rank.

EN

Bellagio Towers (Лас-Вегас, США)

UA

У мережі LHW вам подарують
не лише розкішний релакс, а
й незабутню арт-атмосферу.
Деякі готелі, дизайн яких
розроблений спільно з
чудовими художниками,
мають унікальні приватні
мистецькі колекції. А палким
шанувальникам кінематографу
варто відвідати один із п’яти
готелів мережі, відомих своїми
кінозалами.
EN

In the LHW network
you will enjoy not only
splendid relaxation, but
also unforgettable artistic
atmosphere. Some hotels
designed in cooperation with
awesome painters possess
unique private art collections.
As regards passionate cinema
lovers, it is worth visiting one
of five hotels of the networks,
renowned for its cinema halls.

WWW.LHW.COM

The Ritz London
(Лондон, Англія)
UA

For the travelers from Eastern Europe
(including Ukraine) there is a call
center that will help to book a room at
the most favorable price, making use of
discounts, special offers and additional
services (transfer, car rental, table
reservation at a restaurant).

EN

КЛУБ ЛІДЕРІВ

LEADERS CLUB

LHW пропонує усім мандрівникам–потенційним клієнтам готелів
Асоціації взяти участь у програмі
лояльності Leaders Club і отримати
привілеї в усіх готелях Асоціації. Члени Клубу при заселенні до
будь-якого готелю мережі мають
право на підвищення категорії
номера, щоденний континентальний сніданок на двох, ранній заїзд і
пізній виїзд, можливість стати першим гостем нових готелів. А ще за
кожен витрачений на бронювання
номера долар гостеві нараховуються бали, які потім можна обміняти
на безкоштовні ночівлі у готелях.
Вартість членства становить 175 доларів на рік. Витративши на відпочинок у готелях мережі понад 5000
доларів на рік, гість переходить зі
статусу Club у статус Sterling, який
дає ще більше привілеїв – зокрема,
п’ять підвищень категорії номера
та 5-відсотковий бонус при продовженні членства наступного року.

The curious travelers have a possibility to join The Leading Hotels
loyalty program called Leaders
Club. With only 175 USD annual
membership fee the guests get
access to a wide array of the benefits throughout the whole hotel
portfolio. From complementary
daily continental breakfast for two,
early check-in and late check-out
considerations to the pre-arrival
upgrade for the members with the
Club status. On top of that, points
will be accrued for each dollar
paid by a guest for hotel booking
and afterwards the guest can exchange them for free overnight
stay at hotels. Having spent more
than 5,000 dollars a year for hotel
stay, a guest switches out Club status for Sterling status giving even
more benefits, in particular five
room upgrades and 5% bonus in
case of membership renewal in the
next year.
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КОСМІЧНА ГАЛУЗЬ
ЗДАТНА ВИСТУПИТИ В
РОЛІ ЛОКОМОТИВА, ЯКИЙ
НАДАСТЬ УКРАЇНІ ПОШТОВХ У
РОЗВИТКУ СУМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧИТЬ
ПРОВІДНІ ПОЗИЦІЇ НА СВІТОВІЙ
АРЕНІ ТА ЗМІЦНИТЬ ЇЇ
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ.

ПЕРСПЕКТИВИ
МАЙБУТНЬОГО

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
Після розпаду СРСР незалежна Україна
отримала майже третину науково-виробничого і кадрового потенціалу
ракетно-космічної галузі. В 1992 році
Указом президента було утворено Національне космічне агентство України,
працівники якого написали першу
надзвичайно амбітну Національну космічну програму України: запуск вітчизняного супутника «Січ-1» (31 серпня
1995 р.), створення супутника зв’язку
власного виробництва «Либідь», під-

готовка та політ Леоніда Каденюка (19
листопада 1997 р.), вихід на міжнародну
арену і світовий ринок космічних послуг (проект «Глобалстар»).
НКАУ провело чимало заходів щодо
формування, а потім і реформування
космічної галузі. З понад 130 українських установ сформована компактна
і ефективна ракетно-космічна галузь,
до якої увійшло 38 промислових підприємств, конструкторських бюро,
інститутів та інших організацій.

ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
ЗДІЙСНЕНО

160

пусків

РАКЕТ-НОСІЇВ
ВІТЧИЗНЯНОГО
ВИРОБНИЦТВА;

ВИВЕДЕНО НА ОРБІТИ ПОНАД

380

космічних
апаратів
НА ЗАМОВЛЕННЯ

24 країн;

ВИПУЩЕНО

138

комплектів
апаратури
«Курс»,

ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОРІЄНТАЦІЮ
ТА СТИКУВАННЯ КОСМІЧНИХ
КОРАБЛІВ ДО МІЖНАРОДНОЇ
КОСМІЧНОЇ СТАНЦІЇ;

ЗДІЙСНЕНО СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ
ІЗ США ЗІ СТВОРЕННЯ РН
«АНТАРЕС»

10 пусків),

(

З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КРАЇНАМИ
– РН «ВЕГА»

14 пусків),

(

«КОПЕРНІКУС» (ДОСТУП ДО
ДАНИХ ДЗЗ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ
КА) ТА ІН.
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Усупереч внутрішнім та зовнішнім викликам Україна залишається розвиненою промисловою
і високотехнологічною державою
з недооціненим потенціалом у
ракетно-космічній галузі. Низка
наших ключових підприємств
здійснює успішну комерційну
діяльність на світовому ринку в партнерстві з провідними
компаніями США, ЄС, Канади
та інших країн світу. Майже
70% продукції вітчизняної космічної галузі експортується.
Яскраві приклади такого співробітництва – запуск спільно з
корпорацією Northrop Grumman
(США) ракети-носія «Антарес»,
що містить високу частку українських компонентів і регулярно доставляє вантажі NASA на
Міжнародну космічну станцію;
Європейська РН «Вега»; новий
космічний ракетний комплекс на
території Канади з українською
ракетою «Циклон-4М» (спільно з
канадською компанією Maritime
Launch Services) для запуску комерційних супутників.
Сьогодні людство стоїть на порозі повномасштабної системної
колонізації планет Сонячної
системи. І в українських фахівців
є власне бачення того, якою має
бути дослідно-промислова база
на поверхні Місяця, та чітке розуміння можливого місця України в цьому амбітному проекті.
Але для того, щоб український
космос отримав перспективне
майбутнє, держава має змінити підхід до розвитку космічної
галузі – почати сприймати її як
одну з пріоритетних конкурентоспроможних високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості.

ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЧАСУ
ВИКОНАННЯ КОСМІЧНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ
ЇХНЄ ФІНАНСУВАННЯ ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ
НА РІВНІ

30-35%

ВІД ПЕРЕДБАЧЕНИХ ОБСЯГІВ.

НИНІ Ж ВОНО
СЯГАЄ ЛИШЕ
БЛИЗЬКО

8%

70-120

НИНІ

КРІЗЬ ТЕРНИ ДО ЗІРОК

РАНИШЕ

АВІАЦІЯ AVIATION

(
МЛН ГРИВЕНЬ
ЗА МІНІМАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ
МЛРД).

1-1,5

ВЕЛИКІ ЗВЕРШЕННЯ
Підприємства України – учасники багатьох міжнародних космічних
проектів:
«Морський старт» (з морської платформи «Одіссей»);
«Наземний старт» (з космодрому «Байконур»);
«Дніпро» (з пускової позиції «Ясний»);
«Єгиптсат» та інші.

УКРАЇНА СЬОГОДНІ:
одна з 12 країн світу,

ЩО СПРОМОЖНА ЗАПУСКАТИ НА ОРБІТУ ЗЕМЛІ
КОСМІЧНІ АПАРАТИ ВЛАСНИМИ РАКЕТОНОСІЯМИ;

одна з 7 країн світу,

ЩО ЗДАТНА СТВОРЮВАТИ ВЛАСНІ РАКЕТНІ ДВИГУНИ
НА РІДКОМУ ПАЛИВІ;

одна з 6 країн світу,
ЩО МАЄ ПОВНИЙ ЦИКЛ СТВОРЕННЯ ТА
ВИГОТОВЛЕННЯ РАКЕТ-НОСІЇВ.
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МІСТО БІЛИХ
КОМІРЦІВ
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ША без перебільшення можна назвати одним із ключових партнерів України.
Розвиток стратегічного партнерства між США та Україною є вкрай важливим на
сьогодні пріоритетом зовнішньої політики нашої держави.

WHITE-COLLAR CITY

UA

EN

С

T

Під час Другої світової війни місто було
майже повністю зруйноване, тож сьогодні у ньому переважають сучасні хмарочоси, а нечисленні історичні пам’ятки – це відновлені копії. Відроджений
був і символ міста, славетний п’ятиповерховий замок самураїв Осака-дзе.
Не менш популярний і хмарочос Umeda
Sky, на даху якого розташована обсерваторія й оглядовий майданчик, що
нагадує підвісний сад.
Але, мабуть, найвідоміше місце в
Осаці – парк розваг Universal Studio.
Атракціони тут поділені за темами популярних фільмів: «Термінатор», «Парк
Юрського періоду», «Щелепи» та ін.
Варто також вирушити на торгову
вулицю Дотонборі, де виграють неоновими вогнями ресторани і бари.
Увечері сюди люблять навідатися
офісні службовці, щоб пропустити по
кілька чарчин саке. Тоді «білі комірці»
змінюють свої сорочки на футболки і
влаштовують батли на доісторичних
ігрових танцювальних автоматах – і
від офіціозу не залишається ні краплі.

During the World War II the city was
almost completely destroyed. For this
reason modern skyscrapers prevail
there nowadays, meanwhile few historic
landmarks are replicas of the original
ones. The Japanese also restored a
symbol of the city – Osaka-jo, a famous
five-storied samurai castle.
Umeda Sky Building with its rooftop
Floating Garden Observatory is equally
popular.
But perhaps the best-known place in
Osaka is Universal Studio park. The
attractions are divided according to
themes of popular movies: Terminator,
Jurassic Park, , Jaws etc.
It is worth going to Dotonbori business
street where restaurants and bars are
aglow with neon signs. Office employees
are fond of visiting it in the evening to
have a few cups of sake. White-collar
workers change their formal shirts for
T-shirts and make battles on the prehistoric dance arcade machines and
then there is nothing left from their
official style.

аме так нерідко називають японську
Осаку. Та це не лише центр ділової
активності – і вдень, і вночі тут вдосталь
розваг.

ВЛАДИСЛАВ СОЛОДОВНИК,

мандрівник, співзасновник
тревел-спільноти NEW WAY,
організатор авторських
подорожей по всьому світу
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hat’s what people quite often call Japan’s
Osaka. However, it is not only a business
center as there are plenty of entertainments day
and night.

VLADYSLAV SOLODOVNYK,

traveler, co-founder of NEW
WAY travel community,
organizer of original journeys
around the world

Qatar Airways відкрили
пряме сполучення з японським містом Осака. Новий
маршрут обслуговується
літаками Airbus A350 п’ять
разів на тиждень та стикується в Досі з київськими
рейсами Qatar Airways.
Скористайтеся вигідною
пропозицією й не забудьте забронювати послугу
Stopover, аби корисно й
приємно провести час
пересадки в Катарі.
EN

Qatar Airways started a
through service to the
Japanese city Osaka.
Airbus A350 serves a new
destination five times a
week and connects in Doha
with Qatar Airways Kyiv
flights. Avail yourself of an
advantageous offer and don’t
forget to book a Stopover
service to spend a stopover
time in Qatar both usefully
and agreeably.

