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тенденція місяцявід редактора

Напередодні зимових 
свят у кожного чоловіка 
з’являється кілька проблем, 
які стоять не так гостро про-
тягом року. По-перше, оскіль-
ки вся країна іде в тотальний 
запій, у всіх з’являється на-
багато більше вільного часу. 

І все більше людей в Україні розуміє, що витрачати його лише 
на багатоденну пиятику – тупо і нецікаво. Тому треба шукати, 
як цей час провести. А для багатьох – організувати відпочинок 
не лише собі, коханому, але і їй –  коханій. Або й цілій сім’ї.

Наш рецепт складатиметься з кількох пунктів. По-перше, 
усе доступнішими стають найшикарніші лижні курорти світу. 
Про них – один з матеріалів розділу «Відпочинок». Там же – 
екскурсія нашими must see відпочинковими місцями груд-
ня-2012: Дубаї, Дрезден, Барселона. Включно з порадами, 
куди варто там утекти від дружини. Для любителів ще активні-
шого відпочинку – дослідження: де у Львові можна постріляти 
з «калаша» чи снайперської гвинтівки. Матеріал «Зі зброєю в 
руках» шукайте у розділі «Захоплення».

Друга проблема – оскільки вся країна іде у великий запій, 
хоч-не-хоч, але хоча б на певний час ідеш із нею. А потім – 
дуже тяжко виходиш, що супроводжується головним болем 
та іншими неприємними відчуттями. Найдієвіші способи, за 
допомогою яких можна побороти похмілля, – тема цього но-
мера «Егоїста». І це не лише перелік цілком традиційних засо-
бів, але й доволі екстравагантні, але дієві методи похмеляння.

Третя проблема – подарунки. Так, вся країна іде в запій, 
але це не означає, що можна обійтися плящиною скотчу для 
друга і ванною з шампанського для коханої. Одними грошима 
тут справу теж не вирішиш, варто вмикати фантазію. Якщо 
не виходить, ліньки чи просто нема часу – вам у розділ «Дріб-
ниці життя». За допомогою досліджень психологів ми вибрали 
кілька простих, але дієвих правил того, як обрати подарунок 
дружині чи коханці, дітям, шефу чи бізнес-партнеру.

А окрім того, говоримо про те, що завжди цікаво будь-
якому чоловікові: футбол, бокс, рибалка, автомобілі, колекці-
онування і зовсім, зовсім небагато політики. 

Сподіваємося, що вам буде не менш цікаво це все читати, 
ніж нам було писати і фотографувати. До зустрічі у січні!

Всеволод Поліщук

цифра місяця

2 032 000 000 
гривЕнь

За таку суму компанія, що належить Рінату Ахметову, викупить 
45,1% акцій ПАТ «Західенерго». Лише від DTEK Holdings Limited на-
дійшла заявка на купівлю акцій, тому конкурс буде безальтернатив-
ним. Стартова ціна пакета акцій, оголошена через інформаційне по-
відомлення за словами представника ФДМ, становить 1,932 млрд. 
грн. Компанія DTEK запропонувала на 100 тис. грн. більше. Тепер 
незалежний оцінювач має додатково звірити ціну пакета акцій, після 
чого можна буде завершити конкурс. 

Нагадаємо, що ПАТ «Західенерго» – одна з найбільших енергогенеру-
ючих компаній України. Електроенергія, вироблена компанією, постача-
ється українським споживачам та на експорт до країн Європи. ДТЕК – 
найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія 
України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Ке-
пітал Менеджмент» (СКМ), основним акціонером якої є Рінат Ахметов.

У Львові все популярнішим стає «позолочений» та «посріблений» 
тюнінг автомобіля. Найбільшого фурору наробила золота «Тойота» 
з номерами OG 17, яку часто можна помітити у центрі міста. Як 
з’ясувалося, авто належить футболістові «Карпат» Олегові Голодю-
ку, а в номерах зашифровано його ініціали та ігровий номер. Після 
цього у Львові з’явилося ще кілька подібних автомобілів. Наприклад, 
сріблясте «Ауді», яке часто можна побачити на вулиці Цитадельній. 
За чутками, воно належить одному з львівських суддів. Крім того, 
подейкують, що цей суддя є коханцем місцевої співачки Лілі Кіш.

Фото Олени Дуб
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люди місяця

Фото LUFA

Людьми листопада редакція «Егоїста» вирішила вважати вболі-
вальників збірної України, які зібралися на стадіоні «Арена Львів» 
15 листопада. Під кінець матчу з австрійцями в наших футболістів 
мало що виходило, і гра могла завершитися нічиєю. Однак синх-
ронним і натхненним співом гімну України вболівальники «погна-

ли» команду вперед і, зрештою, на останніх хвилинах Марко Девіч 
забив переможний гол нашої збірної. Навіть головний тренер Олег 
Блохін визнав, що саме підтримка вболівальників зіграла ключову 
роль у тому, що вдалося вирвати перемогу у доволі складному 
матчі.
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повернення «супер вуйків»
4 грудня 2011, 18:00, Клуб «Picasso» 

Міжнародний джазовий 
фестиваль Jazz Bez

1 грудня, четвер, Порохова вежа
 «Ensemble Nostri Temporis» (Україна), проект «Музичні 
приношення Малеру»
«Sound in space» (Польща-Україна-Росія)

2 грудня, п’ятниця, Філармонія
«KarolinaBeimcikQuartet» (Польща)
«Contemporary Noise Sextet» (Польща)

3 грудня, субота, Філармонія
 «SEB BERNATOWICZ TRIO & Mark Stryszowski» (Польща)
«John Beasley European Quartet» (США-Польща-Україна)

4 грудня, неділя, Театр ім. Марії Заньковецької
«Levity» (Польща)
«Janusz Muniak Sextet» (Польща)
 
5 грудня, понеділок, Клуб «Picasso»
«DZEMBEZDZEZ» (Україна-Польща-Литва-Канада)
«Michael Balog Sextet» (Україна-Канада-США)

6 грудня, вівторок, Клуб «Picasso»
«Fusion Point» (Росія)
«Thuillier trio» (Франція)

7 грудня, середа, «JazzClub.Lviv»
 Презентація альбому Тетяни Балакирської 
«LvivSessions» (Україна-Росія)
Jam-session Jazz Bez-2011

8 грудня, четвер, «JazzClub.Lviv»
 «Marinita feat. Amir Perelman from New Song of 
Jerusalem Ensemble» (Україна-Ізраїль) 

10 грудня, субота, Філармонія
«Duet Brad Terry & Joachim Mencel» (США-Польща)
«ELGRECO» (Польща-Австрія)
«JazzClub.Lviv» 
 «Schultzing feat. Mateusz Smoczynski» (Німеччина-Польща)

11 грудня, неділя, Філармонія
«Litvinyuk Acoustik Jazz» (Україна)
«TARBABY» (USA)

Квитки: у касі Львівської філармонії (вул. Чайковського, 7), касах Театру 
ім. Марії Заньковецької (вул. Лесі Українки,1) та на рецепції у галереї 

«Дзиґа» (вул. Вірменська, 35).  Через Інтернет – на сайті www.kvytky.ua 
Детальніше: www.dzyga.com

зустріч із 
Андруховичем
20 грудня, 19:00, 
Львівська філармонія 

Творча зустріч із знаковою 
постаттю сучасної української 
літератури – поетом, прозаїком, 
есеїстом, перекладачем, патріар-
хом «Бу-Ба-Бу», одним з найваго-
міших чинників «Станіславського 
феномену» в українській літерату-
рі – Юрієм Андруховичем. Вечір 
присвячено виходу нової книги 
письменника – збірки есеїв «Лек-
сикон інтимних міст». Ведучий 
вечора – Юрій Винничук.

олег Криса з 
симфонічним оркестром
9 грудня, 19:00, Львівська 
філармонія

«Немов прекрасна німфа серед казкових 
лісових духів, наче осяйна королева у супрово-
ді пишного почту, немов прегарна троянда по-
між буйноквітого саду», – так характеризують 
скрипкову гру Олега Криси автори сайту Львів-
ської філармонії. І головне – попри негативне 
сприйняття будь-якої реклами, у цьому випад-
ку з нею важко не погодитися. А виступатиме 
скрипаль у супроводі симфонічного оркестру 
Львівської філармонії під керівництвом Айда-
ра Торибаєва. У програмі: Колодуб, Стравін-
ський, Енеску, Ліст і Брух.

30 років тому їх розігнали за наказом КДБ. Зараз «Супер Вуйки» зберуться, 
щоб зіграти 30-хвилинний концерт. 12 листопада 1981 року в СШ № 60 відбувся 
останній публічний концерт легендарних львівських рокерів. Через те, що вчителі 
достроково перервали виступ групи, учні підняли невеликий бунт. Все завершилося 
тим, що після «офіційних розмов з відповідальними органами» в «Супер Вуйків» за-
брали апаратуру і заборонили виступати.

Однак 4 грудня 2011 знову разом на сцені з’являться Лемко (Ілько Лемко, 
соло-гітара), Джубокс (Володимир Михалик, бас-гітара), Краптик (Вадим Глущен-
ко, клавіші), Назарет (В’ячеслав Сінчук, вокал), до них приєднається барабанщик 
В’ячеслав Василенко. На жаль, почути вдасться не всіх. Дехто виїхав за межі Укра-
їни, а Хуан-Карлос Коцюмбас – уже не з нами.

На виступі «Супер Вуйки» виконають як і деякі свої пісні, так і рокові хіти 1970-
1980 рр., які вони виконували на концертах в свій час. На «розігріві» в музикантів 
виступлять Misty Gates, Beatlevs і Marisen.
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Кейко Мацуї  
у львові
4 грудня, 19:00, 
Львівська опера

Стиль, в якому грає піаніст-
ка, критики називають «сучас-
ним джазом» або «сучасною 
музикою для дорослих». Музика 
Кейко – неймовірний коктейль з 
нью-ейдж, японської етніки, євро-
пейського середньовіччя і тради-
ційного блюзу, в якому акустика 
поєднується  з електронікою, а 
спокій та умиротворення – з ди-
ким захопленням і пристрастю. 
Уже 15 років Кейко Мацуі носить 
титул «Найуспішнішої джазової пі-
аністки Америки» та вважається 
найпопулярнішою жінкою-викона-
вицею джазу в світі. 

У Львові Кейко відіграє один 
концерт в Опері. Ціна на квитки 
становить 200-750 грн. у пар-
тері, 300 і 450 грн. у партерних 
ложах і на першому балконі, від 
200 грн. – на другому балконі і від 
80 грн. – на третьому. 

Телефон для замовлення квитків  – 
235 77 88

Детальніша інформація –  
http://www.dikart.com.ua/
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хК «леви» – «сокіл»
26 грудня, Новояворівськ, «Льодова Арена»

Цього місяця, незадовго перед Новим роком, хокейний клуб «Леви» прийматиме відразу дві київські команди. 26 грудня до Новояворівська 
завітає найіменитіша команда України. Незаперечному лідеру Професійної хокейної ліги «Соколу» львів’яни у листопаді програли на виїзді, тож 
прагнутимуть взяти реванш. «Компаньйон» же, з яким доведеться грати на два дні пізніше, на цей момент є найближчим переслідувачем «Левів» 
у боротьбі за четвірку кращих, які розіграють чемпіонський титул у плей-оф. Нагадаємо, у чемпіонаті ПХЛ буруть участь вісім команд. Чотири з 
них, які матимуть найкращий результат після першої частини, розугріють між собою медалі. Наразі «Леви» посідають четверту позицію, у них 32 
очки, «Компаньйони» – п’яті із 27-ма пунктами.

жеребкування євро-2012
2 грудня, Київ, палац «Україна» 

Платіні, Блаттер, Зідан, Ван Бастен, Луїс Суарес, Петер Шмейхель – 
усі ці високоповажні і суперзіркові люди завітають до України на по-
чатку грудня. Збирають їх тут, аби провести церемонію жеребкування 
фінального турніру Євро-2012.

Фінальне жеребкування відбудеться 2 грудня в Палаці «Україна» і 
розпочнеться о 19:00. За словами директора турніру УЄФА Євро-2012 
в Україні Маркіяна Лубківського, це третя за рейтингом подія після 
фінального матчу та матчу відкриття. Під час цієї церемонії відбудеться 
презентація офіційного м’яча турніру. Україну відвідають 700 запроше-
них гостей. Серед них – президент і представники УЄФА, величезна 
кількість представників європейської і світової футбольної родини, ке-
рівництво двох держав тощо. На фінальному жеребкуванні працюва-
тимуть одночасно 246 волонтерів – 100 чоловіків і 146 жінок, також 
буде залучено 74 волонтери-водії, транспортна підтримка – 41 волон-
тер, акредитація – 39. Висвітлювати фінальне жеребкування будуть 
500 представників ЗМІ, серед яких 70-80 українських журналістів.

хК «леви» – «Компаньйон»
28 грудня, Новояворівськ, «Льодова Арена»
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«Карпати» – 
«динамо»
10 грудня, Львів 

Місце проведення матчу вка-
зано надто загально, адже ста-
діон, на якому львів’яни зіграють 
проти лідерів поточного чемпіо-
нату, поки уточнюється. Ще 20 
листопада таким вважався тра-
диційний для «Карпат» стадіон 
«Україна». Утім, 25 листопада 
інтернет-видання «Захід.нет», по-
силаючись на джерело у клубі, 
оприлюднило інформацію: на 90% 
імовірно, що останній матч цього 
року львівська команда проведе 
на новій «Арені Львів».

Здавалося б, це і є найбіль-
шою інтригою матчу, зважаючи 
на різницю в турнірному станови-
щі команд. Утім, більшість україн-
ських фахівців не схильна очікува-
ти в цій грі «побиття немовляти». 
Навіть у найважчі часи «Карпати» 
давали бій лідерам, і навряд чи 
цього разу вони легко здадуться. 
Особливо ж якщо ім’я суперника 
і, потенційно, перша гра «зелено-
білих» на новому стадіоні зберуть 
аншлаг на трибунах.
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саміт «україна – єс» 
Брюссель, 19 грудня

Саміт «Україна – ЄС» таки відбудеться 
19 грудня у Брюсселі. Про це повідомив за-
ступник міністра закордонних справ, голо-
ва делегації України на переговорах з ЄС 
про Угоду про асоціацію Павло Клімкін. За 
словами пана Клімкіна, укладено відповід-
ні міжурядові угоди, тож саміт відбудеться 
незалежно від внутрішньополітичних подій 
в країні чи зміни клімату у стосунках нашої 
держави з європейськими лідерами.

Під час саміту має бути парафована 
угода про Зону вільної торгівлі з ЄС. Вона 
означає скасування значної частини митних 
обмежень для українських товарів у ЄС і єв-
ропейських – в Україні. Утім, після цього уго-
ду ще треба буде перекласти мовами всіх 
країн ЄС, уточнити, і лиш е приблизно через 
півроку її остаточно підпишуть. Обіцяного 
чиновниками безвізового режиму проект 
угоди не передбачає.

нові митні правила
з 5 грудня

Для суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності та перевізників суттєво зменшиться час 
проходження митних процедур на пунктах про-
пуску. Постанови КМУ, згідно з якими 5 груд-
ня набере чинності попередній документальний 
контроль, зменшать час перебування товарів 
та транспортних засобів в пунктах пропуску на 
державному кордоні за рахунок зменшення кіль-
кості державних контролюючих служб. Мають 
припинитися подвійні перевірки, адже зараз пе-
ревірка товарів представниками контролюючих 
служб проводиться як у пунктах пропуску на кор-
доні, так і у внутрішніх митницях під час випуску 
товару у вільний обіг.

Відповідно до постанов Кабміну, тепер дер-
жавний санітарно-епідеміологічний, ветеринар-
но-санітарний, екологічний контроль окремих 
товарів та контроль за переміщенням культурних 
цінностей здійснюватимуть самі митники. Ці гру-
пи товарів прописані у додатку до постанови на 
137 аркушах, які є у вільному доступі на сайті 
Кабінету Міністрів.
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13 грудня стартує пере-
дріздвяний благодійний ма-
рафон, у рамках якого плану-
ють зібрати кошти на купівлю 
рентген-апарата для потреб 
онкологічного відділення За-
хідноукраїнського спеціалізо-
ваного дитячого медичного 
центру. У програмі святкового 
проекту гостям презентують 
атмосферу справжнього ми-
колайського дива – з унікаль-
ним містом Лева, спеченим із 
медівникового тіста, ялинкою, 
створеною руками дітей, а та-
кож парадом Святих Микола-
їв із різних куточків світу. На 
благодійному аукціоні-концерті 
виступатимуть Павло Табаков 
та Олександр Божик, «Віртуо-
зи Львова» та Тоня Матвієнко. 
Вестиме дійство Остап Ступка. 
Крім того, з 13 до 18 груд-
ня у стінах Палацу мистецтв 
розгортатиметься ярмарок 
найкращих українських ви-
робників «Усе до свята». Тут 
можна буде придбати різні 
гостинці для рідних, а також 
смачні тістечка до різдвяного 
столу. Також на небайдужих 
львів’ян чекатиме Парад Ми-
колаїв різних країн світу. Під 
музику різдвяного духового ор-
кестру львівськими вулицями 
пройдуть улюбленці усіх дітей і 
дорослих. Дитяче свято будуть 
супроводжувати композиції 
Павла Табакова, Олександра 
Божика, гуртів «Крихітка», 
«Горгішелі», «Тартак», співач-
ки Марічки Бурмаки, Тараса 
Чубая та гурту «Плач Єремії», 
які також долучились до акції.

Детальніша інформація –  
за телефонами:  

(067) 760 10 82 (Мар’яна Савка);  
(050) 315 16 07 (Соломія Чубай)

благодійний марафон «від Андрія до Миколая»
Львів, 13-18 грудня 
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У Львові 20 грудня «Океан Ельзи» відіграє одразу два концерти у 
супроводі симфонічного оркестру. До програми концерту увійдуть ви-
брані композиції з усіх семи альбомів гурту.

Особливість програми у тому, що музиканти не створюватимуть 
спеціальні аранжування, як це зазвичай буває на подібних концертах. 
Найкращі свої композиції «Океан Ельзи» виконуватиме у звичайній 
для групи роковій стилістиці, а оркестр гратиме свої власні партії. На-
гадаємо, що вперше саме таку програму із симфонічним оркестром 
музиканти презентували наприкінці вересня у Кремлівському палаці 
(Москва). Також її чули у Мінську (в рамках Міжнародного фестивалю 
Юрія Башмета), в Санкт-Петербурзі та Києві, де група дала додатко-
вий концерт.

Як кажуть організатори туру, під час концертів 20 грудня слухачі 
уперше отримають можливість почути живе виконання, максимально 
наближене до студійного варіанту: так як пісні звучать на платівках. 

Ціна на квитки коливатиметься від 300 до 1500 гривень у партері, 
від 400 до 1200 грн. на першому балконі, від 300 до 1000 грн. на 2 
балконі, від 200 грн. до 500 грн. – на третьому.

Телефон для замовлення квитків  – (032) 235 77 88

подія грудня

«оКЕАн Ельзи»  
з сиМфонічниМ 
орКЕстроМ 
 
львівська опера,  
20 грудня, 18:00 та 21:00

КОМЕНТАР

СВЯТОСЛАВ ВАКАРчУК,  
лідер «Океану Ельзи»

На перший експеримент з оркестром ми зважилися ще у 2002 
році, коли створили програму «Тихий Океан». І після не раз залучали 
класичних музикантів для співпраці. Але тоді ми створювали спеці-
альні аранжування під кожну композицію. А ось ідея конкретно цієї 
програми полягає в тому, щоб у звичне для всіх рокове звучання 
«Океану Ельзи» додати симфонічний оркестр. І в цьому так званому 
дуеті ніхто ні під кого не підлаштовується, від цього музика стає тіль-
ки ширшою. На такий крок ми дійсно пішли вперше.

Фото LUFA



Коли світ нЕМилий:
яК прАвильно боротися 
з похМілляМ

14 тема номера



> похМілля >

вода
Найвідомішим ранковим 

засобом для зняття дис-
комфорту в зневодненому 
організмі є розсіл, який 
залишився після спожитих 
солінь, або будь-який напій 
з відносно гидким смаком: 
«Кока-Кола», «Поляна Ква-
сова», «Плосківська» тощо. 
Однак мало хто здогадуєть-
ся, що їх усіх легко може 
замінити звичайна вода. 
Найкраще допомагає, і вза-
галі жодних негативних ре-
зультатів. За кермо можна 
сідати, даівцям в трубочки 
дмухати – нічого вам не 
буде. Однак вживати воду 
слід з певними застережен-
нями.

Так, аби вона допомогла 
усунути саму можливість 
похмілля, слід перед за-
стіллям випити її не менше 
1,5 літри. А під час самого 

торжества – ще стільки ж. 
Для досягнення найбільшо-
го ефекту, науковці напо-
легливо радять при цьому 
«не змішувати» її з іншими 
алкогольними напоями. 
Перевірено: на ранок свідо-
мість чиста, голова світла, в 
роті немає жодного непри-
ємного присмаку, дружина 
зі сльозами вдячності дякує 
Господу за навернення бла-
говірного, а в крові – лише 
природній рівень алкоголю, 
набутий роками та досві-
дом. 

Після цього революційно-
го і такого простого рецепта 
наступні поради можете не 
читати. Цієї вам буде більш 
ніж достатньо.

Але ми ж знаємо, що ви 
зараз думаєте: «Яке це за-
стілля без алкоголю», і біжи-
те далі поглядом по рядках 
цієї статті. І матимете рацію. 

Усім відома гірка приказка про любов до катання на 
санках, які «віддячують» своєму господареві возінням 
їх на гору. Хоч це і прикро визнавати, але такі кавер-
зи підкладає нам не лише «бобслей». За домашніми 
улюбленцями треба прибирати, про дружину – дбати, 
зарплата вимагає від нас місячного гарування. А один 
із основних способів розслабитись і абстрагуватись 
від роботи, дружини та її той-тер’єра повертається до 
нас ранковими стражданнями душі та тіла.

