
Протягом п’яти днів найкращі 
виробники шоколаду України пред-
ставляли гостям свою найсмачнішу 
продукцію. Крім того, кожен мав 
змогу спробувати оригінальні шоко-
ладні напої, придбати «шоколадні» 
сувеніри та взяти участь у різнома-
нітних майстер-класах від кращих 
шоколатьє.

«4–8 березня ми згадали все 
найцікавіше та найкраще, що від-
бувалося на Національному Святі 
Шоколаду за час його існування, та 
намагалися здивувати новими ак-
тивностями, і це точно нікого не 
залишило байдужим», — розповів 
Андрій Сидор, директор Національ-
ного Свята Шоколаду.

У час, коли у Львові відбувало-
ся Національне Свято Шоколаду, у 
місті триває Чемпіонат світу з шахів. 

Шахову тему підтримали і на Святі 
Шоколаду. Зокрема, найбільшою 
скульптурою цього року стала фігу-
ра шахового коня, на виготовлення 
якої було використано одну тонну 
шоколаду.

Серед нових активностей на На-
ціональному Святі Шоколаду був 
інтерактивний Музей шоколаду. У 
Музеї відвідувачі дізналися більше 
про історію шоколаду та про те, з 
чого та як його виробляють. Уні-
кальне поєднання корисного з при-
ємним!

Як і щороку, гостей свята диву-
вала Галерея скульпторів, у якій та-
лановиті львівські митці на очах у 
відвідувачів створювали шоколадні 
скульптури найрізноманітніших 
форм та розмірів, частина з них до-
повнила Шоколадне місто.

На Х Національному Святі Шо-
коладу з’явилася Щаслива вулиця, 
на якій можна було сфотографувати-
ся зі щасливим шоколатьє, відвідати 
кав’ярню зі щасливими десертами, 
проїхатися в щасливому експресі, 
зібрати торбинку щасливих момен-
тів та виграти солодкі подарунки від 
спонсора свята ТМ «Світоч».

На Національному Святі Шо-
коладу працював BISCOTTI chefs 
— майданчик майстер-класів за 
участі професіоналів кондитерської 
справи. Свою майстерність проде-
монстрували Валентин Штефаньо, 
шоколатьє, засновник ТМ Valentin 
& Valentina SHTEFANYO, Євгеній 
Сушко, шеф-кухар Citadel Inn Hotel 
& Resort, В’ячеслав Савенко, почес-
ний президент Західної шеф-групи, 
та Ігор Заріцький, переможець І На-
ціонального чемпіонату з кондитер-
ської майстерності «BISCOTTI chef 
кондитер 2015».

Традиційно було представле-
но святковий «Шоколадний стіл», 
цього року від львівської цукерні 
Confiserie JUST. Усі солодощі для 
столу кондитери виготовили з на-
турального французького шоколаду, 
перетворюючи процес приготуван-
ня на справжнє мистецтво.

Маленькі відвідувачі шоколад-
ного фестивалю мали можливість 
помандрувати «Дитячим Шоколад-
ним Королівством». У ньому пра-
цювала казкова кондитерська, де 
маленькі шоколатьє могли приготу-
вати солодощі, діяв міський театр та 
шоколадна залізниця. А ще можна 
було пограти в шахи.
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Протягом Великого посту вихо-
ванці Волинської православної 

богословської академії безперервно 
читатимуть Псалтир у домовому 
храмі Всіх волинських святих із по-
минанням імен «за здоров’я» та «за 
упокій». Про це повідомляє сайт на-
вчального закладу.

Подавати записки належить: у 
робочі дні — з 10 до 16 год. у при-
ймальні богословської академії 
(Луцьк, вул. Градний узвіз, 5, 2-й по-
верх нового корпусу, тел. 72-32-12), у 
недільні та святкові дні — на подвір’ї 
кафедрального собору Святої Трій-
ці, біля водосвятної каплиці.

Засновником читання Неусип-

ного Псалтиря вважається препо-
добний Олександр Константино-
польський (IV–V ст.), настоятель 
обителі «невсипущих» неподалік 
річки Євфрат (Західна Азія). Святий 
ігумен Олександр захотів установи-
ти в новому монастирі безперервне 
славослів’я Господу. Три роки мо-
лився праведник, аби Всевишній 
відкрив йому Свою волю. Отримав-
ши одкровення, він запровадив у 
монастирі такий порядок: усіх чен-
ців було розділено на 24 молитовні 
варти. Змінюючись щогодини, день і 
ніч вони співали на два лики псалми 
Давидові, перериваючись лише на 
час звершення богослужіння.

Життя

Відставка Яценюка може 
відбутись уже цього 
тижня
Дострокова відставка Прем’єр-міністра 
Арсенія Яценюка з подальшим призначен-
ням на його місце міністра фінансів Наталії 
Яресько з великою ймовірністю відбудеться 
протягом цього тижня. Так вважає колишній 
посол США в Україні Стівен Пайфер. «Мож-
ливо, вже цього тижня», — написав він у 
своєму Twitter.

Олега Сенцова етапували з 
колонії в Челябінську 
Незаконно ув’язненого в Росії українського режисера 
Олега Сенцова етапували з колонії в Челябінську. Про 
це написала у своєму Facebook член Громадської спо-
стережної комісії Росії в Челябінській області Тетяна 
Щур. Вона розповіла, що інформація надійшла їй у 
вигляді смс-повідомлення з невідомого номера. Після 
цього вона витратила цілий день, щоб підтвердити 
її достовірність. «Чекали, що це станеться після свят. 
Зазвичай у вихідні етапів не буває. Куди? Чому так 
терміново?» — запитує правозахисниця. 

