З 30 травня по 2 червня на території ДОК «Славутич» та оздоровчої бази
«Переяславська» пройшов наймасштабніший мотофестиваль України «Тарасова гора2013». Захід проводиться водинадцяте, під Переяславом – вдруге. Партнером
фестивалю, якому цього року виповнилося вже одинадцять років, виступила торгова марка
"Чернігівське". За інформацією, наданою організаторами, на фестивалі залізних

красенів побувало без малого п’ять тисяч гостей, в цьому числі байкери, їхні друзі,
мотолюбителі, що приїхали автомобілями.
День перший. Відкриття мотофестивалю
Близько обіду в четвер на території оздоровчої бази було сформоване наметове
містечко. Переважна більшість гостей фестивалю розмістилась у наметах. Частину з
них розмістили й за межами табору, вздовж дамби. За окрему плату дехто з
фотолюбителів замовив кімнати в дерев’яних будиночках. У корпусі ДОК
«Славутич» розмістився оргкомітет фестивалю.

Креативних байкерів на фесті вистачало
Усіх гостей «Тараски» офіційно реєструють. Кожному одягають пластиковий
браслет – він є перепусткою на територію табору. Стороннім сюди вхід закритий.
Територія патрулюється. Перепустка для чоловіків – 200 гривень, для жінок – 100.
Представниці прекрасної статі за кермом мотоцикла традиційно заїжджають
безкоштовно. Кожному учаснику вручають подарунковий набір: байкерський
журнал, рекламний матеріал, постер фестивалю, презервативи та квиток у кіно (у
таборі діє літній кінотеатр). У чоловічому наборі – ще й шкарпетки з емблемою
фесту.
Час від часу біля реєстраційного пункту з’являється засновник і
організатор фестивалю Ашот Арушанов. Їздить на мотоциклі Honda Crosstourer з
індивідуальним номерним знаком – АШОТ. Має шкіряну барсетку з написом
Salvador (так його називають у колі байкерів). Через захоплення живописом та,
зокрема, сюрреалізмом, представником якого є художник Сальвадор Далі.
- Я ніколи не очікую на фестивалі якоїсь певної кількості людей. Але так
виходить, що число учасників з кожним роком зростає. За 11 років зібрання друзівбайкерів на березі Дніпра переросло у міжнародний фестиваль, – розповів Ашот
Арушанов. – У Переяславі мені подобається, місце класне.
На території мототабору є намети, де продають одяг, аксесуари, сувенірну
продукцію. Організовано кілька точок гарячого харчування. Зокрема, в приміщенні

їдальні пропонують страви від ресторану, що належить власникам байкерського
клубу «Route 66». Ціни – доволі демократичні.

Ашот Арушанов
У вечірній час учасники фесту збираються біля Дніпра. Тут проходить
традиційне частування «кашею від Аша». 60-літровий казан наїдку приготували два
кухарі-казахи. Поживнішої страви годі шукати: пшоно, картопля, яйця, м’ясо та
шкварки, приправлені особливими спеціями.
У день-відкриття на сцені фестивалю, яку цього року вперше розмістили прямо у
воді, виступили колективи, що грають рок «поважче». Концертну програму відкривав
переяславський рок-гурт «Натюрмортум» (лідер Роман Мотузок).
Чимало байкерів приїхали на фестиваль родинами чи парами. Відомий
телеведучий та шоумен 33-річний Геннадій Попенко у перший день зльоту катає на
гойдалці маленьку донечку Богдану. На фестивалі він з дружиною Іриною та тещею.
Щоправда, на відпочинок часу мало, бо Геннадій є незмінним ведучим «Тараски», а
його «половина» задіяна в організації. – У нас вся родина захоплюється байкерством,
– розповідає він. – У дружини є свій мотоцикл, байкерський одяг. Донька Богдана з 4
місяців катається з нами. Тещу ми взяли, щоб приглянула за дитиною, бо няням не
довіряємо. У мого тестя теж є мотоцикл – ІЖ із коляскою. Все як має бути в Іванкові.
Богдана дуже любить в колясці кататися.

Фотосесія з Геннадієм Попенком

Геннадій Попенко – байкер із 13-річним стажем. Демонструє чудові знання в
цій сфері – називає моделі мотоциклів, які проїжджають поруч, та скільки вони
коштують у салонах. Сам він змінив немало мотоциклів – від Suzuki GSR-600 до
Hayabusa з DRZ. Може і друзям порадити, яку модель краще придбати. Називає свою
пристрасть до байків фанатизмом. З Переяславом у телеведучого пов’язана пам’ятна
подія – минулого року в Успенському соборі він охрестив доньку. – Хотів зробити
хрещення на «Тарасовій горі». Час від часу на фестиваль приїжджає священик. Та
минулого року єпархія йому не дозволила. Вирішив, якщо не на «Тарасці», то хоча б
максимально поруч. Хлопці з Переяслава, з якими товаришую, підказали хорошу
церкву, на жаль, московського патріархату.
День другий. Вірастюк та «Крематорій»