Проте, останні декілька років, таке
партнерство перейшло в політичну
гру, в якій Україна стала предметом
для тиску на політичний істеблішмент як демократичної, так і
республіканської партії. Показовою
в цьому сенсі була ситуація з імпічментом президенту США Дональду
Трампу, але не менш гучна участь
України є і в справі кандидата в
президенти з демократичного табору Джо Байдена. На жаль, така
участь нашої країни в політичному
житті США, не додає позитивного
настрою нашому стратегічному
партнерству.

Водночас, беззаперечно позитивним
на тлі вище зазначених обставин
є виділення палатою представників Конгресу Сполучених Штатів
Америки 698 млн доларів фінансової допомоги Україні на 2020 рік.
Загалом за 28 років дипломатичної
співпраці договірно-правова база
українсько-американських відносин
налічує 144 міжнародних документи,
128 з яких є чинними міжнародними договорами. Одним із ключових
політико-правових документів є
підписана у грудні 2008 року Хартія Україна – США про стратегічне
партнерство.

НА ГЕОПОЛІТИЧНІЙ

МАПІ СВІТУ
Наразі про нашу Батьківщину набагато частіше згадують на міжнародній арені, проте двопартійна
підтримка України, яка завжди була
основою для руху нашої держави в
цих відносинах, не чітка. Також не
на користь нашій плідній співпраці
був факт відставки спецпредставника США по Україні. Сенату верховної
палати Конгресу США знадобився
цілий рік для того, щоб призначити
уповноваженого посла в Україні,
яким став Кійт Дейтон. За цей час
було призначено чотирьох тимчасово повірених у справах США в Україні. Це ще раз доводить значимість
України в справах США, оскільки
саме від ефективної діяльності
уповноваженого посла буде залежати подальша дипломатична робота
між нашими державами.

Варто також зазначити тісну спів
працю та обмін досвідом у правовій,
організаційній та функціональній
сферах наших країн. 1999 року було
підписано Договір про взаємну
правову допомогу в кримінальних
справах, який передбачає надання
взаємної допомоги у розслідуванні,
переслідуванні, попередженні злочинів та у судовому розгляді кримінальних справ. 2015-го підписано
міжурядову Угоду «Про допомогу в
галузі правоохоронної діяльності та
кримінальної юстиції».
Не менш важливою є підписана
2006 року Угода «Про зниження рівня корупції в державному секторі».
Цей документ передбачає запровадження прозорості й підзвітності у
роботі державних установ шляхом
створення підрозділів внутрішніх

ДРАЧЕВСЬКА
Ольга Олександрівна,

ЗАСНОВНИК, АДВОКАТ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ «ІНКОЛАНС»

WWW.INCOLANSE.COM.
РАДНИК З ЮРИДИЧНИХ ПИТАНЬ ПЕРШОГО ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ
ПАЛАТИ УКРАЇНИ,
ЧЛЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

розслідувань, а також ухвалення законодавства про конфлікт інтересів
(Закон «Про запобігання корупції»
прийнятий у 2014 р.) та стандартів
етики державного службовця (затверджені у 2016 р).
Отож можемо зазначити, що стратегічне партнерство, яке наразі
має лише формальні ознаки, конче
необхідно наповнювати реальним
предметним змістом. Виклики, що
стоять перед Україною сьогодні,
спонукають наші країни до активнішої міждержавної співпраці та
укладення нових двосторонніх договорів.
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ДИВО
ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ
MIRACLE IN THE INDIAN OCEAN
UA
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ляжі з білосніжного піску,
коралові рифи, незаймана
природа, заповідники з екзотичними рослинами та рідкісними тваринами… Праслін –
другий за популярністю острів
Сейшельського архіпелагу,
відпочинок на якому наповнить
вас неабияким натхненням.
EN

W

hite sand beaches,
coral reefs, pristine
wilderness, nature preserves
with exotic plants and rare
animals… Praslin is the second
most popular island of the
Seychelles archipelago and the
vacation on this island will fill
you with remarkable inspiration.
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азваний ще у ХІХ ст.
англійським генералом
Чарльзом Гордоном островом з Едемським садом, Праслін –
безперечно, один із найчарівніших
куточків Сейшел. Тут ви можете
прогулятися унікальним тропічним
лісом, який зберігає свій первозданний вигляд уже кілька мільйонів
років. Чи відвідати об’єкт Світової
спадщини ЮНЕСКО – парк Веллі-деМей, де представлені шість ендемічних видів пальм, зокрема унікальна
Coco de Mer – Сейшельська кокосова
пальма, що є предметом багатьох легенд і переказів. Її висота іноді сягає
30 метрів, а вага плодів – 30-40 кг.
Не дивно, що ці морські кокоси стали
візитівкою острова. Гігантські горіхи
чудернацької форми вважаються
еліксиром від багатьох хвороб, а з
їхньої шкарлупи виготовляють незвичайні сувеніри. До речі, у пошуках
витончених подарунків для близьких не забудьте зазирнути на ферму
неподалік аеропорту, де вирощують
чорні перлини.

EN

N

amed the Garden of Eden
by British general Charles
Gordon way back in the
XIX century, Praslin is definitely
one of the most enchanting parts of
the Seychelles. There you can stroll
through an inimitable tropical forest
that has remained untouched for
several million years. Or visit a UNESCO World Heritage Site – Vallée de
Mai Nature Reserve presenting six
endemic species of palms, including a
unique Coco de Mer – Seychelles coconut palm that is a subject of many
legends and stories. Its height reaches
30 meters in some places, while the
weight of coconuts is 30-40 kg. It́ s
not surprising that this coco de mer
became a calling card of the island.
Giant nuts of a quaint shape are considered an elixir to treat many diseases, and the nutshell is used to make
unusual souvenirs. By the way, when
you look for the refined gifts for your
loved ones, don’t forget to take a peep
into the farm not far from the airport,
where black pearls are grown.

UA
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EN

У СТИЛІ LUXURY

IN THE STYLE OF LUXURY

Аби сповна насолодитися райським
відпочинком і привезти з Прасліну
лише найкращі спогади, зупиніться
в готелі Raffles Praslin. Дістатися до
нього зручніше вертольотом – у готелі є власний вертолітний майданчик.
Тут ви можете обрати розкішну віллу
з басейном, з якої розкривається
панорама на сад або океан, насолодитися висококласним сервісом,
вишуканими стравами й дивовижною
атмосферою. В Raffles Praslin обов’язково знайдіть час для відвідання
SPA-центру: готель пишається своїм
унікальним комплексом площею
1234 м2 з 12-ма павільйонами, який
пропонує повний спектр процедур
для вашого здоров’я, релаксу та краси.

Stay at Raffles Praslin to enjoy a
paradisiac vacation to the full and
bring only the best memories from
Praslin. The most convenient way to
get to the hotel is by helicopter – the
hotel has its own helipad. There you
can choose a sumptuous villa with
a swimming pool providing a panoramic view of a garden or the ocean,
relish top-notch service, dainty
dishes and wondrous atmosphere.
At Raffles Praslin you should find
time to visit a SPA center: the hotel
is proud of its unique facilities with
an area of 1,234 m2, with 12 pavilions,
which offer a full range of procedures for your health, relaxation
and beauty.

Якщо ви мрієте про гарну
засмагу й блаженний релакс
на березі океану, відвідайте
один із найвідоміших пляжів
не лише цього острова, а
й усього архіпелагу – Anse
Lazio – райський куточок для
любителів сонця, розкішних
краєвидів та кришталево чистої води.
EN

If you dream of a good suntan
and blissful relaxation on the
coast of the ocean, visit one of
the most famous beaches not
only on this island, but also on
the entire archipelago – Anse
Lazio – a paradise for the lovers
of sun, magnificent views and
crystal-clear water.
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У СЕРЦІ
ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА
ЩОБ ОГЛЯНУТИ ВСІ ПРИНАДИ
ІРЛАНДІЇ, ПОТРІБНО ЧИМАЛО
ЧАСУ – І ВСЕ ОДНО БУДЕ
ВІДЧУТТЯ, НІБИ ЩОСЬ
ЗАЛИШИЛОСЯ НЕПОБАЧЕНИМ,
НЕВІДЧУТИМ. АЛЕ Ж ЗАВЖДИ
МОЖНА ОБРАТИ НАЙЦІКАВІШІ
MUST-SEE І MUST-VISIT
ПУНКТИ. ПОЧНІТЬ З ДУБЛІНА:
ВІН КОМПАКТНИЙ, МИЛИЙ І
ДУЖЕ ДУШЕВНИЙ, ЗАПЕВНЯЄ
BAMBARBIA-TV.
ІСТОРИЧНІ РЕПЛІКИ
Знайомство зі столицею Ірландії
варто розпочинати з відвідин
найстаріших і найвеличніших
споруд – від Cобору Святого Патрика пішки пройти до Собору
Христа і далі набережною річки
Ліффі вирушити до історичного
центру міста. Коли до програми входитиме відвідання Музею
лепреконів, зважте: якщо ви не
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БЛИЖЧЕ ДО ПРИРОДИ
У Фенкс-парку розваги знайдуться
для всіх. Тут можна зблизька побачити оленів і зробити розкішні
зйомки, поблукати дібровами, пограти у футбол, влаштувати пікнік
та відвідати зоопарк, мешканці
якого живуть вільно, без кліток.
Надзвичайно популярною для променадів серед місцевих жителів і
туристів стала місцина біля старого маяка Пулбег. Він побудований
у 1786 році й спочатку працював
на потужності всього лише однієї
свічки. Підійти до нього можна під
час відливу, прогулюючись трикілометровим пірсом. Якщо ж ви
прагнете ще більше вражаючих
красот, варто орендувати автомобіль та проїхати до скель Мохер –
однієї з must see локацій Ірландії.
Ці кам’яні брили на березі Атлантичного океану змушують відчути
неймовірну потужність природних
сил та вирування життя.

А ЯК ЖЕ БЕЗ JAMESON?
досконало володієте англійською
й не фанатієте від цих міфічних
створінь, буде не надто цікаво.
99% екскурсії – це розповідь про
казкових персонажів, а власне
експонатів там геть мало.
Якщо про лепреконів ви чуєте
вперше в житті, та й традиційні
екскурсії вас не надто цікавлять,
пізнати стародавній Дублін можна інакше. Любителям бурхливих

веселощів, імовірно, сподобається
The Brazen Head – найстаріший
паб Ірландії, історія якого тягнеться аж з 1198 року! Відвідини
цього паба – чудова ідея для охочих пройнятися духом Середньовіччя та скуштувати вишукані
страви й фірмові напої: паб славиться унікальною колекцією ірландського віскі, джинів, горілок з
різних куточків світу.

У гостях у легендарного напою – в
музеї-віскікурні – затишно, стильно та атмосферно. Вхідний квиток
передбачає дегустацію різних видів
aqua vita. Щиро радимо скушувати
також коктейлі – на знак пошани
до шляхетного алкоголю. Порадує
і вибір сувенірної продукції. Тут
можна купити в подарунок собі та
близьким корисні речі: шкарпетки,
головні убори, келихи, чохли для
ноутбуків, куртки та багато всьо-

го іншого – і звісно ж, сам віскі. Й
не забудьте отримати сертифікат
Jameson про те, що тепер ви його
амбасадор! Поціновувачі цього
бренда оцінять і позаздрять.

