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кадр місяцявід редактора

Головне – 
визначити, чого 
ж ви насправді 
хочете, і цього 
досягати

Всеволод Поліщук,
головний редактор 
журналу «Егоїст»

Скільки часу минуло, а більшість людей в Україні й досі 
живе за якимось дивними радянськими стереотипами. У 
цій країні досі купа людей вважає, що багатим бути непри-
стойно. Тут часто ще й досі негативне значення має слово 
«егоїст», хоча й означає воно банальне «любити себе», а 
зовсім не «наплювати на всіх інших». Країна, в якій всі ми 
мали бути лише гвинтиками у системі, головним сенсом 
якої були зрівнялівка і надання кожному «за потребою» мі-
німального життєвого рівня досі тримає нас за свідомість 
кінчиком серпа. А коли намагаємося вибратися за межі 
«совка» у світ, де є тисячі кольорів, а не лише чорне, біле й 
відтінки сірого, хтось так і хоче дати нам по голові молотом. 

А чи насправді так уже й погано любити себе? Навіть у 
біблійних заповідях нам вказано «любити ближнього свого, 
як самого себе», що автоматично означає обов’язок і самих 
себе любити. Тим більше має любити себе атеїст, для якого 
сенс життя – в отриманні задоволення. Головне – визна-
чити, чого ж ви насправді хочете, і цього досягати. І вміти, 
досягнувши, знайти натхнення хотіти чогось іще. І постійно 
вчитися насамперед  любити себе, а не ненавидіти тих, у 
кого чогось більше. Можна довго і нудно матюкатися, що 
хтось в Україні купує суперкар  за 650 тисяч доларів. А 
можна подумати: я теж хорчу таку «тачку»? Тоді так: або я 
можу заробити на таке авто, або ж згадую, чи не подоба-
ється мені інше, яке можу собі дозволити. Обидва варіанти 
– вихід. Шипіти від заздрості, перехиляючи з кумом чарку 
на кухні – тупик. У тупику можна опинитися й маючи багато 
грошей. Мати гроші також ще не означає «любити себе», 
якщо вони так і лежать десь під матрацом.

Цей журнал – для тих, хто не хоче сидіти у тупику. Кому 
не соромно заробляти більше за інших і вистачає фантазії 
витрачати зароблене зі смаком. Для тих, хто хоче бачити у 
світі більше фарб, ніж може собі тільки уявити людина, яка 
ще не вміє себе любити. Для нас, егоїстів.

люди місяця

цифра місяця

Олександр Усік та Євген Хитров, аспіранти Львівського університе-
ту фізичної культури, привезли до нашого міста золоті медалі Чемпі-
онату світу з боксу. Олександр став найкращим у категорії до 91 кг., 
Євгену не було рівних у категорії до 75 кг. Загалом українські боксери 
вибороли три золоті нагороди і шість олімпійських ліцензій. У загально-
командному заліку саме Україна стала найкращою на чемпіонаті.

8 мільйонів євро
– це мінімальна сума, яку заробить збірна України на Євро-2012
Загальна сума премій учасниками турніру становитиме 196 мільйо-

нів євро (на 12 мільйонів більше, ніж у 2008). Кожній збірній гаранто-
вано по 8 мільйонів лише за участь.За кожну перемогу на груповому 
етапі заплатять по мільйону євро, за кожну нічию – 500 тисяч. За 
третє місце у групі – додатково мільйон. Чвертьфіналістам буде виді-
лено по 2 мільйони, півфіналістам – по 3, фіналісту – 4,5. Чемпіон же 
Європи отримає додатково 7,5 мільйона євро. Загальний заробіток 
переможця може становити 23,5 мільйона євро.

Фотографії висотного Львова від Віталія Раскалова. Цього разу 
київсько-московський фотограф Віталій Раскалов з групою екстрема-
лів у рамках акції Urban Exploration 2011 відвідав Львів. Фотороботи, 
виконані за результатами «неофіційного візиту», наробили чимало га-
ласу в мережі Інтернет.

4події • жовтень



подія місяця

Печерський районний суд Києва в особі Родіона Кірєєва за-
судив Юлію Тимошенко до семи років ув’язнення. Замість ко-
ментарів – анекдот:

Сидить чукча в чумі, читає книжку з філософії. 
Забігає сусід:
– Чукча! Там твій олень у прірву стрибнув!
Чукча не відривається від книги.
Через деякий час забігає другий сусід:
– Чукча! Там два твої олені в прірву стрибнули!
Чукча продовжує читати.
Забігає третій сусід:
– Чукча! Там все твоє стадо в прірву стрибнуло!
Чукча відірвався від книги і повільно промовив: 
– Однако, тенденція...

Фото PHL
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концерт 
«оркестру Че»

23 жовтня, ресторан-клуб 
«АТМОСФЕРА», 

вул. Сербська, 15

Концерт «Оркестру ЧЕ» – ро-
дзинка святкування третьої річни-
ці ресторану-клубу «Атмосфера». 
Святкування організовують у стилі 
«Мексиканська фазенда». Зага-
лом фієста на фазенді триватиме 
три дні, і в них, окрім харківських 
гостей, візьмуть участь також Dj – 
Sunny boy та MC Мячік. 

Детальніше: orkestrche.com/, 
atmosphera.lviv.ua/

Резервування столів:  
(067) 313 06 26

ІV виставка-салон ексклюзивних автомобілів Retro & Exotica Motor Show закри-
ває сезон автомобільних заходів Україні 2011 року. У цьому сезоні на території 
Retro & Exotica Motor Show активність проявляють автомобільні спільноти країни 
– автоклуби. Для розміщення кращих клубних автомобілів організаторами виділена 
значна площа виставкового павільйону, і відвідувачі виставки зможуть взяти участь 
у виборі найбільш цікавою клубної експозиції. Голосування відбуватиметься незви-
чайним чином – шляхом складання символіки клубів у величезні мегапазли, що 
розміщені поблизу сцени.

15-16 жовтня в м. Бахчисарай відбудеться Міжна-
родний фестиваль «Східні Ворота. АртПоле-Крим» – це 
фестиваль-екскурсія по місту-саду, яка передбачає спо-
глядання мечетей, старовинних цвинтарів та фонтанів, 
відвідання Ханського палацу та середньовічного універ-
ситету Зинджирли медресе, традиційних кримськотатар-
ських кав’ярень, чайних та чебуречних, а також цікаву й 
насичену музичну програму, яка відбудеться на великій 
сцені біля Східних воріт печерного міста Чуфут-Кале. В 
рамках одного з найпопулярніших фестивалів України 
також майстер-класи з кримсько-татарських ремесел і 
мистецтв, навчання приготуванню чебуреків, дегустація 
кримських вин.

Детальніше: http://artpole.org/
Придбати квиток можна в інтернет-касах 

на Квитках.UA, www.karabas.com, www.bilet.open.ua, 
а також у театральних касах на проспекті Свободи у Львові.

східні ворота. 
артПоле-крим
15-16 жовтня, Бахчисарай

Retro & Exotica Motor Show 
Міжнародний виставковий центр (Броварський проспект, 15),
21-23 жовтня
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іі свято сиру і вина. 
Львів, центр міста, 21-24 жовтня

ІІ Свято сиру і вина у Львові стане гарною нагодою більше довідатись 
про культуру сироваріння та традиції виноробства у Львові, відвідати 
ярмарок, забави, конкурси, концерти музичних колективів та безумовно 
скуштувати доброго сиру та хорошого вина. Свято чекає на справжніх 
гурманів.

Щодня на Святі сиру та вина 21-23 жовтня гості зможуть відвідати 
великий Ярмарок сирів та вина, на котрому будуть представлена про-
дукція як великих виробників та імпортерів, так і регіональні органічні 
продукти.

Окрім смакування та продажу ІІ Свято сиру та вина запропонує при-
готувати різноманітні сирні страви самостійно і усією родиною. Таку 
можливість матимуть усі гості, що відвідують кулінарні майстер-класи, 
котрі будуть проводити найвідоміша кулінарка України Даша Малахова, 
відомий музикант-гурман Тарас Чубай та львівські ресторатори.

Другий день свята буде присвячений одному з найулюбленіших 
десертів багатьох – Сирнику. В цей день на святі буде представлено 
найширший вибір смачних сирників від різноманітних виробників. Від-
будеться випікання Гігантського Львівського Сирника за давніми рецеп-
тами, спільно з рестораторами Львова. Потім відбудеться частування 
усіх гостей свята.

Детальніше: http://kultura.lviv.ua

Фестиваль давньої музики 
у львові
Львівська обласна філармонія (вул. П. Чайковського, 7)
Будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8) 
Храм Св. Лазаря, Хорова школа “Дударик” 
(вул. М. Коперника, 27)

Єдиний в Україні фестиваль, що в такому об’ємі і на такому 
професійному рівні представляє давню музику різних європейських 
країн – вокальну та інструментальну, церковну і світську, оперну та 
ораторійну.

Детальніше: www.earlymusicfest.lviv.ua
Замовлення квитків: (032) 221-05-35, (066) 8089338

Ідея Свята базується на відродженні львівських традицій та іс-
торії вірменської громади Львова, яка історично мала незаперечний 
вплив на розвиток міста, його культуру і традиції. Центральною по-
дією стануть виступи на відкритій сцені джазового колективу Lela 
Project, вірменського хору та танцювального ансамблю «Арарат» з 
Криму. Також у програмі – ранкова кава з Ільком Лемком («Вірмен-
ка», 10:00), виставка художниці Анни Атоян у «Зеленій Канапі», фо-
товиставка агенції LUFA у «Дзизі».

Детальніше: virmenska.lviv.ua

свято вулиці вірменської – 
22 жовтня 2011 року
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«Політехніка-Галичина» – 
«кривбасБаскет»
21 жовтня, Палац спорту «Галичина», 
вул. Керченська, 8

«Політехніка-Галичина» – 
«дніпро-азот»
23 жовтня, Палац спорту «Галичина», 
вул. Керченська, 8

Найближчі два домашні матчі львівські баскетболісти зіграють із сусі-
дами за турнірною таблицею на цей момент: у команд із Дніпродзержин-
ська та Кривого Рогу так само максимум втрачених очок. Утім, на відміну 
від «Політехніки-Галичини», яка зіграла вже чотири матчі і всі програла, 
«КривбасБаскет» і «Дніпро-Азот» поки що грали лише по два рази, хоча 
й з таким же, стовідсотковим відсотком програшів. Та й до 21 жовтня у 
Суперлізі відбудеться ще два тури. Та в будь-якому разі зрозуміло, що саме 
в матчах у рідних стінах проти таких же аутсайдерів «політехи» найбільше 
розраховують на перемогу.

хк «леви» – «сокіл»
Новояворівськ, Льодова арена, 20 жовтня

У найближчому своєму матчі львівські «Леви» прийматимуть найбільш 
титуловану команду України. У цьому сезоні київський «Сокіл» поки що та-
кож у лідерах. Львів’яни ж наразі ідуть четвертими серед восьми команд 
ПХЛ. Утім, відразу дві команди відстають від «Левів» лише за різницею 
шайб або на одне очко, тому, незважаючи на авторитет суперника, на-
шим землякам треба грати на перемогу.

«шахтар» – «Зеніт» 
19 жовтня, Донецьк, «Донбас-Арена»

Чи не найбільш очікуване протистояння для українських клубів у 
цьому євро кубковому сезоні. Матчі між командами з України та Росії 
завжди мають «подвійне дно». Цього ж разу ще й турнірна ситуація 
зобов’язує «Шахтар» викластися по максимуму. До того ж, зустріча-
ються приблизно рівні за класом команди, які грають в атакувальний 
футбол, а це означає яскраве видовище для вболівальників.

8спорт • афіша



«карпати» – «металіст»
26 жовтня, стадіон «Україна»

Уже в 1/8 фіналу Кубку України львівські «Карпати» жереб звів з одним з найбільш грізних суперників – харківським «Металістом». На сто-
роні «Металіста» – вищий клас гравців і більша зіграність складу. На боці «Карпат» – рідні стіни, 12-й гравець і складний графік суперника. Адже 
перед матчем з львів’янами футболісти харківської команди зіграють за тиждень два принципові матчі: з «Мальме» у Лізі Європи і з «Шахтарем» 
у Чемпіонаті України. Зважаючи ж на те, що, за словами головного тренера «Металіста» Мирона Маркевича, чемпіонат для його команди є одно-
значним пріоритетом, до Львова він може привезти не найсильніший склад. Утім, усе це вирішуватиметься безпосередньо перед матчем. Зараз 
же без сумніву можна сказати лише те, що двобій має бути надзвичайно принциповим. Окрім фігури тренера, інтриги додає й низка скандалів, що 
розгорялися поміж командами протягом останніх кількох років. Також очевидно, що гравці «Металіста» не допускають недооцінки суперника, не-
зважаючи на різницю в турнірному становищі команд у чемпіонаті. Достатньо послухати коментарі гравців із Харкова: «З Карпатами завжди тяжко 
грати» (Едмар); «Не радий такому супернику» (Мілан Обрадовіч); «Карпати – фаворит Кубку…» (Марко Девіч).

Серед інших пар, що їх жереб звів у 1/8 фіналу Кубку, варто відзначити гру «Динамо» і «Шахтаря» – вперше на такій ранній стадії. Матч від-
будеться у Києві, на стадіоні «Динамо».
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«Полярон» – на продаж
Жовтень-листопад 2011, обласне відділення ФДМУ

У жовтні-листопаді цього року контрольний пакет акцій ВАТ «Науково-виробничий комплекс «Полярон», що у Львові, реалізують способом кон-
курсу.  Про це розповіла перший заступник начальника регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області Ірина Доманська.

Як уточнила начальник регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області Наталія Горлач, коли підприємство готувалося 
до акціонування, був розроблений план приватизації, він був погоджений членами трудового колективу. Виходячи з розміру статутного капіталу 
«Полярону», який становить 36 млн грн, 2% акцій підпадає під пільговий продаж для працівників підприємства, а 98% за конкурсом. «У плані 
приватизації передбачено погашення всіх зобов’язань, які є в підприємства на момент проведення конкурсу: перед працівниками, перед Пенсійним 
фондом, по обов’язкових платежах до бюджету тощо. Передбачено запровадження нових технологій і вкладення коштів в реорганізацію і модерні-
зацію», – каже Наталя Горлач.

7 000 000 000 людей
 – стільки становитиме населення Землі вже 31 жовтня. Про це 

повідомила директор Фонду народонаселення ООН в Україні Нузхат 
Ехсан. За словами міжнародного експерта, протягом останніх 24 ро-
ків швидкість зростання світового населення стрімко зростає: «Кож-
ні 12 років ми маємо додатковий мільярд. Це – історичний рекорд». 
Відтак уже 2020 року жителів планети побільшає до 9,5 мільярда 
жителів, після чого в ООН очікують певної стабілізації.

Lviv Fashion Week весна/літо 2012
25-30 жовтня, ТЦ «Інтерсіті», Shuvar-Expo, PLAY BAR

кількість населення Землі досягне 
чергової «круглої цифри» 
31 жовтня, радше за все, в Африці

Протягом останнього тижня жовтня у Львові проходитиме восьмий 
сезон Lviv Fashion Week. Колекції весна/літо 2012 продемонструють 
більш ніж 40 дизайнерів. Гостей Львівського Тижня Моди чекає від-
криття спеціальної експозиції fashion-фотографії, презентація нової кни-
ги-двотомника історика моди Наталії Резанової «Минуле і моди. Історія 
костюмів, речей і звичаїв, розказана серйозно і не дуже» та її авто-
граф-сесії, новий проект “In AVANT GARDE”, конкурс молодих дизайнерів 
САБОТАЖ 2011, благочинний показ одного з найвідоміших українських 
дизайнерів Роксолани Богуцької.

Lviv Fashion Week весна/літо 2012 відбуватиметься на двох осно-
вних локаціях: проекти і покази 25-27 жовтня – в ТЦ Інтерсіті (Чорно-
вола, 67-г), покази основного складу 28-30 жовтня – у Виставковому 
центрі Shuvar-Expo (Хуторівка 4б). 25-30 жовтня на Lviv Fashion Week 
очікується близько 12 000 відвідувачів. Вечірки на честь Тижня Моди 
щодня проходитимуть у приміщенні клубу PLAY BAR, партнера вечірок 
Lviv Fashion Week.
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відкриття євростадіону у львові
29 жовтня

Львівський стадіон відкриють на день пізніше, ніж планувалося до останнього часу. Хедлайнером урочистого концерту буде американська спі-
вачка Анастейша. Шоу ж має показати історію Львова від Данила Галицького до сьогоднішнього дня. Принаймні, так стверджує віце-прем’єр Борис 
Колесников. Футболісти ж випробують арену 15 листопада. Саме цього дня збірна України зіграє проти Австрії.

Уже 10-11 жовтня чиновники заявили, що спорудження стадіону у Львові вийшло на завершальний етап. Робітники здійснювали внутрішні опо-
ряджувальні та оздоблювальні роботи, встановлювали вікна, двері, технічні ніші й шафи в адміністративно-побутовому корпусі. Готовність стадіону 
станом на ці дні оцінювали у 86%.
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Вона мріяла співати в La Scala, але її голос, у чотири октави, прорвав-
ши сценічні стереотипи, вивів її на зовсім інший горизонт. Джаз, соул, 
world music, ритм-н-блюз із елементами класики та госпелу – та сповнена 
несподіванок музика, за яку цінують Джамалу шанувальники, і яку наре-
шті зможуть почути і львів’яни. Перед першим концертом у нашому місті 
Джамала поділилася своїми враженнями про Львів та сподіваннями від 
майбутнього шоу з читачами «Егоїста».

– Чи доводилося Вам бувати у Львові раніше? Поділіться враження-
ми, пов’язаними з нашим містом.

– Я була у Львові навесні. Приголомшливе місто! Насправді, одне з 
моїх улюблених міст в Україні. Тут є особливий дух, тут відчувається Єв-
ропа. Старий центр мене дуже вразив: всі ці будівлі та собори несуть від-
биток часів, коли Львів був частиною іншої культури, яка не має стосунку 
до Радянського Союзу. Ми спеціально подалися сюди, бо вирішили, що 
це ідеальне місце для фотосесії до мого дебютного альбому For Every 
Heart. І не помилилися, бо настрій міста відмінно збігся з настроєм пла-
тівки. Мені настільки тут подобається, що ми знову будемо знімати тут 
– цього разу кліп на новий сингл Find Me.

– Які сюрпризи Ви приготували львівським фанам в рамках виступу 
в Опері?

– Звичайно, народна пісня «Верше, мій верше», яка є і на моїй де-
бютній платівці For Every Heart. У Львові розпочинається тур з шести 
міст на підтримку альбому. Живий бенд із семи осіб, з духовою секці-
єю, в найкращих традиціях жанру! Усі секрети відкривати не буду, але 
можу точно пообіцяти, що заспіваю всі 12 авторських композицій, які 
полюбилися багатьом: Smile, History repeating, You’re Made Of Love, It’s 
Me Jamala, «Мамин синок», а також народну кримськотатарську пісню 
Pengereden. Будуть й інші сюрпризи, але хто розповідає про всі несподі-
ванки наперед?

– Коли Вашим прихильникам очікувати нових пісень та кліпів?
– Другий альбом уже в роботі. Нові пісні народжуються постійно. 

Можу сказати, що навесні стовідсотково буде щось новеньке. А напри-
кінці осені вийде кліп на пісню Find Me, який, як я казала, ми знімаємо 
у Львові. Так що keep swinging with me, і побачимося на концерті 15 
листопада!

Додаткова інформація: тел. 243-11-88, 
Квитки на  www.kvytky.ua  і в театральних касах

Подія листоПада

Перший концерт 
джамали у львові
 
театр опери і балету,  
15 листопада, 19:00



Чоловічий одяг
з Франції та Італії

Твій зір далекий від омріяної 100-від-
соткової позначки? Ти втомився від 
лінз та окулярів? А чи знаєш ти, що ла-
зерна корекція зору – це просто, ефек-
тивно та надійно? Завдяки більш ніж 
десятилітньому досвіду рефракційних 
хірургів, індивідуальному підходу до 
кожного, ретельній передопераційній 
підготовці та новітньому обладнанню 
від компанії Zeiss мережа офтальмо-
логічних клінік «ЛАЗЕР Плюс» гарантує 
тобі досягнення відмінних результатів.

То в тебе все ще поганий зір? 
Звикай або дій!