Фотосесія з Василем Вірастюком
Другий день фестивалю був особливо насичений різноманітними
конкурсами. На зліт на своєму мотоциклі Suzuki Intruder вагою 450 кілограмів завітав
відомий атлет Василь Вірастюк, який має п’ятирічний байкерський досвід. Він провів
кілька силових змагань: російський жим та мас-рестлінг (перетягування палиці). В
останньому перемогу серед 14 учасників здобув 26-річний Віталій Козик, інструктор
переяславського ФОК «Магніт», родом із Черкаської області. За перемогу на
«Тарасці» отримав кубок, спортивну сумку, сертифікат на російську баню та
спеціальний браслет для спортсменів.
Близько десятка людей намагалися знайти заритий у піску на пляжі ноутбук
«Asus». За умовами конкурсу техніка дістається тому, хто її знайшов. Іноді пошуки
доходили до комічного. Зрештою техніку «вирив» Руслан із Черкаської області,
правда, ноутбук трохи підмочило водою. «Я на фестивалі вперше, і вперше у житті
мені підфортунило. Якщо не буде працювати, напишу на ньому «Тарасова гора» і
залишу як сувенір», – не втрачає оптимізму чоловік.

Микола Бойко із Сошникова зі своїм залізним конем
Цього дня кількість мотолюбителів на фестивалі помітно зросла. Серед
різноманітності транспорту увагу привернув саморобний триколісний «залізний
кінь»Миколи Бойка (37 років) із Сошникова Бориспільського району. За проектом
чоловіка зовнішню конструкцію мотоцикла зварив його шкільний товариш.
Обійшовся креативний засіб для пересування власнику в п’ять тисяч доларів.
– Його тонни не має, це тільки здається, що він такий громіздкий, –
переконує чоловік. – Мені не подобаються стандартні мотоцикли, це нудно. Я почав
мотоциклами цікавитися, коли розійшовся з дружиною. З тих пір повністю кинув
курити й палити. Робоча швидкість транспорту – 80-90 кілометрів за годину.
Сьогодні вночі їду ним на фестиваль «Аерошок» у Бородянку.
Концертна програма другого дня була досить насиченою, хоча її дещо зіпсував
сильний дощ. Символічно на «Тарасовій горі» вперше в історії фестивалю виступив
бандурист Ярослав Джусь (фіналіст шоу «Україна має талант») у складі столичного
колективу «Вперше чую» (лідер Григорій Вагапов). Порадував шанувальників
креативний гурт «HOBOT & Ko» та рок-гурт «Антитіла». Найочікуванішим же був
виступ легендарного російського рок-гурту «Крематорій», що завершив програму.
День третій. На Тарасову гору

Байкери-кияни у Переяславі відпочивають часто. Заробляють, переробляючи
мотоцикли
У суботу вже за традицією великою колоною байкери вирушили до
Канева на Тарасову гору. Проти минулого року, коли в поїздці взяли участь понад
три тисячі байкерів, колона була втричі меншою.

Вдень на «Тарасці» відбулося кастом-шоу (конкурс на кращі перероблені
моделі мотоциклів вітчизняного та іноземного виробництва). Кілька десятків
креативних мотоциклів виставили на огляд вздовж дамби. А ввечері традиційно
обирали найкрасивішу дівчину – Міс «Тарасова гора-2013».
Вечірню концертну програму забезпечували колективи, що грають у стилі
етно-фолк-рок: київські гурти «Ревенко і Ко”, “ДримбаДаДзига”, московська
співачка Інна Желанная (до речі, улюблена виконавиця Ашота Арушанова) та
молдовський гурт «Здоб ши Здуб”. Після основної програми на сцені «Тараски»
дали можливість виступити місцевим музикантам із гурту «Древо Живи».

Гурт “Здоб ши здуб” на сцені “Тарасової гори”
На цьогорічному фестивалі «Тарасова гора» серед любителів двоколісного
транспорту, окрім українців, було чимало представників з Росії та Білорусі. До
Переяслава також приїхали байкери з Норвегії, Німеччини, Латвії, Естонії, хлопці із
Сибіру. Розповідали про мотолюбителя, який із Америки за три тижні до фесту
переправив свій байк баржою в Європу, а потім добрався ним до України. Та
найбільше вразив учасників та організаторів «Тараски» Артем із Бішкеку
(Киргизтан), який подолав на залізному коневі 7,5 тисячі кілометрів. Йому вручили
окремий
приз
фестивалю.
Серед відомих в
Україні
людей
на
«Тарасці»
були
помічені
телеведучі
Олександр Педан та
Сергій Притула, Фагот
(лідер гурту «ТНМК»).
Юлія
Строчинська
Докладніше про мотофестиваль «Тарасова Гора» можна дізнатися на сайті
http://tarasovagora.ua/about/