Зараз ми вам розповімо, як, при усій своїй любові 
до п’ятничного катання барами, пабами, ресторанами 
чи клубами, на ранок не тягати за собою, наче свин-
цевого дирижабля, надуту болем і розпачем голову. 
Такі поради, звісно, актуальними є завжди. А особли-
во гостро постає у них потреба після «українського ра-
мадану», що розпочнеться вже ось-ось. Тому читайте 
і мотайте на вус.
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> похМілля >

Звісно, вищенаведений спосіб підійде лише найстійкішим, 
ідеальним чоловікам. Тим, які у вільні від переведення ба-
бусь через дороги секунди гадають, як нагодувати п’ятьма 
сихівськими батонами і двома банками кільок в томаті усіх 
дітей, внуків і правнуків війни. А для нас, егоїстів, придума-
ли значно веселіші способи боротьби із «ранковою» голо-
вою.

сто грамів
Бувалі знавці боротьби із похміллям зазвичай вибива-

ють клин клином і радять використовувати для зменшення 
симптомів отруєння алкоголем ту ж таки оковиту. Однак, 
залежно від досвідченості знавця, кількість «ліків» варі-
юється та інколи переходить у якість, коли похмеляння 
плавно перетворюється у новий виток свята, яке наступ-
ного ранку знову вигупуватиме чоботами у голові Русланині 
«шіді-ріді-дана». Помірковані знавці дивляться на цей весь 
балаган доволі скептично і радять обмежитись звичайним 
коктейлем «Кривава Мері». Горілка нагадає організму, як 

АнтипохМільний 
бутЕрброд

Учені Лондонського університету розробили рецепт бутерб-
рода, що рятує від похмільного синдрому. Рецепт суперканапки 
простий – це смажені овочі з сардинами і сиром, покладені на 
житній хліб.

Такий бутерброд стабілізує рівень цукру в крові, що зменшує 
потяг до поповнення запасів натрію. Таке поєднання продуктів 
містить потрібну кількість білків і вуглеводів, що покращує за-
гальне самопочуття і підвищує настрій, знімає втому і роздрату-
вання.

Овочі так само поповнюють запаси таких корисних речовин, 
як антиоксиданти і вітаміни, підвищують захисні функції організ-
му. Сардини є джерелом омега-3 жирних кислот, які блокують 
шкідливий вплив алкоголю на людський організм.

Фахівці наводять ще декілька поєднань продуктів, які допома-
гають уникнути головного болю, нудоти й інших наслідків надмір-
ного споживання міцних алкогольних напоїв. Серед таких страв – 
бутерброд із тунцем, авокадо або кунжутом, пісною яловичиною 
із соусом чилі, підсмаженим буряком і листям шпинату. Вживан-
ня таких страв, окрім антипохмільної дії, сприяє зміцненню зубів 
та кісток, підвищенню тонусу й еластичності шкіри.
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що щЕ поїсти  
з похМілля:
Розсіл квашених огірків. Він сприяє затриманню рідини, віднов-
ленню нестачі солі та електролітів, які відповідають за передачу 
імпульсів від мізків м’язам. 

Квашена капуста. Цей продукт містить величезні запаси вітамі-
ну С, тому сприяє покращенню загального самопочуття. Інші ж 
активні елементи блокують дію алкоголю на клітини.

Мед. Бджолиний мед,вірніше фруктоза, що міститься в ньому, 
допоможе підтримати стабільний рівень цукру в крові. Для досяг-
нення потрібного ефекту за два рази прийміть 100–200 грамів 
меду, можна поєднати їх із чорним чаєм, який, зі свого боку, 
допоможе відновитися травній системі.

Петрушка. Якщо з’їсти відразу після вживання алкоголю пучок 
петрушки, а потім повторити це зранку, повністю симптоми по-
хмілля не зникнуть, але можна уникнути нудоти. До того ж, пе-
трушка допоможе запобігти «котячому» запаху з рота.

Морозиво. Після перепою найшвидше приводить до тями плом-
бір або вершкове морозиво (просте біле, без наповнювачів, на-
чинки та шоколадної глазурі)

було добре вчора, а вітамін С дасть йому сили боротись із 
наслідками солодких спогадів. Звісно, важливе значення 
мають пропорції, отож, щоб не морочити собі й без того 
заморочену голову, підіть краще до знайомого бармена – 
хто як не він найкраще знає, що запропонувати клієнту в 
скрутну ранкову хвилину.

сніданок
Вживання алкоголю призводить не лише до зневоднен-

ня, а й «знецукрення». Рівень цукру в крові зменшується, 
тому для відновлення буде не зайвим ситно поснідати. Їсти 
фаст-фуд не варто, адже важливо набити організм не про-
сто їжею, а усілякими мікроелементами, вітамінами та со-
лями. Так, знаємо, – їсти у такий час не дуже хочеться. 
Тому ставтесь до сніданку як до ліків, які, як відомо, майже 
ніколи не є бажаними.

Обов’язково спожийте якесь м’ясо для поповнення ор-
ганізму білками. А до м’яса з’їжте вуглеводний гарнір. Зре-
штою, можна поєднати приємне з корисним і вирушити на 
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бодун,  
рАноК в туМАні,  
дЕрЕв’янЕ рило…

часто через стереотипи росіянам, а поруч із ними українцям, здається, що саме у східнослов’янських народів найбагатший і най-
виразний алкогольний фольклор. Однак ці народи так і не спромоглися обізвати похмілля цікавіше, ніж «бодун». Найімовірніше, слово 
походить від давньослов’янського «дати бодуна», тобто вдарити по голові рогом або палицею. Хоча детальних досліджень етимології 
слова «бодун» ніхто не проводив, а тому це лише робоча версія.

Зате французи мають аж дві фрази, які описують стан похмілля. Грубший перекладається як «дерев’яне рило». Аристократичні-
ший – як «ранок у тумані». Німецьке означення посталкогольного синдрому приблизно означає «котяче виття». А у норвежців похмілля 
асоціюється з «теслями, що працюють в голові».

Традиційні засоби з подолання цього стану у кожного народу також свої. Наприклад, у Древньому Римі головною антипохмільною 
закускою були сирі совині яйця. На Таїті лікувалися гострим рибним салатом. Французи «ранок у тумані» воліли вживати цибулевий 
суп. Японці дихають через марлю, просочену саке. Монголи випивають гримучу суміш з товчених сушених баранячих очей і томат-
ного соку. Тяжко сказати, чи то рецепти не дуже вдалі, чи то організми в представників різних народів дуже відрізняються, однак ні 
цибулевий суп, ні випари саке автору цих рядків не допомогли. Навіть більше: від алкогольних випарів ледве не стало гірше. Рибний 
салат – тяжко сказати, адже споживалося його з і без того помічним кефіром. А от від ідеї спробувати баранячі очі з томатним соком 
автор відмовився. Журналістські експерименти – це добре, але не зміг. Сподіваюся на розуміння…

сніданок у заклад, бармен якого вам 
зробить заодно і правильну «Криваву 
Мері».

водотерапія
Хороший ефект на хвору голову та 

й узагалі на постсвяткову слабкість 
у тілі справляє холодний душ. А ще 
краще – контрастний. Не обов’язково 
навіть митись, можна просто постоя-
ти під струменями води, спершись на 
стінку. Він нормалізує циркуляцію кро-
ві, а, отже, покращує її очищення від 
залишків алкоголю.

Також неабияк сприяє «пробуджен-
ню» і купання на природі. Бог усе пе-
редбачив, тому й святкування з нагоди 
його народження та хрещення в укра-
їнців припадає на зиму. Як ви вже зро-
зуміли, це для того, аби кожен страж-
денний міг скористатись нагодою і 
стрибнути в ополонку. Миттєвий заряд 

бадьорості та тверезості гарантований! 
Проте, на жаль, у нинішній час його 
отримують лише екстремали, справжні 
християни чи екс-президенти. На щас-
тя, для усіх інших є сауна.

Саме у сауні чи бані, стікаючи сьо-
мими потами, організм може позбу-
тись токсинів через шкіру. Однак та-
кий метод слід використовувати доволі 
обережно – з токсинами із організму 
виводиться чимало рідини та солей. 
Ще й на серце та судини гаряча пара 
діє не дуже добре. Тому перед похо-
дом слід порадитись із своїм лікарем. 
Або просто бути переконаним, що із 
серцем у вас все гаразд.

гімнастика
Хай там як це ідіотично не звучить, 

але подриґатись, імітуючи гімнастичні 
вправи, теж буде не зайвим. Спробуйте 
виконати бодай найелементарніші «па» 
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з ранкової зарядки, і вмить відчуєте по-
легшення. Від рухів стражденний орга-
нізм отримає нарешті кисень, і у нього 
з’явиться бажання жити. Однак не пе-
рестарайтесь, адже різке перенапру-
ження може вплинути негативно. Крос 
окружною, сто віджимань чи півгодин-
не крутіння хула-хупа, якщо навіть і не 
вплине погано на серце, то точно за-
грожує зіпсувати килимок під ногами. 

Клізма
У радянські часи фахівці з медвит-

верезників приводили своїх пацієнтів 
до тями різними методами, у тому 
числі і клізмами. Вони швидко і ефек-
тивно виводили з організму токсини та 
шлаки. Нині медвитверезники канули 
в Лету, та їхні методи живуть серед 
вдячного народу.

Аби процедура пройшла легше у мо-
ральному плані, залучіть до неї подругу 

і перетворіть це у веселу розвагу. Мож-
ливо, до самої фізіотерапії і не дійде.

секс
Повірте, ранкове чіпляння до сонної 

дружини подіє на організм не гірше за 
клізму. А для переважної більшості нашої 
аудиторії може виявитись навіть приємні-
шим! Та якщо дружина у вас норовлива 
та злопам’ятна, і вирішила помститись 
за те, що вчора вам було добре, та від-
мовляє тепер вам у терапії з мотивацією 
«голова болить», наш журнал вам стане 
у дуже великій нагоді. Просто покажіть їй 
цю сторінку, а особливо наступну фразу:

 
«Досить впиратись, дружино! Не ба-

чиш, чоловікові зле! Ану давай тойво!»

О, бачте? Подіяло! Ну добре, ми все 
розуміємо. Дочитаєте журнал опісля…

Василь Крехівський

КривАвА МЕрі
50 мл текіли, 100 мл томатного соку, скибка лимона, крапля 
ворчестерського соусу, крапля соусу табаско, гілочка селери, 
сіль, чорний перець
У текілу крапнути соусів, кинути скибку лимона, згори налити 

томатного соку, посолити, поперчити. Пити повільно, перемішу-
ючи гілкою селери.

устриця прЕрій
30 мл горілки, ворчестерський соус, 1 сире яйце, сіль, перець.
Яйце розбити в бокал, згори залити горілки, крапнути соусу, 

посолити і поперчити. Випити бажано так, щоб не роздусити жов-
ток.

топ-5 АнтипохМільних КоКтЕйлів
Звісно, лікарі не рекомендують на ранок після пиятики «ви-

бивати клин клином», себто похмелятися алкоголем. Але якщо 
вже ви й так це робите, «Егоїст» готовий порадити, як це робити 
естетичніше і приємніше для організму. Коктейлі обрано за по-
радами кількох львівських барменів.

чЕрвонЕ оКо
200-250 мл світлого пива, 200 мл томатного соку, 1 яйце
У великий кухоль налити охолоджений томатний сік, потім – світ-

ле пиво, згори вибити цілий яєчний жовток. Випити, не змішуючи.

Bullshot
50 мл горілки, 150 мл охолодженого яловичого бульйону,  1 ч. л. 
лимонного соку, ворчестерський соус, соус табаско і чорний перець
Залити інгредієнти у склянку і змішати з льодом.

будильниК
250 мл коли, 3 ложки розчинної кави
У колу засипати розчинну каву і збовтати. Бажано готувати в 

пляшці чи іншій посудині, адже кола може сильно пінитися. Є ще 
алкогольний варіант, з уже готовим еспресо замість сухої кави плюс 
25 мл бренді. Такий коктейль добре також пити під час пиятики, 
коли відчуваєте, що хилить до сну або починає надто «розбирати». 
Але після нього бажано вже алкоголю не вживати.
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Коліївщина
3 листопада 2011 року. На Львівщині представлено нового голову ОДА. Ним став Михайло Костюк, який раніше очолював 

«Укрзалізницю». За неофіційною інформацією, посприяли призначенню Юрій Іванющенко (він же «Юра Єнакіївський») та ще 
один олігарх – Василь Хмельницький. Також нового губернатора пов’язують із місцевими багатіями братами Дубневичами.

Cуспільство
стор. 22-33 >

Фото LUFA

20 тенденції • суспільство



будівництво по-українськи
28 жовтня 2011 року. Київські та львівські владоможці оголошують стадіон «Арена Львів» офіційно відкритим. «Всім 

спасибі, всі задоволені». Наступного дня відбудеться урочисте відкриття з концертом і феєрверками.
29 листопада 2011 року. Через місяць після відкриття на «Арені Львів» досі тривають будівельні роботи.

буря у склянці 
води

Ніхто не міг передбачи-
ти, що виставка малові-
домого студента Академії 
мистецтв Стаса Силантьє-
ва зможе викликати та-
кий резонанс у львівській 
богемі. Однак представ-
никам Спілки художників 
заманулося поборотися з 
«українофобством» в особі 
молодого колеги, а депу-
тату обласної ради Орес-
ту Шейці – пригрозити 
звільненням директорові 
Палацу Мистецтв Юрієві 
Гнатковському. Як наслі-
док, на дискусію в Палаці 
зібралося кілька десятків 
художників обох поколінь 
і влаштували грандіозну 
сварку. І все це – через на-
ївний малюнок, на якому 
Шевченко зображений в 
оточенні двох кенгуру…

Фото zaxid.net
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«АрЕнА львів»: 
європЕйсьКА яКість, 
уКрАїнсьКА МЕнтАльність 



Незважаючи на те, що відкриття 
стадіону робилося не заради органі-
зації свята для львів’ян і навіть не 
для заробітку, а для євро-галочки, 
все ж ті, хто вже побували на місь-
кій 34-тисячній євроарені, не прихо-
вують свого захоплення від побаче-
ного. Адже з усіх стадіонів в Україні 
львівський є найкомфортнішим для 
перегляду дійства, що відбувається 
на газоні. Стрімка конструкція арени 
забезпечує ідеальний огляд футболь-
ного поля з будь-якого місця нижньо-
го чи верхнього ярусу. А коли сонце 
заходить, і вмикається стадіонне 
освітлення, то на львівській арені 
можна почуватися, немов у театрі. 

серце стадіону
П’ятиповерхова адміністративна 

бу дівля, яка розміщена в західній 
ча стині стадіону, є його серцем. На 
пер ших двох поверхах знаходяться 
приміщення спортивного та техніч-

ного спрямування, що забезпечують 
проведення футбольних матчів, зо-
крема, роздягальні, душові, масаж-
ні та медичні кабінети, кімната до-
пінг-контролю, офісні приміщення, а 
також окремі кімнати для тренерів 
і суддів та приміщення для делега-
тів матчу. Тут є навіть кімнати для 
юнацьких футбольних програм, як 
для хлопців, так і дівчат. 

тільки для багатих
Четвертий і п’ятий поверхи – те-

риторія найдорожчих квитків та най-
комфортніших умов. Перебування у 
ВІП-секторі стадіону «Україна» коштує 
місцевим марнотратникам 200 або 
400 гривень і при цьому, окрім неве-
личкого дашку над головою, не перед-
бачено жодного сервісу. Навіть легко 
перекусити чи попити пива складно, 
адже, заплативши таку ціну ніхто не 
хоче вистоювати у загальній черзі за 
пивом та сосисками. Тому більшість 

стАдіонний 
інстинКт
Що львівський євростадіон може 
запропонувати VIP-глядачам  
і корпоративним клієнтам

Львів’яни вже двічі мали нагоду відвідати нову «Арену Львів» та 
самостійно оцінити результати наймасштабнішого будівництва за 
останні 50 років у Львові. Звісно, стадіон ще не добудований і буді-
вельні роботи триватимуть до квітня-травня. До сих пір будівельники 
завершують монтаж накриття даху та будують головний вхід, неготові 
також ані ресторани, ані велика кількість приміщень в адміністратив-
ному корпусі, а також благоустрій території навколо стадіону. 

> АрЕнА львів >Фото LUFA
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243 226 м2 
складає загальна площа стадіону і 
прилеглої території.

32 767 місць 
буде на стадіоні під час Євро-2012.

67 661 м2 
бетонної бруківки вкладено на 
прилеглій до стадіону території.

4 500 місць 
для стоянки автомобілів.

29 500 м2 
площі займає накриття над трибунами 
стадіону.

25 000 м3 
монолітного бетону використано на 
основні конструктивні роботи.

2 989 м2 
фасаду облицювали сонцезахисним 
склом, яке змінює колір залежно від 
погодних умов.

288 
прожекторів встановлено вздовж 
периметра чаші стадіону, щоб 
освітлювати футбольне поле.

127 
гучномовців транслюють звук на 
трибуни.

4 400 000 
кольорів відображає світлодіодне табло 
євроарени.

тільКи цифри

відвідувачів «ВІП-сектору» на «Україні» 
задовольняється лузанням насіння та 
спогляданням президента «Карпат» Пе-
тра Димінського. Можливо, саме тому 
велика кількість заможних львів’ян на-
дає перевагу телевізору над стадіоном. 

Новий же стадіон передбачає інший 
рівень комфорту усім вболівальникам, а 
особливо тим, які готові за це щедро за-
платити. Майже весь четвертий поверх 
займає ресторан на 400 місць, який 
обслуговуватиме відвідувачів, що при-
дбають квиток за 800 грн. У вартість 
квитка входить не тільки безкоштовне 
харчування згідно визначеного меню, 
але й місця у бізнес-ложі, що є одними 
з найкращих на стадіоні. На п’ятому по-
версі розміщені 14 скай-боксів – це вже 
ВІП-ложі, розраховані на 12 гостей кож-
на, та президентська ложа для 24 осіб. 
Кожен скай-бокс – це окреме приміщен-
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корпоративних заходів. Виходячи з на-
явних вільних комерційних площ в ад-
міністративній будівлі та на прилеглій 
до стадіону території, а також виходячи 
зі спортивно-розважального напрямку 
розвитку стадіону, ймовірно вже після 
Євро-2012 львів’яни зможуть щодня 
відвідувати на стадіоні різного роду 
активності. Наприклад, розважальні 
атракціони, картинг, пейнтбол, фітнес, 
танці, альпіністські гірки тощо. 

Кирило Макогін

не футболом єдиним

«Арена Львів» є представником останнього п’ятого покоління стадіонів, які відзна-
чаються тим, що їх життєдіяльність не пов’язана виключно із футбольними матчами, 
які відбуваються раз на кілька тижнів, але можуть працювати щодня, проводячи різні 
за масштабом та значенням події. Фактично, окрім нового футбольного поля, львів’яни 
отримали ще й концертний майданчик, який дозволяє запрошувати до міста найпо-
пулярніших світових зірок, не кажучи вже про проведення різноманітних фестивалів 
та святкувань. Тому невдовзі можна очікувати, що саме новозбудована арена стане 
івент-майданчиком №1 у нашому місті, особливо враховуючи те, що конкурувати їй до-
ведеться із недогорілим цирком, недорозваленим іподромом та безнадійно застарілим 
стадіоном «Україна».

ня із виходом на трибуну та власним 
санвузлом. Вартість ВІП-ложі – 400 тис. 
грн. на рік за 12 осіб. Якщо ж на ста-
діоні грає збірна України, то ВІП-ложа 
коштує 25 тис. грн. за матч. При цьому, 
це приміщення закріплюється за орен-
дарем протягом цілого року і може вико-
ристовуватися у нематчеві дні як офіс, 
місце для зустрічей чи святкування днів 
народження. У вартість також входить 
безкоштовне харчування з доставкою у 
ложу, ціла система знижок і переваг на 
послуги, що надаватиме стадіон. Однією 
з таких є власні паркомісця. 

фаст-фуди:  
буде краще

Глядачі, що розміщуватимуться на 
звичайних місцях першого та друго-
го ярусів, також матимуть необхідний 
мінімум комфорту. Насамперед це 
стосується санвузлів, яких на стадіоні 
величезна кількість, тож не доведеть-
ся бігати в поле. Окрім того, на проме-
наді, через яку відвідувачі потрапляють 
на місця першого і другого ярусів, роз-
ташовані 19 фаст-фудів. Ще 7 знахо-
дяться на зовнішньому периметрі, щоб 
вболівальники змогли скористатися 
ними ще до входу на арену, наприклад, 
стоячи в черзі. Правда, під час церемо-
нії відкриття та першого футбольного 
матчу деякі заклади вже відзначилися 
розбавленим пивом, жахливою кавою 
та неякісною їжею. Адміністрація стаді-
ону не встигла домовитися із великим 
кейтерінговим оператором, який б взяв 
усі фаст-фуди під своє крило, а нато-
мість надала кожен заклад швидкого 
харчування в оренду приватним підпри-
ємцям, які й заробляли на львів’янах як 
могли, не дбаючи за свій імідж. Утім, до 
весни, як обіцяє керівництво об’єкта, 
ситуація має змінитись на краще.   