Юлія Панченко, 
лікар клініки «ЛАЗЕР Плюс»

Бачити чи ні? 
Рішення за тобою

м. Львів, вул. Миколайчука, 9 
(032) 224-9-224www.laserplus.com.ua
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«ЖАДОР»
ТРК King Cross Leopolis 2-й поверх

ТВК «Південний» ТЦ «Львів» маг. 23

м. Трускавець ТЦ «ТКС» маг.264

Чоловічий одяг
з Франції та Італії

J’apprécie

Je choisis

J’adore

Je t’aime
я люблю

я ціную
я обираю

ЖАДОР



сусПільство
стор. 16-27 >

Буря у склянці води
Львівська політика – як львівська погода. Кілька місяців 

сонця, всі прогнози кажуть про подальше потеплішання, і тут 
нізвідки – грози, зливи… Кілька місяців повного затишшя (ну 
не будеш же «бурею» називати комедії на кшталт ситуації з 
начальником управління освіти, у якого виявили фальшивий 
диплом), спокійне літо плавно перейшло в тихий вересень, і 
на тобі: відставка міськвиконкому, реформа районних відді-
лів освіти, страйки вчителів…

З одного боку, ніби постійно щось відбувається. З іншого – 
нагадує бурю в склянці води. Нібито й є якесь перетягування 

каната між мером і депутатами від «Свободи», між громад-
ськими організаціями і державними органами, ніби навіть 
хтось збирає народ на захист засудженої Тимошенко… Але 
якось це все відбувається кволо, часто підкилимно і без по-
мітних результатів.

От нібито воює фракція «Свободи» у міській раді проти дво-
ставкового тарифу на опалення із виконкомом і за повно-
важення – особисто з Андрієм Садовим. Навіть зобов’язала 
рада виконкомівців той тариф скасувати – а віз і далі там. Ре-
форма органів влади у місті мала відбутися ще у березні, а за-
мість неї – кілька несуттєвих змін. Навіть щось таки зробила 

Фото LUFA
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міська рада визначне: розпустила міськвиконком. Але мер 
наклав вето, і всі члени виконкому далі на своїх місцях. Для 
подолання вето ніби і небагато треба: за відставку вже голо-
сували 59 депутатів при необхідних для «антивето» 61 голосі. 
Але чи доберуть депутати тих два голоси – хтозна. Фракції, 
які не брали участі у відставці, і надалі не хочуть цього робити. 
Навіть ті, які загалом не дуже дружні до виконкому.

Отак і рік нової представницької влади у Львові і минає, а 
вона навіть з тим, щоб перебрати повноваження, ніяк не впо-
рається. Зате веб-камера у кабінеті секретаря ради працює, 
мовляв, можна завжди побачити, що він справді трудиться і 

хабарів на робочому місці не бере. З іншого боку, трохи сміш-
но виглядає часом і критика ВО «Свобода». Особливо коли 
починають перераховувати всі пункти передвиборчої програ-
ми, які досі не виконано. Навіть ті, які завідомо неможливо 
реалізувати за рік. Та їх же, все-таки, не на рік обирали, а на 
чотири – не все зразу. Тим більше, що і кадрові питання, і по-
рядок денний сесій міськради без резолюції мера не можна 
узгодити ніяк. А мер повноваженнями вперто не ділиться. 
Замкнуте коло якесь виходить. Куди те коло крутне далі – 
побачимо. А все інше щодо цієї теми – в одній зі статей цього 
розділу «Егоїста».

Фестиваль «На каву до Львова» прикрасив со-
бою вересень у нашому місті. Артисти влаштову-
вали яскраві перформенси, професійні музики 
та аматори грали в різних кінцях площі Ринок, 
а кавові король і королева шукали найкращу 
кав’ярню Львова. Цього разу нею обрали Gloria 
Jeans Coffees, що на площі Міцкевича

Фото LUFA
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Готуємось до євро. 
Чи по-європейськи?

Зате ось підготовка до Євро-2012 просувається просто 
семимильними кроками. Можливо, тому, що значну час-
тину управлінських рішень на себе взяв Київ. Можливо, 
тому, що змістили акценти і навіть уже не намагаємося 
щось на тому заробити і шукати великих недержавних ін-
вестицій. Можливо, і справді такі геніальні наші керівники, 
а ті всі «розбори» у міській раді – то так, забава? Але стаді-
он майже готовий, уже навіть програма відкриття є. Аеро-
порт добудовують шаленими темпами. І дороги практично 
по всьому місту перекопані – ремонтуються. Правда, зі сто-
лиці гроші повертаються, за словами міського голови, не 
так швидко, як планувалося. Зате сам Платіні похвалив: 

«Дуже приємно ще раз побувати у Львові. Бачу досить ве-
ликі зміни, багато зробила влада для підготовки міста до 
«Євро-2012», ми спостерігаємо дуже великий поступ». І 
навіть додав, що цілком довіряє міській владі Львова. Що 
дуже навіть добре, особливо зважаючи на заяви німець-
ких політиків про те, що в України треба відібрати Євро у 
зв’язку з переслідуванням опозиційних лідерів (тобто через 
вирок для Тимошенко). Хоча, чесно кажучи, не віриться, 
що на цьому етапі вже хтось щось може переграти. Радше 
– просто лякають.

З іншого боку, якось все у нас відбувається за однією-
єдиною схемою. Відкриття стадіону – обов’язково концерт 
заїжджої зірки, і обов’язково перед тим треба якогось ти-
пово нашого розігріву. Попсово-шароварного, як висловив-

Фото LUFA

18тенденції • суспільство



> тенденціЇ

ся один народний депутат. Раніше наші чиновники в центрі 
часто копіювали Росію. Тепер всі регіони копіюють Донецьк. 
Привіз Ахметов на відкриття «Донбас-Арени» Бейонсе, зна-
чить має бути у Києві Шакіра, а у Львові – Анастейша. Не 
маю нічого проти цих достойних панянок, але ж навіщо таке 
явне копіювання? Тим більше, що в Донецьку арена приват-
на, на якій Ахметов – цар і бог. Захотів зірку за 2 мільйони – 
виклав два мільйони. Захотів би за 10 мільйонів п’ять зірок 
– його право. А тут все-таки про бюджетні стадіони йдеть-
ся… Та й узагалі, про стадіони, а не концертні зали. Чому 
б не відкрити їх футбольними матчами, як роблять це в Єв-
ропі, чемпіонат якої ми проводимо? Адже і збірна гратиме 
товариські матчі на нових стадіонах уже зовсім незабаром. І 
внутрішні – офіційні – якраз дуже цікаві випали: «Динамо» – 

«Шахтар» у Києві, «Карпати» – «Металіст» у Львові. Славні 
ж будуть двобої… Але ні. Треба, як у всіх, концерт, при чому 
з імпортною поп-дівою. Як же це по-нашому: у сусіда хата 
біла, тому в мене має бути ще біліша. А там – хоч трава не 
рости.

Звісно, все це – лише суб’єктивна оцінка. Багатьом, ма-
буть, такий варіант справді більше подобається. Та й добре. 
Тільки виникає питання – до чого оці розподіли квитків по 
трудових колективах? Є забагато охочих? Проведіть аукці-
они, продайте квитки дорожче – треба ж починати якось 
відробляти вкладені в проект «Євро-2012» гроші. Бо от по-
ляки вже й прибутки, які отримають від своєї частини чемпі-
онату, порахували, а у нас і з видатками ще не розібралися. 
І це теж – дуже по-нашому…

Мішель Платіні залишився задоволеним своїм візитом до Львова. Пре-
зидент УЄФА побував на будівництві стадіону та аеропорту і висловив 
упевненість, що Львів впорається з виконанням програми підготовки до 
Євро-2012. Пан Платіні, за його словами, цілком довіряє місцевій владі

Фото LUFA

Фото LUFA
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львів – 
«євроПейська 
столиця культури»?
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ідея
Обирати щороку якесь місто «європейською столицею куль-

тури» придумала грецька актриса, співачка і політик Меліна 
Меркурі. А першою столицею культури 1985 року, відповідно, 
стали Афіни. Відтоді цієї слави «скуштувало» вже більш ніж 
тридцять європейських міст. Серед них чим далі, тим менше 
власне столиць, яким і так не бракує уваги.  Натомість для 
меншого міста статус «ЄСК» – чудовий шанс змінити образ, 
наповнити його новим змістом, звернути увагу власної влади 
та громади на проблеми культурної сфери, і водночас активізу-
вати свій туристичний  потенціал. Одним з найбільш ефектних 
прикладів таких трансформацій є Ліверпуль. Колись потужна 
морська столиця Британської імперії після скасування рабо-
торгівлі та скандальної загибелі двох своїх найкращих кораблів 
– «Титаніка» і «Лузітанії» – у ХХ столітті перетворилась на глуху 
провінцію. Не допоміг навіть успіх легендарної ліверпульської 
четвірки – «Бітлз». Натомість статус культурної столиці Євро-
пи-2008 в буквальному сенсі створив диво, згуртувавши всіх 
мешканців навколо ідеї відродження слави міста. 

спокуса
Аби здобути статус ЄСК, місту не досить тільки його іс-

торичної спадщини й туристичних атракцій. Адже йдеться не 
про те, щоби впродовж «столичного» року розважити  мак-
симальну кількість туристів. Програма ЄСК першочергово 
спрямована на  розвиток актуальних довготривалих культур-
них проектів, які стартують за кілька років до «столичного» і 
продовжуються після його завершення. Тобто, програма ЄСК 
має активувати, а не констатувати. Кандидатів обирає журі 
поважних експертів. Підготовка ґрунтовна, тому процедура 
розпочинається аж за шість років. Цього року ЄСК стали 
естонський Таллінн та фінський порт Турку, 2012 року сто-
лицею будуть португальський Гимарес та словенський Ма-
рибор, а 2013-го – французький Марсель і словацьке Ко-
шице. Тепер, у 2011-му, за статус європейської столичності 
2016 року героїчно змагались міста Іспанії та Польщі. Серед 
польських фіналістів ЄСК не виявилось «туристичної Мекки» 
країни – Кракова, який занадто покладався на свій історич-
ний спадок і з програмою особливо не заморочувався. Нато-
мість туди потрапили Варшава, Катовіце, Гданськ, Вроцлав 

і Люблін. Логічно, що найсерйозніше до формування своїх 
програм підійшли найдрібніші міста – Катовіце і Люблін: їм 
треба було стрибнути вище голови, аби привернути до себе 
увагу експертів. Тож промислові Катовіце зосередили свою 
увагу  на екологічних проектах. А найбільше польське місто 
на східному прикордонні – Люблін, що позиціонує себе як «єв-
ропейську браму на Схід», «поставив» на... Львів, включивши 
до своєї програми «Місяць ЄСК-2016 у Львові». Тобто, на 
місяць столиця кульутри з Любліна мала «переселитись» до 
Львова. Хоча претендента на європейську столицю обирають 
тільки серед членів ЄС, але Люблін вирішив ризикнути.

алярм 
У мистецькому Львові люблінська пропозиція спершу ви-

кликала шок. Адже одна справа – з року в рік реалізовувати 
певний набір старих чи нових проектів на засадах «відбулося 
– скажіть дякую». І зовсім інша – «на вчора» представити 
комплексну культурно-соціальну програму, яка мала не про-
сто скласти гідну конкуренцію решті, але довести європей-
ському журі, що Львів достойний довіри Європи. Тим більше 
в ситуації, коли це зовсім не цікаво місцевій владі (навіщо 
чиновнику зайвий «менінгіт» за ту саму зарплату?)... Тож ви-
рішувати питання (традиційно для Львова і України загалом) 
мала приватна ініціатива. Нікого не здивувало, що процес 
очолило МО «Дзига» в особі Маркіяна Іващишина, який ра-
зом зі своєю командою вже майже двадцять років генерує 
оригінальні міські та регіональні проекти. З найбільш резо-
нансних ініціатив «Дзиги»: українсько-польський фестиваль 
«Jazz bez...», клуб-кафе «Лялька», журнал «Четвер», міжна-
родний Тиждень актуального мистецтва, міжнародний фес-
тиваль мистецтв «Fort.Missia»... Згуртувавшись навколо ідеї 
«Місяця ЄСК у Львові», львівські інтелектуали заснували ГО 
«Мистецька рада «Діалог», яка буквально за два місяці згур-
тувала ті культурні середовища, які надавалися до згуртуван-
ня. Як виявилося, у нас цілком пристойно виглядає музичний 
напрямок (завдяки міжнародним фестивалям Філармонії 
«Віртуози» і «Контрасти») і сучасне мистецтво (завдяки «Тиж-
ню актуального мистецтва»). Найслабшою ділянкою виявив-
ся театр: два найбільших міських театральних «архіпелаги» 
– Опера і театр імені Заньковецької – воліють працювати за 

Львів – перше в історії місто з-поза меж Євросоюзу, 
яке може долучитися до проекту «Європейська столи-
ця культури». Посидіти на європейському культурному 

троні левові – символу нашого міста – на пару з Люблі-
ном не вийшло. Чи вийде взяти участь у проекті разом 
із Вроцлавом?

> львів – «євроПейська столиця культури»? > 
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самодостатньою традиційною схемою, не спокушаючись учас-
тю у якихось проектах, експериментальний театр ім. Л. Кур-
баса – занадто нечисленна і вузькоспеціалізована інституція, 
а єдиний львівський помітний театральний фестиваль «Зо-
лотий лев» переживає не найкращі часи. Але, тим не мен-
ше, мобілізувавши весь інтелектуально-культурний потенціал 
міста, аплікацію участі Львова у конкурсі «ЄСК-2016» було 
складено.      

облом 
21 червня нарешті оголосили результати. Виявилось, що 

програма програмою, але підкилимні закони лобіювання у 
Європі ще ніхто не скасовував. Тож, хоча неозброєним оком 
було видно, що програми Любліна і Катовіце – найцікавіші, 
«ЄСК 2016» виграв... Вроцлав, який дуже вчасно – якраз 
напередодні візиту до міста європейських експертів – дістав 
від польського уряду  безпрецедентний фінансовий допінг у 
вигляді  100 мільйонів злотих на розвиток інфраструктури ін-
ституцій культури???. Не знаю, як пережило це Катовіце, але 
в Любліні і Львові цю новину зустріли з правдивими сльозами 
на очах. Занадто багато фанатичної праці і романтичних спо-
дівань було покладено на цей конкурс.  

що робити?
Обтерши сльози гіркого розчарування, Люблін шляхетно 

запропонував Вроцлаву взяти до своєї програми «Львівський 
місяць ЄСК». Чи захоче українського партнерства Вроцлав, 
наразі буде відомо ближчим часом. Хоча Львів із Вроцлавом 
– міста-побратими, але важливішим аргументом тут, напевне, 
стане культ «львівської ностальгії». Адже саме до спорожні-
лого після Другої світової війни Вроцлава (тоді – Бреслау) було 
відселено 1947 року під час сумнозвісної операції «Вісла» 
львівських поляків. Тим не менше, яким би не було рішен-
ня Вроцлава, «Мистецька рада «Діалог» у Львові вирішила 
не втрачати зробленого. На одній «столиці культури» світ 
клином не зійшовся, є цікаві проекти – можна пропонувати 
іншим програмам. А там, дивись, скасують обов’язкове член-
ство ЄС для учасників конкурсу «ЄСК», це питання останнім 
часом активно дискутується. Тут і нагодиться Львів із вже го-
товим ресурсом. Поки що ж «Мистецька рада «Діалог» взя-
лася формувати культурну програму Львова до «Євро 2012». 
Футбол футболом, а поміж матчами вболівальники можуть і 
на щось «культурне» спокуситись.   

Наталка Космолінська

Рафал Дуткєвіч,
міський голова Вроцлава

Варто все ж для початку почекати. 
Адже вибір журі має бути ще підтвер-
джений Європейською комісією, тож 
офіційно рішення буде затверджено 
у другій половині 2012 року. Однак 
після затвердження, я запевняю, ми 
будемо намагатися працювати спіль-
но зі Львовом. Разом з керівництвом 
Львова ми хочемо зробити ще один 
крок і повідомити, що кордони Єв-
ропи не покриваються лише кордо-
нами Євросоюзу. Європа є чимось 
більшим, аніж лише ЄС. У зв’язку з 
цим ми хотіли б поділитися титулом 
«Культурна столиця Європи» зі Льво-
вом – містом-побратимом Вроцлава. 
Така декларація вже складена і ми 
маємо намір зреалізувати спільні 
проекти. Ці проекти розробляє спе-
ціально створена робоча група.

> львів – «євроПейська столиця культури»? 
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хто насПравді 
керує львовом?
Ні Садовий, ні «Свобода», ні Цимбалюк  
не хочуть брати на себе відповідальність за стан справ у місті
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Після останніх виборів до місцевих органів влади у 
Львові здавалося, що нарешті у них з’явиться понят-
тя політичної відповідальності. Адже «Свобода» взяла 
більшість, після чого кожен може чітко вказати, хто 

ж відповідає за те, що відбувається у Львові. Таких 
сил лишилося тільки дві: Садовий і «Свобода», на від-
міну від попередньої міської влади, де малочисельним 
фракціям легко було звалювати провину на інших.

«свободу» не спинити. 
вона нікуди і не йде

Та не так сталося, як гадалося. Чи є якісь ознаки того, 
що ВО «Свобода» справді керує у Львові? Звісно, якщо вва-
жати проявами всевладності походи в нічні клуби із претен-
зією до гучності музики та інші локальні питання – то так. А 
якщо прослідкувати сам процес перебирання владних важе-
лів у свої руки – насправді жодної влади на себе «Свобода» 
просто не бере.

Скажімо, пообіцяли уже півроку тому адмінреформу у ме-
рії. Позвільняти заступників, перерозподілити їхні функції, 
посилити контроль за командою Садового. Мали це зро-
бити ще 9 березня, а віз і нині там. «Ми переоцінили свої 
сили», – кажуть деякі свободівці. «Не вдається сформувати 
кваліфіковану більшість, аби можна було справді стати на 
хвіст Садовому», – кажуть інші. А от політологи та політичні 
оглядачі Львова не вірять. Уже з десяток експертів, якщо 
не більше, прокоментували ситуацію приблизно так: «“Сво-
бода” не хоче брати на себе відповідальність і ставити під 
удар свій рейтинг». 

 
сила садового – 
у його слабкості 

Але може, усе справді не так? Можливо, «Свободі» 
так важко обмежити повноваження Садового саме через 
його вплив та «сильну руку»? Такі припущення час від часу 
доводиться чути під час кухонних розмов із політологами-
самоуками. Насправді ж кожен, хто мав можливість по-
знайомитися з Андрієм Івановичем особисто, розуміє, що 
імідж «сильної руки» – не більше, ніж грамотна робота пі-
ар-команди та особисто головного шамана Львова Олега 
Березюка.

Що ж дійсно ми маємо? По-перше, ту ж позицію, яку 
приписують «Свободі», тільки з іншою тактикою. Радикаль-
на партія не може відсиджуватися в тіні, не може мовчати. 
А от Андрій Іванович – легко. Що він доволі часто і робить, 
просто уникаючи відповідей на дошкульні запитання, а час 
від часу взагалі зникаючи – о диво, з його то звичкою піари-
тися піаритися і ще раз піаритися – з медіа-простору. Таким 

чином, на передній план висувається «Свобода», як відпові-
дальна за стан справ у місті. А Садовий що? Та так, міський 
завгосп, за ремонтом дороги прослідкувати…

По-друге, об’єктивну неспроможність міської влади (неза-
лежно від того, хто є мером) адекватно реагувати на екс-
тремальні ситуації. Такі, наприклад, як та, що трапилася 9 
травня. Провокатори очорнили ціле місто. У місті стріляли. 
Міліція потурала людям, котрі діяли, порушуючи рішення 
суду. І що? А нічого. Ну не має мер жодної можливості впли-
вати ні на міліцію, ні на СБУ, ні на податкову… Так, не було 
помітно, щоб Садовий навіть намагався втрутитися. Але ж у 
тій ситуації й людині, котра побудувала нафтопровід «Одеса-
Броди», не допоміг би її залізний директорський характер.

А що ж, спитаєте ви, робив Михайло Цимбалюк, котрий 
офіційно курує силові структури області? А хтозна. Може, 
якраз виконував вказівку «не втручатися». Губернатор, а 
тим більше генерал-губернатор – людина підневільна…

П’яте колесо 
до воза

Так хто ж, усе-таки, керує Львовом? А ви подивіться на 
вираз обличчя Андрія Садового, коли до міста приїжджає 
віце-прем’єр з питань Євро-2012 Борис Колесніков. Не по-
мічаєте напису «Чево ізволітє?» на чолі у львівського мера? 
І ми не помічаємо. Різниця лише в тому, що нас це дивує.

Але навіть відкинувши жарти, можна зрозуміти, що Бо-
рис Колесніков впливає на стан справ у Львові не менше, 
ніж Садовий чи «Свобода». Судіть самі. На Євро-2012 дер-
жава уже скерувала у Львів близько 4 мільярдів євро – 
на стадіон, аеропорт, дороги. При цьому управління біль-
шістю цих коштів уряд взяв на себе. Фірми-підрядники, які 
ці кошти освоюють, найчастіше з тим же Колесніковим і 
пов’язані. А 4 мільярди – це два річні бюджети Львова.