LET THE MAGIC IN
Вдосталь нагулявшись Дубліном,
можна вирушати й до інших міст
Ірландії. Зокрема, відвідайте чарівний Голвей, який віднедавна
отримав титул культурної столиці
Євросоюзу, разом із хорватською
Рієкою. Практика визначення таких
тимчасових «центрів» Європи існує
з 1985 року. За цей час ще два ірландських міста – Дублін та Корк –
встигли побувати володарями почесного титулу, і ось черга дійшла
до Голвея. Протягом 2020-го місто
зустрічатиме гостей численними
виставками, концертами, фестивалями та освітніми подіями. Лозунг
заходів, у перекладі з англійської
– «Впусти магію». У Голвеї вже запанувала чарівна атмосфера давніх
кельтських традицій у модерних
інтерпретаціях, тож мерщій вирушайте у подорож!

МІСТО НА ВОДІ
І на завершення лаконічного знайомства з Ірландією – неперевершений Корк, який ще кілька десятиліть
тому всерйоз нагадував Венецію: на
місці тутешніх вуличок і алей протікали повноводні канали. Топонім
«Корк», до речі, походить від слова
«corcach» (болото), та не переймайтеся: з трясовиною це казкове місто
пов’язує лише назва. До Корка туристи зазвичай їдуть, аби прогулятися вулицею Святого Патрика,
відвідати протестантський собор
Святого Фінбара та побачити на
власні очі легендарне Червоне Абатство. Втім, є й інші, не менш цікаві
пункти призначення. Гостям міста
неодмінно сподобається парк дикої
природи, де живуть понад сто видів
екзотичних тварин. Поціновувачі
прекрасного можуть насолодитися
шедеврами сучасного ірландського
мистецтва в галереї Кроуфорд-Арт.
А ще в Корку щоосені відбувається
відомий джазовий фестиваль, тож
якщо ви живете в ритмі джазу, можете вже зараз планувати свою подорож до колоритної Ірландії.

Як планувати свої маршрути, які вибирати готелі – дивіться на
каналі Bambarbia.TV. Наша команда подорожує 300 днів на рік,
щоб ви могли зробити правильний вибір і привезти з собою тільки
позитивні емоції та найяскравіші враження.

ВОЛОДИМИР МАРТИНЕНКО, ведучий каналу Bambarbia.TV
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«ЮРІЙ СКАНДАКОВ.
ПОВЕРНЕННЯ ФЕНОМЕНА»
НИНІ МАЛОЗНАНИЙ, ПРОТЕ НЕПЕРЕСІЧНИЙ ЛЬВІВСЬКИЙ МИТЕЦЬ ЮРІЙ
СКАНДАКОВ (1932–2007) НАЛЕЖИТЬ ДО ПОКОЛІННЯ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНСЬКОГО АНДЕГРАУНДУ 1960-Х РОКІВ – САМОБУТНЬОГО ЯВИЩА
ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ У ЧАСИ ТОТАЛЬНОЇ ЗАБОРОНИ. НИНІ ЙОГО
МИСТЕЦТВО – НА ВІСТРІ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ І ОСОБЛИВОГО ПОЦІНУВАННЯ.

В

ін творив небуденні
композиції, сповнені
пошуків новітніх форм
вислову, відображав у мистецтві
актуальні на той час теми, збагачував різножанровістю образотворчу культуру. Його роботи стали
справжніми шедеврами і свідками
культури неофіційного мистецтва
60–80-х років. І сьогодні справжні
поціновувачі прагнуть мати їх у
своїх колекціях.

Юрій Скандаков був багатогранно
обдарованою особистістю: живописець, графік, сценограф, дизайнер
і педагог. Він народився у селі Халізово Оренбурзької області (Росія), але фактично все його життя
пов’язане з Україною. Як він сам не
раз повторював, що вона для нього:
«Благодатная земля».
Художник закінчив відділення декоративного розпису Львівського
училища прикладного мистецтва
ім. І. Труша та відділення художнього текстилю Львівського дер-

жавного інституту декоративного
і прикладного мистецтва. Працював декоратором у Львівському
драматичному театрі; художником-модельєром і конструктором
у Львівському Будинку моделей;
художником-конструктором на
Львівському автобусному заводі
й у бюро технічної естетики на
Львівському телевізійному заводі.
Тривалий час був викладачем і
завідувачем кафедри художнього
текстилю у Львівському державному інституті прикладного та
декоративного мистецтва; згодом –
викладав живопис.
Юрій Скандаков – учасник обласних, всеукраїнських, всесоюзних та міжнародних художніх
виставок, у тому числі у Вірменії
(1971), Польщі (1980), Іспанії (1981) та
Угорщині (1983). Серед його найвідоміших творів: «Оголена на тлі

АВТОПОРТРЕТ БІЛЯ ДЕРЕВ 1963, папір, гуаш 45х94
міста», «Толока», «Двоє в місті»,
«Пара в місті», «Живий тунель»,
«Чаклунка», «Рання абстракція»,
«Соняшник», «Творчість», «Ранок»,
«Самотня прогулянка», «Обрізані
дерева», «Любовний трикутник»,
«Червоний силует», «Люблю», «З
роботи», «Купання», «Політичний»,
«Ню. Погляд у майбутнє», «Жіноча
абстракція», «Ню. Двоє», «Нескорений» та ін.
Та все ж в історію українського
мистецтва Юрій Скандаков увійшов більш відомий як живописець
і графік. Його творча спадщина

налічує понад тисячу творів у різноманітних графічних техніках:
гуаші, темпері, акварелі, пастелі та
оригінальній – змішаній авторській
манері. Здебільшого – це портрети,
пейзажі, натюрморти, сюжетні картини, ню та абстракції. Портретний
живопис художника вирізняється
зображенням його друзів і знайомих за роботою, на дозвіллі або
їхнім ставленням до тієї чи іншої
професії. Абстракцією він почав
цікавитися ще з ранніх років творчого сходження. В його мистецькій
спадщині варті уваги такі яскраві
приклади андеграундної нефігурації, як «Рання абстракція» (1963),
«Червоний силует» (1965), «Абстракція та ню» (1990) та ін.
Тонко відчуваючи людську душу
і переживання, митець майстерно відтворював ці почуття у серії
сюжетних картин – різнобарв’я
колористичної культури простежується у циклі його натюрмортів та
пейзажів. Крім того, до нас дійшла
чимала кількість творів майстра з
оголеними жіночими постатями.
Любов до жінки в усіх її проявах
відтворилась у них найповніше і
найдосконаліше. Це різноманітність
настроїв, поз, психологічних образів та антуражу.

ТА,ЩО БІЖИТЬ ПО ХВИЛЯХ 1976, папір, змішана техніка 57х91
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ОГОЛЕНА НА ЧЕРВОНОМУ ФОНІ 1972, папір, пастель 65х84

ДВОЄ В МІСТІ 1960, папір, пастель 45х35

Володимир ПЕТРАШИК,
кандидат мистецтвознавства

ЧЕРВОНИЙ СИЛУЕТ
1965, папір, авторська техніка 84х57

ПОБАЧИТИ ШЕДЕВРИ
АНДЕГРАУНДНОГО
ХУДОЖНИКА
ГЛЯДАЧ ЗМОЖЕ НА
РЕТРОСПЕКТИВНІЙ
ПЕРСОНАЛЬНІЙ ВИСТАВЦІ
«ЮРІЙ СКАНДАКОВ.
ПОВЕРНЕННЯ ФЕНОМЕНА»,
ЯКА ПРОЙДЕ У
ШОКОЛАДНОМУ БУДИНОЧКУ
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ
РОСІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА
У КИЄВІ В СЕРПНІ-ВЕРЕСНІ
ЦЬОГО РОКУ. ТОЖ НЕ
ПРОПУСТІТЬ ВІДКРИТИ
ДЛЯ СЕБЕ ЗАВОРОЖУЮЧИЙ
СВІТ МАЕСТРО ЮРІЯ
СКАНДАКОВА!
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UA Олесю, Ви – випускниця Ки-

Зірку балету гостинно
приймає київський
Premier Palace Hotel.
Kyiv Premier Palace
Hotel hospitably hosts
the ballet star.

МОВОЮ ТАНЦЮ
UA

EN

ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ У НАЦІОНАЛЬНІЙ
ОПЕРІ УКРАЇНИ З АНШЛАГОМ ПРОЙШОВ
ЛЕГЕНДАРНИЙ БАЛЕТ «ЖIЗЕЛЬ» З ОЛЕСЕЮ
ШАЙТАНОВОЮ, ПРИМОЮ ЛИТОВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО БАЛЕТУ. ЗНАЙОМИМО З
ЗІРКОЮ СЦЕНИ БЛИЖЧЕ.

TO CELEBRATE THE SAINT VALENTINE’S DAY, THE
NATIONAL OPERA HOSTED THE LEGENDARY BALLET
“GISELLE” IN A FULL HOUSE. OLESIA SHAITANOVA,
THE PRIMA OF THE LITHUANIAN NATIONAL BALLET,
WAS THE STAR OF THE EVENING. LET US GET TO
KNOW THE BALLET QUEEN BETTER.
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Фото Олександра Злуніцина

THE LANGUAGE OF DANCE

ївського хореографічного
училища, були солісткою столичного балету. А як і коли потрапили до Литовської опери?
Так, 2013 року я закінчила училище
і почала працювати в Національній
опері України під керівництвом
мого педагога, народної артистки
України Алли Лагоди. За три роки
ми підготували з нею практично
весь класичний балетний репертуар і, чесно кажучи, вже хотілося
чогось нового. Тож коли мені зателефонував директор балетної трупи Литовського театру Кшиштоф
Пастор (він керує також балетною
трупою Варшавського театру та
є запрошеним хореографом Het
National Ballet в Амстердамі) і запитав, чи зможу я екстрено замінити
травмовану балерину на прем’єрі
балету «Дон Кіхот» – я погодилася. А вже наступного дня після
прем’єри отримала пропозицію
залишитися на посаді прими-балерини Литовської балетної трупи.
Ви прима вже чотири сезони –
у яких спектаклях задіяні?
У всьому балетному репертуарі, і це
дуже цікаво – втілювати себе у різних жанрах. Наприклад, я танцюю у
класичних постановках «Лебедине
озеро», «Спляча красуня», «Корсар», і так само – в модерних виставах: «Ромео і Джульєтта», «Процес»
за мотивами Кафки, Forever and
one day у постановці ізраїльського
хореографа Іцика Галілі, «Чудесний
мандарин» – це балет, поставлений
для мене.
Ви виступаєте з багатьма
відомими партнерами-танцівниками. Робота з ким виявилася для Вас найцікавішою?
Кожне партнерство було унікальним. Дякувати Богу, мені пощастило виступати з найталановитішими
артистами нашого часу, і я навіть
не можу виділити когось окремо. Та все ж одним із найбільших
подарунків долі вважаю зустріч з