для корпоративних 
клієнтів 

Для них щодня на стадіоні працюва-
тимуть 4 конференц-зали місткістю від 
150 до 340 осіб, а також 3 невеликі 
зали для проведення зустрічей. Окрім 
згадуваного вже ресторану, арена 
зможе також запропонувати спорт-бар 
на 300 місць, що також працюватиме 
у нематчеві дні. Тому вже незабаром 
стадіон пропонуватиме свої зали для 
проведення конференцій, весіль та 
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на себе сміливість припустити, що в се-
зоні 2012-13 рр. середня відвідуваність 
зросте до 15 тисяч, тобто на кожну гру 
буде викуплено близько 45% квитків, а 
це, виходячи із встановлених цін, близь-
ко 900 тис. грн. Окрім того, з кожного 
матчу стадіон зароблятиме понад 1,5 
млн. грн. з реклами, продажу їжі і на-
поїв, а також інших комерційних прав. 
Множимо 2,5 млн. грн. на 16 матчів і 
бачимо, що за сезон стадіон може заро-
бити орієнтовно 40 млн. грн. І це не вра-
ховуючи додаткових прибутків, про які 
ми говорили раніше, але не підрахову-
вали через складність їхньої калькуляції 
станом на сьогодні. За таких умов, ста-
діон може на безоплатній основі надава-

чи стАнЕ «АрЕнА» 
бюджЕтниМ ярМоМ

Комерційні можливості стадіону повинні вирішити одну дуже важливу 
для менеджерів віце-прем’єра Бориса Колеснікова проблему – дотаційність  
стадіону з державного бюджету. Зокрема, за попередніми підрахунками, 
якщо вірити адміністрації стадіону, річні видатки на його обслуговування 
будуть становити близько 20 млн. грн. Але, ймовірно, вони збільшиться. 
Узявши цю суму за основу, спробуємо проаналізувати прибутки, які стадіон 
зможе отримувати від проведення футбольних матчів. При цьому зумисне 
не будемо розглядати доходи від проведення Євро-2012, а також можли-
вих концертів, корпоративних заходів, весіль, конференцій, відвідин поки 
що віртуальних фітнес-залів та інших закладів розважального напрямку.         

У сезоні 2012-2013 рр. ФК «Кар-
пати» проведуть 15 домашніх матчів в 
рамках Прем’єр-ліги, а також мінімум 
один матч за Кубок України. Ліга Євро-
пи, радше за все, львів’янам не світить, 
а чи буде в цей період тут виступати 

збірна України – поки не відомо, тому 
не беремо її матчі до уваги. Отже, 16 
матчів. Середня відвідуваність стадіо-
ну «Україна» становить 12 тис. вболі-
вальників. Враховуючи комфортність і 
атракційність нового стадіону, візьмемо 

> АрЕнА львів > 
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> хулігАнство яК хобі >

ти ФК «Карпатам» стадіон, при цьому віддаючи 
частину квитків та рекламних площин, які згідно 
регламенту Прем’єр-ліги клуб повинен надавати 
офіційним спонсорам Ліги.   

Однак за інформацією, наявною на цей мо-
мент, адміністрація стадіону запропонувала «Кар-
патам» платити 250 тис. грн. оренди за кожний 
матч, натомість повністю віддавши права на ре-
алізацію квитків, а також всі рекламні місця, що 
потрапляють в поле зору телекамер. Така пропо-
зиція для клубу є просто царською, тож можна 
сподіватися, що Петро Димінський все ж обере 
«Арену Львів» як вигіднішу. Це, звісно, за умови, 
що клубу і стадіону вдасться зберегти та примно-
жити кількість уболівальників, а не відлякати їх. 
Зрозуміло, що дуже бажано при цьому, аби «Кар-
пати» не вилетіли в першу лігу. 

Натомість державний бюджет від таких домов-
леностей отримає в 10 разів менше коштів, тож 
недоїмку в казну будуть покривати підвищенням 
цін на інші послуги на стадіоні, або, як завжди, 
держава залізе у кишеню до своїх громадян.  

Сашко Гаразд

> АрЕнА львів 
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У рамках всеукраїнського 
туру вперше у Львові відбувся 
концерт Джамали. Під час за-
ходу вона презентувала гляда-
чам свій новий альбом For еvery 
heart та кліп на пісню Find me, 
який нещодавно був відзнятий в 
нашому місті.

Концерт пройшов з аншлагом – 
весь зал Львівської опери був за-
повнений палкими прихильниками 
неординарної виконавиці. Вона ж 
своєю чергою дивувала гостей за-
ходу живим звуком, неймовірним 
вокалом, улюбленими композиціями  
Smile, History repeating та піснями 
з нового альбому. Особливою при-
ємністю для львів’ян було те, що 
протягом всього концерту співачка 
розмовляла лише українською мо-

вою та виконала українську народну 
пісню «Верше мій, верше», яка про-
низувала аж до кісточок. Для Джа-
мали це був особливий концерт – на 
ньому була присутня її мама. 

Не обійшлася подія і без малень-
ких казусів: енергійна співачка під 
час запального танцю зачепила 
каблуком сукню і трішки розірвала 
її, а через декілька хвилин ця ситу-
ація повторилась. Та ні Джамала, ні 
глядачі не надали цьому значення і 
продовжили насолоджуватись кон-
цертом.

Гарячими аплодисментами і кри-
ками «На біс!» глядачі не відпуска-
ли співачку зі сцени. Вона залюбки 
порадувала усіх своєю найновішою 
піснею How to explain, яка увійде у 
наступний альбом.

Зоряна Крачковська

пустотливі КАблуКи  
джАМАли

Джамала
Львів зустрів мене просто грандіозно! Атмосфера була такою 

теплою, що я забула про осінь! Прекрасно прийняли мою пісню 
How to explain, яка вийде у другому альбомі. А коли на екрані 
з’явилися  кадри з кліпу Find me, в залі почалася справжня 
ейфорія. На біс викликали разів двадцять, мабуть. Таке немож-
ливо забути! Обожнюю Львів і буду приїжджати сюди якомога 
частіше.

Тарас Іванців, директор «Ен Джі Метал Україна»
Львівський концерт Джамали – дуже гарна подія. Джамала – 

справжня зірка на горизонті нашої естради, а сцена Львівської 
опери – ідеальне місце для проведення такого заходу, його акус-
тика прекрасно підходить, щоб максимально відтворити живий 
звук. Цікава виконавиця Джамала обрала свій неординарний 
шлях, що дуже радує нас.

Олеся Киричук, співачка
Джамала – це насамперед індивідуальність. Те, що вона ро-

бить на сцені, не подібне ні на що інше. Її творчість – це на-
самперед якість та майстерність. Живий звук, прекрасні музи-
канти – я в захваті! Мало хто може виступити на такому рівні з 
живим звуком. Мені б дуже хотілося, щоб таких артистів було 
побільше на нашій сцені!

Ростислав Кулик, організатор концертів
Я вважаю, що це був один з найкращих концертів протягом 

останнього часу. Був класний звук, чудова робота музикантів. 
Незважаючи на те, що це специфічна музика, яка орієнтується 
не на пересічного слухача, зал реагував із розумінням. Це свід-
чить про те, що на концерті зібрались справжні прихильники 
якісної музики. Я дуже радий, що у Львові ще є такі люди, які 
цінують живий звук і якісну роботу виконавця.
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чи не кожен чув хоча б щось про адронний колайдер 
(Large Hadron Collider). Цю «махіну», яку хтось вважає 
проривом у світі науки, а дехто пророкує кінець світу, 
спричинений науковими дослідами, обговорюють уже 
кілька років. Однак мало хто знає що взагалі таке, цей 

колайдер. І, на жаль, ще меншій кількості людей відомо: 
фахівці львівського НВП «Карат», дочірнього підприєм-
ства ПАТ «Концерн-Електрон» долучились до міжнарод-
ної кооперації  з виготовлення монокристалічних детек-
торів, які є однією із важливих складових колайдера.

«Концерн-Електрон» асоціюється скоріш за все з виготовленням 
телевізорів, які були одними з перших в Україні. Їх, звісно, виготовляють 
тут і досі. Намагаючись конкурувати з провідними світовими 
брендами, шукають нових рішень у дизайні та покращенні технічних 
характеристик. Виготовляють тут пристрої як із кінескопами, так і 
цифрові LCD- та LED-телевізори. Їх виготовляє Телевізійний завод, 
який є ще одним дочірнім підприємством концерну. Всього таких 
підприємств є тринадцять. чого тут тільки не виготовляють: весь 
асортимент побутової техніки, від м’ясорубок до кухонних комбайнів, 
електродвигуни малої потужності як для побутової, так і для 
автомобільної техніки, сучасну складну радіоелектронну апаратуру 
спеціального призначення для авіаційної та бронетанкової техніки, 
цивільної авіації.

Згадане вже НВП «Карат» – єдина в Україні спеціалізована галузева 
наукова організація у галузі радіоелектронного матеріалознавства із 
повністю завершеним циклом «пошук – дослідження – розробка – 
серійне виробництво». Підприємство координує основні напрямки 
розвитку цієї промислової підгалузі та активно приймає участь у 
виконанні низки державних науково-технічних програм.

«Карат» – одне з небагатьох підприємств в Україні, яке змогло 
зокрема долучитися до реалізації грандіозного міжнародного проекту 
з побудови всесвітньо відомого адронного колайдера. Цей науковий 
прилад розміром 26659 метрів є найбільшим у світі прискорювачем 

елементарних частинок. Саме з таких частинок складається увесь 
Всесвіт, і науковці сподіваються, що за допомогою колайдера зможуть 
відповісти на фундаментальні запитання сучасної науки – включно 
із теоріями про створення світу. А допоможуть зафіксувати процес 
зіткнення адронів у колайдері саме ті монокристали, до створення 
яких доклали зусиль науковці відділу, яким керує Іван Сольський.

«Саме існуючий на підприємстві унікальний науково-технологічний 
комплекс з вирощування та дослідження монокристалів складних 
оксидів, який належить до національного наукового надбання 
України, дозволив нам долучитись до співпраці з Європейським 
центром ядерних досліджень, який виготовив колайдер», – пояснює 
Ігор Сиворотка, начальник відділення НВП «Карат». А генеральний 
директор «Карата» Микола Ваків додає, що успіху сприяла не лише 
наявність обладнання, яке дозволяє отримувати кристали для потреб 
сучасної функціональної електроніки, а й висококваліфікований 
персонал науковців, серед яких 7 докторів, 16 кандидатів наук та 
інженерів-технологів. «Для того, щоб зрештою взяти участь у такому 
масштабному проекті, як адронний колайдер, ми працювали багато 
років. Сьогодні ми належимо до небагатьох підприємств у світі, які 
здатні організувати серійне виробництво будь-яких монокристалів 
складних оксидів великих розмірів і виконувати масштабні міжнародні 
проекти», – говорить Микола Ваків. 

Зоряна Крачковська

від тЕлЕвізорів – до вЕлиКого 
Адронного КолАйдЕрА
Компоненти для найвідомішого у світі наукового об’єкта виготовляли у Львові
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> Адронний КолАйдЕр і львів. що спільного?
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зАхоплЕння
стор. 32-51 >

Країна боксерів
Протягом всього 2011 року світ боксу крутився довко-

ла українців. Звісно ж, насамперед ідеться про Кличків, які 
дружно погромили своїх суперників. Але й чимало інших 
українських спортсменів наробили галасу цього року. Не став 
винятком і листопад. По-перше, Андрій Котельник отримав 
шанс «дати здачі» своєму кривднику Девону Александеру. 
Для цього львів’янин навіть перейшов у іншу вагову кате-
горію. По-друге, балакучий англійський хлопець Девід Хей 
вирішив повернутися у бокс і кинути виклик Віталієві Кличку. 

Андрій Котельник, схоже, доволі вчасно підписався до 
промоутера Дона Кінга. А Девон Александер невчасно від 
нього пішов. Як не хотів американець утекти від матчу-ре-
ваншу після неоднозначної (чи скажемо прямо, сумнівної) 
перемоги над Андрієм Котельником, навіть у вищу вагову 

категорію пішов, але і там його дістануть. Адже Котельник 
також переходить із першої напівсередньої категорії у пер-
шу середню. Перший його бій – рейтинговий – у цій кате-
горії має відбутися вже у березні 2012 року у Флориді. А 
наступним має бути, власне, довгоочікуваний матч-реванш 
проти Александера.

Передумав залишати професійний бокс британець Де-
від Хей. Не спромігшись перемогти Кличка-молодшого, він 
сподівається гарно поскандалити перед боєм із Кличком-
старшим. Відомий своєю експресивністю Хей уже кинув ви-
клик Віталію. Мабуть, уже забув, як тікав по всьому рингу 
від його молодшого брата. А може, просто не варто було 
Володимиру оплачувати лікування Хея після бою? Може, 
британець просто хоче ще й за рахунок Віталія вставити 
кілька пломб у зуби?
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фарт чи тактика? 
У футболі в українців усе не так весело, як у боксі. 

Українські клуби один за одним вилітають із єврокубків, 
що загрожує одним із найгірших європейських сезонів за 
останній час. А збірна поки що викликає мало розуміння, 
чергуючи непогані ігри з сірими і блідими.

З іншого боку, навряд чи варто вважати випадковістю 
або помилкою Блохіна результати матчів проти Німеччини 
й Австрії. Мовляв, так жваво і яскраво зіграти з другою 
командою Європи і так невиразно – проти посередніх ав-
стрійців.

Найімовірніше, що гра від захисту проти Австрії – не ви-
мушений крок, зумовлений слабкістю українців, а лише 
вперте награвання Блохіним контратакувальної тактики. 
Радше за все, інакше Україна не буде грати щонайменше 
до закінчення Євро-2012. А й справді, який сенс проти Ні-
меччини чи Франції, які цілком імовірно будуть у суперниках 
на ЧЄ, грати в атакувальний футбол? Ну, потішимося ми 
кількома атаками українців, Рибка, Пятов чи Шовковський 
витягне повну торбу м’ячів зі своїх воріт, та й закінчимо 
турнір достроково.

Тому не варто вважати результати останніх ігор поганими. 
Якщо у перших двох матчах ми зіграємо 3:3 з гіпотетичною 
Німеччиною (нагадаю, Голландія й Іспанія нам у групі діста-
тися не можуть, як і Польща) і виграємо за блідої гри 2:1 у 
гіпотетичних чехів чи ірландців, думаю, всі українські вболі-

вальники будуть світитися від щастя і рахувати шанси на ви-
хід. То чому зараз посипати голови попелом? На цей момент 
все, що нам залишається, – вірити в команду.

«Какая боль, какая боль…»
От у кого все важче вірити – то це в «Карпати». Дуже 

схоже, що перемоги над «Металістом» та «Іллічівцем» були 
винятком, який лише підтверджує правило: команди у най-
кращому розумінні цього слова у Львові нема. Є трудовий 
колектив, який виходить на поле робити марудну роботу, 
аби отримати зарплатню. Молоді, яких намагається час-
тіше випускати на поле Нестеров, трохи розбавляють сіру 
масу «очима, що палають», але цього мало.

Звісно, мало хто вірив, що карпатівці переможуть на ви-
їзді «Шахтар». Але щоб аж  так: 5:0 на користь донеччан, і 
це в день народження Петра Димінського! Після такого на-
вряд чи кого здивує, якщо й цього разу, як у 2004, почесний 
президент вирішить примусово спустити «Карпати» у Першу 
лігу. До речі, якщо хто не пам’ятає, саме поразка від «Шах-
таря» із рахунком 0:5 і оформила у тому сезоні виліт львів-
ської команди з Вищої ліги. Якщо комусь цікаво ще трохи іс-
торичної ретроспективи, то після 18-го туру в «Карпат» тоді 
було 17 очок, а зараз – лише 15. Коротше кажучи, є привід 
замислитися. Що ми й зробили: читайте статтю «Прощай, 
галицька “Барселоно”!» уже з наступної сторінки журналу.

Антін Бандера

33тенденції • захоплення



прощАй, гАлицьКА 
«бАрсЕлоно»!
привіт, гАлицьКий 
«АяКсЕ»?

«Зубаста команда» – колись так часто називали 
«Карпати». Це був вдалий опис у ті часи, коли на другу 
лігу чемпіонату СРСР чи аутсайдера чемпіонату Укра-
їни збирався повний стадіон, а місцеві хлопці в зеле-
но-білій формі, навіть не маючи технічних задатків і 
контрактів з багатьма нулями, вигризали результат у 
матчах з нібито значно сильнішими суперниками.

«Беззуба» – епітет, який 
першим проситься на язик, 
коли оцінюєш гру «Карпат» 
у цьому сезоні. Нібито і пре-
міальні у футболістів уже 
далеко не такі, як у 90-их, 
і технічних хлопців – згадати 
хоча б Худоб’яка, Голодюка, 
того ж Гурулі – трохи є. А гри 
практично нема. І результа-
ту – також. Не вистачає того 
запалу і азарту, який був 
у футболістів попередньо-
го покоління. А командна 
гра, тактична взаємодія і 
оптимальне використання 
технічних засобів, доступних 
тим чи іншим гравцям, – те, 
що на заміну колишніх кози-

рям сформулював як осно-
ву Олег Кононов, – також 
кудись зникли. Як наслідок, 
часом команда збирається 
і на попередньому багажі 
видає футбол на десять, 
п’ятнадцять, двадцять хви-
лин, деколи – навіть на цілий 
тайм. Часом цього виста-
чає – як от у матчі з далеко 
не блискучим «Іллічівцем» 
чи другим складом «Мета-
ліста». Але переважно все-
таки ні. Особливо показовим 
був матч проти київського 
«Арсенала», в якому кияни 
переграли львів’ян у надто 
знайомому стилі: саме так 
ще минулого сезону закру-
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чували голови суперникам 
«Карпати». 

І, мабуть, помилково 
було б зараз розкидатися 
звинуваченнями на адресу 
конкретних осіб. Так, хтось 
із футболістів трохи здав, 
хтось очевидно думає біль-
ше про позафутбольні речі, 
десь помилилися тренери, 
десь – лікарі. Недопрацюва-
ли селекція і комерція. Ба, 
навіть Петро Димінський 
неочікувано взяв на себе 
частину вини за провальний 
початок сезону. Але все ж 
проблеми «Карпат» мають 
радше системний характер, 
а чимало помилок цілком 
логічно випливають одна з 
одної. 

Насправді не дивно, що 
зараз «Карпати» вигляда-
ють «беззубо». І річ навіть 
не в тому, що випало кілька 
«зубів» атаки, хоча Кузнецо-
ва і Кожанова явно бракує. 
Річ, схоже, у іншому. Коли 
нова ігрова схема перестала 
працювати, замінити її тим-
часово старою було просто 
неможливо. Бо тих емоцій-
но-вольових «Карпат» уже 
просто нема. Їх і не мало 
бути. Олег Кононов нама-
гався переставити не лише 
головну команду, але й весь 
клуб на зовсім інші рейки. 
Зробити з боксера, який 
міцно тримає оборону і лише 
зрідка викидає вивірений 
нокаутуючий удар, такого 
собі іскрометного живчика, 
який заморочує опонента 

швидкими рухами і частими 
серіями ударів, нереально. 
Для цього потрібна інша 
людина. Так само і у футбо-
лі: аби зробити з «Карпат» 
хоча б подобу «Барселони», 
як уявляв собі (звісно, заяв 
таких не було, але це чита-
ється з дій керівництва клу-
бу за останні роки) почесний 
президент клубу, треба було 
забути про все, що вміли ко-
лишні «зелено-білі». Те саме, 
насправді, переживає і «Дні-
про» з Дніпропетровська, де 
різкої контратакувальної гри 
команди Кучеревського уже 
давно немає, а іспанських 
мережив Хуанде Рамоса 
ткати на полі ще не навчили-
ся. При цьому маючи зовсім 
інші фінансові можливості 
і гравців не останніх у фут-
больному світі національних 
та молодіжних збірних. От 
тільки в Олега Кононова не-
має «резюме», куди вписані 
«Реал», «Тотенхем» і два 
поспіль Кубки УЄФА із «Се-
вільєю». А ще, можливо, і 
у Петра Димінського нема 
такої терпеливості, яка є у 
Ігоря Коломойського.

І тепер не настільки важ-
ливо, чи знайдуть зараз 
доброго фахівця на заміну 
Олегу Кононову, як би не 
хотілося пообсмоктувати, 
наприклад, чутки про те, 
що від посади головного 
тренера «Карпат» уже від-
мовився Олег Лужний, та 
розмови про інших потен-
ційних кандидатів. Очевид-

і тепер не настільки важливо, 
чи знайдуть зараз фахівця на 
заміну олегу Кононову, як би 
не хотілося пообсмоктувати, 
наприклад, чутки про те, що 
від посади головного тренера 
«Карпат» уже відмовився олег 
лужний. радше варто говорити 
про те, чи може спрацювати в 
українських реаліях ідея-фікс 
петра димінського: футбольний 
клуб як бізнес.

> прощАй, гАлицьКА «бАрсЕлоно»! > 
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– У чому, на твою думку, головна при-
чина невдалого виступу «Карпат» у 
цьому сезоні?
– Невдала трансферна політика, низька 

вимогливість до фізичної форми, скутість 
в тактиці. Все це можна подолати і пере-
рости.

– А чи готовий ти чекати кілька років 
на «подолання і переростання»? На-
приклад, відмовитися на довгий час 
від гарних результатів заради того, 
щоб клуб перебудувався і зробив став-
ку на власних вихованців?
– Звичайно. Під час сезону, у якому ко-

манда грала в Першій лізі, залишався та-
ким самим вірним прихильником, як і тоді, 
коли «Карпати» грали в єврокубках. Адже 
ми живемо футболом заради того, щоби 
принцип «Одне місто – одна команда!» став 
чимось більшим, аніж турнірні очки, здобу-
ті невідомо звідки набраними легіонерами.

–  А якщо б Петро Димінський зре-
штою наважився реалізовувати ідею 
«народної команди», в якій вболіваль-
ники були б акціонерами клубу, чи 
вклав би свої гроші в акції клубу?
– Безперечно. Думаю, сума була б не 

надто значною сама по собі. Адже грошей 

но, що тренера «з історією» 
львівський клуб просто не 
може собі дозволити, а 
будь-хто з молодих – як по-
стріл у російській рулетці. 
Радше варто говорити про 
те, чи може спрацювати в 
українських реаліях ідея-
фікс Петра Димінського: 
створити футбольний клуб, 
який буде не просто за-

бавкою в руках олігарха, а 
справжнім бізнесом. Врахо-
вуючи також і припущення 
про те, що ця ідея доволі 
легко поєднується з бажан-
ням все-таки й самому ча-
сом побавитися у «футболь-
ний менеджмент». А також 
те, що явно не схоже, щоб 
у Львові могла спрацювати 
ідея «народної команди», 

в якій вболівальники вику-
плять частину акцій і бра-
тимуть участь в управлінні 
клубом. Навіть якщо пові-
рити в щирість таких намі-
рів Петра Димінського, сум-
ніви викликає готовність 
розхваленого львівського 
уболівальника платити за 
право називатися акціоне-
ром улюбленого клубу. Так, 

місцевий уболівальник за-
любки вдягає на шию зе-
лено-білу «розу» і забиває 
стадіон під зав’язку на мат-
чах Ліги Європи чи на матчі 
Кубка України, коли вхід 
безкоштовний. Але ж яки-
ми «полисілими» здаються 
трибуни стадіону «Україна» 
під час матчів внутрішнього 
чемпіонату...