Чи може той, хто освоює гроші, ідентичні до бюджету міс-
та, на об’єктах, що будуються в цьому місті, не впливати на 
стан справ у ньому? Мабуть, що ні. Інша річ, чи при цьому 
ця людина буде тим містом керувати. І чи керує ним взагалі 
хоч хто-небудь…

Антін Бандера
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VIP-весілля 
2011

2011 рік видався багатим на весілля класу VIP – як 
в Україні, так і поза нею. Гучно одружився у Британії 
принц Вільям, видав заміж свою доньку Челсі Білл Клін-
тон, навіть епатажна Леді Ґаґа – і та знайшла собі пару.

У нашій же країні теж прогриміло кілька великих ве-
сільних вечірок. Насамперед, варто згадати про сина 
депутата Верховної Ради Ландика, шлюбну церемонію 
котрого супроводжували співом світова зірка Крістіна 
Агілера і український гурт «Друга ріка».  До речі, для ро-
керів це був один із останніх виступів – за кілька тижнів 
їх лідер Валерій Харчишин оголосив про розпад гурту. 
Між іншим, одна із тенденцій цьогорічних «крутих» ве-
сіль – повернення від російської попси і Сердючки до 
рок-музики, українських народних або, за можливості, 
– зірок чи зірочок світового рівня.

Ще одна цікава тенденція – все збільшується і збіль-
шується розмір авто, на яких наречені їдуть брати шлюб. 
Про «Мерседеси» українські віпи вже забули, потроху 
минає мода на ретро-автомобілі, не так часто замовля-
ють класичні білі лімузини. Зате популярні особливо до-
вгі лімо темного кольору, «траки» (джипи на колесах 
від дуже великих вантажівок) і «Хаммери». Останні, до 
речі, стали родзинкою й найбільшого галицького весіл-
ля цього року: свого сина Віталія одружував губернатор 
Львівщини Михайло Цимбалюк. 

В усьому іншому традиції українсько-пострадянського 
весілля поки що не змінюються. Може, трохи дорожчі 
подарунки, трохи більше золота, але розваги, наїдки, 
напої – все ж переважно ті самі, що й минулого року. 
Вибір місць, куди молоді подружжя їдуть у медовий мі-
сяць, теж не змінився. Париж, Балі та Мальдіви – досі 
«медові» лідери для українських VIP-молодят.

Подарунок сезону. Найкрутішим весільним подарунком сезону в 
Україні вважають «Бентлі», що нардеп Володимир Ландик подарував 
своєму синові та його нареченій

Парадокс сезону. Колишній гравець ФК «Львів», а тепер футболіст 
дніпропетровського «Дніпра» Валерій Федорчук одружився з телеведу-
чою Оленою Кіндзерською. «Прикіл» у тому, що ще рік тому Валерій зі 
скандалом залишив клуб, власником якого є батько Олени, Юрій Кін-
дзерський. Просто тобі індійський фільм 
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Найгучніше весілля Галичини. Син голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка одружився з донькою тернопільського вченого. Весілля вийшло 
«багатопартійним». Приїхав на нього до Тернополя мер Львова Андрій Садовий, але найбільшим подивом для журналістів була присутність міського 
голови Тернополя Сергія Надала. Адже Надал – представник «Свободи», яка саме в ці дні у Львові домагалася відставки Цимбалюка-старшого

Фото LUFA
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ЗахоПлення
стор. 28-49 >

остання інтрига 
у світі боксу

У світовому професійному боксі тепер 
залишилася одна-єдина велика інтрига. 
Хто сильніший: Віталій чи Володимир? Піс-
ля перемоги Кличка-молодшого над Деві-
дом Хеєм, а Кличка-старшого – над То-
машем Адамеком в українських боксерів 
просто не залишилося суперників. Це – не 
данина патріотизму. Це свідчення практич-
но всіх провідних фахівців у боксі. Однак 
ця інтрига навряд чи буде розгадана: бра-
ти пообіцяли матері ніколи не битися між 
собою. Судячи з попередніх їхніх кроків у 
житті, сімейні цінності для них не на остан-
ньому місці. Тому – се ля ві…

Тому замість інтриги – питання. Чи є сенс 
залишатися у боксі Віталію Кличку? Судячи з 
усього, його немає. Особливо після того, як 
на початку жовтня вирішив здати свою бок-
серську ліцензію Девід Хей, останній, хто на-
важувався говорити про Кличків зневажливим 
тоном. Судячи з усього, в лікарні, куди Хей по-
трапив після бою з Володимиром, у британця 
був час подумати. І цілком логічно вирішити, 
що Віталій його спрямує туди ж.

Тому, на нашу думку, завершення кар’єри 
боксера для Віталія – справа найближчого 
часу. Тим більше, що він уже починає виборчу 
кампанію на рівні, до якого він наразі у політиці 
не прагнув. Замість посади мера Києва Віталій 
Кличко балотуватиметься в президенти. При 
цьому він уже заручився підтримкою одного 
з найбільших багатіїв країни Віктора Пінчука. 
Фінанси є, харизма – є, чому б українському 
силачу не перевершити досягнення американ-
ського силача Арнольда Шварценеггера?

ТРЕТЬОГО НЕ ДАНО. У 2011 році брати Клички зберегли для України і своєї сім’ї 
всі чотири пояси чемпіонів світу у суперважкій категорії. Тепер в українців просто не 
залишилося суперників. За прогнозами фахівців, якщо Віталій завершить кар’єру
(а так, радше за все, і буде), Володимир без проблем збере всі чотири пояси в 
одних руках.
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Чи є майбутнє 
в українського футболу?

Для українських шанувальників футболу – тих, які лю-
блять подивитися і повболівати на стадіоні або в пабі чи 
на канапі за кухлем пива – справжнісіньким розчаруванням 
стало літо. Особливо це стосується футбольних уболіваль-
ників. Спочатку «потішила» доросла збірна, яка готується 
до Євро-2012. З Узбекистаном, хоч і за блідої гри, наші ще 
впоралися. А от що сталося наприкінці матчу з французами 
– це питання скоріше до психотерапевта, аніж до футболь-
них експертів. За кілька хвилин не надто красива, але все 
ж доволі ефективна схема гри збірної Блохіна розвалилася, 
наче картковий будиночок. Гра лише на відбій, м’яч постій-
но біля воріт П’ятова – от і отримуємо три голи за якихось 
п’ять хвилин і ганебну поразку. Коментувати змісту нема, 
хвороба втрати концентрації для наших футболістів – хро-
нічна, а вищий рівень майстерності таких гравців, як Франк 
Рібері і Карім Бензема – очевидний.

Надія була лише на те, що далі «доросла» збірна під-
силиться відсутніми молодими гравцями. Адже Євген Ко-
ноплянка, Андрій Ярмоленко, Ярослав Ракицький – гравці 
основи у збірній. Вони ж – лідери молодіжної збірної, яка 

якраз готувалася до чемпіонату Європи серед гравців до 
21 року. От тільки лідери – на газетному папері, але, як 
з’ясувалося, на полі лідера не було. Всі «зірочки» зіграли 
блідо, як і молодіжна збірна загалом. Як результат – дві по-
разки і одна бойова, але все ж не особливо яскрава нічия з 
англійцями. А якщо і до Євро-2012 наша «золота молодь» 
підійде в такій жахливій формі? Додати сюди гру старших 
збірників проти французів, за яку хіба Тимощуку нема чого 
дорікнути (та ще може Девіч з Вороніним моментами грали 
непогано), і домашній чемпіонат наступного року не викли-
катиме великих сподівань.

«Причину невдачі потрібно шукати в розвитку дитя-
чо-юнацького футболу в Україні», – пояснює колишній го-
ловний тренер «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький. «Усе 
взаємопов’язано. У наших командах чимало легіонерів, 
за винятком київської «Оболоні», всі клуби засмічені іно-
земцями. Чимало легіонерів не відповідають рівню нашо-
го елітного дивізіону.  І, на жаль, немає приросту молодих 
українських футболістів. Чому? Розвалена робота ДЮСШ. 
Не будують поля для дитячо-юнацьких шкіл, зрештою, сама 
кількість ДЮСШ різко зменшилася, так само і дітей, які за-
ймаються футболом, стало менше. Тому, зважаючи на те, 

ДОГРАЛИСЯ. Виступ молодіжної футбольної 
збірної на Чемпіонаті Європи – найбільше 

розчарування спортивного літа

ОСТАННІЙ ШАНС. І Шевченко, і Воронін уже заявили, що завершать 
кар’єру у збірній після Євро-2012. Отож, домашній чемпіонат Європи 
для обох – останній шанс щось виграти на рівні збірних 
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що матеріально-технічна база дитячого футболу в Україні, 
м’яко кажучи, погана, то звідки мали би братися таланови-
ті футболісти? Ви подивіться як володіють м’ячем іспанці, 
швейцарці, датчани. У технічній підготовці ми програємо 
практично всім командам Європи».

Висновок фахівця – невтішний: «На високих позиціях 
збірна України ще багато років не буде. Нема з ким їх за-
войовувати». І хотілося б вірити, що пан Дячук-Ставицький 
помиляється. Тільки ж віриться все менше і менше…

що нам світить на євро-2012?
Звісно, останні дві перемоги національної збірної мали б 

надихати оптимізмом. 3:0 проти болгар, 2:0 – проти естон-
ців, чим не результат? Та вся справа в тім, що після 0:4 від 
чехів – нічим не результат. Цілком очікувана перемога на 
класі й вищій індивідуальній майстерності над командами, 
втомленими офіційним відбірним турніром. Так, непогана зі-
граність Ярмоленка-Мілевського-Гусєва, але це й зрозуміло, 
зважаючи на те, що вони грають в одному клубі. Так, непо-
гані індивідуальні дії приблизно половини «збірників». Але 
от зіграності загальнокомандної, командної швидкості, тре-

нерських задумок (не враховуючи кількох цікавих варіантів 
розіграшу штрафних і кутових) не було помітно. Коноплянка 
демонструє чудеса техніки у повному відриві від інших грав-
ців атаки. Назаренко видає ювелірні паси туди, де мали 
б бути форварди, але забули побігти. Селезньов самотньо 
намотує кола довкола штрафного майданчика суперників. І 
були ж натяки на класну командну гру, з швидкою думкою і 
пасами в дотик проти Уругваю. Куди поділися?

З іншого боку, саме та гра проти чемпіонів Південної Аме-
рики показує, що можуть наші футболісти грати. Якщо пра-
вильно стануть зорі, якщо не болітиме спина у Шевченка, 
не хворітиме Воронін, підійде у гарній формі до чемпіонату 
Девіч, а Блохін перед чемпіонатом матиме достатньо часу – 
все ще може налагодитися. Та й результати відбору до Євро 
тішать. Сіяним господарям цілком можуть потрапити в групу 
команди рівня Данії, Ірландії, Туреччини, Чорногорії – ті, перед 
якими не будуть труситися коліна у молодих гравців. Гарний 
шанс вийти з групи. А там, якщо не потрапити у чвертьфіналі 
на Іспанію чи Німеччину, – нам би ніч простояти і день протри-
матися. А півфінал – це вже медалі. Про перемогу в фіналі 
– мовчу. Відділ фантастики – на іншому поверсі…

У КИЄВІ ВІДКРИВСЯ 
САЛОН «ФЕРРАРІ». 
Наразі в магазині представлено 
чотири моделі, найдешевша з 
яких – California – коштує 
300 тисяч євро
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СТАРІСТЬ – РАДІСТЬ. 
Шанувальники 

ретро-автомобілів мали 
чим потішити око на 

ЛеополісГранПрі

ще один спосіб 
зігнати жирок

А от для тих, хто любить і сам побігати і позганяти жирок, 
новини приємніші. У Львові з’явився сквош. Цей «теніс у 
приміщенні», або ж «спорт банкірів і мільйонерів» пропонує 
один із львівських фітнес-клубів. До речі, теніс він нагадує 
лише зовні, насправді гра має відмінні правила, відрізняєть-
ся і спорядження, а головне: сквош набагато динамічніший. 
Утім, набагато детальніше ви можете почитати про це в од-
ній зі статей цього розділу.

Ferrari доїхали до києва
Приємні новини й для тих, хто захоплюється спортивни-

ми авто. Що може бути приємнішим для ока справжнього 
шанувальника, ніж плавний профіль і блискучо-червоне за-
барвлення найбільш класичного представника цього виду 
– автомобіля Ferrari? Так от, тепер за ним не треба їхати за 
кордон. Салон італійських авто відкрили у столиці України.

Автосалон площею 380 м кв. розташувався в Києві на 
вулиці Шота Руставелі, прямо навпроти центральної київ-
ської синагоги. До відкриття в салоні представили чотири 

Ferrari: два варіанти моделі California, 458 Italia, і черво-
ну Ferrari 599 GTB Fiorano F1 в спортивній конфігурації. 
П’яте місце у вересні заповнить новий тридверний суперкар 
Ferrari – Ferrari FF, перша в історії Ferrari повнопривідна 
модель. До кінця 2011 року компанія розраховує продати в 
Україну 15 автомобілів, в 2012 – 22 машини.

історичне авторалі
Ті ж, кому до вподоби ще більш класичні автомобілі, про-

ґавили свій шанс, якщо не відвідали фестиваль ретро-авто-
мобілів «Леополіс Гран-прі». Окрім тюнінгованих «горбатих» 
від львівського клубу ЗАЗ-КОЗАК, тут було ще багато ек-
земплярів, на які варто подивитися. Американський «Вілліс» 
часів ІІ світової, «Ягуар» 50-річної давності – в такому стані, 
ніби він щойно зійшов із конвеєра, і ще купа машин, назви 
декотрих узагалі вже нічого не говорять сучасній людині. 
Окрім виставки на площі Ринок, власники ретро-авт ще й 
влаштували перегони. Адже саме 80 років тому у Львові 
вперше відбулося ралі, що входило до міжнародної програ-
ми автоперегонів, попередниці сучасної «Формули-1».

Антін Бандера

Фото LUFA
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хуліГанство 
як хоБі

Останнім часом в Україні багато говорять про футболь-
них хуліганів та ультрас. То на матчі Україна – Англія фа-
єрами на поле кидаються, то б’ються під стадіоном, на 
закінчення минулого чемпіонату України взагалі кілька 
неприємних сюрпризів влаштували: одні побилися просто 
на полі в форматі приблизно сорок на сорок, інші стюарда 

викинули з трибуни. А до Євро-2012 недалеко, а європей-
ці стежать… Утім, це міліція та чиновники заговорили про 
хулів та «ультрас» недавно. А насправді організовані групи 
вболівальників – і «ультрас» італійського зразка, і майже 
британські хулігани – існують уже не перший рік. І у Львові 
вони одні з найдавніших та найбільш організованих.

Львівські футбольні фанати не люблять негрів, міліцію й одеситів
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таємнича каста хуліганів
Хулігани – найменш чисельна, однак найкраще органі-

зована група фанатів. У Львові їх близько півтори сотні, і 
всі вони – вболівальники «Карпат». Під час матчів пере-
важно непомітні, хіба що розпочнеться серйозна бійка з 
фанатами суперників чи міліцією. Головне ж їхнє заняття 
– сутички до і (рідше) після поєдинків. Журналістів не вель-
ми люблять, дуже серйозно конспіруються, тож вийти на 
контакт із ними ой як нелегко. Утім, нам вдалося поспілку-
ватися з кількома. Щоправда, за жорсткої умови – жодних 
імен і навіть прізвиськ, жодних згадок про місця зустрічей 
і бійок. І це не дивно, зважаючи на те, що кожного тижня 
хтось із них напрошується щонайменше на статтю за хулі-
ганство, а деколи й на доволі серйозні терміни – через за-
вдання тяжких тілесних ушкоджень. Одне з гасел «хулсів»: 
A.C.A.B. (Аll cops are bastards – «Усі поліцейські – покидь-
ки») – промовисто засвідчує це.

«Не всі ми ходимо на футбол щотижня, – розповідає 
один зі старших хуліганів «зелено-білих», поза рухом – дово-
лі респектабельний чоловік 30 років, у костюмі та крават-

ці, менеджер середньої ланки в серйозній компанії. – Так, 
ми вболіваємо за «Карпати», але результат зустрічі демон-
струють футболісти, а щоби підтримати їх на стадіоні, є 
офіційний фан-клуб і купа неорганізованих уболівальників. 
Ми ж стоїмо за честь ФК по-своєму – у «махачах» з «хул-
сами» суперника». 

Відбувається це приблизно так: перед матчем із прин-
циповим (на думку вболівальників) суперником хулігани до-
мовляються про зустріч. Якщо поєдинок у Львові, то «ма-
хач» організовують поблизу котрогось передмістя, подалі 
від міліції та загалом зайвих очей. Зазвичай намагаються 
прийти більш-менш рівними компаніями, проте деколи тра-
пляються ситуації «сорок на вісімдесят», як було в одній із 
бійок з одеситами. У такому разі «махачі» тривають щонай-
довше хвилину. Хоча й за рівної кількості бійців – не більш 
ніж десять. До речі, битися можна тільки голіруч. Якщо 
хтось витягне ножа чи кастета, всі інші «наваляться» на 
нього – і тут уже не буде жодних правил. В Україні, на від-
міну від деяких англійських міст, не прийнято гамселити 
до смерті.

> хуліГанство як хоБі >
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львівські вболівальники – політизовані
До речі, двобої між фанатами відбуваються аж ніяк не 

кожного ігрового тижня. Наприклад, львівські віддавна 
підтримують дружні стосунки з «динамівцями» та «дніпря-
нами», тож на час матчів із цими командами – вихідні. Бу-
вають і просто не принципові вороги, на які група може не 
зібратися. Зате практично завжди хулігани готові зустріти 
кулаками гостей із Запоріжжя й Одеси, вболівальників ки-
ївського «Арсенала» та «Шахтаря». За словами співроз-
мовника, тут «замішані» футбольна історія та політика. З 
«гірниками» ситуація зрозуміла, а от до запоріжців і одеси-
тів неприхильні ще з радянських часів: тамтешні фанати 
аж надто дружньо ставилися до московських клубів і часто 
підтримували їх під час поєдинків з українськими команда-
ми. Загалом львівський хуліганський рух доволі густо «при-
правлений» політикою, зокрема націоналістичною ідеєю. 

Щоправда, наймолодші хулігани (18-річні хлопці) наразі 
ставляться до руху по-іншому. Для них вибір ворогів – спра-
ва традиції, а хуліганство – насамперед спосіб скинути за-
йву енергію. «Мені взагалі «пофіг», як там зіграють «Кар-
пати». Головне – дістати до щелепи ворога», – каже такий 
хлопчина. Він і його колеги не особливо переймаються іде-
ологією (хоча в декого расистські замашки), дуже часто 
навіть не мають клубної символіки – хіба шалики. 

Загалом хуліган не надто нагадує футбольного фаната 
– жодних іменних футболок, дудок чи плакатів, лише зруч-
ний одяг (кросівки, джинси й сорочка), при цьому бажано 
светр чи куртка з капюшоном, аби за потреби сховати об-
личчя. Саме через таких молодих і агресивних навіть під 
час поєдинків осіб звичайні вболівальники не дуже лю-

блять представників цього руху. А ті відповідають їм зне-
вагою, прозиваючи «кузьмичами» всіх, хто приходить на 
стадіон усього-на-всього подивитися гру. З іншого боку, не 
варто забувати, що в разі провокацій із боку фанатів гос-
тей чи надмірного захоплення «розбірками» міліції на три-
бунах саме хулігани першими лізуть у бійку, даючи змогу 
іншим спокійно забратися геть.

«ультрас» – вогняні фанати
Інша група фанатів – «ультрас», яких загал вважає найагре-

сивнішими. Та це лише стереотип. Деколи їх плутають із хулі-
ганами, інколи впливає те, що останні теж ходять на футбол 
і найчастіше опиняються в секторах «ультрас». Додає свого й 
алкоголь, якого, наприклад, «хулси» намагаються не вживати. 
Через нього пересічні фанати також деколи бувають агресив-
ними. Однак це поодинокі випадки, а не стиль уболівання. На 
відміну від хуліганів, головна мета «ультрас» – улаштувати шоу 
на трибунах і «гнати» свою команду вперед, натомість свистом 
чи образливими віршиками тиснути на суперника. Вони орга-
нізовують музичний супровід, вивішують плакати, створюють 
«хвилі» та запалюють фаєри для вогняного шоу. Як і хулігани, 
місцеві «ультрас» належать до одних із найактивніших в Украї-
ні. Але так само вони є й чи не найбільш нестриманими, через 
що клуб страждає від штрафів. То кидають крісла в бік поля, 
то зловживають фаєрами… Так само типовими для львів-
ських «ультрас» є расистські чи націоналістичні вигуки або 
плакати. Цікаво, що «зелено-білі» «ультрас» дружать із «дина-
мівськими» колегами, хоча пересічні вболівальники «Карпат» 
вважають столичний клуб найбільш принциповим суперником.