EN Olesia, you are a graduate of

Kyiv Choreographic College and
were a principal dancer of the
capital ballet.  How and when did
it happen that you made your way
to the Lithuanian Opera?
In 2013, I graduated from the college
and started working with the National
Opera of Ukraine under the supervision of my tutor, the national artist
of Ukraine Alla Lahoda. Within three
years, we prepared almost complete
classic ballet repertoire, and, frankly
speaking, I was seeking for something
new. Therefore, when Krzysztof Pastor, the Director of the Lithuanian
Theatre ballet company, contacted me
I was pleasantly surprised. Krzysztof
Pastor is also the ballet company leader of the Theatre in Warsaw and is the
guest choreographer of Het National
Ballet in Amsterdam. He requested
me to urgently replace the injured
ballerina at the premiere of the “Don
Quijote” ballet — and I agreed. The
next day after the premiere, I received
the offer to hold the position of a prima ballerina of the Lithuanian ballet
company.
Being the prima for already four
seasons, what performances are
you engaged in?
In the whole ballet repertoire. It is
rather interesting for me to dip my
toe into various genres. For example, I’m taking part in the classical
performances “The Swan Lake”, “The
Sleeping Beauty”, “Le Corsaire” as well
as in the modern shows “Romeo and
Juliette”, “The Trial” by Kafka, “Forever
and a Day” in the Israeli choreographer Itzik Galili’s performance, “The
Miraculous Mandarin” is a ballet choreographed specially for me.
You have been performing with
many famous partner dancers.
Who was the most interesting to
work with?
Every partnership was exceptional.
Thanks goodness, I was lucky to collaborate with the most talented artists
of our time. And it is impossible to
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видатним танцівником Паризької опери «Гарньє»,
нині хореографом та директором трупи «Ла Скала»
Мануелем Легрі. Він ставив у Вільнюсі свою версію
балету «Корсар», і на тому етапі це була найважливіша для моєї кар’єри подія. Я побачила, наскільки
Мануель Легрі відданий професії, як він надихає нас.
І хоча процес підготовки був неймовірно важкий –
аби станцювати дві партії, я мусила буквально жити
в театрі, маючи лише 3 години на відпочинок, – я з
великою вдячністю згадую про цю співпрацю.
Ваша професія вимагає неабиякої витривалості. Як зазвичай проходить Ваш день?
Він розпочинається о 9.00, а о 10.00 я вже в балетному класі. Потім у мене мої сольні репетиції.
Залежно від кількості вистав та складності партій,
вони можуть тривати від 1,5 до 5 годин, з перервами
по 10 хвилин. Якщо готуємо прем’єру, я можу провести весь день у театрі. Коли ж маю лише балетний
клас і одну репетицію, у вільний час іду до спортзали. Я фанат пілатесу і дуже рекомендую бодай раз
спробувати позайматися на реформерах – це дуже
корисно для всіх, хто хоче бути здоровим!

EN

give prominence to someone apart. But still, the meeting
with the remarkable dancer of the French Opera Garnier, currently the choreographer and director of La Scala
company, Manuel Legris, is the gift of the destiny for me.
He staged his interpretation of the ballet “Le Corsaire” in
Vilnius, that became the most important event in my career
at that period of life. I observed how much Manuel Legris
dedicated to his profession, and he deeply inspired me. In
order to dance two actions, I had to literally live in the theatre, having only three hours for rest. Though the rehearsal
was extremely hard, I recall our collaboration with tremendous gratitude.
Your profession requires outstanding endurance.
What does your typical day look like?
It starts at 9 AM. At 10 AM I am already at the ballet room.
Then I have my solo practice. The performances can be
lasting from 1.5 to 5 hours with 10-minute breaks. If we get
ready for the premiere, I can spend the whole day in the
theatre. And if I have only a ballet lesson and a single practice, then I attend the gym in my free time. I am a true fan
of Pilates. I recommend to try reformers at least once since
it is highly useful for everyone keeping a healthy lifestyle!

Перша віце місіс Земна Куля 2018 Ірина Келлер з родиною

Вишуканий лляний одяг ТМ «Синій Льон»
від відомого українського дизайнера Ірини
Ковальової для особливих подій. Тільки
натуральні тканини, ідеальні лекала,
поєднання різноманітної вишивки з
мереживом підкреслюють індивідуальність
кожного і створюють неповторні образи з
елементами етностилю для всієї родини.

www sl-shop.com
facebook.com/pg/siniylyon
instagram.com/siniylyon
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м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 111А,
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юдина – частина світової
екосистеми, і від наших
повсякденних дій залежить майбутнє наступних
поколінь», – уважають
Андрій і Надія Черновіл
CHERNOVIL ART GALLERY
(Doha, Qatar.)

Artist
Andrii
Chernovil
Text
Nadiia
Chernovil

A
EN

ndrii and Nadiia
Chernovil, CHERNOVIL
ART GALLERY (Doha, Qatar)
believe that «A human
is part of the universal
ecosystem and his/her
daily actions predispose
the future of the
generations to come.»

Photo:
Lusia Sural

«FUTURE VISION», АБО
ПОДОРОЖ В АМЕРИКУ

FUTURE VISION OR A TRIP TO THE UNITED STATES

Н
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атхненний природними ландшафтами Америки (Каліфорнія, Невада, Юта, Аризона),
український художник Андрій (Абхінава) Черновіл, який нині проживає в Катарі, створив серію робіт,
присвячених еко-ідеї, розробив логотип і організував
виставку Sustainable Art exhibition Future Vision 2019 у рамках щорічного Тижня сталого розвитку Катару.
Ідея сталого розвитку об’єднала творчих людей з понад 17
країн. Учасники виставки сподіваються розширити екологічну свідомість, використовуючи мистецтво як засіб
навчання й критичного мислення. За допомогою різних
образів і художніх прийомів кожний художник прагне
створити альтернативне майбутнє для нашої Планети.

EN

I

nspired by America’s natural landscapes (California,
Nevada, Utah, Arizona), Ukrainian artist Andrii (Abhinava) Chernovil currently living in Qatar created
a series of works dedicated to an ecology idea, designed
a logo and organized Future Vision 2019 Sustainable Art
Exhibition within the framework of annual Qatar Sustainability Week.
This sustainability idea united creative people from more
than 17 countries. The exhibitors hope to expand environmental awareness by using art as a medium of education
and critical thinking. By means of various images and
artistic devices each artist aspires to create an alternative
future for our Planet.

МЕДІА-АРТ АНДРІЯ ЧЕРНОВІЛА
«ДОХА – ТІНЬ ВЕЛИКОГО ДЕРЕВА»

MEDIA ART «DOHA – THE SHADOW OF A BIG
TREE» BY ANDRII CHERNOVIL

Легенда розповідає, що Доха – столиця сучасної держави Катар – свою назву дістала на честь величезного дерева Дох, що раніше росло в цьому регіоні та
створювало захисну тінь для всіх, хто тут жив або
подорожував, відпочиваючи в оазі.

Legend has it that Doha – the capital of the modern state
of Qatar – got its name from ad-dawha, a big tree that
earlier grew in this region and brought a protective shadow for all those who lived or traveled there and had a rest
in this oasis.
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ПОЇЗДКА В АМЕРИКУ

JOURNEY TO AMERICA

Під час подорожі по США ми часто згадували епізод
телепортації із фільму «Гостя з майбутнього», де герої
входили в різні двері й опинялися в інших місцях, а
іноді навіть на інших планетах, раніше не звіданих, у
міру небезпечних, але неймовірно красивих.

During the trip across the US we often remembered the
episode of teleportation from Guest From The Future, a
Soviet TV miniseries, where heroes entered through different doors and found themselves in other places and
sometimes even on other planets, earlier unexplored,
rather dangerous, but incredibly beautiful.

МИ НА МАРСІ, АБО ВЕРХНІЙ КАНЬЙОН
АНТИЛОПИ
Уява радіє! Скільки квітів, відтінків, рефлексів, напівтонів... У певний момент здається, що ми в якомусь
мінливому світі, де форми й стани нестабільні. Люди
неначе вливаються і випливають, з’являючись і зникаючи в химерних «кімнатах» каньйону. То ось де
черпають натхнення художники, мультиплікатори і
сценаристи!
Долина Смерті: найнижча точка Північної Америки.
Назва долини мовою індіанців означає «кам’яна фарба» і пов’язана з долиною як із джерелом фарби на
основі червоної вохри.

SEQUOIA NATIONAL PARK
Секвоя Парк – одна з найцікавіших природних
визначних пам’яток на західному узбережжі Америки.
Щорічно сюди приїжджає кілька мільйонів туристів,
щоб подивитися на велетенські секвої, які ростуть
тільки в США.
Особливо популярний Генерал Шерман – найбільше
(за об’ємом деревини) дерево на Землі.

WE ARE ON MARS OR UPPER ANTELOPE
CANYON
The imagination rejoices! So many flowers, tints, reflexes,
halftones… At a certain point it seems that we are in some
inconstant world where shapes and states are not stable.
It seems as if people flow in and out appearing and disappearing in fanciful “rooms” of the canyon. This is where
painters, animated cartoon artists and scriptwriters draw
inspiration!
Death Valley: the lowest point in North America
In a language of American Indians, the name of the valley
means “rock paint” and refers to the valley as a source of
red ochre paint.

SEQUOIA NATIONAL PARK
Sequoia Park is one of the most interesting natural landmarks on the west coast of America. Every year several
million tourists come there to see giant sequoias growing
only in the USA.
Exceptionally popular General Sherman is the largest tree
on Earth (by volume).
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CODEKY:
CODEKY:
КОД СУЧАСНОГО CODE OF
МИСТЕЦТВА CONTEMPORARY ART
UA

ПРОЕКТ CODEKY.ART – УНІКАЛЬНА
ПЛАТФОРМА, ЯКА ДАЄ ЗМОГУ МИТЦЯМ
РІЗНИХ НАПРЯМІВ ПРЕЗЕНТУВАТИ
СЕБЕ, ЗНАЙТИ АУДИТОРІЮ Й
КОМЕРЦІАЛІЗУВАТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ.
ВІН ВІДКРИВАЄ ЧИМАЛО ПЕРСПЕКТИВ
ЯК ДЛЯ МАЙСТРІВ, ТАК І ДЛЯ БІЗНЕСПАРТНЕРІВ З УСІЄЇ ЄВРОПИ.

UA

Партнерки Яна Дубініна
та Юлія Ковальова разом
розвивають онлайнплатформу CodeKY.ART. Автор
мистецької платформи Юлія
Ковальова переконана,
що проект надає чудову
можливість тим, хто знає
Україну лише з новин,
побачити її потенціал і
переконатися, що наша
держава – креативна,
талановита й прогресивна.

EN

CODEKY PROJECT IS A UNIQUE PLATFORM
THAT HELPS ARTISTS IN DIFFERENT
FIELDS INTRODUCE THEMSELVES, FIND
THE AUDIENCE AND COMMERCIALIZE
THEIR ACTIVITIES. IT CREATES
OPPORTUNITIES TO BOTH ARTISTS AND
BUSINESS PARTNERS FROM ALL EUROPE.
UA

EN

EN

ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ

AMPLE OPPORTUNITIES

Міжнародна платформа сучасного мистецтва www.
CodeKY.ART – зручний і доступний європейський
market-place, де художники, скульптори, декоратори,
дизайнери та всі творці прекрасного з України та інших європейських країн можуть розпочати власний
online-бізнес: відкрити на сайті особистий бізнес-кабінет та пропонувати свої витвори на продаж, презентувати себе онлайн. Для цього достатньо лише зробити
якісні фотографії та чіткий опис робіт – і можна починати! Також автори можуть вести власні блоги на плат-

International contemporary art platform www.CodeKY.
ART is an easy-to-use and accessible European
market-place, where artists, sculptors, decorators,
designers and all beauty-creators from Ukraine and
other European countries may start their own online
business: open personal account at the website and
offer their works for sale, present themselves online.
Just make quality photos and distinctive description
of the works and you may start! Authors can also keep
personal blogs at the platform and share with audience
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Partners Yuliia Kovalova
and Yana Dubinina together
develop the online platform
CodeKY.ART. The author of the
art platform Yuliia Kovalova
is sure that the project gives
an excellent opportunity for
those, knowing Ukraine only
from the news, to observe the
potential of the country and
make certain that it is creative,
talented and progressive.