не друкую, не краду і підробляти їх не вмію, 
але таких як я – кілька десятків тисяч.

– Наскільки реально, на твою думку, 
реалізувати такий проект у Львові? І 
наскільки взагалі футбол можливий в 
Україні як бізнес, а не як забавка олі-
гархів?
– У країні дикого капіталізму нормаль-

ного бізнесу не буде ніколи. Окрім того, я 
би розрізняв масовий і професійний спорт. 
Як на мене, перший має куди більшу сус-
пільну вагу та є заздалегідь дотаційною 
сферою. Професійний спорт є різновидом 
видовищ, що потребує вкладень та інвес-
тицій. Але коли немає нормального ринку, 
то годі й чекати нормального розвитку про-
фесійного футболу. Революція в спорті при-
йде разом із революцією на вулицях.

– Але чи варто, як це роблять багато 
вболівальників, звинувачувати Петра 
Димінського в тому, що він намагаєть-
ся заробляти на футболі?
– Уболівальники відрізняються дуже 

великою мінливістю настрою і готові були 
носити Димінського на руках після пере-
моги над «Галатасараєм», наприклад. Ми 
ж, фанати, вірні не власнику, не клубу, а 
команді та рідному місту.

юрій Михальчишин,
депутат Львівської міської ради, один із речників ВО «Свобода», 
фанат ФК «Карпати»

> прощАй, гАлицьКА «бАрсЕлоно»! > 

36 спорт • захоплення



– У чому вбачаєш головні причини невдачі 
«Карпат» у цьому сезоні?
– Думаю, причин кілька. Втрата ключових 

гравців – це раз. Показово прикрою є ситуа-
ція з Кузнецовим. Свої кілька матчів в основі 
він зіграв ефективно і результативно. Тобто 
міг би бути і надалі корисним команді, але не 
зміг знайти спільної мови щодо нового контр-
акту. Водночас, впродовж року було підписано 
контракти з людьми, доцільність перебування 
яких в «Карпатах» досі не доведена. Це Крісто-
баль, Воронков, Кравченко, Олівейра, Мурілу...

Власне, фінанси – це друга причина. Не се-
крет, що після вильоту «Карпат» з єврокубків 
умови роботи гравців відчутно погіршились. А 
«Карпати» і без того – далеко не найвисоко-
оплачуваніша команда ліги. Звичайно, менші 
гроші – нижча якість роботи. Це цілком логіч-
но. І це – зовсім не свідомий демарш гравців. 
Такою є психологія людей. 

Третя причина. Наскільки банально не зву-
чало б – це спад, який періодично трапляється 
в будь-якої команди. Багато гравців цього сезо-
ну зупинились у своєму розвитку. Дехто зробив 
крок назад. Це, звичайно, може бути тимчасо-
вим явищем. Через неправильну передсезонну 
підготовку чи просто через надто виснажливий 
для гравців 2010-ий. Об’єктивним показником 
у цій ситуації можна вважати кількість «карпа-
тівців», яких залучають до збірної України. У 
2010-му їх було четверо, зараз – один.

грошей буде одним із аргу-
ментів. Як же без того? Але 
щоб ця економія була сис-
темною, а не спорадичним 
латанням дірок. І хай уже з 
нею, з галицькою «Барсело-
ною». Може, хтось колись 
і до неї доживе. А зараз я 
особисто був би не проти і 
галицького «Аякса»: коман-
ди, яка завжди має основу з 

Та все ж, якщо можна 
зробити з «Карпат» дієвий 
бізнес, щоб забезпечити ста-
більність клубу незалежно 
від фінансових успіхів чи про-
блем почесного президента 
або однієї осічки в кваліфіка-
ції єврокубка, яка позбавляє 
запланованих преміальних 
від УЄФА? Схоже, зараз 
«Карпати», хоч і вимушено, 

вже почали іти одним з не-
багатьох можливих шляхів. 
Принаймні хотілося б вірити, 
що місце в складі для Озар-
ківа та інших молодих футбо-
лістів – не банальна економія 
на преміях, а цілеспрямова-
на політика клубу, який дава-
тиме шанси не друголіговим 
іспанцям, а власній молоді. 
Так, хай навіть економія 

власних гравців, час від часу 
їх продає і, завдяки цьому, 
міцно стоїть на ногах. Хай 
навіть без шансів виграти 
чемпіонат, зате з власним 
стилем гри і без загрози за 
рік-півтора з рівня групового 
турніру Ліги Європи опустити-
ся до зони вильоту у Першу 
лігу. 

Артем Немілевський

святослав гринчук, 
журналіст каналу «Футбол», фанат «Карпат»

Ну і останнє. Це, на жаль, пересічні убо-
лівальники. Коли у команди проблеми, вони 
миттєво перестають відвідувати матчі. Аншлагу 
тепер можна очікувати хіба, якщо вхід – без-
коштовний. Це удар по психології футболістів, 
яких упродовж минулого року ми самі привчали 
до хорошої підтримки трибун на кожному матчі.

– чи погодився б на те, аби команда не 
досягала жодних помітних результатів про-
тягом кількох років, але за цей час струк-
туру клубу перебудували. Наприклад, на 
те, щоб вишколити власних вихованців? 
– А що таке помітні результати? П’яте місце? 

Думаю, з цим можна зачекати (сміється). От 
тільки варіант зі своїми футболістами… в укра-
їнських реаліях це навряд чи можливо. Коли 
«Карпати» вилітали в Першу лігу – вже прово-
дили такий експеримент. Коли ж повернулись 
у еліту – було видно, що власних виконавців для 
високих результатів буде недостатньо. «Пере-
будувати клубну структуру» – це проект, який 
вимагає значного капіталу. І йдеться не лише 
про гроші, а й про людські ресурси, нові моделі 
інфраструктури. 

– Якби реалізовувалася ідея народної ко-
манди з уболівальниками-акціонерами, чи 
вклав би власні гроші в акції клубу?
– Можливо. Але питання в тому – що буде 

метою залучення акціонерів-вболівальників? 

Послабити навантаження на гаманець влас-
ників клубу? Тоді – навряд чи. Реально ввести 
вболівальників в іншу структуру управління клу-
бом? Тоді – можливо. Але такий клуб не може 
мати одноосібного власника. Він може мати 
тисячі акціонерів, групу головних акціонерів і на 
певний час обраного усіма топ-менеджера. 

– чи можливо взагалі реалізувати такий 
проект в Україні?
– На сьогодні успіх в українському футболі – 

на боці грошей. А оскільки футбол поки що не 
заробляє, а лише витрачає гроші, – то на боці 
тих, хто заробив їх деінде. Коли футбол ста-
не прибутковим (продаж квитків, атрибутики, 
футболістів, трансляцій, реклами) – тоді мож-
на буде говорити про подібні проекти. 

> прощАй, гАлицьКА «бАрсЕлоно»! 
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зі зброєю в руКАх
Як з’ясував «Егоїст», у Львові не так вже й багато місць,  
де можна перевірити себе на влучність
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> зі зброєю в руКАх > 

тири вимерли, як мамонти
Перша проблема, з якою зіткнувся, – усі відомі мені тири 

закрили. Згадуючи дитинство, важко собі уявити його без 
цих кольорових металевих контейнерів, де будь-хто міг, про-
ходячи повз, постріляти із пневматичної гвинтівки. Там на-
віть можна було виграти якийсь, як правило абсолютно 
непотрібний, приз. Зараз же від великої кількості тирів за-
лишилися тільки контейнери, де успішно освоїлися торга-
ші. Закрили й електронний тир, що донедавна працював 
на вул. Січових Стрільців.

Спроба дізнатися телефони чи адреси тирів через плат-
ну телефонну довідку виявилася невдалою. Не те, щоб там 
не дали телефонів. Дали. Просто їх було аж 3. На дзвінки 
на два з них ніхто не відповідав, а ще один був телефоном 
квартири. Відтак пошуки перемістилися в Інтернет. 

Там вдалося знайти ще кілька телефонів, але це вияви-
лися тири спортивних організацій чи правоохоронних струк-
тур. Простому смертному потрапити до них можна або всту-
пивши у якийсь стрілецький клуб, або ж «по блату» через 
знайомих правоохоронців чи військових. Нас же цікавили 
місця, де постріляти може кожен охочий. І, врешті, вони 
таки знайшлися.

стрілЕцьКий тир  
нА проМисловій

Широкий вибір
Перше, що тут вразило, – великий вибір зброї: близь-

ко 20 найменувань. Серед них: три пневматичні гвинтівки 
(BAM B-50, Hatsan-70 та MP-512), два гладкоствольних 
автомата «Сайга» (Сайга 12К та Сайга 20К), три дрібно-
каліберні гвинтівки (МР-161 22 LR, ТОЗ 99-04Л 22LR, 
Walter 22LR), два пневматичні пістолети під патрон Флобе-
ра (Crosman C11 та Сафарі РФ-440) та три пістолети, оха-
рактеризовані як спецзасоби (Форт 12РМ, ПМР-М, Комб-
риг). Окрім того, потішила наявність нарізної зброї (Мосіна 
7,62х54R, СВТ 7,62х54R, СКС 7,62х39, Сайга МК-03 

7,62х39). Особливо хотілося б відзначити присутність в ар-
сеналі тиру СГД – снайперської гвинтівки Драгунова. Той, 
хто розуміється на зброї, оцінить вибір; тим же, хто йтиме 
вперше, можна сказати лише одне – були б гроші, а про-
стріляти з чого знайдеться.

ціна пострілу
До речі, про гроші. Тут є дві статті витрат. Перша – орен-

да зброї на півгодини. Малокаліберна – 40-50 грн., нарізна-
мисливська – 50 грн., і найдорожче коштує СГД – 70 грн. 
Пневматика – від 20 грн. Друга стаття – набої. Тут градація 
така: до малокаліберної – 1 грн. за шт., до нарізної – від 3 
до 7 грн., і до СГД – 7 грн.

умови стрільби
Та перед тим, як ви постріляєте і заплатите за це гроші, 

у вас візьмуть документи. Паспорт, водійське посвідчення чи 
дозвіл на зброю. Без якогось із цих документів у тирі вас не 
обслуговуватимуть. Після цього прочитають короткий пере-
лік правил техніки безпеки і тоді вже допустять до зброї. 
Відчуття під час стрільби сенсу описувати немає – це по-
трібно спробувати. Єдине, що можу зазначити, – воно варте 
цих грошей. Навіть, якщо з 50 метрів, орудуючи автоматом 
Калашникова, ви поцілили умовному ворогу лише в ноги та 
пах. Окрема розмова про СГД. Відчути себе снайпером хоч 
раз у житті мріяв кожен. І хоч для гвинтівки, прицільна даль-
ність стрільби якої становить 1300 метрів, цей тир і вида-
ється тіснуватим, так є лише на перший погляд. Якщо ти не 
професіонал, ба більше – початківець, то влучити в десятку 
досить складно. Утім, цього можна навчитися. 

додаткові послуги
За 100 гривень на годину можна пройти навчальний 

курс в інструктора. Він передбачає теоретичні знання про 
зброю, якою плануєте користуватися, та три безкоштовні 
постріли для апробації отриманих знань. До речі, тут мо-
жуть допомогти і з підготовкою документів для отримання 

Інколи складається враження, що наші люди ро-
зівчилися розважатись. Основною, а часто і єди-
ною розвагою багатьох українців є групове вжи-
вання алкогольних напоїв різного ґатунку. Утім, 
попри вечірки і пиятики, є ще дуже багато розваг, 
про які ми й розповідатимемо щомісяця в розділі 

«Захоплення». Минулого місяця разом з читачами 
«Егоїст» відкривав для себе сквош. Цього разу наш 
журналіст перевіряв, де у Львові можна постріляти 
з чогось серйознішого, ніж пневматична гвинтівка. 
Далі – розповідь про відпочинок зі зброєю в руках 
від першої особи.
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дозволу на носіння зброї. Якщо самому цим ділом займа-
тися ліньки. Також за 70-90 грн. тут можна пристріляти 
зброю, а за 30-60 грн. її вам почистять. 

Стрілецький тир на Промисловій, 53 – чи не єдине місце, 
де в межах міста можна постріляти з Калашникова чи СГД. 

довідка
Тир ЛСК (Львівського стрілецького клубу)
Адреса: вул. Промислова, 53. 
Тел.: (032) 252-00-80.
Час роботи: з 10:00 до 20:00 без вихідних.
Веб-сайт: www.gun.lviv.ua 

стрільбА нА природі.  
тир «бухти віКінгів»

Ще один вартий уваги тир розташований за Львовом, 
навпроти села Водники. Йдеться про відпочинкову базу 
«Бухта вікінгів». Тут арсенал зброї виявився меншим, але 
знайшлися і переваги. По-перше, це відкритий тир, тобто 
на відкритій місцевості. По-друге, лише тут можна пострі-
ляти з помпової рушниці Mossberg по тарілках. Таку послу-
гу у закритих тирах не надають. 

Окрім цього, у «Бухті вікінгів» можна постріляти з тієї ж 
«Сайги», дрібнокаліберної рушниці ТОЗ-99, напівавтоматич-
ної гвинтівки GSG-5, пістолета та пневматичної гвинтівки.

ціна пострілу
Вистріляти усі 9 набоїв із бараба-

на пістолета обійдеться вам у 50 
грн. Після «Калашникова», який 
тут коштуватиме 9 грн. за по-
стріл, пістолет враження не 
справляє. До речі, стільки ж – 8 
грн. – коштує і постріл із помпової 
рушниці. Це саме та родзинка, 
заради якої варто їхати за межі 
міста. Є якийсь шарм у стріль-
бі з дрібнокаліберної гвинтівки. 
Це, звісно, не «Сайга» і точно не 
СГД, але все ж цікаво. Таке задо-
волення обійдеться у 5 грн. за по-
стріл. Пневматична ж гвинтівка, як 
і в інших тирах, – 1 грн. за постріл. 
Дешево і сердито.

Тим же, хто має свою зброю і власні набої, тут продадуть 
можливість із них постріляти. Коштує це 4 грн. за постріл 
на відкритому просторі і 5 грн. – у тирі.

додаткові послуги
Додаткових послуг, які стосуються саме тиру, немає. 

Варто згадати хіба про те, що тут можна ще й з лука по-
стріляти. Але оскільки це база відпочинку, то, окрім стріль-
би в тирі, ви можете ще й пограти у пейнтбол, футбол, 
теніс і багато спортивних ігор. 

довідка
Тир «Бухти вікінгів» 
Офіс: м. Львів, вул. Кн. Ольги, 5а/1. Тел.: (032) 240-

20-24. 
База відпочинку: тел.: (032) 240-34-28, моб. тел.: (067) 

512-55-55.
Час роботи: з 9:00 до 20:00.
Веб-сайт: www.viking.com.ua
Найлегше добратися власним авто до с. Відники. Хоча 

можна і будь-якою маршруткою, що їде з автостанції біля 
ДБК на Бібрку.

відсутність конкуренції
Двом вищеописаним тирам, по суті, у Львові немає конку-

ренції. Знову уточню, що йдеться про ті тири, до яких є віль-
ний доступ усіх громадян. Є ще, звісно, 2 тири на вокзалі: 
один кіоск у районі зупинки трамваїв № 6, 9, 1, а інший – на 
самому вокзалі. Є тир у Парку ім. Богдана Хмельницького. 
Але там в основному стріляють із пневматичних гвинтівок 
чи різного роду муляжів автоматів на пластикових кульках. 
А після стрільби з СГД чи «Сайги», як кажуть в народі, – не 
те пальто. Хоча і дешево – гривня за постріл. 

Кожному своє
Тож наразі в дуже умовному і безумовно суб’єктивному 

рейтингу переможців два. Якщо ви не маєте бажання 
покидати територію міста або вас цікавить широкий 
вибір зброї, зокрема снайперська гвинтівка Драгуно-
ва, то вам – на вул. Промислову. Якщо ж ви віддаєте 
перевагу відпочинку на природі чи маєте бажання роз-
стріляти кілька десятків тарілок з помпової рушниці, 
то вам – у «Бухту вікінгів». Усе решта – для дітей.

Роман Рак

> зі зброєю в руКАх
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м. Львів, вул. Миколайчука, 9 
(032) 224-9-224www.laserplus.com.ua

Час позбутись 
окулярів!

10%  
знижки  
на лазерну корекцію 
зору в грудні

Обміняй  
свої старі 

окуляри  
на здоровий 

зір!  
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від синців  
до спрАви  
всього життя
Власник ресторану 
«Шекспір» і кав’ярні 
«Філіжанка»,  
депутат міської 
ради Петро Адамик 
колекціонує м’ячі для 
регбі. Цей спорт – 
його  захоплення з 
13-ти років.

Саме тоді розпочалось знайомство Петра Ада-
мика з регбі. Коли він тринадцятирічним юнаком 
прийшов у спортивний заклад, щоб записатись у 
футбольну секцію, то побачив як грають у регбі та 
змінив рішення і записався у секцію цього виду спор-
ту. Перша ж гра завершилась розбитим підборіддям, 
але це не зупинило майбутнього чемпіона радянсько-
го союзу серед профспілкових команд. Він і надалі 
продовжував грати, а згодом захопленням його жит-
тя стало колекціонування м’ячів для регбі. Їх у нього 
вже близько сімдесяти. >



Разом з регбійною командою «Сокіл» Петро Адамик здо-
бував свої перші перемоги, набирався досвіду, формувався 
як гравець та як особистість. Саме гра у регбі додала сили 
його характеру, так само як і додає кожному, хто вибрав 
цей складний, навіть філософський, вид спорту. Команд-
на гра формує в регбістах відповідальність: підтримка між 
гравцями та взаємодопомога – неодмінні атрибути учас-
ників гри. Саме ці якості регбісти несуть 
із собою в життя, що врешті допомагає 
їм ставати сильними особистостями, котрі 
відповідають за свої слова та вчинки. Як 
вважає пан Петро, саме захоплення регбі 
допомогло йому з часом стати відомим по-
літиком і успішним ресторатором.

Колекціонування м’ячів розпочалось ще 
у дев’яностих і триває ось уже протягом 
п’ятнадцяти років. Він привозить їх із за-
кордонних поїздок, обмінюється з регбіста-
ми всього світу, отримує у подарунок, так 
само як і залюбки дарує. В його колекції є сувенірні ек-
земпляри, м’ячі зі шкіри, м’ячі-нагороди, м’ячі збірної його 
команди, збірних Франції, Румунії, Хорватії, а ще є м’ячі, 
які особливо дорогі колекціонеру. Одним із таких є шкіря-
ний м’яч ще 60-х років минулого століття, який власник не 
сховав у себе в кабінеті, а розмістив над барною стійкою 
ресторану «Шекспір», щоб кожен відвідувач закладу мав 
змогу побачити цей скарб з багаторічною історією. Серед 
особливих є у пана Адамика і шкіряний м’яч ручної 
роботи майстра, який виготовляє тільки 
10 м’ячів на рік спеціально для на-
город. Ним колекціонера нагоро-
див заступник керівника Євро-
пейської федерації FIRA за 
внесок у розвиток регбі 
в Україні. Адже Петро 
Адамик не тільки канди-
дат в майстри спорту, а 
вже вісім років є Прези-
дентом федерації регбі 
Львівської області. Саме 
з допомогою Петра Ми-
хайловича, директора парку 
ім. Б. Хмельницького та залу-
ченою чвертю мільйона гривень 

спонсорських коштів був відновлений один із небагатьох 
регбійних стадіонів – «Юність», він і досі залишається дру-
гим домом для львівських регбістів.  

Всю колекцію пана Петра важко помістити в одному 
приміщенні, тому частина м’ячів знаходиться у нього вдо-
ма, частина – на  дачі та в кабінеті. Екземпляри зазвичай 
не мають великої матеріальної цінності, проте для колекці-

онера кожний його м’яч дорогий по-своєму. 
Колекційними м’ячами в регбі ніхто не грає, 
але їх наявність по-особливому гріє душу ко-
лекціонеру, для нього світ регбі уже не про-
сто гра – це стан душі. 

Наступний рік стане дев’яностою річни-
цею з дня першого проведеного матчу рег-
бі у Львові. Відзначать його міжнародним 
турніром ветеранів, участь в якому планує 
взяти і Петро Михайлович. Хтозна, може під 
час турніру його колекція поповниться нови-
ми екземплярами.

Старший син Петра Адамика не перейняв батькового за-
хоплення, проте для багатьох дітей у Львові регбі також стало 
частиною життя. Близько двохсот підлітків з Львівщини від-
крили для себе цей спорт. Петро Адамик сприяє тому, щоб 
вони були забезпечені необхідним інвентарем – формами, 
м’ячами тощо. А юні регбісти в свою чергу добре виступають 
на чемпіонатах України, їздять  на міжнародні змагання. Ко-
лекціонер вірить в те, що регбі в Україні отримає нове дихан-
ня, а спортивні заняття будуть включені у навчальну програму 

ВУЗів, так як це є в Англії. 
Пан Петро цитує іспанську приказ-

ку про те, що хлопчики грають у 
футбол, дівчатка у волейбол, 

а мужчини – у регбі. І саме 
справжніх чоловіків з юних 
хлопчиків виховує ця гра. 
«Діти – це головне. Ми 
підемо, а  діти, що гра-
ють у регбі, залишить-
ся», – каже колекціонер. 