Антін Бандера

> хуліГанство як хоБі >

нараЗі БеЗ «дерБі»
Львову ледве чи слід очікувати типових для Британії воєн між хуліганами й «ультрас» команд з одного міста. Як розповів один із давніх фанів 

ФК «Львів» на прізвисько «Назаріні», «міщани» не мають жодної організованої фан-групи. Тільки недавно створили офіційний клуб уболіваль-
ників, і навіть йому ще дуже довго рости до рівня «карпатівських», неофіційний же – просто собі групка людей, які збираються перед матчем 
з прапорами у клубних кольорах. 

А от традиції фан-клубів «зелено-білих» налічують десятки років. Окрім того, й особливої ворожнечі між уболівальниками двох команд не 
спостерігають. ФК «Львів» не цікавитиме хуліганів «карпатівців», доки серед його прихильників не сформується відповідний рух, а багато «зе-
лено-білих» «ультрас» симпатизують «біло-синій» команді, не кажучи вже про звичайних уболівальників. Хто може загострити ситуацію – то це 
наймолодші фани «Карпат» і вболівальники «Львова», які перестали підтримувати «зелено-білих», оскільки не сприймають їхнього почесного 
президента Петра Димінського. Та, вочевидь, не варто прогнозувати війну між одними й іншими, хіба що сутички в форматі максимум «десять 
на десять», що для українських футбольних хуліганів не махач, а так собі, забавка…
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> хуліГанство як хоБі

Те, що футбольні хулігани – це 
вічно п’яні студенти або молодь з 
бідних родин, яка ходить у рваних 
джинсах, немита і неголена – сте-
реотип, нав’язаний британськи-
ми фільмами. Навіть у Британії 
футбольні хулігани вже давно не 
походять лише з портових та за-
водських кварталів. А в Україні, 
Росії і Польщі взагалі більшість – 
небідні люди. 

Серед хулів «Карпат», напри-
клад, є власники фірм, директори, 
навіть один академік. «Чоловік спо-
конвіків був воїном, мисливцем, пе-
реможцем. Це у нас в крові. Сучас-
на цивілізація нівелює можливості 
для демонстрації сили, пригнічує 
вічний поклик, а потім ми дивує-
мося, чому стільки маніяків ходить 
вулицями, чому стільки побутових 
вбивств. Ми ж реалізовуємо при-
родні інстинкти в обмеженому колі, 
з людьми, які рівні нам силою й 
кількістю, які так само готові до бій-
ки. Зате в суспільному житті ми мо-
жемо залишатися спокійними, рес-
пектабельними людьми», – каже 
один із таких бізнесменів-хуліганів. 

Про те, що футбольні хулігани – 
небідні люди, говорить і їхній стиль 
одягу. Хулс носять речі лише до-
рогих елітних фірм: Burberry, Stone 
Island, Prada, Laсoste, Henri Lloyd, 
Paul Smith. Речі ці не крикливі, але 
максимально зручні та стильні. Зо-
внішній вигляд хулігана приблизно 
такий: зручні, легкі кросівки або че-
ревики, блакитні джинси, сорочка у 
клітинку, теніска, светр, джемпер, 
бажано капюшон.  Одяг львівські 
хулігани привозять з-за кордону або 
замовляють через Інтернет, джин-
си, які вони носять, можуть ко-
штувати кількасот доларів, куртки 
– поза тисячу, сорочки – по сотні 
«баксів». Іноді речі доводиться ку-
пувати в секонд-хенді, бо товари 
згаданих фірм у нас не продають. 

тиПове вБрання хуліГана

Джинси Prada – від $200 

Куртка Henry Lloyd – $1100

Футболка Lacoste – від $80

Кросівки Fred Perry 
від $100
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сквош: 
двоБій Зі стіною
Ще донедавна сквош асоціювався в українців переважно з примітивною 
комп’ютерною забавкою та з американськими фільмами про багатіїв, які за 
допомогою цієї гри знімають стрес. Та й то, далеко не завжди глядач знав, 
що то саме сквош, а не просто собі буржуйські понти: грати в теніс якоюсь 
перекособоченою ракеткою в приміщенні від стінки. Однак кілька років тому 
гра мільйонерів і топ-менеджерів прийшла до України, а цього сезону – і до 
Львова. Один із місцевих салонів краси активно рекламує забаву, «година якої 
прирівнюється до трьох годин занять спортом». Що ж це за гра така – сквош, 
і чи справді вона так круто знімає стрес і зганяє зайве сало?

у сквоші суворо 
заборонені будь-
які образи, 
адресовані 
будь-кому, не 
кажучи вже про 
«штовханину». 
тут емоціям 
розгулятись, як у 
великому тенісі, 
не вийде
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м’який і маленький
Ще не так давно, кілька століть тому, гра називалась 

«Ракетки», і була шалено популярною в туманних краях Аль-
біону. До речі, сквош, що зберіг свою історичну назву, дони-
ні шалено популярний вид спорту в Британії, і складає гідну 
конкуренцію попсовому великому тенісу. 

Гра у протиставлення тенісу та сквошу прийшлась би до впо-
доби дідусю Фройду. Якщо теніс – «великий», то сквош – «роз-
чавлений». Назва останнього доволі влучна – м’ячик у ньому 
маленький, м’який та порожній зсередини. Однак підстав для 
комплексів для тих, хто взявся гратись у м’який маленький те-
ніс зі стінкою, не мало би бути. Адже, як заспокоїв би спортсме-
нів сам дідусь психоаналізу, той, хто байдуже ставиться до асо-
ціацій «нижче пояса», у того, швидше за все, проблем немає.

Як стверджують історики, що великий теніс, що сквош 
походять від дитячих забав у рибальських селах та дозвілля 
знуджених ченців. Народившись у дрімучому середньовіччі, 
їм не залишалось нічого іншого, як молитись і вбивати віль-
ний час, кидаючи м’ячиком в стіни і відбиваючи його (на 
щастя, м’ячики придумали задовго до телевізорів).

Майже кожне село мало свій різновид гри з м’ячем. 
Уже по закінченні середньовіччя, у XVI столітті із не систе-
матизованого вбивання часу почали викристалізовуватись 
риси майбутніх братів у спорті – тенісу і сквошу. Вбивання 
часу ставало цікавішим. Та якщо перший спорт могли собі 
дозволити лише ті, хто мали відповідний майданчик, то в 
сквош можна було грати навіть у підворіттях. Саме завдя-

ки невибагливості щодо території, сквош став улюбленою 
грою ув’язнених, особливо в англійській в’язниці Фліт Прі-
зон, а також серед школярів (марно нагадувати, що того-
часні школи мало чим відрізнялись від виправних установ 
– як методами впливу, так і контингентом). 

Саме у школах, а згодом у клубах та маєтках почали 
з’являтися перші корти – різного розміру і форми. Остаточ-
но правила сквошу вдалося уніфікувати лише на початку 
ХХ століття. На засіданні асоціації «Tennis, Rackets & Fives» 
його сформували із кількох видів ракеткової гри.

ракетки, окуляри, «смажений» м’яч 
Попри карколомну кар’єру та історію дорослішання, 

гідну пера Чарлза Діккенса, сквош став по-справжньому 
масовим та престижним (читай – комерційним) лише після 
того, як задню стінку поля для сквошу додумались зробити 
прозорою. Глядачі, кількість яких могла сягати кількох ти-
сяч, змогли купувати квитки на матч, спонсори – вкладати 
гроші в призи, а гравці – кинути роботу, почати заробляти 
нормальні гроші і присвятити увесь свій час грі, вдоскона-
люючись та тішачи усіх решта своєю майстерністю.

Нині сквош – це від одного до чотирьох гравців, стінка, 
ракетки спеціальної видовженої форми, маленький ґумовий 
м’ячик та захисні окуляри. Останні стануть вам неабияк у 
пригоді, адже м’ячик розвиває ледь не реактивну швидкість 
– понад 200 кілометрів на годину. Отож, краще розмістити 
між таким снарядом та очима щось прозоре та цупке. 

Кожен вид спорту нагадує сімейку Джексонів. Купа 
однакових на вигляд родичів, які відрізняються лише 
незначними рисами, займаються однією справою, та 
лише один із родини, зазвичай наймолодший, отримує 
славу, гроші та всесвітнє визнання. У популярного хо-

кею є трав’яний і роликовий брати, футбол-олігарх ро-
дичається з бідним футзалом. У цій нашій історії Май-
клом Джексоном виступає великий теніс, а сквош, про 
якого й піде мова, нехай буде його сестрою Латойєю. 
Вона принаймні симпатичніша. Ну і, наразі, жива.

> сквош: двоБій Зі стіною >

де ПоГрати?
Наразі у Львові існує лише один корт для гри у сквош – в оздоровчому центрі «Формула краси», що на Стрийській, 202, тел: 295-85-55. 
Півгодини лупання м’ячем об стіну коштуватимуть 40 гривень. За 20 гривень вам нададуть увесь необхідний інвентар. Якщо ж бажаєте більш-

менш фахово займатися сквошем, за 200 гривень з вами проведуть 16 ранкових занять, або за 300 гривень – стільки ж вечірніх.
На Західній Україні сквош представлений також у Луцьку, в мережі фітнес-центрів «ІнтерАтлетика», вул. Єршова, 11, тел: 78-83-77. 
Найбільш розвинутий сквош у Києві. Там існує з півдесятка місць, де можна пограти зі стінкою. У клубі «5 елемент», що на вул. Електриків, 

29а, тел: +380(44)351 7733, у «Kiev Sport Club» на Бульварі Дружби Народів, 5, тел.: +380(44) 522-88-66, у Фітнес-клубі «Гран-прі», Володи-
мирська, 101, тел.: 380(44)2302001, 2302000, фітнес-центрі «Aquarium», просп. Героїв Сталінграду, 45, тел.: +380(44) 239-22-22, у «Sport 
Life Протасів Яр», що на Грінченка, 2/1, тел. +380(44) 585-64-64.
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Також не завадить натягти на лоба та зап’ястя пов’язки, 
аби ті всмоктували піт, який рясно з вас стікатиме. Сквош, 
попри свою невибагливість, має одну особливість – він ви-
снажує гравців набагато ефективніше, аніж великий теніс. 

Якщо хтось у школі грався каучуковими кульками, для 
того польоти сквошівського м’яча не стануть несподіван-
кою. Відлітає так само навіжено, байдуже на його м’якість. 
Однак тут все залежить від маркування. Нині види м’ячиків 
для сквошу ґрадуються від надповільного, що маркуєть-
ся двома жовтими цятками (для справжніх поціновувачів 
тактики), до надшвидкого, з синьою цяткою (для тих, кому 
краще з азартом полупасити об стіну). Золота середина 
маркується зеленим або білим. Утім, під час гри м’яч розі-
грівається, і швидкість його польоту зростає так, що після 
кількох раундів «дві жовті цятки» періщитимуть так само, як 
«одна червона». Та це лише додає грі азарту. Власне, без 
оцього розігріву грати у сквош неможливо. Це буде щось 
схоже, однак не сквош – це вам скаже будь-хто, обізнаний 
із правилами.

Аби осягнути усю важливість розминки м’яча, слід за-
уважити, що перед грою виділяється спеціальний час для 
цього. А у випадку, коли виникне потреба у його заміні під 
час гри, гравці не зможуть відразу братись за двобій – ново-
прибулому дадуть час, аби як слід розігрітись об стінку. 

система координат
Сквошівський корт займає 9,75 метрів у довжину та 6,4 

метри в ширину, і оточений 4 стінами, одна з яких, фронталь-
на, виконує функцію головної мішені. На висоті 4,57 метра 
знаходиться лінія верхнього ауту, яка плавно опускається по 
периметру, і сягає на задній стінці висоти всього 2,1 метри.

> сквош: двоБій Зі стіною >

Лінія ауту – не єдина на фронтальній стіні. На висоті 1,83 
метри розташовується лінія подачі, а нижче, на висоті у 
0,43 метри, – нижній аут, або ж “тін”, що виконує роль сітки. 

Долівка поділена на дві рівних половини. Частина перед 
фронтальною стінкою залишається незайманою, інша ж по-
ловина розділена ще на двоє. Кожен гравець, окрім своєї 
чверті, має ще спеціальні квадрати подачі. 

По одному боці сітки
У матчі сквошу зазвичай є 3 гейми з перервами по пів-

тори хвилини. Як у тенісі, гейми не обмежені часовими рам-
ками, але ведуться до 9 очок. 

Після розминки, розпочинається сама гра. Перша пода-
ча визначається жеребом, переможець сам вибирає кут по-
дачі. Подаватиме він доти, доки не програє супернику очко. 
Переможець гейму подає і у наступному.

Подача у сквоші – справжній ритуал. Той, хто подає, 
мусить стояти бодай однією ногою у квадраті подачі. М’яч 
повинен торкнутись стінки акурат між двома смугами – по-
дачі і ауту, і відбитись акурат до суперника у його великий 
квадрат. Якщо ці умови не дотримані, наприклад, м’яч тор-
кнувся бічної стіни або будь-якої лінії (у сквоші усі лінії – аут), 
то право подачі переходить до іншого гравця. 

Аби правильно відбити подачу, не мусово відразу цілити у 
фронтальну стінку. Головне, аби м’яч не торкнувся долівки 
більше двох раз. Можна рикошетити, однак слід уважати, 
аби той не потрапив у зону звукової панелі і не пішов у аут. 
Отак гравці і дубасять м’ячиком по стінах, аж поки хтось 
не помилиться: не зможе виконати удар, або торкнеться 
суперника чи його ракетки. 

Зважаючи на недоторканість суперника, гейми постій-
но перериваються – у гравців є право не виконувати удар, 
якщо суперник заважає чи лізе «на контакт». У таких ви-
падках очко переграють – гейми мають бути неперервними. 
Саме тому гравці у сквош після удару постійно намагаються 
втекти геть з «лінії вогню» – за свідоме заважання можуть 
і покарати очками.

А через «акваріумність» сквошу, тут суворо заборонені 
будь-які образи, адресовані будь-кому, не кажучи вже про 
«штовханину». Тут емоціям розгулятись, як у великому тені-
сі, не вийде. Однак на бурхливі патетичні промови у сквоші 
просто немає часу. Адже сюди ходять пограти у швидку, 
цікаву та захоплюючу гру, а не ніжитись на галявинці.

Василь Крехівський
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ракетка для сквошу 
Форма стандартних ракеток для гри у сквош схожа на краплю. 

Традиційно їх виготовляли з деревини (зазвичай дуба) з невеликою об-
ластю, затягнутою натуральними струнами. Після змін у правилах в се-
редині 1980-х ракетки майже завжди виготовляються з композитних 
матеріалів або металів (графіт, кевлар, титан) з синтетичними струнами. 
Максимальні розміри сучасних ракеток: 686 мм у довжину і 215 мм за-
вширшки з максимальною площею головки 500 кв.см. Максимально 
дозволена для 255 грамів, але зазвичай ракетка важить від 110 до 
200 грамів.

м’ячі для сквошу 
Їх виготовляють з двох шматочків гуми, склеєних разом, відшліфованих 

до утворення матово-рівної поверхні. Існують види м’ячів для різних темпе-
ратур і атмосферних умов, а також стандартів гри: досвідченіші гравці ви-
користовують повільні м’ячі, які менші за розміром і мають менший відскік 
(ці повільні м’ячі схильні «вмирати» в кутах корту, що робить складнішим 
виконання удару у відповідь). У зв’язку з особливим складом гуми, м’яч для 
сквошу набуває великої стрибучості при його розігріві. Гравці розігрівають 
м’яч, виконуючи серію ударів об стіну перед грою. Протягом гри м’яч розі-
грівається ще більше – гра ускладнюється і прискорюється.
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Немає для українців більш екзотичної 
країни в Європі, ніж Ісландія. Древній 
острів, що лежить на самісінькій півночі, 
його обдувають холодні вітри Атлантич-
ного океану, а влітку там ніколи не буває 
темно – навіть коли годинники показу-
ють третю  ночі. Ісландці – особливий 
народ. Вони живуть у своє задоволення 
(для цього на острові створено всі умо-
ви), мають власну колоритну культуру 
та історію, а ще – люблять ловити рибу. 
Місцеві рибалки дуже непогано заробля-
ють – це одна з найпрестижніших про-

фесій. Риби досхочу – електровудок чи 
інших браконьєрських знарядь тут в очі 
не бачили. Та й не побачать ніколи. Не 
той менталітет. Тут ніхто і ніколи не при-
везе додому повний багажник риби, яку 
потім викине. Хоча, правило «Спіймав – 
відпустив» у Ісландії теж не принципове. 
У Швеції мені довелося бачити, як міс-
цеві рибалки відпускали зловлених оку-
нів та щук, бо у їхніх корзинах уже було 
дві-три рибини. «На вечерю моїй сім’ї 
вистачить», – пояснювали шведи. Щось 
схоже я спостерігав і в Ісландії.          

нелегальна вудка
Тільки-но поселившись у 

Рейк’явіку, столиці Ісландії, в 
готель, я збіг у фойє – там за-
примітив кілька туристичних 
агенцій. На острові є на що 
подивитися – це і гейзери, й 
водоспади і пам’ятки історії. 
Мене ж цікавила риболовля. 
Пояснивши, що конкретно 
привернуло мою увагу, праців-
ник агенції почав перегортати 
різноманітні буклети. «Ось, 

–  сказав він, – є спеціальний 
лососевий тур, а це – на фо-
рель та арктичного гольця». 
Я подивився на проспект – і 
відразу ж засмутився. Усі тури 
розраховані на два дні. Ціна 
їхня – приблизно 500 євро. 
У вартість входять: трансфер 
на ріку та назад, нахлистове 
спорядження, послуги ква-
ліфікованого гіда. «Можете 
не сумніватися – без трофея 
ви не залишитеся» –  такими 

словами закінчувався ледь 
не кожен буклет, із якого на 
мене дивилися величезні ло-
сосі. Усе б нічого, тільки часу 
в мене так багато не було. 
Кілька годин наступного ран-
ку –  ось і все, що можна було 
собі дозволити. Не потішили 
мене й інші агенції – всюди те 
саме. Доброзичливі ісландці 
навіть зробили кілька дзвінків 
до гідів, спитали, чи не по-
годились би вони скоротити 
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свій тур годин так на 45… 
Відповідь була очевидною.

Попри це, опускати руки 
я наміру не мав. Невже да-
ремно я нудьгував 5 годин 
у літаку; окрім професійних 
речей, усякими правдами і 
неправдами віз із собою на-
хлистову вудку, котушку та 
флай-бокси? Справа у тому, 
що просто так завезти в Іс-
ландію рибальське споря-
дження не вийде. Митники 
вимагають довідку про дезін-
фекцію вудилищ. Але при ба-
жанні ці дивні правила можна 
обійти. Тубус із вудкою успіш-
но пройшов контроль у чохлі 
з телевізійним штативом.

План «Б»
Зрозумівши, що нічого до-

ладного організувати не ви-
йде, переходжу до плану «Б». 
Відкриваю мапу Рейк’явіка і 
бачу, що поблизу готелю про-
тікає «перспективна» (хоча, 
хіба у цих краях може бути по-
іншому?) річка Ellidaar. Наступ-
ного ранку сідаю в таксі та 
прошу відвезти мене до мос-
та. Таксист виявився кмітли-
вим і, побачивши моє споря-
дження (нахлистовий жилет 
та тубус) відразу ж порадив 
звернутися до пункту прода-
жу ліцензій. Нічого дивного 
– щоб ловити рибу в цивілізо-
ваному світі – треба платити. 
Він сказав, що дозвіл можна 
придбати якраз у тому місці, 
куди ми їдемо. Кілька хвилин 
«польоту» (дороги – ух!) – і я 
просто онімів. Неймовірні пей-

зажі, синя-синя ріка, гори, зе-
лень, повітря… одним словом 
– казка. На жаль, ця казка 
скоро закінчилася. Таксист 
поїхав, я почав досліджувати 
територію. Під мостом стояла 
автівка, поруч ходив високий 
чоловік у вейдерсах. Ще зда-
леку помітно нахлистову вуд-
ку, яка була прикріплена за 
допомогою спеціального при-
строю до капоту. Пощастило 
– своя людина.

– Добрий день, підкажіть, 
де можна придбати ліцензію?

– Ліцензію? – засміявся 
ісландець. – Ви запізнилися 
на півроку.

– Як це?
– Ліцензії продають лише 

в січні, і лише членам нашо-
го рибальського клубу. Це – 
клубна ріка. Ловити можна 
лише нам.

– Мабуть, я неправильно 
пояснив, – мені б ліцензію 
хоч на годину, хоч на одну 
рибу, хоч на що завгодно!