UA

EN

формі й ділитися з читачами своїм
баченням сучасного мистецтва –
вільно, але з певною модерацією.
Платформа приймає роботи як
відомих митців, так і початківців.
Розміщення коштує 1,5% від вартості
виставленої роботи у квартал. Для
студентів творчих спеціальностей діє знижка 50%. Проект www.
CodeKY.ART не бере участі в продажу, а лише надає менеджмент, СЕО,
рекламну підтримку й допомагає
авторам знайти аудиторію – покупців, колекціонерів та меценатів.
Колекціонери зможуть продати тут
свої колекції та доповнити їх новими роботами.

their own perception of the
modern art – freely, but with some
moderation.
The platform is available for both
famous artists and new-comers.
The cost of the placement amounts
to 1.5% of the price for the exhibited
work in three months. 50% discount
is available for students of art
studies. The project www.CodeKY.
ART doesn’t take part in sales. It
only provides with management,
CEO, advertising support and helps
the authors find the audience –
buyers, collectors and benefactors.
Collectors can sell their collections
here or add some new masterpieces.

ВИГІДНА СПІВПРАЦЯ

BENEFICIAL COOPERATION

На платформі діє партнерська
програма. Головна мета CodeKY.
ART щодо українських партнерів –
об’єднати навколо ідеї підтримки
та розвитку сучасного мистецтва в
Україні та світі компанії-партнери з
різних країн багатьох сфер діяльності. Одним з проектів партнерства
та благодійності CodeKY.ART планує
впровадити студентський арт-конкурс онлайн. Переможці отримають
гранти на поїздки за кордон на
майстер-класи відомих митців Великої Британії, Франції, Німеччини,
США. Програма здійснюватиметься
спільно з міжнародними університетами та академіями мистецтв.
За підсумками цього конкурсу раз
на рік відбуватиметься VR-виставка українських
студентів-переможців конкурсу, а також
студентів інших
європейських
країн. Партнерська програма
дозволяє авторам CodeKY
залучати меценатів і спонсорів
до реалізації
їхніх арт-проектів.

There is a partner program at the
platform. The main mission of
CodeKY.ART for Ukrainian partners –
is to unite companies-partners from
different countries and from various
fields around the idea of support of
contemporary art in Ukraine and
world-wide. As one of the projects
of partnership and charity, CodeKY.
ART plans to launch the online student art-competition. The winners
will be awarded with grants to travel
abroad to participate in workshops
of famous artists in Great Britain,
France, Germany and the USA. The
program will be implemented in cooperation with international universities and academies of arts. Following the results of the competition,
the VR-exhibition
of the Ukrainian
students-winners
and also students
from other European countries
will take place
once a year. The
partner program
allows CodeKY
authors to involve
benefactors and
sponsors in the
implementation of
their art projects.
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ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ
РЕЛАКС FASHIONABLE RELAXATION
UA

М

іжнародна мережа Small Luxury Hotels of the World об'єднує
понад 500 готелів у 80 країнах, що пропонують унікальний
індивідуальний підхід, який залишає незабутні враження.

HOTEL LE CEP

EN

Т

he Small Luxury Hotels of the World international network
unites more than 500 hotels in 80 countries, offering unique and
personalized approach that leaves an unforgettable impression.

AKARYN HOTEL GROUP

(Франція / France)

(Таїланд / Thailand)

UA

Цей 5-зірковий готель розмістився в центрі середньовічного міста Бон, у столиці Бургундських
вин. Власники готелю – родина Бернар – дбайливо
оберігають традиції помістя, внесеного до списку
національних історичних пам’яток. Комплекс XVI
століття налічує 65 номерів, з яких 29 люксів, назви
яких – різні сорти вина. До послуг гостей ресторан
французької кухні Loiseau des Vignes, що має зірку
Michelin, фітнес-зала та SPA-центр, номінований
на звання кращого у Західній Європі.

UA

Анчаліка Кейканакорн – засновниця унікальних
екоготелів у Таїланді, що входять до мережі Small
Luxury Hotels of the World, – пропонує поринути у
відпочинок серед незайманої природи, повністю
відмовившись від пластику. Серед них – Aleenta
Phuket–Phang Nga Resort & SPA з 69 розкішними
номерами, віллами, ресторанами та SPA-центром.
А поціновувачі йоги, пілатесу та серфінгу напевно
високо оцінять готель Akyra Beach Resort Phuket з
58 затишними номерами.

EN

This 5-star hotel nested in the center of medieval city
Beaune, in the capital of Burgundy wines. The hotel
owners – Bernard family – carefully preserve traditions of the estate put on the list of national historic
landmarks. The complex of the XVI century consists
of 65 rooms, 29 of which are deluxe suites named after different wines. Guests may enjoy the services of
French Michelin-starred restaurant Loiseau des Vignes, fitness facility and spa center nominated for the
Best Spa Retreat of Western Europe.

EN

Anchalika Kijkanakorn, a founder of unique
eco-friendly hotels in Thailand, being a part of Small
Luxury Hotels of the World, suggests that you immerse yourself in the vacation amid the pristine
nature and at the same time completely refuse single-use plastic. Among these hotels, there is Aleenta
Phuket–Phang Nga Resort & SPA with 69 luxury
rooms, villas, restaurants and a spa center. Lovers of
yoga, Pilates and surf will definitely appreciate Akyra
Beach Resort Phuket with 58 cozy rooms greatly.
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ІНТЕРВ'Ю INTERVIEW

CROSSFIT:

КУЛЬТ ТІЛА ПО-АМЕРИКАНСЬКИ
ІЗ ПОЧАТКОМ 2000-Х
CROSSFIT НАБУВ НЕАБИЯКОЇ
ПОПУЛЯРНОСТІ. І НЕ ДИВНО,
АДЖЕ ЦЕЙ ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД
ДАЄ ЗМОГУ ДОВОЛІ ШВИДКО
СТВОРИТИ АТЛЕТИЧНУ ФІГУРУ
ТА ЗМІЦНИТИ СВОЄ ЗДОРОВ’Я.
ПРО ТЕ, ЯК З’ЯВИВСЯ ЦЕЙ
ФІТНЕС-НАПРЯМ ТА ПРО ЙОГО
АКТУАЛЬНІСТЬ СЬОГОДНІ
РОЗПОВІДАЄ СЕРТИФІКОВАНИЙ
ТРЕНЕР CROSSFIT, ЗАСНОВНИК І
ДИРЕКТОР МЕРЕЖІ СПОРТКЛУБІВ
DOG & GRAND CROSSFIT
ВАЛЕНТИН ЛИТВИНЧУК.
Валентине, розкажіть, будь
ласка, як виник кросфіт.
Справжнім його творцем вважають
Грега Гласмана – американського
спортсмена з Каліфорнії. Професійний гімнаст у минулому, він
зрозумів, що програма тренувань
у більшості спортклубів досить
примітивна, тож узявся розробляти власну і практикувати її у фітнес-залах, де сам працював. Через
таку самодіяльність Грега звільнили з кількох спортклубів, проте це
не зупинило його.
Він почав активно розвивати
власну методику тренувань та
проводив перші заняття для американських спецслужб, що мало
неабиякий успіх. Тож 1995 року
Грег відкрив власний спортклуб
CrossFit Santa Cruz та створив
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Як вважаєте, чому цей напрям набув такої популярності спочатку в США, а потім і
у нас?
Тому що CrossFit – це спосіб комунікації. Американці більшість часу
проводять на роботі – їм насправді
бракує спілкування. Тож ті, хто не
прагне бути професійним атлетом
та завойовувати медалі, приходять
до спортзалів. І не лише для того,
аби мати гарне тіло, а й щоб знайти наставника, який надихатиме
на нові звершення, знайти нових
друзів або просто поспілкуватися
з однодумцями та відволіктися від
буденності. Тепер у нас це також
не просто заняття, це здоровий рух
спільноти за інтересами.
Скажіть, кому найбільше підходить кросфіт?
Цей напрям – універсальна методика тренувань, яка буде до
вподоби усім, хто хоче зміцнити
здоров’я, стати сильним та витривалим. До речі, помилково

сайт, де публікував ефективні
програми тренувань для аматорів.
Згодом його методика набула шаленої популярності. І через бажання багатьох спортсменів із США,

Канади та навіть Європи отримати сертифікат CrossFit Грег Гласман вирішив запатентувати свою
справу. І це працює – сьогодні у
світі понад 12 000 кросфіт-клубів.

думають, що кросфіт – чоловічий
напрям. Нині він став дуже популярним серед жінок, які прагнуть
за короткий час отримати струнку фігуру, покращити гнучкість
та координацію свого тіла. Загалом кросфіт підходить зайнятим
людям, з динамічним ритмом
життя, які не хочуть довго чекати
ефекту від занять. Їм важливо,
щоб за годину тренувань можна
було покращити фізичні показники та емоційно перезавантажитися.
Зважаючи на інтенсивність
навантажень, чи існують вікові обмеження?
Ні. У наших залах займаються як
зовсім юні ентузіасти, так і люди
поважного віку, із дбайливими
наставниками. Наші тренери розробляють індивідуальну програму
занять для кожного члена клубу,
завдяки чому вже через місяць-два
регулярних тренувань ви побачите
помітний результат.

«НАША МЕРЕЖА
СПОРТКЛУБІВ
DOG & GRAND CROSSFIT
РОЗРАХОВАНА ДЛЯ
ЗАНЯТЬ УСІЄЇ СІМ’Ї,
ТОЖ СТВОРЮЄМО
МАКСИМАЛЬНО
КОМФОРТНІ УМОВИ
ДЛЯ КОЖНОГО
СВОГО КЛІЄНТА».

Розкажіть про команду наставників спортклубів DOG &
Grand CrossFit. Які основні вимоги до їх кваліфікації?
У наших залах проводять заняття
лише сертифіковані фахівці –
призери офіційного Чемпіонату
України з кросфіту та інших міжнародних турнірів. Усі тренери
обов’язково проходять спеціальні
курси у нашій Школі тренерів. Після успішного складання іспитів
можна отримати сертифікат на 5
років. Потім треба повторно захищати своє право тренувати або
підвищувати кваліфікацію.
Чи існує якийсь майданчик для
змагань із CrossFit?
Так. Удосконалювати власну май
стерність та надихати інших своїми
досягненнями спортсмени мають
можливість на міжнародному турнірі CrossFit Games. Перші Ігри відбулися 2007 року за участю майже
70 атлетів, а 2012-го їх було вже
69 000! Україну на змаганнях успішно представляли Олександра Шкалевенко та Ганна Алмазова. Зараз
абсолютним лідером серед вітчизняних атлетів дівчат є моя учениця
Мар’яна Федоренко.
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КОУЧИНГ:

СВІТОГЛЯД ЛІДЕРІВ

ПАРТНЕРИ PARTNERS

CoachingUP

International University
of Coaching Development

ЯК СТАТИ НАТХНЕННИКОМ І
НАВЧИТИСЯ ВЕСТИ ІНШИХ
ЗА СОБОЮ? ВІДПОВІДЬ
ДАЄ КОУЧИНГ – СИСТЕМА
ПРИНЦИПІВ ТА ПРИЙОМІВ,
ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ
РОЗКРИТИ ПРИХОВАНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ
ТА ЕФЕКТИВНО
РЕАЛІЗУВАТИ ЙОГО.