«Святині України-Руси» художника 
Леоніда Гопанчука презентували в 
обласному музеї

Протягом Великого посту вихованці Волинської православної 
богословської академії безперервно читатимуть Псалтир

У французькому ресторані заборонили 
вхід банкірам

У Швеції запрацював магазин без 
продавців і охорони

Отримавши в банку відмо-
ву на заяву про видачу кре-

диту, Александр Калле, власник 
ресторану в французькому місті 
Рюей-Мальмезон (департамент 
О-де-Сен), вирішив заборонити 
банкірам відвідувати свій заклад.

Пообідати в ресторані співро-
бітники банку зможуть лише спла-
тивши вхідний квиток вартістю в 
70 000 євро — саме стільки просив 
у банку підприємець, повідомляє 
EuroMag.

Біля входу в ресторан Les 
Ecuries de Richelieu розміщений 
банер, на якому значиться: «Вхід 
із собаками дозволений. Банкірам 
вхід заборонений (за винятком 
надання вхідної плати в розмірі 70 
000 євро)».

Як пише французька Le Figaro, 
30-річному підприємцеві було від-
мовлено у видачі кредиту, який він 
хотів отримати на відкриття ново-
го бізнесу. Своїм жестом молодий 
француз висловив протест проти 
«постійного саботування фран-
цузької економічної системи».

Александр Калле відкрив свій 
ресторан у 23 роки. Перш ніж 
отримати позику на свій перший 
бізнес, молодій людині довелося 
неодноразово стикатися з відмо-
вою. Незважаючи на ці труднощі, 
його ресторан має успіх. Через два 
роки він потрапив у «Гід Мішлен» 
(відомий та впливовий ресторан-
ний рейтинг), завдяки чому клієн-
тура зросла.

Магазин без продавців і охо-
рони у місті Вікен запустив 

39-річний IT-фахівець Роберт Елі-
асон.

Як пише Ain.ua, ідея невели-
кого цілодобового магазину без 
персоналу з’явилася в нього, коли 
він випадково розбив пляшку з 
дитячим харчуванням і йому до-
велося проїхати 20 кілометрів до 
найближчого супермаркету, який 
був відкритий у цей час.

У «безлюдному» магазині про-
дається звичайна їжа та побутові 
товари: хліб, молоко, цукор, кон-
серви, підгузники. Однак сигарет 
або ліків тут немає, щоб не ство-
рювати ризик крадіжки.

Здійснити покупку дуже про-
сто. Усі товари скануються за до-
помогою смартфона чи планшета. 
Необхідно лише встановити від-

повідний додаток або зареєструва-
тися на сайті магазину. Що ж сто-
сується оплати — чек покупцям 
приходить на електронну пошту 
один раз на місяць.

«Мій план — поширити цю 
ідею на інші села і міста. Неймовір-
но, що ніхто до цього не додумався 
раніше», — розповів Роберт.

Він сподівається, що така схе-
ма, дозволяючи економити на 
співробітниках, поверне в провін-
цію маленькі магазинчики, яких 
витіснили мережеві супермаркети.

Охорони в магазині теж немає. 
Еліасон встановив у приміщенні 
шість камер стеження. Кожен раз, 
коли вхідні двері відкриті більше 
ніж 8 секунд або ж хтось намага-
ється їх зламати, йому приходити-
ме повідомлення.

У Львові пройшло Національне 
Свято Шоколаду

Днями у Волинському краєз-
навчому музеї презентували 

виставку «Святині України-Руси» 
заслуженого художника України 
Леоніда Гопанчука.

Леонід Авакумович Гопан-
чук народився в селі Заболотинці 
Млинівського району Волинської 
області. Він визнаний одним із 
найкращих портретистів Європи. 
Його роботи знаходяться в при-
ватних колекціях 20 країн світу. 
Цікаво, що художник майже не 
продавав свої роботи, написані 
на історичну тематику, адже хотів 
зберегти колекцію. Леонід Аваку-
мович — прекрасний пейзажист, 
живописець. Його роботи пред-
ставлялися на багатьох виставках 
в Україні та за кордоном. Твор-
чість художника присвячена саме 
Україні, і більшість робіт — це 
сюжети української історії, укра-
їнської культури та українського 
мистецтва.

У відкритті виставки взяли 
участь: дружина Леоніда Аваку-
мовича — Неоніла Гопанчук; син 
Роберт; Антоніна Іванівна Листо-
пад — лауреат премій імені Василя 
Стуса (1993) та імені Олени Пчіл-
ки (1994), дипломант Міжнарод-
ного Шашкевичевського конкурсу 
(Канада), лауреат Літературного 
фонду Воляників-Швабинських 
при Фундації Українського Віль-
ного університету в Нью-Йорку; 
Ніна Іванівна Горик — письмен-
ниця, член Національної Спілки 
письменників України; Анатолій 
Іванович Квасюк — реставратор 
Волинського краєзнавчого музею; 
Людмила Антонівна Стасюк — 
директор Волинської державної 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені Олени Пчілки. 
Були присутні колеги, родина ху-
дожника Леоніда Гопанчука, одно-
сельчани, волинські художники, 
студенти, громадськість міста.

У Львівському палаці мистецтв 4–8 березня проходило найсолодше свято 
країни — Національне Свято Шоколаду