– Ні, нічим вам не допо-
можу…

  
За лососем – 
до океану

Це ж треба, така при-
крість. Ісландець виявився 
доволі говірким. Поцікавився 
звідки приїхав рибалка-невда-
ха, запитав про видовий склад 
риб в Україні. У хід пішли вуд-
ки. У мого співрозмовника – 
G.Loomis  9 класу, потужний 
інструмент. Шнур жовтий, 
теж «дев’ятка». Міцний по-
відець, до якого прив’язана 

муха, що імітує осу. Коли ж я 
витягнув свою «трійку» TFO – 
ісландець довго сміявся. Ні, 
вудка не погана, просто у цих 
умовах вона неефективна. 
«О-о-о-о! Будеш за лососем 
до океану бігти, – жартує він. 
– Та й мухи у тебе невідповід-
ні. На такі німфи хіба форель 
може взяти, але у цій ріці її 
обмаль. Тут лише лососі. А 
на твої сухі мухи вони не по-
ведуться, ось, глянь…» Він 
показав свої великі мухи на 
двійниках – реалістичних іміта-
цій майже нема, як правило, 
суцільний набір кольорових 
матеріалів. Воно й не дивно: 
коли лосось іде на нерест, він 
не харчується, а на нахлисто-
ві мухи кидається лише через 
те, що вони його дразнять. 
«А ти щось спіймав?» – за-
питую. Ісландець підійшов до 
машини і відкрив багажник. 
У мене відвисла щелепа. В 
пакеті лежала срібляста ри-
бина. «Атлантичний лосось, 4 
кілограми», – гордо промовив 
він та витягнув його на сонце. 
«Можна сфотографуватися? 
Хоч знайомих нахлистовиків 
подразню…» Ісландець не 
заперечував і зробив кілька 
кадрів. Після цього ми попро-
щалися, й він поїхав додому.

хто сміється 
останнім?

Що ж мені залишало-
ся? «Ех, живемо лише раз, 
пройдусь-но я по цій ріці, 
знайду тихе, безлюдне місце 
– може і пощастить підчепи-

ти якусь ісландську рибку. 
Хай навіть до океану дове-
деться бігти», – подумав я. 
Стежка біля річки звивалася 
змійкою, показуючи дорогу. 
Муху до повідця я вирішив 
не прив’язувати – коли зна-
йду відповідне місце, цю про-
цедуру можна буде виконати 
за 30 секунд. Так я і йшов 
– закидав шнур на воду, огля-
дався по сторонах. Якщо до 
мене хтось підійде, то інкримі-
нувати нічого не зможе – рибу 
ж я не ловлю!

44риболовля • захоплення
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вити я не наважився. Люди 
оберігають своє майно – не 
хотілося псувати з ними сто-
сунки. Звичайно, що у форс-
мажорному випадку можна 
було б щось вигадати, мов-
ляв, про ліцензії вперше чую, 
помахати посвідченням жур-
наліста, чи ще щось, але не 
хотілося перетворюватися на 
злодюжку. Якби на мою те-
риторію вдерлися непрохані 
гості – теж би не зрадів.

Хоч свою омріяну рибу я 
так і не спіймав – зате було 

весело в готелі. Колеги зу-
стріли мене кепкуваннями, 
на зразок: «Ну що, наловив 
риби?» Можна було лише 
уявити вирази їхніх облич,    
коли вони побачили екран 
фотоапарата, на якому чітко 
було видно лосося в моїх ру-
ках. Знаючи, що усю спійма-
ну рибу я відпускаю назад – 
вони навіть не питалися, що 
я зробив із 4-кілограмовим 
атлантичним лососем…

Ростислав Ящишин

Стежка звернула в кущі. 
Вудку я направив уперед, 
сам ішов за нею. Тільки-но 
мої вуха висунулися з кущів, 
почули фразу: «Do you have a 
permit?» («У вас є дозвіл?» – 
англ.). Перш ніж я встиг по-
бачити того, хто в мене це 
запитував, і будь-що подума-
ти, автоматично підняв пові-
дець догори та відповів: «No 
fly – no  fishing» («Нема мухи 
– нема риболовлі»). Запиту-
вав мене чоловік, котрому 
на вигляд було років 60. Він 

сидів на березі. Метрів 15 
вверх по течії, у воді, стояв 
інший рибалка. Ісландці були 
не надто раді мене бачити. 
Вони попросили не заважа-
ти, а ще нагадали, що риба-
лити на цій ріці заборонено. 
Тоді я й подумав: «Чому вони 
питали мене по-англійськи, 
ще навіть не бачачи мене са-
мого? Мабуть, я не перший 
турист, котрий хотів спійма-
ти ісландського лосося…» 
Більше рибалок я не бачив. 
Непогані місця були, але ло-
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ПоГаний колекці онер
так говорить про себе відомий львівський ресторатор Вардкес Арзуманян, 
котрий упродовж восьми років захоплюється колекціонуванням чоток. 
Має їх близько ста. Усі – витвори мистецтва

Брояниця, лестовка, розарій, рудракша, субха, джа-
па-мала, комболої, тасбіх, шапле, корунка – усе це ще 
навіть не повний перелік назв того, що ми звикли на-
зивати чотками чи вервицею. Шнурок або стрічка із 
нав’язаними на них вузлами чи нанизаними коралика-
ми (зернами) – предмет, який бачимо у руках наших 
православних і католицьких священиків та ченців. Од-
наче чотки традиційно використовуються практично в 
усіх релігіях та релігійних течіях світу: в буддизмі, інду-

їзмі, ісламі, сикхізмі, бахаїзмі, англіканстві, лютеран-
стві й багатьох інших. На чотках моляться, відчитують 
мантри та медитують. Є, зрештою, і зовсім не релігійні 
способи їх використання. У деяких народів цей предмет 
свідчить про високий соціальний статус їхнього власни-
ка, десь чотки розглядають як прикрасу та розминку 
для рук, а десь – навіть як ударно-роздроблювальну 
зброю. Ще інше значення мають чотки у кримінально-
му середовищі. 

Зрозуміло, що чотки – з 
усією їхньою різноманітніс-
тю – не могли залишитися 
поза увагою людей, охопле-
них жагою колекціонуван-
ня. У світі відомо принаймні 
три великі експозиції чоток 
– у Афінах, Вашингтоні та 
грецькому місті Нафпліон. 
Та незрівнянно більше їх зі-
брано у приватних колекці-
ях, які майже ніколи й ніде 
на огляд не виставляються. 
Є і у Львові людина, захопле-
на колекціонуванням чоток 
– це власник мережі автор-
ських ресторанів «Рестарон» 
Вардкес Арзуманян, відомий 
загалові й своєю громад-
ською діяльністю. Його ко-
лекція цікава тим, що кожен 
її «експонат» є, по суті, ви-
твором мистецтва. Не зби-
рає пан Арзуманян чотки із 
овечої шерсті та дерева, не 
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купує тих, які виготовлені зі 
скла чи заліза, не тримає й 
таких (як-от ті, які викорис-
товуються у буддизмі), що 
їх вирізьбили із людських 
кісток. Натомість, до душі 
львівському колекціонерові 
чотки із перлів, золота, срі-
бла, дорогоцінного та напів-
дорогоцінного каміння. За 
вісім років колекціонування 
Вардкес Арзуманян зібрав у 
себе близько ста таких чо-
ток і майже усіма ними ко-
ристується щоденно. Кож-
ного ранку він підходить до 
своєї колекції та бере два-
три «експонати» до кишені. 
Одні одягає на руку, а про-
тягом дня може кілька разів 
змінити на інші. Каже, що 
вибір «чоток на пору дня» 
не залежить ні від чого, крім 
настрою: просто хочеться 
покрутити у пальцях саме ці.  

«Я не читаю на чотках мо-
литов, не медитую й узагалі 
–  із релігійною метою свої 
чотки не використовую. Я 
зовсім не беру до рук чотки 
із хрестом чи медальйоном-
образом, хоч маю у себе 
й такі. Релігійне значення 
чотки мають тільки в руках 
священнослужителя. Для 
мене ж ця річ має значення 
зовсім інше», – говорить пан 
Арзуманян. 

Із детальнішої розмови з 
колекціонером вдалося зро-

ПоГаний колекці онер
> ПоГаний колекціонер >
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зуміти, що чотки допомага-
ють йому сконцентрувати 
увагу, надати ритму буден-
ній діяльності, відвертають 
увагу співрозмовників (це, 
очевидно, допомагає при 
складних розмовах, що но-
сять характер конкуренцій-
ності). Вірить Арзуманян і в 
те, що ці речі переймають 
на себе частину енергетики 
власника, тож не дозволяє 
користуватися ними нікому 
сторонньому, ба, навіть чле-
нам своєї родини. 

Як і в кожного колекціо-
нера, є у пана Арзуманяна 
чотки, придбані ним самим, 
а також – подаровані. І, як 
кожен колекціонер, подаро-
вані речі він любить менше. 
«Зазвичай такі подарунки 
роблять люди, котрі нічого 
у цьому не тямлять. А ще 
у таких випадках мене по-
збавляють насолоди вибра-
ти із багатьох речей саме 
“мою”», – пояснює цінитель. 
Цікаво, що його зібрання 
чоток власне й почалося із 
подарунка. «Перші мої чотки 
мені подарували. Вони були 
із перлів. Сподобалися мені. 
Було приємно перебирати їх 
у пальцях. Тож другі – золо-
ті –  я придбав собі сам уже 
буквально за місяць часу», – 
пригадує Арзуманян. Із цими, 
другими, чотками у нього 
пов’язана майже магічна іс-
торія: від перебирання зерен 
у власника почали залиша-
тися на руках чорні сліди. 
Знавці одразу  застерегли – 

таке може бути у зв’язку із 
загальним погіршенням ста-
ну здоров’я. Пан Арзуманян 
спершу перейнявся та навіть 
почав звертатися до лікарів, 
придбав (для певності) ще 
одні золоті чотки, але досить 
швидко зрозумів, що до сво-
го організму краще прислуха-
тися у якийсь інший спосіб.

Вардкес Арзуманян нази-
ває себе «поганим колекці-
онером», бо не вважає, що 
може бути справжнім екс-
пертом чи навіть знавцем із 
предмету свого колекціону-
вання. Він каже, що чотки 
йому просто подобаються, 
й заради нового придбання 
готовий усе відкласти та по-
їхати іза півтори-дві тисячі 
кілометрів. Так він відвідує 
знаного у світі майстра, ко-
трий спеціалізується на ви-
готовленні чоток і працює у 
Стамбулі. «Останнього разу 
купив у нього троє чоток. 
Кожного разу знаю, що при-
везу щось цікаве й вартісне 
для себе із Стамбулу», – роз-
повідає Арзуманян. Останнє 
придбання він здійснив ми-
нулого літа на Кіпрі – чотки, 
що свідчать про високий 
статус того, хто їх носить. 

Колекціонер каже, що не 
має на меті зібрати усі чотки, 
які тільки існують. Хоче лише 
ті, що приємно тримати в ру-
ках. За таким принципом і ви-
бирає. Зі всього його зібран-
ня, найбільше подобається 
Арзуманянові користуватися 
грецькими срібними чотками, 

так званими комболої. А от ті 
зі слонової кістки, які так дов-
го хотів – не приносять очіку-
ваного задоволення.

Очевидно, що такі чотки, 
які колекціонує Вардкес Ар-
зуманян – речі коштовні. Од-
нак, про їх грошову вартість 
власник особливо не розпо-
відає. Каже лише: «Кошту-
ють недешево». Тож про ціну 
колекції Арзуманяна можемо 
лише здогадуватися, зре-
штою –  ані продавати, ані в 
якийсь інший спосіб розлуча-
тися із нею наміру він немає. 
Виняток становлять тільки 
чотки, що «зношуються», а 
відтак – рвуться. Тоді  вони 
потрапляють до ювеліра, 
котрий, переважно, просто 
змінює ланцюжок – зазвичай 

срібний. За увесь час колекці-
онування, каже цінитель, уже 
зносилося близько 20 чоток.

Вардкес Арзуманян гово-
рить, що його захоплення 
почали розділяти друзі – іноді 
просять потримати, вибрати 
і для себе. «Один знайомий 
бізнесмен попросив мене 
допомогти вибрати йому чот-
ки, оскільки помітив за со-
бою, що постійно перебирає 
монети. Я подарував йому 
одні. Він залишився дуже 
задоволеним, – розповів 
колекціонер. – А от інший 
– дуже нервовий – порвав 
срібний ланцюжок на чотках 
одразу в день дарунку. Йому 
чотки вочевидь не підходять 
– краще пити заспокійливе».

Тетяна Нагорна

> ПоГаний колекціонер
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відПоЧинок
стор. 50-69 >

Люди, котрі думають, що відпустка восени – це остан-
ня нагода відхопити трохи сонця й тепла для тих, хто 
не встиг чи не зміг відпочити влітку – помиляються. Так 
само як і ті, котрі вважають, що осіння відпустка – це 
швидше мінус, аніж плюс. Відпочинок восени, насправ-
ді, має багато переваг, чи не основною з яких є широ-
кий вибір туристичних напрямків. 

До традиційних осінніх (проте ще екзотичних для 
українців) курортів, де саме починається сезон (а та-
кими вважають острівні країни Індійського океану, інші 
країни Південно-Східної Азії, Центральну Америку), мож-
на сміливо додати і всі літні європейські курорти, які ма-
ють вихід до моря. А для охочих не лежати на пляжі та 
засмагати, а присвятити час огляду історичних пам’яток 
та визначних місць – ця пора саме найкращий час подо-
рожувати Європою.

Тож куди податися відпочивати восени?

стара добра європа
Осінь вважається найкращим часом для екскурсій Європою, адже ту-

ристам восени не докучає вже традиційна спека, яка щороку б’є рекорди. 
Саме в оксамитову пору найкраще гуляти Карловим мостом у Пра-

зі, кататись на гондолі у Венеції, оглядати Мілан із даху найвідомішого 
собору міста – Дуомо, гуляти Єлисейськими Полями у Парижі, ми-
луватися творіннями легендарного Антоніо Гауді у Барселоні чи про-
гулюватися парком палацу Шенбрунн у Відні. Розповісти одразу про 
всі туристичні принади Європи складно, адже недаремно її називають 
Старим світом – найрізноманітніших пам’яток архітектури тут стільки, 
що усі й не оглянути! 

До речі, не слід забувати, що середина осені – це все ще хороший 
час для і  відпочинку на морі у Європі: в Італії, Іспанії, Франції, Греції, 
на Мальті. А курорти Кіпру, до прикладу, називають одними з найкра-
щих місць для осіннього відпочинку на морі у 2011 р. Температура по-
вітря та води не дуже відрізняється від літньої, але вологість набагато 
нижча, що створює ідеальні умови для відпочинку.

Йога-тури в Індію та на Шрі-Ланку стають все більш популярними серед українців
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Не завадить пам’ятати, що для відвідин Албанії, Сербії, Македонії, 
та, звісно, Хорватії візи не потрібні аж до 30 жовтня. Саме ці країни 
активно розвивають нові туристичні маршрути, які будуть цікавими 
як любителям активного відпочинку, так і охочим полежати на пляжі. 

Із Хорватією зрозуміло – це давно протоптаний тисячами українців 
туристичний маршрут. Але й те, що в інші три країни нічого їхати – по-
милковий стереотип. Там скрізь є що побачити і де полежати під соне-
чком. Отже, що пропонують туристові Сербія, Македонія та Албанія?

сербія
Звісно, відсутність виходу до моря обмежує можливості Сербії як ту-

ристичної країни влітку. Але осінь – вдалий час поїхати сюди в пошуках 
історичних пам’яток, красивої архітектури та оригінальних кулінарних 
принад. Основні точки прибуття тут дві: Белград і Нові Сад. Столиця 
Сербії приверне увагу насамперед тих, хто любить клубний відпочинок, 
адже місцеві нічні заклади вважаються чи не найкращими у Східній 
Європі. Але й шанувальникам історії та архітектури є на що подивитися. 

Серед головних рекомендацій – відвідини фортеці Калемегдан і прогу-
лянка парком довкола неї. Також варто побачити Храм Святого Сави, 
Собор Святого Михайла, Церкву Святого Марка й старий королівський 
палац. Із музеїв –  Етнографічний та Музей Миколи Тесли.

Якщо ж ви потрапите до Нові Саду – обов’язково відвідайте Місь-
кий музей іноземного мистецтва. Загалом же, це місто більш затишне 
і спокійне, тут добре прогулятися старими вуличками, посидіти в цу-
керні, повечеряти традиційним буреком під чарочку ракії.

македонія
У Македонії головний напрямок, безперечно – озеро Охрид і одно-

йменне місто на ньому. Воно варте уваги хоча б через те, що це – 
найстаріше озеро в Європі, утворене 5 мільйонів років тому. А поза 
тим – тут дуже гостинні люди, багато пам’яток архітектури і пляжі, які 
практично не відрізняються від морських. Що теж часто буває важливо 
– тут практично немає російських туристів. Переважно на Охриді відпо-
чивають німці, австрійці, чехи, серби та самі македонці.

Сербія. Головні принади країни – Белград та Нові Сад. Нічні клуби столиці Сербії вважають чи не найкращими у Східній Європи. У Нові Сад же їдуть 
дивитися архітектуру і пити ракію
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албанія
Тут, звісно, слід побувати насамперед у столиці. Тирана – місто, що 

розвивається найшвидшими темпами в світі. Унікальність його – у по-
єднанні середньовіччя в старому місті, типової радянської архітектури 
і найсучасніших хмарочосів, яким би позаздрили навіть тайванці, у 
новій діловій частині. Неодмінно відвідайте: мечеть Етем Бея, Націо-
нальний музей, а ще варто оглянути панораму міста та довколишніх 
гір із хмарочоса «Скай Тауер».

екзотика
Низки революцій на Близькому Сході та у Північній Африці, ко-

лапси  валюти і нафти змінили траєкторію цьогорічних туристич-
них потоків. За цих підстав дедалі більшої популярності набуває 

відпочинок в Азії. Дані найбільших європейських туроператорів ви-
значили – це найперспективніший туристичний регіон (приріст тут 
становить  10%).

Чи не усі туроператори в один голос кажуть, що найкращий час 
для відпочинку на омріяних багатьма туристами курортах Індійського 
океану – середина та кінець осені. Саме тоді починається сезон на 
Мальдівах, Гоа, у Шрі-Ланці, на Балі. Кожне з вищезгаданих місць 
заслуговує, звісно, окремої розповіді, і сьогодні ми б хотіли закценту-
вати увагу на чудовому острові під назвою Шрі-Ланка. 

На клаптику землі, майже у 10 разів меншому за Україну, можна 
знайти все, чого душа забажає. Зараз дедалі більшої популярності 
набувають йога-тури в Азію, і Шрі-Ланка для цього підходить чи не 
найкраще – древні традиції та вірування чудово поєднуються з неймо-

Македонія. Головний туристичний центр країни – місто Охрід на однойменному озері, просто посеред гір. 
Можна чергувати серфінг, водні лижі, альпінізм і ліниве валяння на пляжі
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вірної краси природою. Де ж, як не на березі потужного Індійського 
океану серед гаїв кокосових пальм, займатися йогою й аюрведою 
чи просто ніжитись на сонечку та купатися? До речі, саме середину-
кінець осені тут прийнято вважати найкращим для пляжного відпо-
чинку та засмагання часом. І прихильники активного відпочинку теж 
сумувати не будуть: древніх історичних пам’яток тут стільки, що й 
не перелічити усіх. А відвідини окремих із них потребують неабиякої 
фізичної підготовки. Як от, до прикладу, палацовий комплекс Сігірія 
(Левова скеля) – це стрімчак, що здіймається на 370 метрів над 
рівнем моря, оточений залишками древніх садів, парків, басейнів. 
Находитися треба і під час відвідин печерного храму у місті Дамбулла 
чи середньовічної столиці Шрі-Ланки міста Полоннарува. Цейлон (а 
саме так до 1972 року називалася Шрі-Ланка) може запропонувати 

достатньо різноманітні види відпочинку, як-от дайвінг, рафтинг, сер-
фінг, сафарі, екотуризм тощо.

Між іншим, «не сезону» тут не буває. Коли період дощів почина-
ється на північному сході країни – хороша погода тішить туристів на 
південному заході острова.

Осінь – не остання нагода піти у відпустку для тих, хто не зміг зро-
бити цього влітку. Це чудова пора, коли можна ще встигнути відвідати 
країни, де закінчується тепло; найкращий час для екскурсій безліччю 
прекрасних міст та місць Європи. У далекій Південно-Східній Азії саме 
спадають іноді просто нестерпна спека й надмірна вологість, а вже в 
листопаді європейські гірськолижні курорти відкривають для відвід-
увачів траси. Ви ще вагаєтесь, коли варто йти у відпустку?