ПРОФЕСІЯ XXI СТОЛІТТЯ
Щоб популяризувати нове ремесло, 25 років тому батько персонального коучингу Томас Дж.
Леонард створив Міжнародну
Федерацію Коучингу (International
Coach Federation – ICF). За час
свого існування організація стала
провідною світовою спілкою, яка
проводить навчання та сертифікує майбутніх наставників. Нині
Федерація налічує понад 36 000
членів, і їх кількість постійно
зростає. ICF представлена 134 відділеннями, які працюють у 62 країнах світу, об’єднуючи справжніх
професіоналів, котрі прагнуть
постійного самовдосконалення.

К

оучинг – партнерство
з клієнтами у творчому та стимулюючому
роздуми процесі, що надихає їх на
максимізацію їхнього особистого та професійного потенціалу.
Як професійний напрям коучинг
сформувався у 90-х роках ХХ століття, й нині це поняття широко
застосовується у найрізноманітніших сферах.

МЕТОДИКИ АКТИВАЦІЇ
Основне завдання коучингу – розвиток професійних та особистісних якостей людини. Яким саме
шляхом слід рухатися до досягнення своєї мети – це вирішує сама
людина. А завданням коуча є створення сприятливих умов на цьому
шляху.
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ЗАЗВИЧАЙ КОУЧИНГ ПОДІЛЯЮТЬ НА ДВА НАПРЯМИ:
Корпоративний коучинг – партнерство коуч-тренера з клієн-

том, яке дає можливість максимально реалізувати творчий, особистісний
та соціальний потенціал. У цьому випадку командна робота обох зорієнтована на основні цілі та завдання компанії, в якій працює клієнт. Будучи
застосовуваним до професійної сфери, коучинг допомагає сформувати нові
моделі поведінки, які дають змогу підвищити ефективність бізнесу, досягти успіхів у кар’єрі, забезпечити результативне партнерство з колегами.

Індивідуальний
коучинг.

Тут головне завдання фахівця – допомогти клієнту досягти
особистих цілей у житті. Клієнт
відпрацьовує усі життєві ситуації,
знаходить оптимальний вихід із
них та визначає найкращі для
себе шляхи подальшого розвитку
і самовдосконалення.

А у квітні 2019 року був заснований Міжнародний університет
розвитку коучингу (International
University of Coaching
Development), де всім охочим допомагають пізнати та опанувати
мистецтво коучингу. Спочатку в
Університеті лише готували коучів до міжнародної сертифікації
ICF. Та згодом, зважаючи на популярність цієї професії у світі, навчальні програми були розширені
й адаптовані відповідно до побажань тренерів-початківців. Учасники курсу не лише знайомляться
з основами коучингу за міжнародними стандартами, а й вчаться
бути лідерами і використовувати
у своїй діяльності ефективні методи комунікації.

ЗАГАЛОМ ПРОГРАМА
ОСВІТНЬОГО КУРСУ
РОЗРАХОВАНА НА:
Керівників, які прагнуть
розвинути лідерські якості та
освоїти нові тенденції в побудові
та управлінні командою.
Практикуючих коучів, які хочуть
вдосконалитися та отримати
міжнародну сертифікацію IСF.
HR-фахівців, які прагнуть
удосконалити власну
майстерність у доборі та
навчанні персоналу.
Внутрішніх тренерів компаній,
які впроваджують нові підходи
в організації своєї діяльності.
Майбутніх фахівців, які обрали
професію коуча.
Детальніше:
https://coachingup.university

ВСЕСВІТНЄ ВИЗНАННЯ
Запровадження Федерацією
Коучингу єдиної акредитаційної системи дозволило
здійснювати навчання за
міжнародними стандартами
у відомих університетах США.
Так, нову дисципліну успішно
викладають в Університеті
Пенсільванії, в Техаському
університеті (Даллас), в
університеті Святого Томаса
(Міннесота) та Університеті в
Маямі.
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ЗА ЛАШТУНКАМИ
П’ЯТИЗІРКОВОГО
УСПІХУ

BEHIND THE SCENES OF SUCCESS

Д

арувати найкращі емоції – саме в цьому полягає місія людей,
які працюють у сфері гостинності. І це вимагає значних інтелектуальних інвестицій: безперервного навчання, всебічної аналітики,
уважного прорахунку наперед, – розповідає генеральний менеджер
готелю InterContinental Kyiv Артем ПРИХОДЬКО.
UA Пане Артеме, як Ви вважаєте, репутація бренда –

з чого вона складається?
Насамперед це відповідність міжнародним стандартам
InterContinental Hotels Group – коли ми зустрічаємо представників дипломатичного сектору або корпоративного
сегмента, кожен із гостей може переконуватись у незмінній якості сервісу. Відіграє роль і соціальна відповідальність компанії, зокрема – її репутація як роботодавця. Гість буде щасливим тільки тоді, коли буде щасливим
співробітник. Тож ми колосальну увагу приділяємо добору, навчанню та мотивації персоналу.
Система навчання – на що вона орієнтована?
Схема тренінгів, розроблена спеціально для бренда
InterContinental Hotels & Resorts, є багаторівневою – від
навчання безпосередніх обов’язків на рецепції, в ресторані до розвитку лідерських якостей менеджерів та
вміння вирішувати конфлікти. Попри шалений ритм
роботи з вимогливими клієнтами, іноді потрібно вміти
відсікти емоції та зрозуміти, що спровокувало напруження. А щодо непорозумінь із гостями, то найголовнішим є вміння побачити ситуацію очима клієнта і зреагувати максимально гнучко.
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T

he mission of the hospitality industry is to bring positive
emotions. It requires considerable intellectual investments,
such as continuous training, comprehensive analytics, careful
calculation in advance, says Artem PRYKHODKO, General
Manager at InterContinental Kyiv.

EN Mr. Artem, what is the brand reputation for you?
First of all, it is an accordance of InterContinental Hotels Group with the international standards. When we
host diplomatic or corporate representatives, every
guest can be sure of the constant quality of services provided. Corporate social responsibility of the company
also plays an important role, in particular, its reputation
as an employer. Happy employees equal happy guests.
That’s why we pay extra attention when recruiting,
training and motivating our employees.

What is the focus of the training program?
InterContinental Hotels & Resorts have their own
customized range of workshops. It includes learning
direct responsibilities for the front desk and restaurant employees, developing leadership and managing
conflict skills. Despite the extreme work rhythm and
dealing with demanding clients, sometimes you need
to be able to cut off emotions and understand what
triggered the tension. If there is any miscommunication, the most important is the ability to look at the
situation through the customer’s eyes and to react as
flexibly as possible.

UA Усі відгуки клієнтів надходять безпосередньо до

EN You receive all customer reviews. Do you always

Вас. Завжди тримаєте руку на пульсі?
Так. Більше того, вважаю, що наше завдання – не лише
проводити роботу над помилками, дослухаючись до відгуків, а й рухатися на випередження, передбачати всі
побажання. Саме тому я намагаюся якнайбільше часу
проводити в лоббі, в ресторанах (у нас, до речі, найбільша
їх кількість серед п’ятизіркових закладів Києва) – там, де
можна безпосередньо відчувати атмосферу, яка панує в
готелі. Бо ж готельєр – насправді, це не професія, це частина життя. Можливо, десь є готелі, якими можна керувати дистанційно, перебуваючи в офісі з 9.00 до 18.00, та
мені самому не хотілося б жити в такому місці J

have the upper hand in this matter?
I do. More so, I am sure that we have to not only work
on mistakes but to listen to customers’ feedback, be
proactive and anticipate their wishes. Thus, I try to
spend as much time as possible in the lobby of the
hotel, restaurants (by the way, we have the largest
number of them among Kyiv five-star establishments).
It is there you can feel the atmosphere that prevails in
the hotel. Because a hotelier is not a mere profession,
it’s part of life. There may be some remote-controlled
hotels with fixed office hours from 9am to 6pm. But I
wouldn’t want to work in such a place myself. J

Прагнучи піднести класичну luxury-концепцію на
ще вищий рівень, чи придивляєтеся до досвіду закордонних колег, чи шукаєте власних рішень?
І те, й інше. Таким чином прагнемо стати лідерами змін.
Наприклад, одним із нещодавніх дуже успішних нововведень стало урізноманітнення меню сніданків та страв у
цілому, що задовільнять тих, хто
страждає на різні прояви алергії.

Driven by the idea to upscale the concept of
luxury, do you draw on the experience of the
foreign colleagues or look for own solutions?
I do both. This way we work for becoming the change
leaders. For example, one of the recent very successful
innovations has been the diversification of the breakfast menu and meals in general for customers prone to
allergies.

Лідерських позицій дійсно
вдається досягти?
Схоже, що так. Згідно з опитуванням задоволеності серед
клієнтів, серед 33 європейських готелів мережі IHG,
InterContinental Kyiv посів ІІІ
місце – і ми дуже пишаємося
таким досягненням нашої команди.

KYIV.INTERCONTINENTAL.COM

Is it real to reach a
leading position?
Evidently. According to a
customer satisfaction survey,
among 33 European hotels of
the IHG network, InterContinental Kyiv took the third
place. We are very proud of
this achievement of our team.
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ПРАВИЛА ВИЖИВАННЯ
БІЗНЕСУ ПІД ЧАС КРИЗИ
2020 РІК ВИДАВСЯ НЕПРОСТИМ ДЛЯ БІЗНЕСУ.
ТА НЕ КВАПТЕСЯ СТАВИТИ ХРЕСТ НА ВЛАСНІЙ
СПРАВІ, АДЖЕ З БУДЬ-ЯКОЇ СИТУАЦІЇ МОЖНА
ЗНАЙТИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИХІД. КЕРІВНИК
ВІДДІЛУ PERFORMANCE-МАРКЕТИНГУ
UNISENDER НІКІТА ЯБЛОКО ЗАПЕВНЯЄ, ЩО
ЗАВДЯКИ СОЦІАЛЬНИМ МЕРЕЖАМ МОЖНА
ЗАВЖДИ ЗАЛИШАТИСЯ НА ПЛАВУ.

П

ропонуємо дієві поради, як розвивати свій
бізнес через інструменти соціальних мереж,
а саме – за допомогою таргетованої реклами
у Facebook та Instagram, використовуючи рекламний
кабінет Ads Manager.

Упізнаваність бренда та охоплення аудиторії.

Найчастіше потенційні покупці не обирають той чи
інший товар через необізнаність щодо пропозицій
компанії. За допомогою каналів соціальних мереж ви
можете зробити свій бренд упізнаваним, викликати
довіру в користувачів і збільшити продажі.

Трафік.