Зоряна Крачковська

На фото: колекційний м’яч з чемпіонату 
світу  2011 року,  що його Петро Адамик  подару-

вав редакції «Егоїста» 

«хлопчики 
грають у футбол, 
дівчатка у 
волейбол, а 
мужчини – у 
регбі», – цитує 
відому іспанську 
приказку петро 
Адамик

Чоловічий одяг
з Франції та Італії

> від синців до спрАви всього життя
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Ще перед поїздкою я переглянув 
кілька сайтів та форумів, ознайомив-
ся з правилами австрійської рибалки. 
Знайшов номер телефону представни-
ка місцевого рибальського комітету, 
аби вже на місці проконсультуватися 
щодо купівлі ліцензії. Невдовзі після 
поселення в готелі вийшов оглянути 
територію. Крихітне містечко розта-
шоване на березі красивого гірсько-
го озера, з якого витікає кілька річок. 
До найближчої йти недовго – близько 
10 хвилин. Біля самої річки розташо-
ване щось схоже на ферму – довгий 
кам’яний будинок та ще кілька сараїв. 
З німецькою мовою у мене не дуже, 
але я зрадів, коли побачив табличку 
біля будівлі. З неї я зрозумів, що за 10 
євро тут можна купити денну ліцензію. 
Постукав у двері, невдовзі на подвір’я 
вийшов хлопчина. Насамперед я ви-
бачився, що погано спілкуюся німець-
кою, і спитав чи не буде він проти по-
говорити по-англійськи. Виявилося, 
що і він, і майже усі інші австрійці, з 
якими мені довелося спілкуватися 
згодом, вільно володіють англійською, 
тож жодних проблем у цьому плані не 

виникало. Зігмунд розповів мені що до 
чого: його ферма взяла в оренду цю 
ділянку річки (близько 700 метрів) – 
від витоку з озера і до впадіння в іншу 
річку. Водойма умовно поділена на дві 
частини. Ближче до озера вона спо-
кійна та глибока – там можна упій-
мати щуку, окуня, лина, ляща, плот-
ву, голавля, сома, коропа та вугра. 
Друга частина, відділена від першої 
шлюзом, – це гірська річка з камін-
ням, течією різної швидкості і кілько-
ма ямками. Тут живуть струмкова та 
райдужна форелі і голавль. Такий ви-
довий склад риб цілком задовольнить 
нахлистовика – можна буде випробу-
вати, зокрема, і стрімери, до яких в 
Україні ніколи руки не доходять. Ми 
попрощалися і домовилися, що як 
тільки з’явиться вільна хвилина, я 
куплю ліцензію і спробую упіймати ко-
гось з мешканців тірольських водойм.   

райдужні перспективи 
Така нагода трапилася за кілька 

днів, під вечір. Разом зі мною на річ-
ку вирушив колега по роботі Юра, на-
хлистовик-початківець, який, щоправ-

з нАхлистоМ 
по Австрії 

Завдяки роботі у футбольному клубі «Карпати» мені вдалося 
об’їздити майже всю Європу. Не всюди, звісно, була можливість ло-
вити рибу, але там де ловив – не обходилося без трофеїв. Тобто, ті ж 
«трофейні» щуки в Швеції для шведів аж ніяк не були трофеями – там 
таких мільйони. чи коропи в Польщі – теж звична справа для поляків. 
«Трофеї» це за нашими мірками, не за європейськими. Наше став-
лення до всього живого кардинально відрізняється від того, що є на 
Заході. Це стосується і риби, і тварин, і птахів, і навіть самих людей. 
Цього літа робота закинула мене в саме серце австрійських Альп…

46 рибалка • захоплення



> з нАхлистоМ по Австрії > 

47рибалка • захоплення
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да, вже демонструє пристойні результати. Ми вирішили взяти 
одну ліцензію, але ловити по-чесному: коли я з вудкою – він з 
фотоапаратом, і навпаки. Зігмунд виписав квитанцію, і ми ви-
йшли на міст, щоб оцінити рівень води. Як виявилося згодом, 
цей фактор був визначальним. Справа у тому, що вода в ріці 
регулюється шлюзом. Якщо падають дощі, його піднімають, і 
ріка стає швидкою та бурхливою. Якщо опадів нема, то, відпо-
відно, і течія повільна. Трапилось так, що саме цього вечора 
вода була на середньому рівні. Більше таких умов ми не мали, 
такої рибалки – також. Пройшовши кілька метрів берегом, 
побачили зручне місце. На поверхні виднілися обриси досить 
непоганих екземплярів. Розмір приманки мав бути відповід-
ним – я поставив велику і кудлату суху муху, яка могла імітува-
ти крупну комаху. Закинув її точно під носа рибі і вже збирався 
підсікати, але покльовки не було. Я спробував ще раз, потім 
ще… Результату – нуль. Швидко відкусив муху і прив’язав стрі-
мера з червоного марабу, золотого люрексу та з масивною 
конусною золотою голівкою. Глухо. Риба плаває, але не ло-
виться. Рівень води дозволяв просуватися вгору течією, під 
кущем я помітив ямку і закинув туди маленьку мушку. Одразу 
ж вихід – взяла невеличка струмкова форелька. Трохи далі, 
за штучним перекатом, розлилося досить широке, як для та-
кої річечки, плесо. Я став на камені перед ним і почав ловити 
методом апстрім – закидав наживку вгору по течії, швидко її 
підмотуючи. Це було непросто, оскільки бурхлива течія поза-
ду трохи мене випереджала. Однак вже за кілька секунд на 
мушку вистрибнула риба і невдовзі опинилися в моїх руках. Це 
був невеликий голавлик. Згодом підійшов Зігмунд і поцікавив-
ся нашими успіхами. Він дуже здивувався, коли побачив, що 
ми ловимо на суху мушку, адже тут переважно користуються 
німфами та стрімерами. А ще він сказав, що активніше риба 
почне брати трохи згодом, коли сонце почне ховатися за гори. 
Я витягнув з флай-бокса кілька робочих мушок і подарував 
австрійському фермеру. Він був відверто здивований такою 
щедрістю, але з радістю сховав їх після того як добряче роз-
дивився. Ми трохи повернулися і вирішили дослідити части-
ну річки за мостом. Ловити там було украй незручно, навіть 
кільцевим закидом. Все ж на великого елк хеар каддіса нам 
вдалося виловити кілька струмкових форелей пристойного, 
як для України, розміру та ще кілька голавликів. Логічно, що 
зараз риба хотіла масивних мух. Одна з таких – коричнева з 
крилами – зникла з поверхні води, щойно туди упала. Підсіч-
ка практично відразу ж стала супроводжуватися свічками та 
дикими ривками з боку в бік. Кілька хвилин боротьби – і на 

березі опинилася непогана райдужна форель. Мені вперше 
вдалося упіймати цю красиву рибу. 

Прийшов час мінятися. Юра витягнув свою вудку, а я 
озброївся його фотоапаратом. Ми підійшли до самого шлю-
зу. Зверху було добре видно розташування риб. Юра схо-
вався від них і, дивлячись на мої вказівки, закидав муху 
просто їм на голови. Результат не забарився: риба жадібно 
кидалася на муху, яку мені подарувала Ганна – одна з най-
кращих нахлистовиків Західної України. Юра ще ніколи не 
боровся з такою рибиною, але він дав собі раду – зумів 
витягнути з-під каміння красивого голавля. А за хвилину 
виманив і струмкову форель. Нашому задоволенню не було 
меж, однак відкривши флай-бокс, ми недорахувалися до-
брого десятка мух, які залишилися прикрашати місцеві 
кущі. Тим не менше, втомлені, але щасливі, повернулися 
до готелю. Окрім звичної роботи, треба було ще й дов’язати 
мушок, які сподобалися тірольським рибам. Насамперед, 
їх зацікавили великі елк хеар каддіси. Розклавши матеріа-
ли, я чомусь вирішив трохи удосконалити цю муху, водно-
час її спростивши. Обмотавши гачок ниткою та когутячим 
пером від початку до кінця, узяв пучок шерсті оленя і за-
кріпив традиційним способом. Але кінчики не обрізав, як 
каже легенда, а відвів назад, до хвоста. Таким чином вони 
імітували масивні крила та голову. Новаторське старання 
виявилося недаремним. Принаймні струмкова форель оці-
нила цю мушку під час наступних виходів. 

подарований вечір  
На річку ми повернулися за кілька днів. Як годиться, 

Зігмунд виписав нам ліцензію і, побажавши щасливої ри-
балки, пішов у своїх справах. За кілька секунд я зрозумів, 
що забув дати йому гроші. Покликавши фермера назад, 
витягнув з кишені заздалегідь приготовану банкноту, але 
він її не взяв і пояснив: «Ти подарував мені дві чудові муш-
ки. Сьогодні я дарую тобі вечір на річці…»  

Перед виходом на водойму ми спробували детально її 
проаналізувати. І у підсумку вирішили, що вже все вивчили 
про цю річку. Проте ми помилялися. А ще ми виявилися 
не готовими до того, що рівень води буде катастрофічно 
низьким. Риба, як з’ясувалося, до цього ставиться украй 
негативно. На моїх очах вона нервово металася по малень-
ких плесиках і забивалася у нори під берегом. Брати будь-
які мухи категорично відмовлялася. Нічого не зловивши 
на обмілілій ріці, ми з Юрою вирішили пройтися верхньою 
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її частиною – тою, що широка і глибока. Подолавши ряд 
перешкод у вигляді каналів та дротів під напругою (один з 
таких добряче мене шандарахнув – я стояв у воді в каналі 
і спробував вилізти на берег. Узявся за дріт і мало не впав 
від шоку: виявляється, так огороджують кіз, які тут пасуть-
ся), ми таки вийшли на берег, явно не призначений для 
нахлисту. За нами піднімалася гірка – закидати під проти-
лежний берег було неймовірно важко. Я подумав, що тут 
мають бути голавлі і не помилився: під кущами на іншому 
березі, ми помітили досить великі тіні. Але вони не хотіли 
клювати, очевидно, через той же низький рівень води, хоч 
на цій ділянці він не був помітним. Ми почали пропонувати 
голавлям різні види мушок, десь підсвідомо розуміючи, що 
нам нічого не світить. Без ентузіазму закидаючи приманку, 
я помітив голавля, який ліниво рухався у моєму напрямку. 
Закид виявився на диво точним – просто йому під очі. Це 
була остання надія – найакуратніша мушка, яку мені вда-
валося зв’язати, з хвостиком wooden duck, чорним дабін-
гом, одним оборотом золотистого люрексу та йоржиком 
з пера когута грізлі. Голавль дуже повільно і неохоче таки 
її схопив. Скажу чесно, що витягнути таку рибу з глибокої 
води вудкою третього класу, було дуже непросто. Голавль 
пішов на дно, повільно стягуючи за собою волосінь. Мало-
помалу, я почав його підтягувати, не даючи слабини. За 
кілька хвилин риба опинилася на поверхні. З’явилася інша 
проблема – підсака у нас не було, тож довелося спускатися 
у воду і ловити рибу рукою. Місце було закорчоване, а це 
означало, що голавль міг спокійно обірвати поводок. Один 
необережний рух, і він таки знайшов рятівну для себе гілку. 
Ривок – волосінь ослабла… Невже зійшов? Акуратно підтя-
гую жилку і відчуваю, що все в порядку. Схопивши красеня 
за боки, виходжу з ним на берег. Швидка фотосесія – і 
повернення додому. Ну, це вже хоч щось…

залізна логіка
За кілька днів ми відправилися в містечко, яке разів у 

сто менше за озеро, на берегах якого воно розташоване. 
Саме озеро дуже красиве, оточене з усіх сторін горами. Вода 
кришталево чиста, відповідно, можна було розгледіти усе, 
що там плаває. В принципі, напружувати зір, щоб побачити 
рибу, не довелося. Вона живе майже під ногами. При чому 
не якісь там мальки, як у нас, а здоровенні, кількакілограмо-
ві голавлі. Ми були шоковані. Поруч – пляж, де галасували 
відпочивальники, а риба просто плавала собі за метр від 
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берега. Почали питати про ліцензію – нас скерували до неве-
ликого доку, де швартувалися яхти. Підійшовши до будки, я 
привітався з жінкою, яка виписувала різноманітні квитанції. 

– Доброго дня! Чи можна тут придбати ліцензію для ри-
боловлі на озері?

– Звичайно. З вас 18 євро.
– Дорогувато…
– Зате усю зловлену рибу ви зможете забрати собі на 

вечерю.
– Та воно мені ні до чого – я усе відпускаю.
– У будь-якому випадку, 18 євро. Але прошу пред’явити 

ваше рибальське посвідчення. 
– (Пауза) Я з України. У нас, в принципі, рибалка без-

коштовна, тож і посвідчення не потрібні.
– Мені шкода. Я не продам вам ліцензію. 
Відійшовши убік, я розреготався. Неймовірно: австрійці 

переймаються, щоб до них не приїхав якийсь «валянок» і не 
пошкодив їхню рибу! Якщо у тебе немає посвідчення – зна-
чить ти не вмієш ловити. Залізна логіка. Ясно, що можна 
було втулити цій фрау будь-яке українське посвідчення з фо-
тографією, сказавши, що це – рибальське. Та й, по правді, 
можна було б і засісти в кущах, не купуючи жодних ліцензій. 
В Австрії, особливо у маленьких містечках, усе базується на 
довірі. Там не додумаються до того, щоб піти на річку і лови-
ти рибу без ліцензії. Це просто не вкладеться у австрійських 
мізках. Смієтеся? Думаєте, як це не по-українськи? А може, 
саме тому вони і живуть нормально? Скажу чесно, мені по-
добаються їхні порядки. Хоч було багато можливостей зроби-
ти по-українськи, але я не порушував тутешніх правил. Мені 
було приємно відчувати себе європейцем. 

Шкіряна блешня 
У нас з’явилася проблема. Закінчилися мої американ-

ські повідки, а той флюорокарбон, що я купив у Львові, 
виявився зовсім непридатним для австрійської риби. Це 
було жахливо: ми просто не могли витягнути рибу, форель 
чи голавль просто рвали ці «японські» повідки. Не було і 
жодного шансу відчепити мушку з гілки. У містечку ми не 
знайшли нічого подібного на рибальський магазин, тож за-
лишалося лише попросити допомоги у Зігмунда. На щастя, 
він нас виручив – приніс величезну 500-метрову котушку з 
шикарною жилкою 0,16, призначеною для ловлі форелі. Я 
був вражений її якістю – жодного обриву і жодної втраченої 
мушки. Принаймні, у мене.

Зігмунд, який при нагоді приходив до нас на річку, поціка-
вився чи чули ми щось про лосося, який і не лосось зовсім, 
але всі його таким вважають. Спершу я не зрозумів про що 
він, а потім здогадався, що Зігмунд питає про дунайського 
лосося, він же – дунайський таймень. Розповів, що ця риба 
у невеликій кількості зустрічається на деяких ріках Закар-
паття, але побачити її на власні очі мені ще ніколи не вда-
валося. «Ухо-ухо», – мрійливо сказав Зігмунд. Я засміявся. 
У середовищі нахлистовиків цю рибу називають «хучо-хучо» 
(лат. Hucho hucho). Фермер попросив зачекати, пішов у бу-
динок і за хвилину приніс стару фотографію у рамці та ще 
дещо наразі незрозуміле. «Це мій дядько, який у 1955 році 
зловив 17-кілограмового «ухо-ухо» на оцю саморобну при-
манку». Нічого подібного мені бачити раніше не доводилося: 
два трійники, залізна головка і нарізка шкіряних ремінців. 
Цікаво, чи зацікавила б оця «блешня» сучасну рибу? 

Ростислав Ящишин

я розреготався. 
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> з нАхлистоМ по Австрії
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Пізня осінь та початок зими – це, звісно, не найкращий 
час для подорожей, що передбачають екскурсії: замість 
осіннього тепла, гуляючи вулицями, можна все сильніше 
відчувати холодні подихи зими, що надходить. Це час, 
коли в Європі стає холодно навіть там, де ще донедавна 
було, якщо не спекотно, то досить тепло. Проте Європа 
завжди має чим привабити відвідувачів – у цей період для 
туристів відкривають свої траси найкращі гірськолижні 
курорти Старого Світу. А тим, хто таки хоче насолодитися 
історією та долучитися до прекрасного, пропонуємо відві-
дати міста, огляд архітектури яких не займе багато часу, 
проте, які можуть похвалитися великою кількістю цікавих 
музеїв, галерей та інших визначних місць.

Кельн і його музеї
Одним з них є Кельн – дуже цікаве та незвичне місто, 

одне з найстаріших міст у Німеччині, яке зараз є еконо-

мічною і культурою столицею регіону Райнлянд. Своєю 
популярністю серед туристів Кельн завдячує лише од-
ній споруді з 600-літньою історією будівництва – зна-
менитому грандіозному готичному Кельнському собору 
Пресвятої Богородиці та Святого Петра, або просто 
Дому. Завдяки ньому місто вже давно є найважливі-
шим центром католицизму Німеччини. А скарбниця со-
бору, в якій поряд з коштовностями та реліквіями збе-
рігаються мощі Трьох волхвів, вважається багатшою за 
ватиканську. 

У Кельні понад 30 музеїв і безліч галерей, завдяки 
яким він займає друге після Нью-Йорка місце в світі. 
Музей Вальрафа-Ріхарца пропонує на осуд відвідувачів 
чудове зібрання картин від Середньовіччя до початку 
XX століття, в тому числі таких майстрів як Лохнер, 
Рембрандт, Рубенс, ван Гог, Ренуар. Також до найпо-
пулярніших музеїв міста належать Римсько-німецький 

Міст через Рейн у Кельні та знаменитий собор
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музей, Міський музей, Музей Шнютген, Музей східноа-
зіатського мистецтва. Особливу увагу радимо звернути 
на Музей Людвіга, де представлене одне з найбільших 
зібрань творів сучасного мистецтва у світі! Колекція 
складається з творів сюрреалізму, російського перед- 
та післяреволюційного авангарду, американського 
поп-арту, німецького експресіонізму, графіки, фото- та 
відео мистецтва, а також третьої за розміром колекції 
робіт геніального Пабло Пікассо.

збройова палата дрездена
Не вирушаючи за межі Німеччини, заїхати можна до 

Дрездена. Загальновідомо, що практично всі архітектурні 
пам’ятки відбудовані, адже місто дуже сильно постраж-
дало під час Другої світової війни. Проте це не заваджає 
йому бути одним з найвідвідуваніших у Німеччині. чи не 
усі визначні місця міста знаходяться поряд, тому ходити 

багато не доведеться. До них належать Земпер-опера, 
Фрауенкірхе (один з найбільших та найважливіших собо-
рів міста, урочисто відкритий після відбудови 2005 року), 
ренесансні Королівський палац та Палацова церква, 
Брюльська тераса, «Хода князів» – унікальне порцеляно-
ве панно, що складається з укладених без швів 25 тисяч 
плиточок, на якому зображено чи не усіх представників 
роду Веттінів – правлячої династії Дрездена, і, звісно, 
Цвінгер. Це історичне місце в Дрездені – комплекс з чо-
тирьох з’єднаних будівель, де сьогодні знаходяться Музей 
мінералогії та геології, Музей скульптури, Музей порцеля-
ни, Фізико-математичний салон, Дрезденська збройова 
палата та Дрезденська картинна галерея. «Старі Май-
стри» –  так  по-іншому називається це всесвітньо відоме 
зібрання картин від Відродження до бароко і класицизму. 
Усіх безцінних творінь геніїв пензля, представлених тут, 
не перелічити, а найвідомішою картиною та перлиною 

Дрезденська збройова палата
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збірки є «Сікстинська Мадонна» Рафаеля. Саме її одразу 
згадують, говорячи про музей та його експозицію. 

Ну, але це данина мистецтву, а справжніх чоловіків 
зацікавить Збройова палата. Таке різноманіття парад-
ної зброї, обладунків та історичного текстилю захопить 
кожного! Колекція музею налічує близько 10 тисяч екс-
понатів. Її основу складають 2200 шпаг, шабель, мечів, 
кинджалів, 1600 рушниць, 1400 пістолетів, чудове зі-
брання спорядження для верхової їзди з розкішно оздо-
бленими сідлами, чепраками та іншим приладдям, а ще 
обладунки, лати, шоломи, кольчуги, щити, списи тощо.

Находившись музеями, можна ще трохи прогулятися 
містом і вирушати додому. До речі, з кінця листопада 
до 24 грудня тут працюватиме Штріцельмаркт  – най-
старіший у Німеччині і один з найвідоміших у Європі 
різдвяних ринків. 

Карлові вари і хевіз
А на зворотному шляху можна заїхати на кілька днів 

на один з термальних курортів Центральної Європи, на-

приклад, чеські Карлові Вари чи угорський Хевіз. Якщо 
Карлові Вари відомі всім, то Хевіз лишається не таким 
розкрученим, проте зовсім не уступає за лікувальним по-
тенціалом, навіть більше: вчені називають озеро Хевіз 
найефективнішим бальнеологічним курортом Старого 
Світу. Це найбільше лікувальне термальне озеро в Євро-
пі природного вулканічного походження, в яке, завдяки 
тріщинам у земній корі, просочується гаряча вода неймо-
вірно багата на такі лікувальні елементи як родон, сір-
ка, торій та на вуглекислий газ. Озеро та курорт дійсно 
унікальні, тому однозначно заслуговують на відвідування.

дубаї
Якщо ж ви хочете відпочити у теплих краях та поку-

патися на морі, варто їхати (тобто летіти) кудись далі. 
Вже звичними для цього періоду є курорти Південної 
та Південно-Східної Азії (Індії, Малайзії, Індонезії, Шрі-
Ланки) та Близького Сходу. Саме на Близькому Сході, 
точніше на ОАЕ, а ще точніше – на Дубаї ми б хотіли 
зупинитися цього разу. 

Карлові Вари Озеро Хевіз
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Окрім теплих вод та чудових пляжів Перської за-
токи, місто має багато чого запропонувати туристам. 
Ідеально підходить цей курорт любителям насолоджу-
ватись втіленими у життя найсміливішими архітек-
турними проектами. Їхня кількість на квадратний кі-
лометр просто вражає! чого варті, хоча б хмарочоси 
нового району «Дубай Маріна», надсучасне повністю 
автоматизоване метро, комплекс «Даунтаун Дубаї» 
(у який входять найвищий у світі хмарочос «Бурдж 
Халіфа», найбільші на планеті танцюючі фонтани та 
торговий центр «Дубай Молл») і звісно ж, всесвітньо 
відомі штучні острови у формі карти світу та пальм. 
До речі, якщо ви хочете їх побачити та ще й отримати 
порцію адреналіну в кров, то радимо спробувати па-
расейлінг – захоплюючий вид активного відпочинку, 
коли, літаючи на парашуті, який кріпиться довжелез-
ним тросом до катера, можна поєднати приємне з 
корисним – і на місто з його дивовижами та на узбе-
режжя Перської затоки подивитись і активним спор-
том зайнятись.