Остап Процик, Антін Бандера

Албанія. Варто побувати в столиці цієї країни. 
Тут унікально поєдналися середньовіччя, залишки комуністичної епохи і найсучасніші хмарочоси
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Для пересічного українського чоловіка Мюнхен славний трьома 
своїми чеснотами. Тут похований Степан Бандера, тут виготовляють 
чудове пиво і проводять Октоберфест, тут грає «Баварія», а в ній – 
Анатолій Тимощук. Та насправді адміністративний центр землі Баварія 
славиться не лише пивними і футбольними традиціями, але й культур-
ною спадщиною. Тут діють понад 40 театрів, різноманітні музеї (най-
відоміші з них: музей «БМВ» та Німецький музей – найбільший у сфері 
природничих наук та техніки в світі), знаходяться провідні німецькі 
університети та одна з найбільших у Європі бібліотек.

Але перше, що впадає у вічі туристам, – це архітектура. На цен-
тральній площі Мюнхена – Марієнплац – височіють аж дві ратуші: 
Стара (побудована ще у ХIV столітті) і Нова (у стилі неоготики, кінця 
ХІХ – початку ХХ століть). Причому на перший погляд здається, що 
все навпаки: неоготична будова виглядає значно старшою за свою 
попередницю. У будівлі Старої ратуші знаходиться музей ляльок, а 
Нова служить міській громаді. Об одинадцятій, дванадцятій та сімнад-
цятій Марієнплац заполоняють всі охочі (здебільшого, туристи), аби 
побачити театралізоване дійство, що відбувається просто над їхніми 
головами, на шпилі ратуші. Фігурки, які зображують королів, коро-
лев, лицарів та блазнів, крутяться по колу під супровід мелодійного 
годинникового дзвону.

Одна з особливостей Мюнхена – велосипеди. Тут їх тисячі, адже 
приблизно 30 відсотків населення пересувається винятково за допо-
могою двоколісного транспорту. У спеціальних візочках, прикріплених 
до велосипедів ззаду, мюнхенці навіть возять своїх дітей.

Просто в центрі міста діє відкритий базар, де можна купити все: 
від квітів до солодощів,від фруктів до сирів чи, знову-таки, прямісінько 
посеред вулиці спробувати пива. Як не крути, а це – головна особли-
вість Мюнхена, за яку його знають і люблять в усьому світі. Але спер-
шу, мабуть, все ж варто відвідати Степана Бандеру. Цвинтар – всього 
за 20 хвилин від центру міста. До речі, могила Бандери включена в 
стандартну екскурсію місцевим цвинтарем поряд із німецькими зна-
менитостями, а знайти могилу лідера ОУН допоможе будь-який пра-
цівник кладовища.

мюнхен: 
мандрівка  
до Бандери 
і тимощука



Пивні та винні 
Фестивалі осені
Фестиваль вина 
у лімасолі
28 серпня – 
8 вересня

Будучи одним із найбіль-
ших виробників вина, Кіпр 
традиційно відзначає свято, 
присвячене цьому алкоголь-
ному напою, на яке збирають-
ся як місцеві мешканці, так і 
численні туристи. Протягом 
десяти днів гості можуть на-
солоджуватися винами, на-
родними гуляннями, піснями й 
танцями, і навіть взяти участь 
в процесі виготовлення. При 
цьому кіпріоти просто перед 
вами вичавлюють виноград 
старовинним способом – но-
гами.

Бельгійський 
Пивний уїк-енд 
6-8 вересня

Традиційно відбуваєть-
ся у брюссельському сквері 
Гранд Плейсс. Пивні гурмани 
Бельгії та інших європейських 
держав приїжджають сюди, 
щоб скуштувати кращі сорти 
пива, з особливою гордістю 
представлені 30-ма завода-
ми. Цінителі рекомендують 
обов’язково спробувати пиво 
марок «Leffe» і «Maes», а 
також монастирське пиво 
«AbbeyBeer», вишневе пиво 
під назвою «Kriek» і малинове 
пиво «Frambois». Фестиваль 
набагато більш демократич-
ний, ніж «Октоберфест», але 
й додаткових розваг тут мен-
ше. Все зосереджено на пиві.
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міжнародний фестиваль вина 
у Будапешті
7-11 вересня

Свято починається 8 вересня у Будайській фортеці. На фест запро-
шено понад 200 виноробів із 15 країн, а почесними гостями є угорські 
винороби з регіонів Карпатського басейну, що знаходяться за межами 
Угорщини, зокрема й з українського Закарпаття. Крім вин та страв, не 
оминіть увагою і культурні програми: на двох сценах очікується справ-
жній парад «зірок» з Європи, а у неділю ввечері програму завершує 
концерт віртуозів циганської музики.

дні винороба у Чехії
18-20 вересня, 26-27 вересня

18-20 вересня у замку Мельник і 26-27 вересня у замку Карлштейн 
у Чехії відбуваються свята виноробів. Окрім дегустації вин, тут також 
проходять ярмарки ремесел, костюмована хода та конкурси феєрвер-
ків. Дістатися і до Мельника, і до Карлштейна доволі просто, півгодини 
з Праги потягом чи автобусом.

великий пивний фестиваль денвера
3 -5 жовтня

Традиція проведення Великого пивного фестивалю Денвера бере по-
чаток з 1982 року, збираючи щороку понад 20 000 любителів пива. Від-
відавши фест, можна з гордістю розповідати своїм друзям і знайомим, 
що побував на пивному святі з найбільшим вибором сортів пива. Тут 
буде важко відшукати пиво, виготовлене за стародавніми рецептами і 
традиціями, однак представники гігантських пивоварних заводів запро-
понують вам свої найкращі сорти. Неодмінно потіште себе пляшкою 
істинно американських сортів Budweiser, Coors, SamuelAdams.

сармантель 
(свято Божоле)
Третій четвер листопада

Сармантель – фестиваль, при-
свячений появі молодого вина Бо-
жоле. За традицією, центральне 
місце святкування – маленьке міс-
течко на північ від Ліона – Божо 
(Beaujeu), яке й дало назву цьому 
вину. Щороку тисячі місцевих жи-
телів і туристів приїжджають сюди 
на ніч дегустацій, танців, пісень, 
феєрверків. Свято починається 
після дегустації регіональних вин. 
З факелами з виноградної лози 
урочистий хід виходить на міську 
площу, де вже встановлені бочки 
з молодим вином. Рівно опівночі 
вибиваються затички, під хмільні 
струмені Божоле нуво підставля-
ються келихи, стакани і кухлі, і 
нове божоле починає щорічні ман-
дри по Франції і всьому світу.
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дайвінГ 
БеЗ оБмежень
Попри поширений стереотип, останніми роками дайвінг став доступним 
і для старих, і для малих, і навіть для «сердечників» та курців. 
Єдине, що обмежує – розмір гаманця
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Сьогодні таке хобі як дайвінг уже ні в кого не викликає 
подиву. Адже вклавши доволі небагато часу та грошей 
ви зможете поглянути на зовсім інший світ, ще донедав-
на доступний дуже обмеженому колу людей. Що більше, 
як стверджують ті, хто себе вже спробував в цьому виді 
спорту, це дасть вам можливість поглянути і на наземний 
світ під іншим кутом зору. І навіть якщо дайвінг не пере-
верне ваш світ і не стане захопленням всього життя це 
заняття дасть змогу значно урізноманітнити ваші відпуст-

ки та вихідні. Недарма цей спорт найбільш популярний 
серед бізнесменів, топ-менеджерів і професійних боксе-
рів та футболістів: він допомагає зняти стрес тим, чий 
ритм життя – 24 години, сім днів на тиждень. Подивіться 
хоча б на найзатятіших дайверів України: народні депу-
тати Сергій Ківалов, Петро Порошенко, Дмитро Видрін, 
найбагатша людина Галичини, власник «Галнафтогазу і 
«Хлібпрому» Віталій Антонов, голова партії «Удар» і чем-
піон світу з боксу Віталій Кличко…

Завдяки сучасним технологіям дайвінг пе-
рестав бути екстремальним видом спорту. 
Сьогодні зануритись у підводний світ може 
практично будь-яка здорова тілом та духом 
людина, яка досягла 10-річного віку. Проти-
показами для підводного плавання є сер-
цево-судинні захворювання, але і це на сьо-
годні не вирок, а лише обмеження глибини 
та часу занурення. Як зауважує пан Ігор, 
керівник одного з дайвінг-клубів Львова, до 
кожного пірнальника повинен знайтися осо-
бливий підхід, де враховується фізична під-
готовка, стан здоров’я, вік і т. д. Як приклад 
наводить жінку, яка приєдналась до їхнього 
клубу у 63-річному віці, успішно освоївши 
техніку занурення під воду.

де навчитись
На сьогодні у Львові пропонують навчан-

ня уже два дайвінг-клуби, а загалом в Укра-
їні – понад десяток. Навчання включатиме 
в себе теорію та практику, обійдеться орі-
єнтовно в 250 – 300 у.о. Після пройденого 

курсу ви отримаєте сертифікат міжнародно-
го зразка – PADI чи CMAS (різні організації, 
різні підходи до навчання, але сертифікати 
обох визнаються майже у всіх країнах). Із 
ним ви зможете заглиблюватись під воду са-
мостійно та продовжувати навчання. Почи-
нають усі з «Аквапарку», надалі ж тренува-
тися можна на Задорожньому та у Грушові, 
час від часу місцеві дайвінг-клуби організову-
ють виїзди в Крим.

спорядження
Для початку заняття дайвінгом вам потрі-

бен костюм, що зберігає тепло, маска та 
ласти (усе разом в середньому коштувати-
ме 1500 у. о.). Акваланг початківці беруть 
напрокат: це коштує від 15 у.о. за 40 хв. 
Надалі ж купують в основному через спеці-
алізовані інтернет-магазини або, хто зовсім 
не економить, уже на місці, в центрах дай-
вінгу на Чорному, Червоному, Середземному 
морях чи в Індійському океані. В Україні це 
задоволення коштує від 400 доларів.

Контакти 
дайвінг-клубів 
Львова:

Дайвінг клуб НЕМО
м.Львів
вул.Шота Руставелі, 30
тел.: (032) 275-49-81
моб.: (050) 43-05-222 

Клуб підводного 
плавання «СКУБА ЛЕВ» 
м. Львів, вул. Стуса, 4
тел.: (067) 996-95-79

Пірнаю, аби побути в тиші

Дмитро Видрін, народний депутат, БЮТ

Я більше люблю фрі-дайвінг, без аквалангу. Пірнання для мене – означає побути у тиші. Життя переван-
тажене шумом і криками. Зараз пірнаю на 5–10 метрів. А років 5–7 тому міг і на 20 метрів зануритися. Міг 
затримати подих під водою більш, ніж на дві хвилини. Пірнав у Тихому й Атлантичному океанах, Китайсько-
му і Жовтому морях. Загалом скрізь, крім Північного льодовитого океану. Головне – не боятися глибини.
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1. BELL & ROSS BR-02 BLUE 
Обмежений наклад, годинник дайвера з автоматичним заводом, 

46-мм сталевий корпус і каучуковий ремінець. Фотолюмінісцентні 
цифри і маркери для кращої видимості вночі. $ 5000. 

www.bellross.com

2. BREITLING Superocean
Розроблений у 1950-х роках для військових і професійних водо-

лазів, автоматичний дайверський годинник із 42-мм корпусом з не-
ржавіючої сталі, водостійкість до 1500 метрів. $ 2845.

 www.breitling.com

3. BALL ENGINEER MASTER II CHRONOGRAPH 
DIVER 

Автоматичний годинник із 44-мм корпусом із нержавіючої ста-
лі. П’ятдесят шість люмінесцентних мікротрубок газу на циферб-
латі та внутрішній панелі дозволяють розгледіти його навіть вночі. 
$ 3700. 

www.ballwatch.com

4. Omega Seamaster PLOPROF 
Дайверський годинник з 48-мм корпусом із нержавіючої сталі 

на каучуковому ремінці. Водонепроникність до 1200 метрів; спеці-
альний клапан захищає годинник, випускаючи гелій під час декомп-
ресії. $ 8800.

www.omega.ch

найкращі годинники для драйверів 
за версією журналу Forbes

> дайвінГ БеЗ оБмежень >
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куди поїхати

Єгипет
Найпопулярнішим місцем, своєрідною Меккою для дай-

верів є Єгипет. Занурюватися можна як у мілкі, так і у 
глибокі води, з надзвичайно яскравим морським життям, 
яке обіцяє зустрічі з акулами, скатами, черепахами, дель-
фінами та іншими морськими жителями. На Червоному 
морі найбільш відвідуваними дайвінг-центрами є рифи Да-
хаба, Хургади та Шарм-Ель-Шейха. Перший єгипетський 
морський парк Рас Мохаммед знаходиться за 25 км від 
Шарм-Ель-Шейху. Тут можна побачити коралові рифи, під-
няті над рівнем моря, висохлі русла річок, піщані дюни та 
гори з закам’янілого піску. Особливо цікавими для драй-
верів будуть містечка Ель-Кезір та Марса-Алам, а також 
дайв-табори – містечка, організовані дайверами, де є лише 
палатки, ресторани, школи дайвінгу та прокат споряджен-
ня. Найкращий час для занурення в Єгипті – з листопада 
по березень, температура води влітку – близько +29 С, 

взимку – +23-+26 С, рівень сертифікації – від OWD PADI 
(OpenWaterDiver – Аквалангіст відкритої води – це перший 
сертифікат початкового рівня навчання).

Мальта
На Середземному морі не знайдеться кращої країни для 

дайвінгу, ніж Мальта. Вона славиться своїм надзвичайно 
багатим підводним ландшафтом – печерами, каньйонами. 
У цих водах затонуло безліч суден різних століть, адже кра-
їна довго була притулком середземноморських піратів. Де-
які з них знаходяться на глибині понад 40 м, що робить 
їх практично недоторканими і по сьогоднішній день. Одним 
із найбільш популярних об’єктів на Мальті є англійський 
бомбардувальник Blenheim, збитий під час 2 Світової війни, 
який знаходиться на глибині 42 м, та на який можуть по-
трапити навіть дайвери зі сетрифікатом OWD і з належним 
інструктажем. Час для занурення – рання осінь – пізня вес-
на, температура води влітку – +21-+24 С, рівень сертифіка-
ції – від OWD PADI. 

> дайвінГ БеЗ оБмежень >

Сергій Ківалов, народний депутат, Партія регіонів

Перше моє занурення було ще в армії, в 1972 році. Одеські аква-
торії вивчив напам’ять. Знаю, де, коли і який затоплено човен з часів 
Другої світової війни. Більш активно взявся за дайвінг із 1988 року. 
Той, хто займається цим серйозно, повинен вміти пірнати скрізь. По-
тім у Криму одержав сертифікат майстра, до речі, один з небагатьох 
в Україні. Щоб його одержати, здавав найрізноманітнішу «глибину» у 
різних регіонах. Пам’ятаю, вивезли на катері вночі посередині моря з 
ліхтарем. А далі по компасу треба виплисти.

Уже потім пропірнав весь Крим. Там набагато чистіше, ніж в Одесі, 
і видимість краща. Натомість в одеській частині моря я особисто об-
стежував три затонулі підводні човни. Щоб побачити красиве море, 
потрібно пірнати на 17–20 метрів. Добре на Червоному морі. Я за-
нурювався на глибину 49 метрів. Далі сенсу немає – темно. Безодня.

Головна порада для драйверів-початківців – не нехтуйте своїм 
здоров’ям, утримайтеся від занурення при найменших проблемах. 
Для прикладу – одна історія. Пірнали якось групою. В одного з рота 
кров пішла на глибині 27 метрів. Усі перелякалися. Я був поруч, дав 
йому свій запасний загубник. Витягти постраждалого потрібно було 
швидко. Боявся, що мої перетинки можуть лопнути, слух втрачу. 
Виявилося, що він не попередив, у нього боліли ясна, і під тиском 
корінний зуб вилетів, відкрилася рана і пішла кров. Пірнати потрібно 
здоровим.

Пірнати потрібно здоровим
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Таїланд
Популярність напрямку перевела цю країну з екзотичних у 

загальнодоступні. Де б ви не відпочивали в Таїланді, ви без 
жодних труднощів знайдете дайв-центр. Найпопулярнішим се-
ред дайверів є острів Тао з синіми-синіми лагунами. Острів, 
оточений підводними скелями і кораловими валунами, між 
якими водяться морські черепахи, риби-ангели, риби-папуги, а 
з березня в цих водах можна побачити великих китових акул. 

Сезон – лютий-жовтень, температура води влітку – +26-+29 
С, рівень сертифікації – від OWD PADI

Сипадан
Це маленький малайзійський острівець – верхівка погаше-

ного вулкана, що є справжнім раєм для дайверів. Навколо 
острова водяться акули до 2 м, черепахи з панциром до 1,5 
м, популяція яких одна з найбільших у світі. Одне з найцікаві-
ших місць на острові – мис баракуд, де тисячі цих екзотичних 
риб закручуються у спіралі, створюючи надзвичайні узори. 

Сезон – цілий рік, з травня по листопад – сезон дощів, 
температура води – +29-+30 С.

Юлія Заяць

дайвінгом зайнявся через дружину
Майкл Гаджин, екс-директор компанії «Ейвон Косметикс Юкрейн»

Свого часу я дуже любив грати у регбі, як і годиться британцеві. Однак дружина сварила, 
коли після гри ходив удома весь у синцях та бинтах. Тож десь у років 30 вирішив поставити 
крапку. На зміну одному адреналіновому хобі прийшло інше, спокійніше – дайвінг. 

Я ніколи не пірнаю у холодних морях, наприклад, біля берегів моєї батьківщини, бо від 
цього неможливо отримати жодного задоволення. Раніше я регулярно їздив пірнати на Фі-
ліппіни, до Малайзії та Австралії. Там дуже тепла та чиста вода, яка має незвичайні, яскраві 
синьо-зелені кольори. Це неможливо описати словами... Вода дуже прозора і крізь неї видно 
вглиб на 100 метрів. Сонячне світло настільки сильне, що пробиває найбільші глибини. Най-
більша глибина, на яку я спускався з аквалангом з пресованим повітрям, це 35 метрів. Пли-
веш собі, а навколо кружляють різноманітні риби, зовсім не лякливі. Це казкове видовище.

У тропічних водах мене в першу чергу приваблюють незвичайні яскраві кольори. Крім 
того, дайвінг – це вид спорту, який дозволяє повністю розслабитися, позбутися негативних 
емоцій, накопичених під час роботи, і отримати потужний заряд адреналіну. До того ж, це 
добре впливає на серцево-судинну систему, легені, обмінні процеси в організмі. Гадаю, це 
було б корисно кожному бізнесменові. Іноді занурення під воду стає справжньою пригодою, 
адже часто поряд з тобою плавають не тільки сумирні красиві рибки, а й акули. На щастя, 
вони майже ніколи не нападають на людей. А кілька разів я потрапляв у косяк метрових та 
двометрових морських риб баракуд. Коли мене з усіх боків оточувала сотня подібних «ри-
бок», страху чомусь не було, але виникало почуття, що ти потрапив в якийсь інший вимір і 
час зупинився...

Тепер моя дружина не сварить мене за регбі, але пірнати під воду разом зі мною, незва-
жаючи на всі мої прохання, категорично відмовляється. Єдине, на що вона згодна – це пла-
вати з маскою та трубкою. Може, колись я її переконаю. Хоча, аби по-справжньому оцінити 
морський світ, потрібно відпливати у відкрите море на 8–10 км. А там часто штормить. Тому 
моя дружина віддає перевагу спокійному та комфортабельному пляжу, де можна полежати, 
засмагнути, і все без ризику. Підводним світом можна насолоджуватися і біля берега, хоча 
наприклад, в Австралії я відпливав на 20–25 км.

Аби пірнати на велику глибину, я закінчив спеціальні курси у Великій Британії. Бо для 
занять дайвінгом необхідно бути добре підготовленим і мати відповідний сертифікат. Інакше 
таке захоплення може коштувати життя. Навіщо ж ризикувати? Взагалі навчитися пірнати 
доволі легко; якщо займатися кожного дня, можна отримати непогані результати за тиж-
день. Дуже важливо знати, як правильно дихати, бо якщо ви будете дихати під водою, як на 
поверхні, ваш запас повітря швидко вичерпається.
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1. Товщина костюма. Це один із основних факторів, що визнача-
ють, наскільки тепло вам буде під водою. Немає фіксованого правила 
співвідношення температури води і товщини гідрокостюма. Різні люди 
починають мерзнути при різній температурі. Якщо ви сумніваєтеся, схи-
літься в бік більшої товщини. Ви завжди зможете розстебнути костюм і 
впустити трохи води, щоб охолонути, але якщо костюм дуже тонкий, ви 
можете замерзнути і відчути себе некомфортно. Отож, для початківця 
кращим буде костюм з товщиною 1/4 дюйма, або ж 6 мм.