У сайта мало користувачів, а SEO та PPC коштують
надто дорого? Facebook та Instagram – ідеальне рішення: просто запросіть користувачів соціальних мереж
перейти за посиланням на ваш сайт.

Генерація користувачів.

Завдяки роботі професійних лідогенераторів можна
буквально у два кліки зібрати контакти необхідної цільової аудиторії – ви отримаєте email, номер телефону
та іншу інформацію про ваших потенційних клієнтів.

Зростання залученості.

Ви розробили власний мобільний додаток? Тоді активно мотивуйте користувачів соціальних мереж купувати
або встановлювати його в одне натискання на ваше
оголошення.
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Перегляди відео.

Навіть найкрутіший відеоролик має рекламуватися,
тож аби отримати перегляди саме вашої цільової аудиторії, використовуйте налаштування кабінету Facebook
Ads Manager.

Конверсії.

Прагнете отримувати фактичні продажі та оплати на
вашому сайті з соціальних мереж? Разом із конверсійними рекламними кампаніями – це реальніше, ніж
здається.

Продажі за каталогом.

Якщо ви власник Internet-магазину, це кращий спосіб
підвищити конверсію. Усі товари, переглянуті покупцями в мережі, будуть постійно «наздоганяти» їх, аж до
моменту фактичної покупки.

Відвідування offline-точок.

Ця рекламна кампанія з’явилася на FB порівняно
нещодавно й призначена для бізнесів,
які мають декілька торгових
точок. Реклама формується під
кожну точку й демонструється
аудиторії, найближчій до
конкретного місця.

Скориставшись
такими
простими
порадами і
грамотно
підібравши
мету своєї
рекламної
кампанії
в SMM, ви
отримаєте
максимум
продажів за
мінімальний
бюджет!

АВІАЦІЯ AVIATION

АВІАСПОЛУЧЕННЯ –
ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ

Д

ержавній підтримці аеропортів під час кризи – бути! У цьому
переконані більшість українців. Ці та інші дані було отримано під час всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного у червні соціологами компанії «Active Group».

ПІДТРИМКА АЕРОПОРТІВ
Чи повинна держава підтримувати аеропорти під час
кризи, коли авіаперевезення практично зупинилися?

ДОПОМОГА ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО
Майже три чверті (72%) опитаних громадян України вважають, що держава повинна підтримувати аеропорти
у період карантинних обмежень, коли авіаперевезення
фактично зупинились. У тому числі: 39,6% відповіли,
що держава точно має надавати підтримку, а 32,3% – що
держава, ймовірніше, має це робити. Протилежну точку
зору висловили 13% респондентів: імовірніше, не повинно бути державної підтримки аеропортів – 8%, а точно
не повинно – 5%. Не визначились із відповіддю 15% опитаних.
Також 80,5% українців уважають, що розвиток держави є
неможливим без якісного авіасполучення зі світом. 56,6%
респондентів сказали, що розвиток неможливий, 23,9% –
ймовірніше, неможливий. Є й інша, діаметрально протилежна позиція: 7,1% опитаних думають, що держава, ймовірніше, може розвиватися без якісного авіасполучення
зі світом, а варіант «точно може розвиватися» обрали
7,5%. Важко відповісти на поставлене запитання – 4,8%.

ПЛАНУВАННЯ АВІАПЕРЕЛЬОТІВ
Крім того, соціологи з Active Group дізнавалися в українців, чи планували вони цього року перельоти по Україні
чи за кордон. З’ясувалося, попри те, що інформація про
поширення коронавірусу у світі з’явилася вже в перші
місяці року, 26,1% опитаних встигли запланувати свої
авіаперельоти, 14,3% – імовірніше, планували; 12,3% українців, імовірніше, не планували кудись летіти, а 45,4% –
точно не планували. Не визначились щодо власних планів 2% респондентів.

39,6

32,3

8 5

15

%

АВІАСПОЛУЧЕННЯ ЗІ СВІТОМ

Чи можливий розвиток держави без якісного
авіасполучення зі світом?
7,6 7,1

23,9

56,6

Чи планували Ви цього року перельоти по Україні
або за кордон?
26,1

14,3 12,3

45,4

4,8 %

2%

УКРАЇНА – ЄС

Чи користувались Ви можливістю,
яку надав безвіз для поїздок до ЄС?
4,2

Так
Імовірніше так

66,3

33,7

%

Імовірніше ні
Ні
Важко
відповісти
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MR. GRILL:

СЕКРЕТИ
ПОПУЛЯРНОСТІ
НАШІ ПРОЕКТИ УСПІШНІ ЗАВДЯКИ ГОЛОВНОМУ
ПРИНЦИПУ: ВИГОТОВЛЯТИ ТАКІ ПРОДУКТИ, ЯКІ ЇМО
ВДОМА МИ І НАШІ ДІТИ, – ДІЛИТЬСЯ ДОСВІДОМ
ВІТАЛІЙ ВОЙТОВИЧ, ЗАСНОВНИК І ДИРЕКТОР ГРУПИ
КОМПАНІЙ PREMIER FOOD.
НОВА КУЛЬТУРА СПОЖИВАННЯ
Сьогодні Premier Food – національний лідер на ринку
food service. Та коли компанія у 2007 році лише починала продавати бургери і хот-доги на п’яти заправках
у Києві, в проект мало хто вірив. По-перше, в Україні
була відсутня культура споживання хот-догів, як, наприклад, в Америці; по-друге, у людей не було звички
їсти на автозаправних комплексах. Та стереотипи
вдалося зламати завдяки виробництву якісних сосисок із натурального м’яса та забезпечення ринку всім,
що необхідно для приготування найкращих бургерів і
хот-догів – від професійних грилів до універсальних
соусів. І досягнути лідерських позицій вдалося завдяки
команді, яка живе цінностями компанії.

ВИРОБНИЦТВО І ДОСТАВКА
За 12 років роботи компанією Premier Food було створено потужності, які забезпечують максимально високий
рівень сервісу:

Власний м’ясопереробний завод «Тульчинм’ясо»
виготовляє понад 7 000 тонн продукції на рік.
Повний логістичний комплекс, який працює за принципом
4PL та забезпечує спеціальний температурний режим -18,
дозволяє щоденно доставляти продукцію в будь-який
куточок країни.
У ДОРОЗІ, ВДОМА, НА ВІДПОЧИНКУ
Продукція Mr. Grill від Premier Food знайома усім, хто
хоч раз купував хот-доги на автозаправних комплексах
та в інших закладах сфери вуличного харчування. Пропозиції компанії доступні також на бортах літаків.
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7

млн

хот-догів і бургерів
на місяць
ПРОДАЄ PREMIER FOOD – І ЦЕ ДАЄ КОМПАНІЇ
ПІДСТАВИ СМІЛИВО ПРОГОЛОШУВАТИ СЕБЕ
ЕКСПЕРТАМИ У STREET FOOD!
Для поціновувачів американської кухні було відкрито
мережу ресторанів Mr. Grill Hotdogs&Burgers, яка дивує
відвідувачів унікальними хот-догами та бургерами,
приготованими за авторською рецептурою. А для того,
щоб кожен міг смакувати улюблені сосиски Mr. Grill
вдома, було прийнято рішення про продаж продукту в
роздрібних мережах.

ПАРТНЕРИ PARTNERS

ЛЮБОВ ДО СЕБЕ

LOVE YOURSELF
UA

СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ – ОСЬ
ЩО ЛЕЖИТЬ У НАШИХ ВЗАЄМИН ЗІ СВІТОМ
ТА ОТОЧУЮЧИМИ. АБИ ДОСЯГТИ ГАРМОНІЇ,
НЕОБХІДНО, НАСАМПЕРЕД, НАЛАГОДИТИ
СТОСУНКИ ІЗ САМИМ СОБОЮ, – АКЦЕНТУЄ
ЄЛИЗАВЕТА ПЕТРУШКО, ПРАКТИКУЮЧИЙ
ДИПЛОМОВАНИЙ ПСИХОЛОГ-ЕКОФАСИЛІТАТОР,
ЧЛЕН УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ,
CO-FOUNDER @PSYCHOLOGIST_COFFEE.

ПАРТНЕРИ PARTNERS

ЯК ЖЕ НАВЧИТИСЯ ТУРБУВАТИСЯ ПРО СЕБЕ?

BUT HOW TO LEARN TO TAKE CARE FOR OURSELVES?
UA

EN

Робіть вибір на свою користь. Не потрібно терпіти того ставлення
до себе, яке вас не задовольняє. Створюйте для себе сприятливі
умови, обирайте найкраще з доступного.

Choose in your favor. No need to swallow the attitude that
you don’t like. Create favorable conditions for yourself,
choose the best available.

Не порівнюйте себе з іншими. Пам’ятайте, що безхмарні,
безтурботні та радісні картинки, які демонструють соцмережі,
можуть бути не більш ніж ілюзією. Натомість ваші досягнення,
навіть найменші, є дійсно вагомими. І набагато ціннішими, ніж
час та енергія, витрачені на порівнювання та негативні думки.

Never compare yourself with others. Keep in mind, that
trouble-free, careless and joyful pictures in social networks
may be merely the illusion. At the same time, even your
own smallest achievements can be of great value and
much more valuable than the time and energy wasted for
comparing and negative thinking.

Поважайте себе, визнайте унікальним ваш особистий набір якостей,
талантів та здібностей. Трапляється, якісь виміри свого «Я» ми
заганяємо так глибоко, що повністю забуваємо про те, як може
проявлятися цілісна особистість.
Звичайно, не всі вершини можуть бути нами підкорені. Не всі цілі
досягнуті. Але є й інші вершини, інші цілі – вони не гірші, а кращі
для вас. Любіть себе і будьте щасливі!

Respect yourself and appreciate your own character, talents
and skills. Sometimes we exhaust our “I” so much that
forget, what the integral personality means.
Of course, we cannot conquer all summits or reach every
aim. But there is a big choice of other targets, that can be
even better for your personally. Love yourself, and be happy!

EN

THE ATTITUDE TOWARD OURSELVES IS THE BASE
OF OUR RELATIONSHIP WITH THE WORLD. IN
ORDER TO REACH HARMONY, IT IS ESSENTIAL
FIRST TO GET ALONG WITH OURSELVES, SAYS
YELYZAVETA PETRUSHKO, PRACTICING CERTIFIED
PSYCHOLOGIST AND ECO-FACILITATOR, THE
MEMBER OF THE UKRAINIAN ASSOCIATION OF
THE ECOLOGICAL PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE,
CO-FOUNDER OF @PSYCHOLOGIST_COFFEE.
UA

Х

то з нас не опинявся в ситуації, коли проявляв себе не зовсім так, як хотілося б?
Причин цього може бути безліч! А ось реагувати на це можна по-різному – або гризти себе
зсередини, караючи за промахи, або зуміти підтримати себе. Для того, щоб обрати другий, продуктивний
варіант, потрібна саме любов до себе – поважне та
дбайливе ставлення до власного «Я», до свого тіла та
душі, до свого емоційного стану та самопочуття.
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W

hich one of us wasn’t in a situation
where they didn’t quite show themselves
as they would have liked? The reasons
can be various. But it is the reaction that matters:
either we torment ourselves punishing for misdeeds,
or provide support. To choose the second, productive
variant, self-love is necessary. It means to respect and
care for our own personality, for the body and soul, for
the emotional state and well-being.