А тим, хто під палючим сонцем скучить за зимою, 
радимо завітати у єдиний на Близькому Сході критий 
лижний курорт зі штучним снігом «Скі Дубай». Крутих 
трас та вибуху адреналіну не обіцяємо, але атмосферу 
повноцінного гірськолижного курорту на 22,5 тисячах 
квадратних метрів гарантуємо!

Дивна річ, хоч ОАЕ і мусульманська країна, традиції 
передріздвяних розпродажів вони дотримуються. Тому, 
якщо ви не проти поповнити власний гардероб брен-
довими речами чи придбати для коханої зі знижкою і 
так цілком доступну (порівняно з українськими цінами) 
норкову шубку – Дубаї для вас! 

Короткі дні, довгі ночі, пожовкле листя під ногами та 
перший сніг – не привід для депресії, меланхолії чи пога-
ного настрою. А, якщо раптом щось таке навіюється, то 
варто вирушати у відпустку, адже, поїхавши на відпочи-
нок в листопаді-грудні, можна і на сонці полежати, і на ли-
жах покататися. До речі, про найкращі місця для гірсько-
лижного відпочинку читайте у одному з наших матеріалів. 

Остап Процик

Комплекс «Даунтаун Дубаї» 

55тенденції • відпочинок



Місто  
гАуді і МЕссі

У цьому модерному місті 
всюди почуваєшся, немов 
удома. Хочеться ходити бо-
сим, спати а хоч би на отій 
лавці, у метро розглядаєш-
ся, немов у дитячому весе-
лому містечку, – так там ко-
льорово. Кожен закапелок 
міста дивує тебе неабияки-
ми несподіванками...

Отож, ми ступили на га-
рячу землю Барси! Розди-
вились довкола чи немає 
десь якоїсь загрози... І! По-
мітили, що втікати вже піз-

но, бо довкола неперервна 
загроза – краса таємничого 
міста. Куди не глянь – всю-
ди довкола є дивовижні ви-
гадки. Місто дивує тебе в 
найрізноманітніших місцях 
найоригінальнішими спосо-
бами. Це його манера пове-
дінки, стиль, якому воно не 
зраджує.

Велика вулиця Ла-Рам-
бла, що починається біля 
пам’ятника Христофору Ко-
лумбу, об’єднує людей, які 
курсують у тільки їм відомо-

му напрямку, а часом в ке-
рунку, що невідомий навіть і 
їм. Ти зависаєш у цьому міс-
ті, немов у невагомості, але 
лише на мить, бо вже на-
ступного моменту воно ви-
крадає тебе до танцю. Хоча 
ти, можливо, не знаєш кро-
ків, але танцюєш впевнено 
і натхненно, ніби тільки цим 
займався все своє дотепе-
рішнє життя.

Гора Тібідабо – найвища 
точка міста – підносить тебе 
над ним. Починаєш відчува-

Приїжджаєш у це місто над морем, 
котре з іншого боку впирається у гори, 
і тебе огортає дивне захоплення. Щось 
між першим подихом немовляти, після 
якого воно заходиться плачем, і захва-

том старого пана Зеника, який довго 
потому тримається за серце :) Місто 
мрій – так чомусь хочеться назвати сто-
лицю Каталонії і модернізму – її велич-
ність Барселону!

ти себе, немов стрілочка в 
«Ґуґлі», яка потім, мандрую-
чи містом, тицяє то на один, 
то на інший стратегічний 
об’єкт каталонських дослі-
джень. На Тібідабо запирає 
дух, і, якщо навколишня 
краса спершу просто нади-
хала, то тут з іще більшою 
силою відчуваєш захоплен-
ня на фізичному рівні, коли 
аж теленькає у грудях і му-
рашки бігають по тілу.

Парк Гауді, немов велика 
сковорідка, на якій можна 
добре припектися, оскільки 
сонечко тут не має ніяких 
перешкод, щоб змінити на 
засмагу світлу шкіру, навіть, 
найзапекліших блідолицих. 
Хоча… Вони можуть пере-
ховуватися групами по трид-
цять, а то й п’ятдесят, осіб 
на нижньому ярусі парку, 
де великі, масивні колони 
підтримують на собі неорди-
нарну стелю зі скелястими 
склепіннями, і вся ця веле-

56 екскурсія • відпочинок



тенська конструкція ство-
рює неабиякий затінок. 

Звичайно ж, не вдаєть-
ся оминути в Барселоні 
Храм Пресвятого Сімей-
ства. Сюди можна доїхати, 
але краще дійти пішки. Тим 
більше, що кожна старша 
пані люб’язно покаже тобі 
дорогу та ще й запропонує 
свою гуляйногу, аби швид-
ше добратись до пункту 
призначення. Ти крокуєш-
роздивляєшся і раптом на-
трапляєш очима на якесь 
дивне створіння, що загля-
дає на тебе високо з-за бу-
динків. Крок, ще крок, ще 
один, і ти, вражений, сто-
їш, немов би в тебе перед 
носом вдарила блискавка. 
Велетенський храм – най-
вищий у світі – беззахисно 
й невимушено стоїть перед 
тобою, немов фантастичне 
звірятко, яке не встигло 
сховатися. Наважившись 
зай    ти всередину, вступаєш, 

немов до печери. Це одна 
з найпотужніших асоціацій, 
що виникають у цьому хра-
мі. Можливо, це було ціллю 
архітектора Гауді, коли він 
споруджував церкву? Мо-
дерна, з мінімальними вну-
трішніми прикрасами, скла-
дає враження тихої печери, 
де Йосип з Марією сховали-
ся на ніч.

Фонтан Барселона – трі-
умфальне дійство, яке за-
манює тисячі глядачів на 
вечірні сеанси «струмене-
вої» музики. Зразки експре-
сивної класики, спокійного 
джазу чи рок-композиції – 
під кожну з мелодій фон-
тан поводиться так, ніби 
саме ця його улюблена. Цей 
красень неподалік площі Іс-
панії є ще одним, немов би 
живим, чудом міста. З ним 
хочеться говорити, захоплю-
ватися його неординарністю 
і сидіти біля нього, немов 
біля прирученої дивовижі.

Місто гАуді і МЕссі >

57екскурсія • відпочинок



Барселонське метро – 
чотирнадцять кольорових 
ліній, задушливі підземні пе-
реходи, барвисті платформи, 
густе повітря, яке рухається 
лиш тоді, коли проїжджають 
потяги, холодна свіжість все-
редині них, де кондиціонери 
охолоджують мешканців і 
мандрівників, звільняючи їх 
від втоми, до подальшої ді-
яльності. Проста зрозуміла 
розмітка, численні вказівни-
ки, кольорові стрілки й на-
писи роблять це метро каз-
ковою підземною дитячою 
країною, де все сповнене 
пригод і чарів.

Якщо хочеш відчути цю 
неймовірну драйвову пого-
ду Барселони, приїдь сюди, 
здобудь свої неповторні вра-
ження. Це не реклама турис-
тичної агенції. Це тривале 
відчуття, що столиця модер-
нізму є вдалим прикладом 
безмежного розвитку люд-
ської фантазії й невичерпної 
любові до рідного краю, яка, 
помножившись, лише рос-
те й надихає інших любити 
свою Батьківщину, інших лю-
дей та життя загалом...

Уляна Журавчак

> Місто гАуді і МЕссі >
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> Місто гАуді і МЕссі

Алкомаркет «торрес»
Серед таких місць – магазин алкогольних напоїв «Торрес», що зна-

ходиться на вулиці Ла-Рамбла. По-перше, він приваблює туристів, а осо-
бливо українців чи росіян, своїми цінами, які часто є нижчими, ніж у 
дьюті-фрі. По-друге, тут просто грандіозний (інше слово навряд чи буде 
доречним) асортимент. Один мій знайомий, заходячи в улюблений паб 
у Львові, захоплено називає стійку з напоями «іконостасом». Це місце 
йому пасувало б назвати Ватиканом, і ніяк не менше. Після «Торрес» те, 
що в Україні називають алкомаркетами, викликатиме лише посмішку.

Музей рок-музики
Понад 5000 архівів і 1000 аудіовізуальних записів – це експозиція 

Музею рок-музики. Він розмістився в торговому центрі «Лас Аренас». 
Простір його розбито на чотири зали, один із яких присвячений «Бітлз», 
другий – іншим світовим легендам, третій – іспанській рок-музиці. У чет-
вертому залі виставляють тимчасові експозиції, що змінюються кожні 
три місяці.

Музей фК «барселона»,  
«ноу Камп» і Barcelona megastore

І на закуску – найсмачніше. Принаймні для автора цих рядків саме 
стадіон «Ноу Камп», на якому грає футбольний клуб «Барселона» – най-
цікавіше місце у місті.  

Насамперед, звісно, йдеться про музей. Про популярність цього міс-
ця говорять довжелезні черги і сухі цифри: минулого року нагороджу-
вали 20-мільйонного відвідувача. Щодо деталей: музей «Барселони» 
не зовсім схожий на музей у звичному розумінні. Це надсучасне при-
міщення у стилі hi-tech з чималою кількістю сенсорних екранів, на яких 
можна легко переходити від відео до відео, переглядаючи найкрасивіші 
голи, історії яскравих футболістів чи церемонії нагородження. Поміж 
ними – стелажі з футболками, бутсами й автографами Марадони, Сто-
їчкова, Роналдо. І, звісно ж, кубки, кубки, кубки…

Сам стадіон також відкритий для відвідування. Тут ви у вільні від матчів 
дні можете побувати на всіх трибунах, включно з ВІП-ложею та кабінами 
коментаторів, на лавах запасних, а також у роздягальнях. Виходячи зі ста-
діону, тяжко оминути Barcelona megastore – супермаркет символіки і су-
венірів, пов’язаних із найкращим (на мою скромну думку) футбольним клу-
бом світу. Асортимент вражає не менше, аніж згаданий уже алкомаркет. 

А прикупивши футболку із прізвищем Хаві або Мессі на спині, не 
обов’язково відразу прямувати до готелю і розпивати те, що купили 
у «Торрес». Справжню вболівальницьку натуру можна показати, за-
скочивши у бар «Боадас», поблизу площі Каталонії. Саме тут бармени 
досі готують коктейль «Чигринський», хоча Дмитро уже й повернувся 
до «Шахтаря». А от розім’явшись сумішшю імбирного пива, морсу і 
невеликої кількості горілки, можна переходити до неофіційної частини 
туристичної програми по-українськи…

Богдан Пліхівський

Куди піти у барселоні без дружини
Парк Гауді, Фонтан, музей Пікассо та інші туристичні приваби Бар-

селони, звісно ж, обов’язково мають бути в списку того, що обов’язково 
треба побачити в Барселоні. Незалежно від того, чи ви двадцятирічна 
студентка, а чи середнього віку поважний бізнесмен. Туди варто йти 

всією родиною, слухати аудіо-гіди, фотографуватися, дбати про загаль-
ний розвиток дітей і душевний комфорт дружини чи коханої. Однак є в 
Барселоні і кілька місць, куди краще йти самому чи в чоловічій компанії, 
відправивши жінок на прогулянку численними місцевими бутіками.
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гострити лижі
Топ-10 найкращих гірськолижних курортів сезону 2011-2012



> Куди гострити лижі >

Тільки не треба перейматися: жод-
них обговорень, що вже так набили 
оскомину, про переваги Закопаного 
над Буковелем і навпаки, підтримку 
українських курортів та іншу ідеоло-
гію. Патріотизм – це, звісно, добре, 
але часу на відпочинок у нашому 
шаленому світі стає все менше, а 
провести його хочеться якомога 
якісніше. Тому будемо говорити про 
найфешенебельніші курорти світу. 
Тим більше, що й привід для того є: 
авторитетне британське видання The 
Independent, спільно з британськи-
ми ж дослідниками, склало рейтинг 
десяти найкращих гірськолижних ку-
рортів світу сезону 2011-2012. Звіс-
но, якщо ви лижник чи бордер, який 
ніяк не може визначитися куди саме 
податись у зимову відпустку, топ-10 
навряд чи спростить вам вибір. Але, 
обираючи поміж цими курортами, ви 
точно знатимете, що в будь-якому 
разі не програєте. Адже головні 
критерії якісного зимового відпочин-
ку – хороше снігове покриття, без-
печність схилів, якісний сервіс, різно-
маніття розваг apres ski. Усе це на 
найвищому рівні є на всіх курортах із 
«чудової десятки».

Отже, за порядком. Світову пер-
шість британські експерти віддають 
відразу двом курортам, що знахо-
дяться у Франції: перше та друге 
місця у рейтингу зайняли Валь д’Ізер-
Тінь і Валь Торенс. Сюди приїздять 
не за затишною атмосферою, а за 

першокласними трасами, екстре-
мальними спусками та бурхливим 
життям. Різноманітні рельєфи, до-
вгі круті спуски дають французьким 
курортам найвищі оцінки серед гір-
ськолижників.

Два курорти-лідери топ-10 – цен-
три світського життя. Найбільший 
гірськолижний район знаходиться 
саме у французьких Альпах і назива-
ється Труа Валле чи «Три Долини», 
де розташовані курорти Валь Торенс, 
Мерибель і  Куршевель. На кожно-
му з них можна купити універсальний 
скіпас, який дозволяє вільно катати-
ся на трасах усіх трьох долин. 

Щоправда, не всі гості «долин» 
спокушаються на гірськолижні атрак-
ції. І доказом цього є маса розваг: 
масажі всіх видів, грязьові ванни, 
турецькі бані, сауни, джакузі, бари, 
дискотеки, кінотеатри, курси інозем-
них мов тощо. При готелях є дитячі 
садки, куди приймають дітей віком 
від півтора року. 

На третьому та четвертому місцях 
розташовані австрійські курорти Ка-
прун та Целль ам Зее, що в області 
Зальцбург. Містечко Капрун, бронзо-
вий призер рейтингу, розраховане на 
5 тисяч гостей. Гора Кітцштайнгорн 
над Капруном відкрита цілий рік. На 
її схилах розкинулися близько 40 км 
трас. Майже на вершині гори знахо-
диться природний хаф-пайп. В грудні 
в Капруні проводяться міжнародні 
змагання зі сноуборду.

«Людей можна умовно поділити на три категорії: ті, хто любить ката-
тися на лижах; ті, хто ще не розпробував, як це чудово; і ті, хто просто 
боїться», – cказав якось великий шанувальник гірськолижного спорту 
Жерар Депардьє. Для третіх ми колись обов’язково надрукуємо статтю 
про те, як долати свої страхи. А всіх інших запрошуємо до розмови про 
те, куди варто поїхати кататися у цьому сезоні.
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Четвертий у рейтингу – Цель ам 
Зее – великий гірськолижний курорт 
на березі мальовничого озера, на 
що і вказує його назва. Майже всі 
траси починаються з вершини гори 
Шмітенгох (2000 м). Невелика висо-
та курорта компенсується грамотним 
розташуванням трас. Снігові гармати 
є абсолютно скрізь. Траси поділені за 
складністю у рівних пропорціях, так що 
курортом будуть задоволені і лижники, 
і бордери, як і профі, так і «чайники». 
Одним із плюсів відпочинку на цих ку-
рортах є відносна близькість до міста 
Зальцбург, а також Відня.  

П’ятірочку – мабуть за успіхи в на-
вчанні – заробив від експертів із Брита-

нії американський Маммот, що в штаті 
Каліфорнія. Цей курорт отримав назву 
на честь гори, утвореної з вулканічної 
лави, виверженої 57 тис. років тому і 
застиглої у формі мамонта (Mammoth 
в перекладі на українську означає «ма-
монт»). Сезон тут триває з середини 
листопада до початку липня. Найвища 
точка, з якої можна спускатися, зна-
ходиться на висоті 3369 м, довжина 
трас – 45 км. В Маммоті 150 трас, 
розподілених так: 30% – для початків-
ців, 30 % –  для профі, 40 % – для 
лижників середнього рівня. 

На шостому та сьомому місцях – 
знову австрійські курорти – Обергургль 
та Обертауерн.

Обергургль у Тіролі, одне з найвище 
розташованих містечок Австрії (1928 
м), – частина комплексу, до складу 
якого входять ще 2 курорти – Унтер-
гургль та Гохгургль. Практично всі 
траси тут закінчуються біля дверей бу-
динків. Потужні підйомники у Обергур-
глі не дозволяють відпочивальникам 
відчути що таке черги. А завдяки но-
вій підвісній дорозі між містами Обер-
гургль і Гохгургль, можна переїжджати 
на сусідні траси, залежно від сонця чи 
вітру. 

Обертауерн, що його австрійці нази-
вають «лижним пупом землі», – одна 
з найвищих гірськолижних територій 
у Зальцбургу. Саме тут у 1965 році 
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легендарні «Бітлз» зняли не менш ле-
гендарний фільм Help. Незважаючи на 
невеликий перепад висот (1738-2350 
м), цей курорт є одним з найкращих 
за складністю трас. Загалом курорт 
дуже нагадує французькі. В Обертау-
ерні найсучасніші готельні комплекси у 
всій Австрії, які працюють з клієнтами 
лише напряму. І ще важливо, що це 
найсонячніший австрійський курорт. 
Отож, тут туристові забезпечено не 
лише море снігу, але й океан сонця. 

Умовний приз за восьме місце по-
їде до Швейцарії. У цій країні розташо-
ваний курорт Саас Фе, з усіх боків ото-
чений тринадцятьма вершинами. При 
цьому висота кожної з них – не менше, 

Болгарський Банско цього року вважається найдешевшим гірськолижним курортом. 
Таким є висновок дослідження британської компанії Post Office.  Автори дослідження 
враховували вартість одного підйому для гірськолижників на канатній дорозі, вартість 
прокату гірськолижного спорядження та ціни на їжу і напої.

Загальна вартість тижневого перебування на Банско становить 302 євро. Таким чи-
ном, болгарський курорт обійшов навіть курорт Арінсал в Андоррі, який визнали найде-
шевшим минулого року.

Цього року, за даними Post Office, вартість перебування на курорті в Андоррі складає 
422 євро, що робить її найдешевшим місцем для катання на лижах серед країн Євро-
зони. Порівняно з минулим роком вартість відпочинку на курортах Болгарії та Андорри 
знизилася на 5%.

Зросла вартість перебування на гірськолижних курортах Швейцарії. Аналітики компа-
нії відзначають, що зростання цін на відпочинок в Швейцарії пов’язане з різницею валют – 
за минулий рік швейцарський франк значно виріс відносно євро.

Найдоступнішим курортом з точки зору транспорту британська компанія визнала гір-
ськолижний курорт Бохінь в Словенії. Наступними в списку дешевих курортів в межах 
Євросоюзу стоять іспанський Формігаль, італійський Лівіньо і австрійський Шладмінг.

найдешевші курорти європи
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ніж 4000 м. Через це курорт часто називають «перлиною 
Альп». Швейцарія має репутацію країни, яка дуже дбає про 
екологію. Саме тому на більшості швейцарських курортів 
заборонений транспорт, що використовує двигуни внутріш-
нього згорання. Не виняток і Саас Фе, де в якості тран-
спорту використовують електромобілі та вози. Курорт відо-
мий своїм рестораном, що крутиться, і знаходиться на горі 
заввишки 3500 м. Звідти, до речі, в добру погоду можна 
побачити всю Швейцарію. В Саас Фе лижна територія по-
ділена на 4 частини. Загальна протяжність трас – 100 км. 
Гора відкрита для катання цілий рік. Курорт буде цікавим і 
для сноубордистів – в Саас Фе розташований сноупарк на 
висоті 3400 м, який діє цілий рік.

 На дев’ятому місці опинився канадський курорт Вістлер 
(знаходиться на відстані 120 км від Ванкувера), який що-
року відвідує близько 2 млн. туристів. Курорт відомий нам 
завдяки Зимовим Олімпійським іграм 2010 року. Тоді він 
був головним місцем проведення змагань з санного спор-
ту, скелетону і бобслею. Вістлер називають ще сніговою 
столицею світу. Висота снігового покриву досягає 914 см, 
оскільки курорт знаходиться в точці, де випадає найбільше 
опадів у світі! Середня температура взимку становить -5° С, 
сезон триває з кінця листопада до початку травня. 

Траси Вістлера підійдуть для будь-якого рівня володіння 
лижами: для початківців – пологі схили у хвойних лісах, для 
екстремалів – широкі можливості позатрасових спусків, 
для прихильників хелі-скі неподалік є вертолітна база, з 
якої можна відправитися на дикі схили, для сноубордистів 
є хаф-пайп і маса можливостей для фрірайду.

А замикає десятку найкращий гірськолижних курортів 
світу символ Швейцарії – Цермат.  Тут, як і в Саас Фе, за-
боронене використання транспорту, що їздить на бензині, 
дизелі або газі. Історія Цермату взагалі унікальна: дві со-
тні років тому в цьому селищі був відкритий пансіонат для 
обслуговування трьох людей. А сьогодні цей курорт може 
прийняти 5 тис. осіб. В районі Цермату – близько 250 км 
трас, а пропускна здатність підйомників – 60 300 людей 
на годину. Тут функціонує найвища гірська канатна дорога 
у Європі. Цермат – ідеальне місце для відпочинку з дітьми. 
Ви можете без найменшого остраху залишити своє чадо 
на досвідчених інструкторів, які не лише навчать малечу 
стояти на лижах, а й прослідкують за тим, щоб діти були 
вчасно нагодовані і почувалися добре.

Юлія Заяць

У світі зростає популярність гірських лиж у бікіні. 
Курорти російської Камчатки навіть спеціально доплачують 

топ-моделям, щоб ті приїжджали кататися в бікіні, таким 
чином приваблюючи заможних чоловіків. Американський 
Маммот проводить фестивалі «бікіні-скіінгу». У Європі ж 

найпопулярнішою така розвага є у Франції та на курортах 
середнього класу в Австрії. В Україні екстремалок у бікіні 
зрідка можна побачити на Буковелі, однак переважно все 

обмежується короткою фотосесією «заради приколу».