2. Дизайн. У костюмів із блискавкою на спині вищий комір, що до-
дає тепла. Тим не менше, якщо вам тісно в комірці-стійці, обирайте 
костюм з передньою блискавкою і досить глибоким вирізом. До комбі-
незону також може бути прикріплений капюшон. Перевага в тому, що 
холодна вода не буде «бігти» по вашій спині. Недолік – ви не зможете 
відстебнути капюшон, тільки зняти його з голови. 

3. Крій. Пам’ятайте: щільніше – значить тепліше: 
– Пахви: Невеликі проміжки. 
– Промежина: Щільне прилягання. 
– Шия: щільно, але не до задухи. 

– Поперек: невеликий проміжок через вигин хребта. 
– Зап’ястя й щиколотки: повинні прилягати максимально щільно. Це 

основні зони проникнення води. 
– Блискавка на грудях: Якщо вам доводиться тримати блискавку з 

двох сторін, щоб застебнути її, можливо, треба взяти костюм на розмір 
більший. Якщо ж вона дуже легко застібається – на розмір менший. 

4. Тип неопрену. Від вашого вибору залежать ціна, вид і тривалість 
служби костюма. Спінений газом міцніший і носиться довше, але він 
дорогий. Спінений хімічним способом дешевший, м’якший, але він стис-
неться і зноситься швидше.

5. Наколінники: Потрібні обов’язково. Незалежно від типу води, до 
якої ви занурюєтеся, можливо, вам доведеться дертися на сходи, випо-
взати на пляж або продиратися через каміння. 

6. Блискавки на кісточках і зап’ястях: Безумовно допомагають зні-
мати і надягати костюм. Але в них протікає вода. Більшість блискавок 
прикриті гумою, щоб протікало менше води. 

7. Кишеня для ключів. Має бути з внутрішньої сторони і обов’язково 
з блискавкою чи застібкою

на що Звернути уваГу 
При куПівлі Гідрокостюма

Після такого 
каліками 
залишаються
Віталій Хомутиннік, 
народний депутат, 
Партія регіонів

Для мене дайвінг – лише за-
сіб для підводного полювання. В 
аквалангу полюєш на сома або 
ж великого хижака в морі – це 
екстрім. Коли ловиш велику 
рибу, вона може тебе і потяг-
нути разом з рушницею. Слава 
Богу, я в небезпечні ситуації не 
потрапляв. А от мій товариш 
на глибині 20 метрів полював 
за рибою і йшов усе глибше і 
глибше. І не перевірив, скільки 
в нього повітря в балоні. Вияви-
лося, що недостатньо. Довелося 
різко спливати, що загрожувало 
декомпресією. Після такого 
люди каліками залишаються.
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отож,
у «Пастерії» та 
«Панській чарці» 
з’явився вепр

Страви з дичини набу-
вають у Львові все більшої 
популярності. Італійський 
ресторан «Bianco Rosso 
pasteria» (просп. Свободи, 
6/8), окрім «Пасти фрес-
ко» (пасти власного вироб-
ництва), відтепер пропонує 
вікенди для гурманів, котрі 
полюбляють дичину. У меню 
ресторану з’явилося м’ясо 
дикого кабана з чорною пас-
тою під соусом із білих грибів 
(120.00 грн), до якого рес-
торан рекомендує італійське 
червоне вино «Valentino 
Butussi Cabernet Franc» 
2008 (регіон Фріулі). 

Інший вепр, упольований 
на місцевих мисливських 
угіддях, став «родзинкою» 

новини ресторанів
Львів цього року став епіцентром ресторанного життя 

країни. І це не просто  гучні заяви місцевих патріотів ресто-
ранної справи, а висновок експертів видання «100 кращих 
ресторанів України», яке уже третій рік поспіль складає 
рейтинг найкращих ресторацій, використовуючи техноло-
гію Mystery Guest.

Проект «100 кращих ресторанів України» уже охрес-
тили «українським “Мішленом”» (французький путівник 
«Michelin» вважається найавторитетнішим у всьому світі, 
а зірка від «Michelin» є своєрідним «Оскаром» для рестора-
нів; поки що жоден із українських ресторанів не внесений 
у цей путівник). 

Цьогоріч до українського путівника потрапили 9 львів-
ських ресторанів –  серед найкращих – «Mons Pius», «Кен-

тавр», «Вероніка», «Дарвін», «Bianco Rosso pasteria», 
«Найдорожча ресторація Галичини», «Під Золотою Роз-
ою», «Ресторація на Валовій» та «Валентино». Цікаво, що 
два роки тому, у першому виданні «100 кращих рестора-
нів України», Львів був представлений лише трьома за-
кладами. 

Львів росте й змінюється – і це помітно. Ресторани та 
кав’ярні ставлять собі планки і самі намагаються до них 
підтягуватися: вишколюють персонал, оновлюють меню, 
пропонують атракції для відвідувачів тощо. Ми спробуємо 
відслідковувати новини львівських ресторанів, щоб гість 
міг сам побачити, що нового та цікавого з’явилося в ресто-
ранному житті міста, куди піти й на якому закладі зупинити 
свій вибір, щоб просто отримати задоволення.
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оновленого меню ресторану «Панська чарка» (вул. Винни-
ченка, 3). Деякі страви з кабана, як, наприклад, кабанячу 
ногу, що заважить 4-5 кг, потрібно замовляти заздалегідь. 
Кухар закладу радить брати цю страву для великої компа-
нії під фірмову хрінівку або калганівку. Загалом, ресторан 
пропонує на вибір близько 30 настоянок власного вироб-
ництва.

сало в шоколаді і замість голови
Ресторан-музей сучасного мистецтва «САЛО» (просп. 

Свободи 6/8) розширює свою колекцію сало-арт-страв. 

Тепер тут можна спробувати голову бравого вояка Швей-
ка, зроблену з сала, та закусити традиційною галицькою 
голонкою з кнедликами. А ще можна придбати коробочку 
незвичайних ласощів для друзів, котрі люблять солодке – 
сало в шоколаді. 

Гриль-меню у ресторані-піцерії
У нещодавно відкритому «Піца Челентано ristorante»    

(вул. Саксаганського,11)    вже встигло оновитися меню – 
тепер тут з’явилися приготовані на грилі страви, серед яких 
м’ясо, риба та овочі.    
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схід на виклик
Ресторан східної кухні 

«Пан Тао» (вул. Кримська, 
28) вирішив піти назустріч 
цінителям своєї кухні і впро-
вадив безкоштовну достав-
ку в межах міста з 12:00 до 
22:00 год. При замовленні 
на суму більшу 350.00 грн, 
замовник отримує смачний 
солодкий подарунок від 
шеф-кухаря!

Окрім того, ресторан 
пропонує бізнес-ланч по-
українськи, що є комплек-
сним обідом за 55.00 грн, 
доставка якого в межах 
міста з 12:00 до 16:00 год 
–  безкоштовна!

Похмелятися – 
до «Праги»

Ресторан «Прага» (вул. 
Академіка Гнатюка, 8) ство-
рив спеціальну пропозицію 
для тих, кому нелегко роз-
почати тиждень. Понеділок 
– день важкий, тому зве-
селитися допоможе чеська 
«Becherovka». Щопонеділ-
ка відвідувачі «Праги» змо-

жуть пригоститися насто-
янкою на третину дешевше 
від звичної вартості. По се-
редах при замовленні двох 
бокалів пива «Staropramen» 
– третій гості ресторану 
отримають безкоштовно. А 
в п’ятницю  за спеціальними 

цінами ресторан пропонує 
традиційні наїдки до пива – 
свиняче коліно або рульку.

і ще кілька 
приємних новин 
для цінителів 
продукції світових 
мереж 

По-перше, невдовзі у 
Львові з’явиться пивний рес-
торан світової мережі Belgian 
Beer Caf . Відтак наше місто 
увійде до великої родини, яка 
об’єднує понад 60 ресторанів 
BBC – у Європі, Австралії, Но-
вій Зеландії, ОАЕ, Японії, Ки-
таї. Загалом, у 18 країнах. 4 
із них – в Україні. Зараз ком-
панія планує охопити своїми 
закладами ще Львів, Терно-

піль та Івано-Франківськ. Се-
ред основних приваб – бель-
гійське пиво від виробника, 
який і є власником мережі 
ресторанів.

По-друге, до Львова має 
намір увійти мережа спеціа-
лізованих магазинів із прода-
жу кави торговельної марки 
«Дім Кави», що налічує уже 
сто закладів по всій країні. 
Вісім магазинів компанії (три 
в Києві та п’ять у Харкові) 
–  власні, решта належать 
франчайзі. Сьогодні «Дім 
Кави» хоче розширити свою 
мережу на заході України, 
зокрема, у Львові, Тернополі 
та Івано-Франківську.

Підготувала 
Ольга Ігнатова
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«Мохіто» – настільки популярний коктейль, що його історія, а точніше – легенди про 
походження напою уже давно набили оскомину справжнім цінителям його смаку. Для 
досвідченого бармена розповісти цікаву «байку» і заговорити зуби клієнтові – така ж 
невід’ємна частина роботи, як і вправне жонглювання шейкером та ідеальний смак 
і вигляд «дрінку». Тож, скоріш за все, ви вже чули й про те, що поєднувати ром із 
м’ятою придумали пірати, схожі на Джека Горобця, і версію, що перший «Мохіто» при-
готували на замовлення Ернеста Хемінгуея, й інші, не менш захопливі оповідки. Ми ж 
поговоримо про те, як приготувати різні варіанти «Мохіто» вдома.

Насправді, усе не так складно, як здається. Потрібно мати форму або пакетик 
для льоду, ром, лайм, лимон, м’яту, коричневий цукор і тонік, бажано «Швепс», а 
не «Спрайт» чи «СевенАп». Ну і склянку, звісно. На її дно насипаємо дві чайні ложки 
цукру, додаємо 4-5 листочків м’яти, розрізаємо на кілька частин четвертину лайму і 
кладемо туди ж. Далі витискаємо кілька крапель лимонного соку та починаємо це все 
трусити, доки не розтопиться цукор.  Наливаємо 50 грамів білого рому, далі – стільки 
ж (можна й трохи більше, якщо ви не хочете, щоб напій був міцним) «Швепсу», а на-
прикінці – 3-4 кубики льоду. Ще кілька листків м’яти кладемо зверху для прикраси, а 
завершуємо ансамбль часточкою лайму, закладеною на край склянки.

Майже так само готується й безалкогольний «Мохіто» – чудовий тонізувальний на-
пій. Тільки лайму треба дати не четвертину, а половину, та «Швепсу», зрозуміло, трохи 
більше. І жодного рому.

А якщо ви людина від природи ледача, то спеціально для вас умільці вигадали «Ле-
дачий мохіто». Роблять його так: кілька лаймів, лимон, листки трьох-чотирьох стебел 
м’яти і десять ложок коричневого цукру кидаєте в блендер та розтираєте. Ставите в 
холодильник. Надалі ви зможете просто брати дві-три столові ложки готової суміші й 
додавати ром, «Швепс», лід та декор. Звісно, професійний бармен від такого може 
схопитися за голову. Але краса й привертання уваги клієнтів – це його робота. А в себе 
на  кухні ви господар і можете робити все за власними правилами…

мохіто
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Прийом товару
На перший погляд, усі речі, що нас оточують, поділяються на потрібні 

і не дуже. І, зазвичай, потрібних речей не так вже й багато. 
Та якщо піти далі, запарити собі чайок, сісти в улюблене крісло-

качалку, набити люльку і сильно подумати впродовж 15-20 хвилин, по-
вільно погойдуючись, то можна дійти страхітливого висновку: на світі 
взагалі немає речей, які були б безапеляційно потрібними! (ну хіба що 
крім крісла-качалки і люльки). Без усього можна запросто обійтися. 

Цю просту істину зрозуміли ще древні греки-стоїки, які ставились 
до життя за дуже слов’янсько-православним принципом: «б’є – значить 
любить». Тому ходили в тісних мештах, які їм підкидало життя, і робили 
вигляд, що вони дуже круті.

Їхні веселіші колеги-епікурейці, втім, крутили пальцем біля скроні, і ді-
яли протилежним чином. Мовляв, навіщо ходити в тісних мештах, якщо 
можна дістати собі чудові ергономічні кросівки?! Ну або шльопанці?

Наша розповідь – саме про непотрібні речі. Звісно, можна ходити 
босоніж, спати в бочках. Але навіщо, якщо є речі, які, хоч і не необхідні, 
але так полегшують життя?

Читай в кольорі!
Книжки, хоч і гарно дивляться у важких дубових шафах, вимагають 

виконання бодай двох умов: щоб їх купували, і щоб їх читали. 
Багато нинішніх домашніх бібліотек збирались у період совка, коли 

нерідко критерієм кльовості книжки була яскрава палітурка. Нині біль-
шість з того мотлоху (якщо він досі пилюжиться на полицях), читати 
неможливо, а на нові фоліанти, як завжди, бракує грошей. Так що ж 
робити, щоб не вдарити в болото облагородженим інтелектом лицем 
перед запрошеною “на чайок” інституткою?

Вихід є! Це електронна книжка. Займає стільки ж місця, як і та єди-
на, яка таки була куплена, але вміщує в собі скільки завгодно книжок. 

Електронні затички у вуха відсікають усі голосні звуки, залишаючі тільки тихі
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У цій “скількизавгодності”, попри доволі насичений ринок читалок, лідер-
ство тримає Kindle, дітище інтернет-магазину Amazon. Особливо тепер, 
коли анонсували нову лінійку практично шарових е-книг.

Основною родзинокою “Кіндлів” стала невелика ціна і просто цар-
ський подарунок – безкоштовний інтернет. Так що на самій книжці 
творів можна не накопичувати – їх у будь-який момент можна заван-
тажити. 

Попередні Амазонівські книжки, як і личить друкованим виданням, 
були монохромні, і використовували технологію електронних чорнил. 
Пристрій не вмів майже нічого, окрім, власне, читання (плеєр, ігри та 
браузер не витримують критики). Тепер же анонсували кольоровий, 
сенсорний девайс, на якому окрім книжок з кольоровими картинками, 
можна буде подивитись фільми, послухати музику і побавитись в забав-
ки. Новинка, що отримала назву Kindle Fire коштуватиме 199 доларів, 
і продаватиметься з 15 листопада, хоча вже зараз на сайті amazon.

com можна “застовбити” собі примірничок. Чекали убивцю Ipada? До-
чекалися.

Звісно ж, маючи таку бібліотеку, інститутку можна буде запрошувати не 
на банальний чайок, а на читання. А у громадському транспорті – занури-
тись у чтиво, лапаючи заздрісні погляди студіків і ненависні погляди бабок.

стоп мобілка!
Та не завжди можна почитати в маршрутці з комфортом. Хай під-

німе руку той, хто не хотів кинути щось важке у водія, який всю до-
рогу говорить по телефону, і стримувався лише тому, що міг поцілити 
у сусідів? Прошу пана, вийдіть, ваша зміна на рейсі. А скільки ми з’їли 
своїх нервів, вислуховуючи теревені по мобілці пасажирок!? Так от. Без 
жодного насилля і рукоприкладства прийшло свято і на нашу вулицю. 
Свято коштує в межах 50 доларів, і називається доволі нудно: «Wireless 
Cell phone Signal blocker GSM».

Відтепер в електронних книжках буває ще й безкоштовний інтернет
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Ця невелика коробочка розміром і вагою з колоду карт, «глушить» 
усі радіохвилі на відстані 10 метрів – на маршрутку якраз вистарчить. 
Заряджаєте її вдома, виходите на двір, і насолоджуєтесь неймовірним 
видивом: довкола вас усі, як у славних 80-х, насолоджуються архітекту-
рою, ведуть діалоги про мистецтво, переводять бабусь через дорогу… І 
ніяких тобі «Альо, чуєш, альооо!!!».

Китайська Народна Республіка наплодила стільки глушилок мо-
більних телефонів, що основним критерієм при виборі стали виключно 
зовнішні дані. Ми зупинились на цьому пристрої: погодьтесь, він дуже 
гарний.

Єдиний «нюанс» володіння такою штукою – спецзагін таємних ніндзь із 
Укрчастотнагляду і їхніх агентів у формі правоохоронців. Якщо вас спійма-
ють з таким пристроєм, будете мати проблеми, ну а раптом війна? Але, 
визнайте – тиша у громадському транспорті чогось-таки вартує.

Фільтруй базар!
Нажаль, жодним приладом, легшим 1 кілограма, голосистих людей, 

на відміну від мобілок, не заткати. Натомість, можна заткати собі вуха. 
Канадська народна казка розповідає, що українська діяспора, яка 

замешкала довкола Ніагарського водоспаду, в одну прекрасну ніч про-
кинулась як від пострілу. Насправді все було навпаки – величезний ай-
сберг застопорив потік води, і вони прокинулись від раптової тиші. 

А ми, хоч і не мешкаємо біля водоспадів, так само звикли до безпе-
рервного галасу. Якщо взяти, і вимкнути всі звуки, яких чути нам зовсім 
не обов’язково, і дозволити потрапляти у наші вушні раковини тільки 
потрібному, можна суттєво розвантажити мозок, який в несвідомому 
режимі все ж обробляє ті всі уривки вуличних фраз та гудіння моторів. 
Для цього, усього за 499 доларів (менше, ніж за півтисячі!) можна купи-
ти спеціальні електронні затички у вуха.

І ніяких тобі «Альо, чуєш, альооо!!!»
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> освітленість в інтер’єрі >

Беруші High-Definition Electronic Earplugs від компанії Etymotic 
Research відсікають усі голосні звуки, залишаючи сам цимес. Отож, 
якщо дружина пиляє, чи сусід з перфоратором розважається у той 
час, як ви намагаєтесь насолодитись запеклим командним двобоєм 
кьорлінгістів із темпераментним коментатором – це саме те, що вам 
треба. Заодно, можна завантажити несвідомий режим мозку виявлен-
ням закономірності у послідовностях простих чисел – хоч якась ко-
ристь буде. 

Їж без страху!
Поки голова переварює підрахунки, рот не обов’язково має просто-

ювати, і бажано – безпечно. Уявіть, яке це щастя: знати, що у страві 
немає петрушки! Звісно, радість від цього можна уповні відчути тільки 
тоді, якщо у вас на ту петрушку алергія. Ну але якщо алергія є, то як ді-

знатись, чи, бува, хтось підступний не вирішив вас згубити, і вклав-таки 
небезпечний продукт до вашого морозива?

За останні 2 роки людство вигадало чимало прототипів детекторів 
алергенів. Усі вони дуже красиві: є квадратні, є продовгуваті. Однак 
жоден із них не “виліз” за межі графічного редактора. Та ось за справу 
взялася компанія Philips спільно із дизайнером Еріком Боргом (куди ж 
без них), і вже опитує потенційних споживачів нового приладу, чи готові 
вони його купити. Потенційні споживачі кажуть: “Ага, готові”. Тільки ще 
не знають, чи вистарчить у них грошей.

Невеличкий ґаджет вміє “нюхати” їжу і реагувати на наявність алерге-
нів – мигає червоним і пише на собі назву алергена. Так що користува-
тись Food allergen detector буде не лише корисно, але й весело. Ми от 
обов’язково всією редакцією скинемось, щоб під час перерв в невтомній 
роботі тестувати чудо-пристроєм довколишні фаст-фуди. 

Алергодетектор «винюхує» небезпечну їжу
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Ніхто в Україні не готує 
таких спеціалістів. Приватні 
школи з підготовки домаш-
ніх працівників і гувернерів 
викликають сумніви, оскіль-
ки за 8 академічних годин 
та за 400 грн обіцяють на-
вчити майбутніх домашніх 
учителів всього, що потрібно 
для цієї професії – від най-
менших особливостей догля-
ду за дитиною – до психоло-
гічних тонкощів її характеру, 
а крім того ще й культури 
поведінки в сім’ї, керування 
емоціями, масажу та першої 
медичної допомоги. Усе це 
та ще багато іншого ідеаль-
на гувернантка, звичайно, 
повинна вміти, але навряд 
чи комусь із батьків пощас-
тило такий ідеал знайти. 

Насправді, сьогодні мало 
хто бачить різницю між ня-
нею і гувернанткою, приват-
ним учителем та репетито-
ром. І зрозуміло чому – бо як 
не називай, а запрошувати 
на будь-котру з цих посад 
доведеться звичайного вчи-
теля. А далі вже питання 
індивідуального характеру. 
Наскільки він зуміє адапту-
ватися в сім’ї, керувати емо-
ціями, зрозуміти психологію 
вашої дитини і чого зможе 
її навчити – залежить ви-

ключно від його особистих 
здібностей.