НОВИНИ АВІАКОМПАНІЙ NEWS OF AIRLINE COMPANIES
DHL

ПІДСИЛЕННЯ ФЛОТУ DHL EXPRESS
У рамках співпраці з найбільшою у світі аерокосмічною компанією Boeing
провідна компанія з авіа
експрес-доставки DHL
Express залучає чотири переобладнані літаки Boeing
767-300BCF для повітряних
вантажних перевезень.
Цей крок є частиною логістичних заходів DHL щодо
модернізації свого міжконтинентального повітряного
флоту перевезень на великі
відстані. Тож, аби задовольнити постійно зростаючий
глобальний попит на експрес-послуги, компанія

нещодавно придбала ще 4
переобладнані авіасудна –
найефективніші у світі,
широкофюзеляжні двомоторні літаки середнього
розміру для вантажних
перевезень, що мають найнижчі прямі експлуатаційні
витрати та найкраще співвідношення вантажопідйомність/вага. Експлуатація Boeing 767-300BCF
надає авіакомпаніям змогу
розвивати нові можливості
на ринках вантажних перевезень та забезпечувати
клієнтам надання послуг
найкращої якості.
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АIRBALTIC

ПЛАНУЙТЕ
ВІДПУСТКУ
РАЗОМ З
АIRBALTIC!

Літо у розпалі, а отже, час подорожувати й насолоджуватися жаданим
відпочинком. На щастя, дістатися
улюблених курортів нарешті стане
можливим, латвійська авіакомпанія
AirBaltic поступово відновлює прямі
рейси з Риги до дев’яти популярних
місць літнього релаксу – в Дубровнік, Рієку і Спліт у Хорватії, до Бар-

селони в Іспанії, Ніцци у Франції,
Ларнаки на Кіпрі, а також у Рим,
Катанію та Мілан в Італії.
Наразі в AirBaltic постійно стежать
за епідеміологічною ситуацією,
аби в разі потреби відкоригувати
розклад польотів. Крім того, задля

збереження здоров’я пасажирів
рейси здійснюються з дотриманням
санітарних норм: усі присутні на
борту отримують маску для обличчя та дезинфікуючі серветки. Графік маршрутів і квитки доступні на
офіційному сайті авіакомпанії.

TURKISH AIRLINES

БЕЗПЕЧНІ ПОЛЬОТИ З TURKISH AIRLINES

З липня авіакомпанія розпочала здійснювати рейси зі Стамбула до Києва,
Одеси та Львова, а з серпня заплановано відкрити перельоти до Харкова,
Запоріжжя та Херсона.
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Гарна новина для тих, хто скучив за турецьким колоритом!
Із 1 липня авіакомпанія Turkish
Airlines відновила польоти до
України. Перший рейс в аеропорт
«Бориспіль» компанія здійснила
літаком Boeing 787-9 Dreamliner,
який вирізняється своєю економічністю завдяки ефективному
споживанню палива та універсальністю з точки зору дальності
польотів.
Крім того, заради безпеки пасажирів та екіпажу компанія застосовує найвищі стандарти санітарно-гігієнічних норм: усі боїнги
оснащені фільтрами HEPA (HighEfficiency Particulate Air), що мають
спеціальну систему, яка видаляє
з повітря 99,97% усіх часток бруду
діаметром до 0,3 мікрона! А ще
кожен пасажир отримує гігієнічний набір – маску, антисептичну
серветку та санітайзер для рук.

НЕЗАБУТНІЙ ВІДПОЧИНОК
У RADISSON BLU RESORT,
БУКОВЕЛЬ

Щ

об омріяна відпустка виправдала
очікування, треба ретельно поставитися до вибору місця відпочинку.
Radisson Blu Resort, Буковель – це
високоякісний сервіс зі світовим ім’ям,
символ комфорту, який буде до вподоби навіть найвибагливішим гостям.
Із кінця травня готель відновив роботу
й запрошує усіх, хто потребує релаксу
серед неповторної природи українських
Карпат.
МАЛЬОВНИЧА ЛОКАЦІЯ
Radisson Blu Resort, що розташований у Буковелі, – справжній рай
для відвідувачів, до того ж для
будь-якого виду відпочинку. Хто
мріє про спокійний релакс, має
змогу насолоджуватися неймовірними пейзажами, збагатитися вітаміном D, поплавати у кришталево
чистому озері, поласувати місцевими делікатесами. А любителі

більш активного дозвілля можуть
покататися на квадроциклах чи на
конях, підкорити гірські хребти чи
сплавитися на човнах швидкоплинною річкою.

ВАГОМІ ПЕРЕВАГИ
У готелі є все необхідне для якісного та насиченого відпочинку. Окрім
комфортабельних номерів більш
ніж п’яти категорій, на просторій
території є сучасний СПА & велнес-центр із критим басейном та
саунами. Літня тераса з лежаками
біля відкритого басейну – чудова
можливість, аби проводити більше
часу на свіжому повітрі. Для маленьких відпочивальників працюють дитячі кімнати з турботливими
нянями. Гастрономічні смаки гостей безперечно задовольнять вишукані страви та напої ресторану й
бару. А партнер Radisson Blu Resort,
Буковель туристично-розважальна
компанія «Едельвейс» підбере найкращі екскурсії.

ОЗДОРОВЧІ
ПРОГРАМИ
Протягом усього літнього
сезону в готелі Radisson Blu
Resort, Буковель діє програма
«Детокс» для очищення й
оздоровлення організму. Крім
того, сертифікований дієтолог
фітотерапевт Тетяна ФІАЛКОВА
розробила спеціальне ефективне
меню, яке кожен гість може
замовити у ресторані готелю.
Також відпочивальники можуть
відвідувати щоденні фітнестренування з професійним
тренером.
БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ
Піклуючись про здоров’я своїх
відвідувачів, Radisson Blu Resort,
Буковель дотримується усіх рекомендацій та вимог МОЗ. Для
мінімізації контактів максимально
зменшено час оформлення заїздів
і виїздів гостей. У готелі діє безготівковий спосіб розрахунку. Значно
збільшено частоту прибирання та
дезінфекції номерів і зон відпочинку; по всій території готелю та у
приміщеннях встановлені станції
з санітайзерами та рукавичками;
ключі від номерів обов’язково ретельно дезінфікуються.
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FLYDUBAI

FLYDUBAI ЗНОВУ ПРЯМУЄ ДО КИЄВА!

Раді повідомити, що з 8 липня авіакомпанія flydubai відновила регулярні
рейси до Києва. Маршрути Дубай-Київ
виконуватимуть тричі на тиждень: у
понеділок, середу і п’ятницю. Заради
безпеки пасажирів авіакомпанія внесла
зміни до правил перевезення. Відтепер
контакт між екіпажем і подорожуючими мінімізовано, повітря в салоні повністю оновлюється кожні 2-3 хвилини
і стерилізується високоефективними
HEPA-фільтрами. Також щодня здійснюється дезінфекція салонів літаків.
Окрім дотримання санітарних норм,
flydubai надає кожному пасажиру безкоштовне харчування на борту. Тож
не зволікайте – бронюйте квитки на
офіційному сайті авіакомпанії (flydubai.
com). Подорожуйте комфортно та безпечно разом із flydubai.

Завдяки модернізації літаків компанія також планує значно збільшити
обсяг перевезення вантажів та пропонувати пасажирам більш гнучкі
умови. А вже з серпня Air Astana планує відновити прямі рейси до Києва.

СУЧАСНА КЛАСИКА З
ОДЕСЬКИМ ШАРМОМ
VILLA LE PREMIER –
УНІКАЛЬНИЙ НОВИЙ
5-ЗІРКОВИЙ ГОТЕЛЬ LUXURY
КЛАСУ У НАЙПРЕСТИЖНІШОМУ
РАЙОНІ ОДЕСИ. БЛИЗЬКІСТЬ
ДО МОРЯ, ЕЛЕГАНТНИЙ
ДИЗАЙН ТА БЕЗДОГАННИЙ
СЕРВІС ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ
РОБЛЯТЬ ЙОГО ІДЕАЛЬНИМ
МІСЦЕМ І ДЛЯ РОЗКІШНОГО
УСАМІТНЕНОГО ВІДПОЧИНКУ, І
ДЛЯ ДІЛОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ.

ПРЕМІАЛЬНІ РІШЕННЯ

AIR ASTANA

18 РОКІВ У НЕБІ
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15 ТРАВНЯ 2020 року провідна авіакомпа-

нія Республіки Казахстан відсвяткувала
своє 18-річчя в небі, відновивши польоти
всередині Казахстану, та поступово
розпочала відновлювати свої міжнародні
рейси. За час своєї діяльності Air Astana,
незмінними пріоритетами якої є дотримання високих стандартів безпеки та
комфорту, стала однією з лідерів на ринку і кращим перевізником у Центральній
Азії та Індії.
Авіакомпанія не припиняє вдосконалюватися та активно поповнює свій флот
сучасними літаками. Нині введені в
експлуатацію надсучасні Airbus A321LR
та Embraer E190-E2. Окрім підсилення
авіапарку, на початку червня 2020 року,
в період пандемії COVID-19, Air Astana
створила підрозділ із міжнародних вантажних перевезень, переобладнавши три
літаки Boeing 767-300, які успішно транспортують медичне обладнання й товари
медичного призначення у Казахстан,
країни Європи та Центральної Азії.

Готель Villa le Premier розташований
зовсім поряд з історичним центром
Одеси, але водночас подалі від міського шуму й метушні. Оформлений
у найкращих традиціях середземноморського стилю, він зустрічає відпочивальників поєднанням елегантної класики й сучасних технологій.
Ви можете поплавати у прозорому
відкритому басейні, скуштувати
легкі закуски у барі, насолодитися
вишуканими стравами європейської
кухні в ресторані De La Mar або порелаксувати на терасі в затишній
лаунж-зоні з келихом улюбленого
напою.
Крім того, розташування готелю
ідеальне для пляжного відпочинку
та інших активностей: лише 50 мет
рів – і ви на березі Чорного моря, а
близькість транспортних розв’язок
максимально спрощує відвідування
історичних та архітектурних пам’яток, а також ресторанів і нічних
клубів Південної Пальміри.

РОЗКІШ І КОМФОРТ
Відвідувачі Villa le Premier розміщуються у 15 комфортабельних
просторих номерах категорій Бізнес, Делюкс та Люкс. Високі стелі,
стильні меблі, розкішні якісні тканини – вишуканий дизайн інтер’єру
подарує естетичне задоволення
найвибагливішим поціновувачам
luxury-відпочинку. Кожний номер
обладнаний безкоштовним Wi-Fi,
IP-телебаченням, індивідуальною
системою клімат-контролю, підлогою з підігрівом, великою ванною
кімнатою та міні-баром. До послуг
гостей також опція «смачний сніданок у номер» та інші елементи комфортного відпочинку. Співробітники консьєрж-сервісу допоможуть
вирішити будь-яке питання: бронювання столика в ресторані, оренда

м. Одеса, пров. Ванний, 3.
Тел.:+380 (48) 705-74-74
Reception.:+380 (50) 500-66-50
Відділ продажів: +380 (50) 491-49-19
авто чи яхти, організація екскурсій
тощо. Уважний і турботливий колектив Villa le Premier подбає про
все, аби перебування гостей в Одесі
було сповнене найкращих вражень.
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