> Куди гострити лижі >
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«столиЧний експрес»
Будапешт – Братислава – Відень – Прага – Кpaкiв
щоп’ятниці – 140 Є

«замками  європи»
Будапешт – Спішський Град – Кежмарок – 
Братислава – Відень – Бойніце – Кpaкiв
щоп’ятниці – 120 Є

туроператор «тур-ретур» запроШує на віДпоЧинок 

Гірськолижні курорти

а зими не буДе !!! Єгипет оае таїланд куба домініканська республіка шрі-ланка сейшели мальдіви канари

екскурсійні тури
«в Гості До санта клауса!»
Рига – Таллін – Хельсінкі – Poвaнiємi – Селище Санта Клауса – Санкт-Петербург 27.12.2011р. – 05.01.2012р. 450 Є
Прага – Париж – Нюрнберг – Дрезден 12.01.2012 р. – 19.01.2012 p. 330 Є
Прага – Відень – Рим – Вaтикaн – Венеція – оз. Хевіз – Будапешт 16.01.2012 р. – 23.01.2012 р. 330 Є
Прага – Париж – Амстердам – Брюссель – Берлін 350 Є
Прага – Женева – Цюріх – Інсбрук – Відень – Братислава 25.01.2012 р. – 02.02.2012 р. 350 Є

словаччина польща
Франція швейцарія
андорра італія

база відпочинку «батьківський двір»  
(Славське – від 200 грн./день з харчуванням)

м. львів, вул. київська, 27, тел. +38 (032) 227-48-27; тел./факс +38 (032) 238-98-64;  
office@tour-retour.lviv.ua; www.tour-retour.lviv.ua

Ярослав Гінка, 
голова ЛОO «УДАР», депутат Львівської міської ради
Лижі – це моя стихія, обожнюю кататись, отримую від цього вели-

чезне задоволення. Мій лижний шлях розпочався зі стрибків з трамп-
ліна, вже згодом став на гірські лижі. З великим нетерпінням очікую 
відкриття сезону на Буковелі. Цього року я вже підібрав для себе нові 
лижі і планую долучити до цього спорту і дітей. Полюбляю українські 
схили. Звісно, було б добре покататись і в Австрії, проте на це завжди 
не вистачає часу. Та і  задоволення це не з дешевих, а їхати далеко. 
Тому залюбки катаюсь в Буковелі, на Тисовці. Завжди закликаю лю-
дей долучитись до лижного спорту – це значно краще, ніж просидіти 
всі свята за накритим столом, випиваючи горілку.

Ірина Куцин, 
директор мережі офталь-
мологічних клінік «ЛАЗЕР 
Плюс»
Я обожнюю зиму і залюбки, 

коли випадає нагода, катаюсь 
на сноуборді. Зазвичай сезон ми 
відкриваємо на Новий рік. Їзди-
мо в Орявчик, Тисовець, Плай.

Катаємось на вітчизняних гір-
ськолижних курортах, бо маємо 
двох чудових собак, яких з радіс-
тю беремо зі собою. Хоча раніше 
бували і за кордоном, зокрема в 
Австрії. Це було справді круто і 
неймовірно красиво! 

Андрій Кузьменко («Кузьма»), 
лідер гурту «Скрябін»
Їжджу кататись на лижах ви-

ключно за кордон, це реально вдвічі 
дешевше, і там менше хамства. Зде-
більшого кудись в Італію, у бік Австрії. 
У порівнянні з Буковелем, там немає 
ніяких ВІП-проходів, коли п’ятнадцять 
людей пропускають, а сотні стоять 
у довжелезній черзі. На жаль, в Бу-
ковелі я навіть був свідком неприєм-
них речей: п’яні люди на підйомнику 
розважались киданням пластикових 
пляшок в дівчинку, яка внизу шукала 
свою лижу. В нас вони залишились 
без покарання, в Італії їх вже напевно 
розстріляли б. Одним словом, раджу 
кататись на лижах за кордоном і ви-
бирати безпечні з’їзди, бо краще бути 
крутим серед чайників, ніж чайником 
серед крутих на чорних трасах. 

Андрій Рікота, 
директор стоматологічної клініки «Рікота», 
депутат Львівської міської ради
Катаюсь я на лижах з шести років, а останні вісім сезонів віддаю 

перевагу сноуборду. Полюбляю останні кілька років кататись в Австрії, 
на Драгобраті також непогано. Раніше їздив у Славське, але, на жаль, 
сервіс там із роками не покращується. Непогано ніби і на Буковелі, але 
за ті ж кошти можна покататись і за кордоном. На Буковелі добре вчи-
тись кататись на лижах, є багато спусків для початківців. Закордону ж 
надають перевагу професіонали. 
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На святкування Нового 2012 року, яке відбудеться під 
девізом «Рік Дракона – Рік багатства!» запрошує  готель 
«Купава». 

Спеціальний гість новорічної ночі – мегапопулярний Дзідзьо. 
Ведучий вечора – актор гумористичного театру Кум Роман.

Початок святкування 31 грудня о 21:00.
Бронювання столиків за тел.: (032) 245 03 45;

(067) 238 35 36. 

Ресторан-клуб «АТМОСФЕРА» пропонує цієї ночі занури-
тися у підводну казку морських глибин. «Блакитна безодня 
емоцій, хвилюючі моменти та шквал почуттів. Новорічна ніч 
разом з русалками, піратами та дивовижними рибами», – так 
описують майбутнє дійство організатори. А ще обіцяють розва-
ги та конкурси від МС Мячіка, постановки від шоу-театру тіней 
«Див», маскарад казкових морських істот та кастинг найкра-
щого образу з офіційним проголошенням королеви та короля 
підводного балу! Повне занурення – з 23.00 і до ранку.

Резервація столиків: 
Велика зала: 300 грн. з людини + 300 грн.  

мінімальне замовлення з меню.
Коктейльна зала: 200 грн. з людини + 300 грн.  

мінімальне замовлення з меню.
Спецпропозиція: резервація VIP-зали – 3000 грн.  

(на 2500 грн. з них можна зробити замовлення з меню).
Довідки за тел.: (067) 313 06 26. 

Клуб «Пікассо» пропонує зустріти Новий рік у компанії 
з Юрієм Хвостенком та Миколою Березою (ведучі), а також 
неперевершеною Мерелін із Києва. Крім того, гостей роз-
важатимуть тріо «Vertical Limit» (оригінальне поєднання су-

яК зустріти  
ріК дрАКонА? 

Вже зовсім скоро, 1 січня, розпочи-
нається Рік чорного Водяного Драко-
на – епоха міфічної тварини зі слабкос-
тями, в яких вона не зізнається. Серед 
них – любов до влади, розкошів та ве-

селощів. Це означає, що зустріч Ново-
го року має відбутися по-королівськи: 
весело та за вишуканим столом. Адже 
правильна зустріч Нового року – це за-
порука успіху у 2012 році. 

новини  
рЕсторАнів
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часного брейк-дансу та класичної пан-
томіми (Івано-Франківськ), фіналісти 
телепроектів «Україна має талант» і 
«Минута славы» (Росія) та фронтмен 
тріо – абсолютний чемпіон світу з фіт-
нес-білдингу.

Довідки за тел.: (032) 275 32 72. 
 
Новор ічна  програма у  клуб і 

«МІ100» передбачає святкове меню, 
конкурси, подарунки, боулінг, караоке, 
більярд – все включено. 

Вартість квитка:
з 1 по 19 грудня – 800 грн.,  
з 20 по 31 грудня – 900 грн.
Замовлення квитків за тел.:   

(067) 312 33 76. 
 
Справжню зіркову ніч обіцяє «Рік-

сос-Прикарпаття». У програмі: In-Grid 
(Італія), Лоліта (Росія), «NikitA» (Укра-

їна), «Авіатор» (Україна), Стас Конкін 
(Україна).

Ведучі – Лідія Таран, Андрій Джеджу-
ла та Руслан Сенічкін. 

У програмі – конкурси, вікторини, по-
дарунки та сюрпризи. 

Вартість новорічного бенкета з 
шоу-програмою: 

– для дорослих і дітей  
старше 12 років – 7 500 грн.

– для дітей від 4-х  
до 12-ти років – 3750 грн. 

  
Свято, наповнене сюрпризами та 

морем позитиву, пропонують демокра-
тичний «ЯПІ» та креативний «САЛО». 
Гостей очікує мандрівка жартами у 
виконанні київських ведучих Івана 
Матвєєва та Андрія Соколова і КВК-
дотепників, які розважатимуть до са-
мого ранку. Подарунки, конкурси, най-
кращі музичні хіти у виконанні Dj Zhuk 

та Dj Mari Anna, святкове меню від 
шеф-кухарів ресторанів.

Початок святкової програми о 
22.00 год. 31.12.2011.

Довідки за тел.:  
(032) 272-29-72. 

А тих, кому набридло бути жертвою 
новорічних програм зі співами зірок, ба-
нальних тостів від сонних ведучих, кло-
унів та двійників, запрошує у новорічну 
ніч ресторан Mons Pius. Організатори 
обіцяють зробити зіркою свята кожно-
го гостя. А зустріч Нового року має від-
бутися в атмосфері радості, веселощів 
та гумору за столом, накритим неймо-
вірними стравами та напоями. 

Довідки за тел.: (032) 235 60 60;
(097) 645 49 52. 

Щасливого Нового року!
Ольга Ігнатова
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ресторанні сезони:  
перша спроба 

Париж, Лондон, Відень, Прага, Нью-Йорк, Мадрид... Цієї 
осені до цих міст доєдналися ще Львів і Київ. Саме в цих двох 
українських містах вперше в нашій країні відбулися  Ресторан-
ні Сезони.

Ресторанні тижні, або Ресторанні Сезони вже давно стали 
традицією у Європі та Америці. Суть проекту в тому, що кра-
щі ресторани міста презентують свої дегустаційні меню. Вони 
складаються з трьох або ж чотирьох страв (сетів), а ціна – 
фіксована, й за задумом, у кілька разів нижча, ніж зазвичай. 
Мета таких тижнів – привабити в ресторани тих, хто зазвичай 
не може собі дозволити замовити дорогі страви.

Ціна за страви, що підготували ресторани Львова і Киє-
ва, становила 145 гривень за меню з трьох страв і 195 гри-
вень – за чотири страви і напій. Участь в Українських Ресто-
ранних Сезонах взяли 15 київських та 6 львівських закладів: 
«Mons Pius», «Split», «Дарвін», «Прага», «Тарон», «4 friends». 

І хоча підбивати підсумки ще трохи ранувато (у Києві Сезо-
ни закінчать 5 грудня), проте дещо таки бентежить. Якщо у 
київських закладах, які беруть участь в проекті, середній раху-
нок зазвичай від 300 до 500 грн., то у Львові ця сума втричі 
менша – 100-150 грн. От і виходить, що 145 грн. за 3 сети у 
Києві – це вдвічі, а то й втричі менша ціна, ніж звичайно, а у 
Львові  – фактично те саме, що й завжди. У чому тоді «демо-
кратичність» цін – невідомо.

До наступних Ресторанних Сезонів, які відбудуться навесні, 
організатори планують залучити ще й Одесу. А про успішність 
новоспеченого проекту можна буде говорити, полічивши за-
клади, які «підпишуться під проект» навесні. 

ходить гарбуз… в ресторани

Цікавий овоч – гарбуз. З одного боку, саме його дівчина має 
дарувати хлопцеві, якщо відмовляє йому після освідчення. Так 
що для чоловіка це – нібито негативний символ. З іншого боку, 
медики, окрім інших корисних властивостей гарбуза, відзнача-
ють ще й його позитивний вплив на чоловічу силу. А значить – 
позитивний овоч, без варіантів.

«Егоїст» схиляється до другої думки. Потенція потенцією, а 
користь гарбуза для здоров’я – незаперечна. Каротин, вітаміни 
С, В1, В2, В5, В6, Е, РР, рідкісний вітамін Т (сприяє приско-
ренню обмінних процесів в організмі), вітамін K (необхідний для 
згортання крові), жири, білки, вуглеводи, целюлоза, пектинові 
речовини, мінерали, у тому числі калій, кальцій, залізо… Ма-
буть, і кухарів ресторанів «Шекспір» та «Смаколик» перекона-
ла «здорова» логіка. Тому й з’явилися в них гарбузові меню. 

У «Шекспірі» ви можете спробувати сім страв з гарбуза. 
Нам особливо смачним і цікавим видався салатик з гарбузо-
вих чіпсів і крес-салати, утім, доволі апетитно виглядає і зупка 
з лисичками, прикрашена красиво присмаженим шматочком 
бекону. Любителі риби можуть поєднати смачне і корисне, 
скуштувавши дораду з тушкованим гарбузом, а якщо чолові-
че єство вимагає м’яса, то його також поєднали з корисним 
овочем. А свою даму ви можете пригостити гарбузовим суфле. 
Тепер таке меню в ресторані подаватимуть щороку, починаючи 
з вересня і аж до січня-лютого. 

Цілком логічною є поява гарбузових страв у меню «Смаколи-
ка», який позиціонує себе як ресторан здорової їжі. Там навіть 
провели конкурс на найкращий рецепт гарбузової страви від 
постійних відвідувачів. Перемогла гарбузова зупа, однак окрім 
неї в меню тепер є ще близько десятка страв із осінньо-зимової 
смакоти: каші, салати з печеного і сирого гарбуза та десерти.  

Фото Миколи Щепного
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Ресторан «Дарвін»: м. Львів, вул. Шевська, 6/10; (032) 294-82-05,  294-82-06; e-mail: darvin@ffs-company.com

еволюція  
смаку

Скуштуйте  
нове 

дегустаційне 

меню  

за фіксованою  

ціною 85 грн.





новорічний  
пунШ Цей коктейль призначений 

для вечірок, а його різнови-
ди дуже популярні на Захо-
ді саме на Новий рік. Окрім 
гарного вигляду і приємного 
смаку, перевагою пуншу є те, 
що його не треба готувати 
порціями. Приготував літру-
дві, і далі гості розливають 
собі по склянках черпачком. 
Саме тому пунш так часто ви-
користовують під час святку-
вання в домашніх умовах або 
на офісних корпоративах.

Готують Новорічний пунш 
так: чай змішують з вином та 
сиропом, накривають криш-
кою і підігрівають, не доводя-
чи до кипіння. Далі його тре-
ба зняти з вогню, додати ром 
і перелити пунш у скляний 
посуд. Перед подачею при-
красити порізаним на дольки 
апельсином і кружальцями 
лимона та лайму.

Ще в одному варіанті та-
кого пуншу ром можна замі-
нити на 50 мл горілки плюс 
50 мл мартіні, а замість лай-
му використати порізані кру-
жальцями ківі.

Ром – 100 мл
червоне сухе вино – 300 мл
чорний чай – 3 склянки
Фруктовий сироп – 150 мл
Апельсин, лимон, лайм – по одній штуці



дрібниці життя
стор. 72-84 >

впЕрЕд,  
у МинулЕ!

Прогрес не стоїть на місці. Навпаки, його постійно трясе. Інколи цей танець святого Віта, як в калейдоскопі, 
змішує старе і нове, змушуючи мешканців цивілізованого світу, хоч-не-хоч, та все ж повертатися до старого, 
давно забутого і, здавалось би, нераціонального. 

поговори зі мною, 
годиннику!   

Пройшов той час, коли можна було дотеп-
но і влучно ставити діагноз людям, що ходять 
вулицями із антенкою у вусі і самі з собою 
розмовляють. «Вільні руки» стали частиною 
нашого життя настільки, що у тих, хто нещо-
давно глузував із «просунутих», з’явились свої 
лампочки у вусі, що блимають синім. Тому, 
коли побачите, що ваш колега розмовляє із 
годинником і зиркає по сторонах, будьте спо-
кійні. Або він супершпигун, який не залишає 
свідків, – тож прощайтесь із життям, ви вже 
нічого не вдієте. Або ж він користується мо-
більним телефоном у формі годинника.

За останнє десятиліття годинники пе-
ретворились на рудимент. Красивий, ста-
тусний, але  відверто зайвий. У кожному 
телефоні вже є годинник. Та пішовши від 
супротивного, низка фірм вирішила переста-

вити все з ніг на голову і втиснути телефон 
у годинник.

Годинникофони нині не рідкість. Їхня ціна 
варіюється від 35 доларів у китайських он-
лайн-магазинах до тисячі від знаних виробни-
ків. Samsung S9110 – один із зразкових го-
динників такого штибу. У ньому є все, окрім 
3G. Виготовлений з нержавійки, найтонший у 
світі, обладнаний сенсорним дисплеєм, mp3-
плеєром, вміє синхронізуватись з Outlook, і 
ще має купу як потрібних, так і не дуже функ-
цій. А, він ще й дзвонить! Батареї вистачить 
на всю дорогу в електричці Львів-Ужгород, 
або на 5 годин активної розмови з жестику-
люванням. Ціна – півтисячі євро. 

Інша справа, що коли ви не розмовля-
тимете, всі довкола можуть подумати, що у 
вас – звичайний годинник-калькулятор із 80-х.   
Так що радимо постійно щось по ньому гово-
рити – хай знають!
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lenovo  
для лінивих   

Найпростіший спосіб перейти 
з телевізора на комп’ютер – зро-
бити останнього максимально 
схожим на «зомбоящик». Справ-
ді, екран у нього, як у телевізо-
ра – можна дивитись і слухати 
всяку всячину. 

От тільки бракує душевного і 
такого рідного пульта керування. 
Це зрозуміла світова комп’ютерна 
спільнота і підмовила фірму 
Lenovo виготовити пристрій для 
міграції телеглядачів у новий 
формат. А вже існуючі адепти он-
лайну зможуть розчулитись і  зга-
дати, як то було у «телевізорну» 
епоху, з її боями за пульт і заміною 
батарейок.

Відтепер в електронних книжках буває ще й безкоштовний інтернет

Увіпхати у пульт дистанційного 
керування клавіатуру і мишку – 
ще треба постаратись. А елегант-
но увіпхати – й поготів. Із завдан-
ням елегантного впихання фахівці 
Lenovo впорались і видали на-гора 
Multimedia Remote with Keyboard. 
Його ціна – близько 300 гривень.

Пульт дистанційного керуван-
ня комп’ютером виглядає, як бу-
дівельний шпатель. На ширшому 
його кінці розташували клавіатуру 
з усіма літерами та цифрами, а під 
великим пальцем – дуже зручну 
кулькову мишку. Тепер, аби пере-
микати сторінки браузера, спілку-
ватись із друзями чи гортати фото-
альбом, не потрібно піднімати дупу 
з канапи і тягти її до столу. Достат-
ньо просто поклацати пультом. 
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ретро в овечій шкурі
Хто скаже, навіщо робити цифрові фотоапарати схожими на старі, 

плівкові? Від ностальгії ніхто не страждає, адже цільова аудиторія та-
кого обладнання – «просунута» молодь. Та й скопійована ергономіка 
у фотокамер ХХ століття далеко не найкраща. Так, справді, ніхто не 
скаже навіщо. Зате ми вам скажемо: не партесь дурними питаннями. 
Ось дивіться, який красивий фотоапаратик!

Olympus випустив вже третє покоління камер з серії PEN. Стартувавши у 
50-х, «пени» на фізії практично не змінились – коробочка з рівними краями, 

а посередині – рура нормального знімного об’єктива. Зворотній бік PEN Lite 
(E-PL3) не розглядатимемо, щоб не кремпувати дам і не псувати ретро-ефек-
ту від великого поворотного екрану, всяких кнопок та джойстика.

Маленька ретрокамера вміє знімати безцінні Full HD-ролики з корпора-
тивів та днів народження, має прекрасний спалах, спроможний засліпити 
імовірного нападника на 9,4 секунди, міцний протиударний металевий 
корпус з мотузочкою для зап’ястя (щоб від гріха подалі) і 4 кольори кор-
пуса на будь-чий смак: сріблястий, чорний, білий і червоний! Ну, тобто, ви 
зрозуміли? Купіть їй краще оце замість Subaru. І гроші збережете, і нерви.

> тЕндЕнції > 
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віі-ріді-дана!  
Увага! Сенсація! Засіб для ожирін-

ня тепер бореться із зайвою вагою! 
Відтепер не ігрові приставки дриґа-
тимуться і стрибатимуть по екрану, 
поки м’яцкаєте кнопки, поїдаючи 
канапки, а навпаки – ви під чуйним 
керівництвом японського віртуально-
го мозку будете витворяти всякі фін-
ти. Із приставкою Wii Fit від компанії 
Nintendo.

Узагалі, Wii Fit – гра з додатком 
Balance Board до звичайної при-
ставки Nintendo, який, однак, пере-
творює її на фітнес-центр. В ігровій 
формі ви будете реагувати на кар-
тинку в телевізорі, і лише від вас за-
лежить, чи ваші сусіди знизу будуть 
чути приємні ритмічні погупування, а 
чи асинхронний і взагалі неприємний 
тупіт. Завбачливі японці спроекту-
вали Balance Board так, аби він не 
розплюснувся від азартних гравців. 
Версія для Азії витримує до 130 кі-
лограмів живого стрибання, європей-
ська – на 20 кілограмів зайвої ваги 
більше.

В самій грі є понад 40 вправ, що 
діляться на 4 розділи: йога, силові на-
вантаження, аеробіка та рівновага. 
Вправно балансуючи між ними, гра-
вець поступово перетвориться із без-
формного пивомана на позашлюбного 
сина Джекі Чана чи Джорджа Клуні.

Василь Крехівський

> тЕндЕнції 
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святКовА  
проблЕМА №1 
Або що подарувати тому, в кого все є?

Кожного разу з наближенням 
свята Миколая, Нового року і 
Різдва перед більшістю з нас по-
стає одна і та ж проблема: що по-
дарувати. Фантазія – річ, якої не 
купиш, а народжуються з нею не 
всі. Зрозуміти ж, що не слід по-
стійно дарувати одне і те ж, – на 
це в психічно здорового чоловіка 
цілком вистачає розуму. 