рекомендації 
повинні бути

Наприклад, пані з педа-
гогічною освітою, котра за-
певняла, що має 10-річний 
досвід роботи гувернанткою 
(щоправда – за кордоном, 
тому перевірити не вдалось) 
і обіцяла, що мій трирічний 
син під її наглядом малюва-
тиме, вчитиме букви, циф-
ри, вірші, англійську мову, 
гратиме в розвивальні ігри 
– насправді нічим не займа-
лася. Говорила, що вона ж 
не проти, але малий хоче 
гратися машинками, тому 
вибачайте, а дитину змушу-
вати не можна.

Інша пані, котра мала 
моїй шестирічній дочці до-
помагати з уроками, про-
сто сама за неї робила всі 
домашні завдання, навіть у 
зошит записувала, бо вва-
жала, що перевантажувати 
дитину в такому віці не по-
трібно і навіть шкідливо. 

Відтак перша та необхід-
на умова, коли запрошуєш 
приватного вчителя, вихова-
теля чи гувернантку – це ре-
комендації. Не варто тицяти 
пальцем в небо, і самому пе-

ревіряти, бо по-перше, вчи-
тель уже почав вашу дитину 
чогось навчати, а по-друге, 
ви вже почали платити йому 
за працю. Тож для чого ви-
трачати марно час та гроші? 
Переважно вчителі самі за-
цікавлені  в рекомендаціях 
та часто пропонують пороз-
мовляти з батьками дітей, 
котрих вони навчали. І тут 
є можливість докладно роз-
питати про все, що вас ціка-
вить: скільки часу займався 
з дитиною, якого результату 
досягнув, чи подобалось 
дитині займатися з цим учи-
телем. Характеристики «ми 
були дуже задоволені», зро-
зуміло ж, замало. Важливо 
дізнатися, що очікували від 
педагога, бо може, ви має-
те інші очікування. Рекомен-
дацій від агенції, що шукає 
домашнього вчителя, теж 
не достатньо, адже вони за-
цікавлені матеріально, тому 
– треба поговорити з бать-
ками. 

Чи знаєте ви 
чого хочете?

Перед тим, як шукати 
вчителя, потрібно визна-
чити, чого саме ви очікуєте 
від нього та чітко поставити 
завдання. Цим ви спростите 

життя і собі, й учителю. Йому 
буде легше спланувати ро-
боту, а вам – його проконтр-
олювати. «Досить часто 
батьки не можуть сформу-
лювати, чого вони очікують 
від занять, а може – про-
сто над тим не задумують-
ся, – каже пані Ярослава, 
вчителька англійської мови, 
котра дає приватні уроки. – 
Так би мовити, ви займайте-
ся, вам же видніше. Дово-
диться наполягати, щоб усе 
обумовити заздалегідь: яких 
результатів, за який період 
очікується, скільки разів у 
тиждень потрібно займа-
тися. Часом батьки просто 
кажуть: «Хочу, щоб дитина 
знала англійську», – але при 
цьому не усвідомлюють рівня 
знань своєї дитини, а потім 
невиправдано швидко вима-
гають результатів. Мовляв, 
як же так, ми вам платимо 
вже два місяці, а от поїхали 
за кордон – а він навіть сло-
ва не міг сказати». 

Потрібно 
контролювати

Рекомендації – рекомен-
даціями, але кожна дити-
на унікальна і до кожної 
має бути особливий підхід. 
Можна часом посидіти на 

Коли чуєш: «Моя дитина займається з гувернанткою 
чи приватним учителем», – це звучить красиво. Навіть 
аристократично. Узагалі, мати приватного вчителя сьогод-
ні модно, хоча в багатьох випадках – просто необхідно. 
Проте, якщо ви запросили для своєї дитини гувернантку 

– не варто очікувати, що побачите леді у строгому вбранні, 
котра обов’язково знатиме кілька іноземних мов, гратиме 
на фортепіано, буде дуже освіченою, розумною, словом – 
всебічно ерудованою; котра навчить вашу дитину усіх пре-
мудростей і буде незамінною та непомітною водночас. 
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«уроці», послухати, як працює ваша 
дитина, як контактує з учителем. 
Перевірити, як робить домашнє за-
вдання. Дізнатись про її успішність в 
школі, контрольні, тести. Поговорити 
зі шкільним педагогом теж не зава-
дить, може виявитися, що в школі ва-
ших старань зовсім не помітили. Пані 
Христина, приватний підприємець, 
розповідає, що коли донька кілька 
місяців займалася додатково англій-
ською з викладачем із університету, 
вона поцікавилася у шкільної вчитель-
ки, чи помітно якесь поліпшення у 
навчанні дитини. З’ясувалося, що про-
грама, за якою вони працювали з ви-
кладачем, просто не відповідає рівню 
школи. Отож – шукати треба вчителя, 
котрий не тільки знає свій предмет, 
а ще й уміє донести його дітям відпо-
відного віку. «Часом викладачі вишів 
не бачать різниці між студентами і 
школярами, й застосовують однакові 
методи навчання,  що зовсім непра-
вильно,   – каже пані Ярослава. – Інші 
ж, навпаки, вважають, що до уроку з 
дітьми навіть готуватися не потрібно. 
Мовляв, з учнем займатися – це «ха-
лява», це ж не студенти, що там до 
малих готуватися». 

Знання чи оцінки
Учитель, котрий вчить дитину в 

школі – не може займатися з нею 
приватно. Принаймні, якщо метою є 
дати дитині знання, а не лише покра-
щити її оцінки. Хоча теоретично одне 
не виключає іншого – перевірити рі-
вень знань буде дуже важко. «Плати-
ти шкільному вчителеві за додаткові 
заняття, – вважає працівник інституту 
підвищення кваліфікації пані Ліда, – 
усе одно, що платити за оцінки. На-
вчить він чогось дитину, чи ні, а кращу 

Учитель – не домашня прислуга. А те, що 
ви платите йому гроші, не означає, що робите 
йому послугу. До того ж, чим вищий авторитет 
педагога – тим більше шансів, що ваша дити-
на чогось навчиться. 

Наприклад, десятирічна Іринка мала своє 
бачення того, як повинні проходити приватні 
заняття з іноземної мови. Коли вчитель давав 
завдання, то нерідко натикався на непослух. 
Мовляв, ні, цього ми сьогодні робити не буде-
мо. Чому? Просто мені не хочеться цього роби-
ти. А якщо не хочеться – то й не буду. Не за 
те ж ми вам платимо, щоб я робила речі, які 
мені не подобаються. При тому, батьки навіть 
не підозрювали про поведінку дочки.

«Краще, коли батьки з учителем розрахову-
ються самі, а не залишають дитині гроші «для 
вчителя». Це дитину тільки псує і створює від-
чуття вищості – вона почувається роботодав-
цем, а отже – вважає, що може диктувати пра-
вила, – ділиться досвідом власник фінансової 
компанії пан Василь. – Більше того, вважаю, 
що не педагог повен приходити до дитини до-
дому, а дитина до нього. Тоді буде відчуття, 
що вона йде за знаннями, а не їй подають, 
особливо, коли їй не дуже хочеться вчитися». 
Психологи теж погоджуються, що на «чужій» 
території діти краще засвоюють. Винятки – діти 
з неврозами, котрі за межами дому почувають-
ся незахищеними.

дитина – не наймаЧ, 
а вЧитель – не ПрислуГа
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оцінку поставити буде просто змуше-
ний, бо це ж своєрідна оцінка його 
роботи. До того ж відомо, діти, котрі 
займаються зі шкільним педагогом, 
завжди мають готові розв’язання до 
контрольної роботи. А як перевірити, 
чи вони хоч би щось запам’ятали з тієї 
контрольної ?» Бізнесмен пан Юрій пе-
реконався в цьому на власному досві-
ді: «Ми з дружиною працюємо допіз-
на, із сином нікому займатися, а йому 
важко давалася математика. Тому ще 
в початкових класах попросили вчи-
тельку додатково попрацювати з ним 
після уроків. Думали, так навіть кра-
ще, бо вчитель, котрий його навчає, 
знає, на що потрібно більше звернути 
увагу. Проте, одного разу я звільнився 
з роботи швидше, прийшов до шко-
ли і був просто приголомшений тим, 
що побачив: у класі сидить дітей 15, 
а вчителька просто пише на дошці 
розв’язання домашньої роботи. Удома 
почав перевіряти сина, а він просто 
«нульовий». Що гірше – навіть не на-
магається думати самостійно».

вивчишся, 
хоч би що?..

Хлопчик плюнув у підручник із німець-
кої, закрив його і категорично заявив, 
що вчити цієї мови нізащо не буде. Усе 
це – на очах у мами та ошелешеного 
вчителя, котрий ще й не встиг позна-
йомитися із новим учнем. «От бачите, 
яка ситуація, – сказала мама. – Але він 

мусить знати німецьку. За останні півро-
ку ми змінили п’ять учителів. Тепер усе 
залежить від вас». Цей педагог «про-
тримався» аж п’ять місяців. Часом до-
водилося робити дивні речі: стрибати, 
присідати, виконувати  фізичні вправи 
– хлопчика більше цікавив спорт. Тому 
німецьку вивчали за допомогою спорту. 
Але зрештою вчитель сам припинив за-
няття. Бо часто дитина була заплакана. 
Казав: «Це все через німецьку, не хочу її 
вчити – вона мені не подобається». 

«Такі ситуації – радше винятки з пра-
вил. Хоча батьки часом змушують дітей 
вивчати те, що самі хотіли б уміти чи 
знати. Або ж планують для них майбут-
нє – і відтак визначають, що вони мають 
вивчити, щоб підготуватися до заплано-
ваного для них життя, – каже викладач 
ЛНУ ім. І. Франка Остап Сірий. – Дуже 
неприємно займатися з дитиною, котру 
змушують до навчання. До того ж, на-
вчання не може бути ефективним, коли 
воно є примусовим».

Марія Шоломницька

Микола Балагутрак, 
старший науковий співробітник Інституту 
народознавства НАН України

Якщо батьки не можуть самі допомогти дитині з навчан-
ням – то звичайно, вони змушені запрошувати вчителя, бо діти 
різні: комусь легше вчитись, комусь важче. Але на мою дум-
ку, діти, котрі займаються з приватним учителем, менш само-
стійні, бо вони увесь час чекають оцінки збоку, підтвердження 
того, що все роблять добре. Звичайно, батьки хочуть для своєї 
дитини найкращого, але потрібно насамперед зрозуміти, що їй 
потрібно, до чого вона має хист, що їй подобається, бо є ризик 
почати узагалі все за неї вирішувати. А загалом, якщо таке 
явище як репетиторство вже існує, то повинна скластися шко-
ла репетиторства, чи приватних учителів. Щоб це були спеці-
ально підготовані люди, а не будь-хто з вулиці. Зараз приватні 
заняття лише зменшують функції шкільного вчителя.

Ігор Корнієнко, 
голова Асоціації практикуючих психологів Львівщини

Незалежно від того, займається дитина додатково з приватним учителем, 
чи ні, батьки все ж повинні приділяти їй якомога більше уваги. Коли батьки до-
помагають дитині у навчанні –  вона підсвідомо відчуває, що має надійний тил 
у сім’ї, що її проблемами цікавляться. На жаль, в Україні батьки у середньому 
спілкуються з дітьми 17,5 хвилин на добу: їв-не їв, які оцінки, чи виніс сміття. 
Тоді як спілкування – це основа у вихованні дитини, й воно повинно становити 
не менше години на добу. 

Коли батьки питають, у яку школу віддати дитину, чим краще займатися, із яко-
го віку –  завжди кажу: «Не важливо, яка буде школа, важливо, якою буде перша 
вчителька. Головне, щоб перший учитель не відбив бажання вчитися, щоб дитина 
навчилася вчитися і щоб не була перевантаженою. Бо кожна дитина повинна про-
йти усі стадії розвитку: перші бійки, закоханість, а якщо вона завантажена тільки 
навчанням, то котрийсь із цих етапів просто відсувається на пізніше – дитина може 
стати інфантильною, замкненою у собі. То ж у всьому має бути розумний баланс. 

> куПіть дитині вЧительку

одного разу я 
звільнився з роботи 
швидше, прийшов до 
школи і був просто 
приголомшений тим, що 
побачив: у класі сидить 
дітей 15, а вчителька 
просто пише на дошці 
розв’язання домашньої 
роботи. удома почав 
перевіряти сина, а він 
просто «нульовий». 
що гірше – навіть не 
намагається думати 
самостійно»

77 родина • дрібниці життя



вБудована система ПриБирання:

З Чим ЇЇ «Їдять»?

Що відбувається щоразу, коли ви миєте чи прибирає-
те приміщення порохотягом (квартира, офіс – байдуже)? 
На око чисто, але зникли тільки більші частинки бруду, 

дрібненька пилюка розпорошилася знову, а разом з нею – 
алергени і мікроскопічний паразит – епітельний кліщ, який 
провокує різноманітні алергії та послаблює імунну систему.
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Чистити! Чистити?
На жаль, класичний порохотяг, навіть дуже дорогий, на-

віть гіперсучасний водяний, сконструйований так, що він 
викидає нібито очищене повітря в тому ж приміщенні, яке 
прибирає. Цей потужний струмінь піднімає в повітря всі ті 
мікроскопічні частинки, які сумирно ховались собі по шпа-
ринках. Отож, під час прибирання і в перші години після 
нього повітря приміщення значно більше насичене шкідли-
вими мікроелементами, ніж перед прибиранням. І ми цим 
дихаємо! А через два-три дні, коли вляжеться стара пилюка 
і назбирається нова, ми знову вмикаємо порохотяг…

Згідно з дослідженнями
Домашнє повітря в 4 – 6 разів брудніше й у 8 – 10 разів 

токсичніше, ніж зовнішнє. Щороку середньостатистична 
міська квартира накопичує близько 20 кг пилюки. З кожних 
100 грамів пилу 20 грамів найдрібнішого, найшкідливішого 
(!) залишається у вашому помешканні назавжди. Вдома ми 
щоденно вдихаємо близько трьох мільярдів пилинок – сто-
лова ложка пилу. Ми його не помічаємо, але наш організм 
– ще й як. За оцінками експертів, у США сьогодні налічу-
ється 20–30% «хворих» будинків, тобто з дуже забрудненим 
кліматом. Симптоми мешканців такого будинку: проблеми 
з диханням, болі в суглобах, поганий настрій, безсоння, за-
гострення хронічних захворювань.

усе геніальне – просте
Фірма Stamfort Scientific International (SSI) 1961 року ви-

найшла для прибирання обладнання нового покоління, яке 
централізовано виводить брудне повітря за межі приміщен-
ня. Тобто в кімнатах монтується система трубопроводів (у 
стінах, підлозі чи за підвісною стелею) діаметром 50 мм, які 
підключені до центрального накопичувача пилу, розміщено-
го поза житловою зоною: у гаражі, підвалі, балконі, горищі. 
Трубопровід має виходи у стінах чи підлозі – пневмоклапани 
(у середньому один клапан на 50–60 кв. м площі) та пнев-
мосовки – такий варто встановити в найбільш забруднюва-

> вБудована система ПриБирання >

У Львові центральні пилососи 
встановлюють:

ній зоні (кухні, передпокої). Система оснащена шумопогли-
начем і вмикається автоматично, коли в будь-яку з розеток 
вставляється шланг для прибирання (стандартна довжина 
шланга системи – 9,5 м) або перемикачем на самому шлан-
гу. Значно потужніший за традиційні пересувні порохотяги 
силовий агрегат системи вбудованого прибирання всмок-
тує брудне повітря в приміщенні, витискає з нього 96–98% 
бруду (щось на кшталт системи віджиму пральної машинки) 

ТзОВ «В-ТЕХ»
вул.Навроцького,1 
тел.: (032) 240-56-00

«Домен» Торговий Дім
вул. Коперника, 46, 
тел.: (032) 244-57-87
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Вивід 
повітря

Центральний 
накопичувач 

пилу

> вБудована система ПриБирання >

до пилонакопичувача, а найдрібніші – найшкідливіші 2–4% 
через повітровідвідний канал випускає назовні, де їх змітає 
вітер і змиває дощ. Немає надокучливого гудіння. Жодна 
найдрібніша частка не повертається назад. Жодних філь-
трів, які забиваються. Пилонакопичувач потрібно почистити 
лише один-два рази на рік.

Здоров’я дорожче
Скільки коштує чисте повітря? Так, система вбудованого 

прибирання наразі недешева. Так, вона значно дорожча за 
звичайний порохотяг, але співмірна з ціною за першокласний 
порохотяг з водною чи вертикальною очисткою – від 2,5 тис. 
у. о. Але вона того вартує. Купуючи систему вбудованого при-
бирання, потрібно заплатити тільки раз. Більше не потрібно 
витрачатись на нові фільтри чи мішки для пилу. Більше не 
потрібно дізнаватися про нові, якісніші моделі. За умов пра-
вильно обраної моделі системи та її грамотного встановлення 
і експлуатації вона служитиме вам не менше, ніж приміщен-
ня, де її вмонтовано. Згідно із соціальним опитуванням жур-
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Автоматична 
шуфелькаТрубопровід

Вакуумна 
резетка

> вБудована система ПриБирання

налу «Professional Builder Magazine», 66% власників нерухо-
мості хочуть користуватися саме такою екологічно надійною 
системою прибирання. Сьогодні кожне п’яте домогосподар-
ство США чи Канади обладнане вбудованим порохотягом. 
Найбільш «просунутими» щодо екологічного очищення при-
міщень виявилися шведи. Їхній уряд компенсує 100% (!!!) 
витрат кожному громадянинові, який облаштував у своєму 
помешканні вбудовану систему прибирання.

Пропозиція
У світі сьогодні є більш ніж 12 фірм-виробників вбудо-

ваних систем прибирання. На українському ринку їх три: 
AXPIR (французька,використовує для фільтрації мішки для 
пилу в дешевших моделях і воду – у промислових, забруд-
нена вода автоматично зливається в каналізацію), DISAN 
(італійська, комбінує циклонічний метод із фільтрувальними 
мішками, вимірювач тиску повітря контролює час заміни 
фільтрів), VACUFLO (американська, використовує тільки 
циклонічну схему очищення повітря, запатентовану 1961 
року, та найсучасніші електродвигуни). VACUFLO – єдина НЕ 
ВИКОРИСТОВУЄ фільтрів і картриджів. Її користувачами є 
такі потужні корпорації, як Dow Chemical, Boeing, Eastman 
Kodak, General Motors, IBM, Rockwell, H. J. Heinz, Johnson 
& Johnson та ін.

Практичний момент
Вбудована система прибирання може бути встановлена 

будь-де: у котеджі, квартирі, офісі, багатоквартирних будин-
ках. Ясно, що найбільш зручно монтувати її під час будів-
ництва чи ремонту, але можна і після. Вартість монтажу 
становить 10–20% від вартості системи і триває 2–3 дні. 
Надійніше, якщо це роблять представники фірми. Вони 
зможуть грамотно обрати місце: для силового агрегату (ба-
жано на зовнішній стіні споруди, подалі від джерела стаціо-
нарного тепла), зовнішньої витяжки (поза зоною вікон, вну-
трішнього подвір’я, сходової клітки), пневморозеток і совка.

резюме
Два фатальні питання нашого життя: звідки береться 

пилюка і куди зникають гроші? Придбавши вбудовану сис-
тему прибирання, ви принаймні будете знати напевно, що 
витратили свої гроші на те, аби решту життя не знати, куди 
зникає пил і бруд з вашого дому.

Лідія Лаєцька
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Анатолій Тимощук – один з найбільш прискіпливих до свого вигляду відомих чоловіків 
України. На догляд за собою і вибір одягу Анатолій витрачає кілька годин щотижня. 

Окрім того, в штаті домашньої прислуги Тимощука, окрім особистого масажиста й осо-
бистого кухаря, працює ще й особистий перукар-стиліст

тільки циФри

14 євро
Стільки витрачають британські чоловіки 
віком від 18 до 35 на продукти для до-
гляду за собою кожного тижня. Це на євро 
більше, ніж витрачають британські жінки, і 
майже в десять разів більше, ніж витрача-
ють чоловіки того ж віку в Україні. Таким є 
результат дослідження Європейської асоціа-
ції виробників косметики.

3 години
стільки часу щотижня витрачає середній 
чоловік у Британії на догляд за собою. 
Українські чоловіки витрачають на такі 
потреби в середньому 1 годину 10 хвилин 
на тиждень. Більшість цього часу іде на 
гоління. Утім, чим молодші чоловіки, тим 
більше часу вони виділяють для догляду за 
собою.

12%
На стільки, за розрахунками фахівців, 
мають вирости протягом 2011 року обсяги 
продажу чоловічих засобів для догляду за 
собою. Найбільше зростання спостерігаєть-
ся в сегменті дезодорантів, засобів догляду 
за волоссям, засобів для ванни і душу, а та-
кож засобів догляду за шкірою (по 13-14% 
у кожному з сегментів).
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