для дружини  
і коханки

Ситуація ускладнюється тим, що 
подарувати щось треба і дружині-коха-
ній-коханці (а декому взагалі – кохан-
кам), і батькам, і дітям (якщо їх немає 
у вас, то завжди знайдуться похресни-
ки або племінники), і друзям, і колегам 
по роботі чи бізнес-партнерам. І для 
кожного з них подарунок треба шука-
ти у зовсім різних напрямках. Правда, 
з жінками трохи простіше. Подаруйте 
коханій коштовності – і точно не поми-
литеся. Жінка може скільки завгодно 
кокетувати, що їй не потрібні ці цяць-
ки, але все ж опитування показують, 
що уже протягом кількох останніх ро-
ків ювелірні вироби стабільно входять 
у трійку найочікуваніших від чоловіка 
подарунків. Разом із красивим буке-
том і… добрим словом. Тобто, ви самі 
все розумієте. Інша річ, що психологи 
радять: подарунок повинен мати як-
найбільший об’єм, особливо, якщо це 
стосується жінок і дітей. Тому варто 

не полінуватися і приділити увагу упа-
куванню, яке мало б бути об’ємним і 
вишуканим. Ще один варіант – вели-
ка і мила плюшева тваринка, в лапи 
якій ви вкладете маленький, акурат-
ний пакуночок із сережками чи лан-
цюжком. До речі, в моді цього сезону 
жовте і червоне золото. Прикраси з 
нього мають бути масивними.

для дітей
А от з дітьми психологи радять 

повозитися. Звісно, кожна дитина 
любить приємні сюрпризи, але най-
кращий варіант – все ж взяти чадо 
з собою і прогулятися торговими 
центрами, вибираючи подарунок ра-
зом. Зрозуміло, що дитина, особливо 
мала, хоче мати практично все яскра-
ве, що бачить. Тут уже треба стежи-
ти за реакцією: купувати треба тоді, 
коли маля не просто каже «хочу», а 
ще й очі горять, і руки тягнуться від-
разу помацати-розпробувати.

для шефа  
чи бізнес-партнера

Із не надто близькими колегами на 
роботі чи не надто важливими парт-
нерами у бізнесі можна не мудрувати. 
Все одно ви вирішите не дуже витра-
чатися і подаруєте їм якусь дрібничку 
«для галочки». Як, зрештою, і вони 
вам. Правило української «жаби» ще 
ніхто не скасовував. Інша річ – якщо 
треба привітати шефа, інвестора чи 
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бізнес-партнера, від якого суттєво 
залежить ваша справа. Зрозуміло, 
про що ви подумали зараз: дарувати 
їм уже двадцять п’ятий у їхній шухляді 
«Паркер» чи п’ятдесят восьму пляш-
ку «Джемісона» або «Джонні Воке-
ра» для їхнього бару. 

А чому б не піти іншим шляхом? 
Зараз дуже багато можливостей, 
за наявності грошей, організувати 
справді емоційний подарунок, ко-
трий не можна покласти у шухляду, 
але який запам’ятається надовго. 
Наприклад, портрет того, кому ро-
блять подарунок, виготовлений з 
повітряних кульок. Чи бригаду кло-
унів, яка прийде у офіс і смішитиме 
«клієнта» до кольок у животі. За 
якихось кілька сотень доларів мож-
на запросити на святкування навіть 
широко відомого у вузьких колах 
співака чи співачку. В тому сенсі, 

що «12 канал» їхні кліпи крутить за-
любки і часто, а от на «М1» – рідко 
і не «за дякую». А за якихось шість 
тисяч гривень можна взагалі домо-
витися з малим складом оркестру 
обласної філармонії. При чому ціл-
ком офіційно, з оплатою через касу 
і угодою, яка має гарантувати якісь 
виступу. Уявляєте, які емоції може 
викликати такий подарунок?

Для тих же, хто хоче подарувати 
щось ну зовсім вже оригінальне й 
екстремальне, але при цьому довго 
не шукати, у Львові навіть є спеціаль-
ний сайт. Загляньте на royal-present.
com.ua і обирайте: подарувати політ 
літаком над Карпатами, вінілогра-
фію на автомобілі, День Адреналіну 
з участю в автоперегонах та інших 
атракціях чи ще десятки варіантів 
зробити крутий сюрприз.

Іван Смішко

Зате справляє враження розмір презенту. Що він габаритніший, то більше задоволен-
ня висловлює людина від його отримання. Об’ємна м’яка іграшка викликала більший за-
хват, ніж флакон парфумів. Підсвідомість людини, як кажуть вчені, не зчитує з подарунка 
його вартість, а сприймає дар як вияв почуттів дарувальника. Вона каже нам, що чим 
більший подарунок, тим сильніші ці почуття.

Виходячи з даних дослідження, вчені виробили правила, дотримуючись яких можна по-
силити позитивний ефект від подарунка: 

– Вибираючи між подарунковим сертифікатом і тим що можна за нього придбати, від-
дайте перевагу другому. 

– «Обдарованому» буде приємно, якщо він побачить, що подарунок призначався саме йому. 
Таке враження створюють подарунки з вигравіруваними ініціалами, пам’ятними датами. 

– Не варто дарувати близькій людині безликі подарунки, схожі на ті, якими обмінюються 
на роботі: щоденники, флешки, горнятка. 

– Техніку варто дарувати, якщо вона призначена для особистого користування. Можна 
подарувати нетбук, плеєр або букрідер. А от кухонну чи офісну техніку дарувати не слід.

Вибір хорошого подарунка для сильної статі - 
процес складний і відповідальний, а часами і 
довготривалий...   
   
У нас це можна зробити легко, просто і 
швидко, адже стильний одяг від провідних 
світових брендів та вишукані аксесуари 
стануть не тільки вдалим, але й доречним 
подарунком до будь-якого свята, пам'ятної 
дати чи урочистої події. 

Мужчини вартують хороших подарунків!

розмір має значення

Психологи Стенфордського університету (США) проаналізували реакцію людей у момент 
отримання подарунків і вивели правила вибору ідеальних сюрпризів. Як з’ясувалося, по-
зитивна оцінка подарунка і задоволення від його отримання далеко не завжди залежать 
від ціни. Якщо людина байдужа до якогось предмета, то його висока ціна не зможе 
змінити його реакції.
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Виглядати трохи красивішим за мавпу –  
цього вже мало для сучасної жінки

нЕ вАрто бути 
пузАтиМ
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Здавна вважалося, що 
чоловік повинен бути «тріш-
ки красивішим за мавпоч-
ку», а кругленький живіт – 
це ознака добробуту його 
власника. Жінка ж, навпа-
ки, завжди має милувати 
чоловіче око, бо усім відомо, 
що люблять чоловіки очима, 
та й найкращою візитною 
карткою чоловіка є його су-
путниця. Для жінок і справді 

зовнішність представників 
протилежної статі стоїть не 
на перших місцях. Вони від-
дають перевагу розуму, еру-
дованості та почуттю гумору. 
Проте це зовсім не означає, 
що жінки не звертають на 
красу жодної уваги, і що чо-
ловікам гарно виглядати зо-
всім не потрібно. 

Важливість догляду за 
собою полягає не тільки 

в тому, щоб і справді бути 
красивішим за мавпу. Зо-
внішність чоловіка, відпо-
відно, свідчить і про стан 
його здоров’я. Надмірна 
вага часто перетворюється 
на проблеми з рухливістю, з 
диханням, серцем та інши-
ми внутрішніми органами. 
Людина втрачає фізичну 
силу, швидше втомлюється, 
не може насолоджуватись 

У гонитві за матеріальними цінностями, які в су-
часному суспільстві є критерієм успішності, чоловіки 
часто забувають про не менш важливі речі в житті, 
такі як здоров’я та зовнішній вигляд. Згадаймо, як 

виглядає кожен другий успішний бізнесмен: дорогий 
годинник, ідеальне взуття, і звісно ж, пивний живо-
тик. чому ж чоловіки так мало уваги приділяють своїй 
зовнішності? І чи важливо це нам, жінкам?

життям сповна і бути таким 
активним (навіть у ліжку), 
як колись. Можливо, нам 
і не потрібні красені, але 
кожній жінці потрібний здо-
ровий чоловік, який може 
бути повноцінним чолові-
ком, батьком її дітей та дру-
гом, з яким вона активно 
проводити час. 

Погодьтесь, що будь-якій 
жінці завжди буде приємно 

як боротися

Боротися з ожирінням можна по-різному. Але традиційні ме-
тоди – обмеження в їжі та спорт – найефективніші, переконані 
представники МОЗ.  А от влаштовувати  «розвантажуваль-
ні дні» вони не радять. Кажуть: дотримуватися здорового 
способу життя треба постійно, а не час від часу. Окрім 
того, потрібно контролювати темпи схуднення: протягом 
перших шести місяців людина повинна скинути до 10% ви-
хідної ваги, протягом шести наступних – втримати цей ре-
зультат. Якщо ж потрібно зменшити вагу швидше, застосовують 
лікарські засоби і навіть хірургічне втручання: хворому видаляють час-
тину шлунка або кишківника. 

Насправді ж почати боротися з ожирінням дуже просто. Для початку варто 
відмовитися від усіх хлібобулочних виробів, замінити страви, приготовані на со-
няшниковій олії, на ті, що мають в основі оливкову, зменшити споживання пива і 
збільшити на кілометр-два шлях, який ви щодня долаєте пішки. Достатньо просто 
обрати стоянку для авто далі від дому чи офісу. У майбутньому ж закріпити і покра-
щити результати можна у спортзалі, а про подальші експерименти з харчуванням 
краще порадитися з дієтологом. Не йдеться, звісно, про якісь складні дієти: якщо 
надмірна вага не викликана іншими хворобами, вони можуть бути тільки шкідливи-
ми. Йдеться радше про контроль того, скільки і в яких пропорціях ви їсте.

> нЕ вАрто бути пузАтиМ > 
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тільКи цифри

16% 
українських чоловіків страждають від ожиріння. Про це заявив голо-
вний позаштатний спеціаліст МОЗ України з дієтології Олег Швець.

50% 
українців мають надмірну вагу. Це світова тенденція, яка неабияк 
стурбувала Всесвітню організацію охорони здоров’я. Там оголосили 
про початок всесвітньої епідемії ожиріння. 

90% 
людей набирають зайві кілограми тільки тому, що багато їдять і 
мало рухаються. Лише в 10% випадків причиною надмірної ваги є 
серйозні проблеми зі здоров’ям. 

2 000 000 000 людей – 
таку кількість жителів Землі з надмірною масою тіла прогнозує 
ВООЗ на 2015 рік.

прогулятись вулицею зі струнким красе-
нем з впевненою ходою, який крокує з 

розпрямленими плечима та піднятим 
підборіддям, обіймаючи сильними 

руками талію своєї супутниці. Жін-
кам завжди приємно це бачити, 

а тим більше відчувати. 
Чоловіки ж іноді навіть не 

помічають того, як впливає 
їхня зайва вага на впевне-
ність у собі. Саме вона 
часто стає наслідком 
десятків комплексів, в 
наявності яких чоловіки 
ніколи не зізнаються на-
віть са мим собі. Впев-
неність в собі завжди є 
невід’ємним атрибутом 
кожного ділового чоло-

віка. Вона не тільки його 
прикрашає, а й допома-
гає у справах. Потенцій-
ним партнерам по бізнесу 

завжди легше прийняти 
позитивне рішення щодо 

співпраці з упевненою осо-
бистістю. Якщо людина впев-
нена в собі – вона так само 

швидко може переконати когось, що вона 
впевнена в успішності свого проекту. 

На жаль, чоловіки знаходять тисячі ви-
правдань тому, що в них немає часу на до-
гляд за собою, відвідини спортзалу, пильну-
вання за калоріями. Водночас вони завжди 
знаходять час на пізню вечерю з друзями, 
декілька кухлів пива, сидіння перед телеві-
зором за переглядом стрічки новин чи фут-
болу. Кожен з нас знаходить час для того, 
що справді хочеться. Усе розпочинається з 
бажання та вибору людини. Якщо вона ви-
бере бути багатою та успішною – то знайде 
час для реалізації задуманого, вибере бути 
стрункою – в її щільному графіку з’явиться 
місце для занять спортом. Тим більше, що 
це не тільки корисно для здоров’я. В спорт-
залах у невимушеній обстановці часто зна-
йомляться люди, які зрештою можуть стати 
друзями чи бізнесовими партнерами. А зна-
чить, займатись спортом та стежити за со-
бою корисно не тільки для тіла, а й взагалі 
для всього життя людини. Чоловікові ж за-
лишається тільки одне – захотіти бути здо-
ровим, красивим та доглянутим. Все інше 
йому до снаги. 

Зоряна Крачковська

> нЕ вАрто бути пузАтиМ

30 000 000 000 000 доларів  
витрачатиме світова економіка на захворювання, викликані зайвими кілограмами, у 2020 році, якщо не спрацюють профілактичні 
заходи, що їх запроваджує зараз ВООЗ.
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Не знаючи жіночих секретів, чоловіки 
навіть не здогадуються, чому жінки по-
водяться так неадекватно, адже ми пі-
клуєтеся про них, доглядаємо, даруємо 
подарунки, приділяємо належну увагу і 
будуємо перспективи на майбутнє. Вони 
теж намагаються зробити все якнай-
краще, забезпечити нам домашній за-
тишок і так далі, але при цьому у Вас 
все ж виникають конфліктні ситуації, і 
причин тут безліч. Однак головна з них – 
відома фахівцям. Ми, чоловіки, злимося 
і розчаровуємося в наших жінках саме 
тому, що забуваємо найважливішу істи-
ну: «МИ З НИМИ РІЗНІ!» 

Нам і належить бути різними. Чоло-
віки і жінки дуже відрізняються одне від 
одного, як в будові своїх організмів, так 
і в манері поведінки у стресових ситуа-
ціях. Жінки, на відміну від нас, не втом-
люються нагромаджувати на наші плечі 
гори образ і докорів, в той час, коли ми 
шукаємо технологію оптимального ви-
ходу з ситуації, що склалася. Чоловікам 
властиво замикатися в собі, щоб побути 
одному, наодинці тільки зі своїми дум-
ками, і знайти вірне рішення виниклої 
проблеми, тоді як жінки захлинаються 
емоціями. І ось Ви опиняєтеся в ситу-
ації коли, повернувшись з роботи до-
дому, хочете побути наодинці зі своїми 
думками, зібратися і переварити події 

КонфліКти у стосунКАх:  
яК їх униКАти?

минулого дня, а на Вас звалюється гора 
емоційного базікання. Ви вважатимете, 
що Ваша жінка надто багато говорить, 
і якщо Ви не підтримаєте її розмову 
(тільки тому, що Вам цього абсолютно 
не хочеться), то отримаєте незмінний 
результат – вона жінка думатиме, що Ви 
її ігноруєте. Для жінки цієї придуманої в 
її ж голові причини буде більш ніж до-
статньо. Це і буде початком конфлікту. 
Повторюся, чоловік і жінка різні!

І при вирішенні тієї або іншої пробле-
ми нам потрібні абсолютно різні речі. 
Чоловікові легшає, коли він береться 
за вирішення проблеми, а жінці – коли 
вона говорить про неї. Через незнання 
багато чоловіків помилково вважають, 
що жінки думають, відчувають, реагують 
на ті, або інші речі так само, як самі 
чоловіки. В результаті наші взаємини 
супроводжуються сварками і конфлік-
тами. У Ваших стосунках – це тільки 
вершина айсберга, що складається із 
заморожених і недозволених конфлік-
тів. На моєму тренінгу я допоможу Вам 
отримати необхідні знання, які просто 
приберуть багато ваших проблем, а у 
разі виникнення конфліктної ситуації, 
усупереч очікуванням вашого партне-
ра, Ви з легкістю зможете скерувати 
вашу суперечку в мирне русло. Я допо-
можу Вам зрозуміти психологію жінок, 

проникнути в саму її суть і побудувати 
ідеальні стосунки з жінкою, яка Вам по-
трібна. Ви дійсно зможете змінити своє 
життя, а ваша обраниця бачитиме у Вас 
найідеальнішого чоловіка! 

Я – приватний консультант з питань 
стосунків чоловіка і жінки. Знання про-
відних фахівців у області психології і 
власний досвід я вклав у тренінг, який 
називається «Зроби усе правильно». Я 
допоможу Вам досконально розібратися 
в природі виникнення Ваших проблем, 
суперечок і сварок з коханою. Щоб ваші 
благі наміри прожити життя з коханою 
людиною в щасті і гармонії не потонули 
в океані сварок і конфліктів.

Тренінги вже протягом тривалого 
часу відбуваються у Києві і мають чи-
мало успішних результатів. Починаючи 
з грудня, такі тренінги розпочинаються 
у Львові. Записатися на них можна за 
телефоном (096) 542 87 47.

Юрій Парламент, психолог-практик

Якщо у ваших стосунках виникли притирки і нерозуміння, якщо ваше 
спілкування погіршується, взаємні докори та образи призводять до від-
далення і відчуження, а навіть ваша непохитна любов починає згасати – 
це не кінець. Є спеціальна методика уникнення конфліктів із коханою 
людиною. Якщо для вас важливо не просто вирішити виниклу суперечку 
на власну користь, а взагалі запобігти появі подібних ситуацій, для вас є 
готові рецепти як грамотно виходити з конфліктних ситуацій. 
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МАлЕньКі 
Копії  
вЕлиКих 
чоловіКів

Загальновідомо, що Антоні ван Левенгук створив просту систему лінз (мікроскоп), 
за допомогою якої в 1647 р. були відкриті мікроби, що стало поштовхом для роз-
витку мікробіології. Він же 1677 р. описав спермії – чоловічі статеві клітини, які на-
звав «сім’яними звірятками». Тобто Левенгук є батьком спермограми – дослідження 
еякуляту за допомогою мікроскопа – основного аналізу для діагностики чоловічого 
безпліддя навіть у сучасній репродуктології. Однак, як часто буває з винаходами тала-
новитих людей, метод забули і протягом наступних 150 років вважали, що спермато-
зоїди лише паразитують в еякуляті. Активно залучати спермограму почали тільки в ХХ 
столітті. А вчені з плином часу все нижче опускали планку при визначенні параметрів 
«нормальної» сперми. Сім’я сучасного здорового чоловіка 100 років тому вважали би 
низькоякісним.

Чому спермії є маленькими копіями їх власників? Бо 
саме в голівці сперматозоїда знаходяться 23 хромосоми, 
що містять гени, котрі дитина отримує від батька. Як у 
всіх ссавців, у людських сперміїв наявні шийка та хвос-
тик, що дозволяють рухатися з неабиякою швидкістю – 
від 3 до 44 мм/хв. До речі, ще один цікавий факт: при 
еякуляції сперма вилітає зі швидкістю 18 км/год.! Спер-
матозоїди мали б «добігати» до яйцеклітини у фалопієвих 
трубах, де відбувається запліднення, хвилин за сорок, але 
на практиці цей процес займає до 3 діб. Більшість спер-
міїв пливе проти течії, крім того, кисле середовище піхви 
є агресивним для чоловічих статевих клітин і більшість з 
них гине протягом перших 2-3 годин після виверження. 
Тільки одиницям з мільйонів (який запас заклала матін-
ка-природа!) щастить добратися до яйцеклітини, і тільки 
одному – її запліднити! 

Сперматозоїди виробляються протягом цілого життя, а 
дозрівання їх проходить в придатках яєчка, в кожному з 

яких зберігається приблизно 150-200 млн. сперміїв. Ком-
фортна температура при цьому має бути на 3-5° С нижчою 
за температуру тіла, тому яєчка в калитці анатомічно ви-
несені за його межі. Недарма у новонароджених хлопчиків 
відразу перевіряють ступінь опущення яєчок в калитку. Їх 
неопущення (патологія носить назву кріпторхізм) загрожує 
перегріванням і, як наслідок, безпліддям у майбутньому. 
Цікаво, що зазвичай яєчка розташовуються на різному рів-
ні (частіше ліве нижче за праве, у шульг – навпаки) – і це 
норма. Ця анатомічна особливість запобігає перетисканню 
при ході і дозволяє менше травмувати яєчка. Дуже доціль-
ною також є здатність втягування яєчок в черевину за-
вдяки скороченню кремастеричного м’яза яєчка (musculus 
cremaster) у моменти небезпеки. 

До 40 років процес сперматогенезу незмінний, пізніше 
активність дещо знижується, але здатність до зачаття за-
лишається. До слова, рекордсменом за віком на сьогодні є 
індієць, в якого народився первісток у 94 роки! 
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А завдяки останнім досягненням в репродуктології уза-
галі є можливість пари обрати стать нащадка, звичайно 
використовуючи допоміжні репродуктивні технології (ДРТ). 
За допомогою лазерної технології сперматозоїди розділя-
ються на 2 підгрупи – носії X- та Y-хромосом. А залежно 
від обраної статі майбутньої дитини, ооцити запліднюють 
тим чи іншим. Це питання, звісно, залишається на сьогодні 
дискутабельним, а подібні високовартісні методики пропо-
нують в основному американські клініки. Щодо України, 
то у Києві та Харкові проводять передімплантаційну діа-
гностику ембріонів (так звана PGD-діагностика), важлива 
для попередження захворювань, пов’язаних зі статтю. Їх на 
сьогодні нараховується близько 100 (муковісцидоз, гемо-
філія, ро зумова відсталість тощо). Вартість діагностики – в 
середньому 10 тисяч гривень.

Костянтин Граждан,  
завідувач ембріологічним відділенням  

клініки «Альтернатива»
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• РЕСТОРАНи, БАРи, КАВ’ЯРНІ, ПАБи • GLORIA JEAN’S COFFEES | пл. Міцкевича, 1 • MONS PIuS | вул. Л. Українки, 14 • АМАДЕУС | 

пл.Катедральна, 7 • АРСЕНАЛьСьКЕ | вул. Арсенальська, 7 • БАТЯР | вул. Менцинського, 3 • ВЕРОНІКА | пр.Шевченка, 21 • ВІДЕНьСьКА 

КАВ’ЯРНЯ | пр.Свободи, 12 • ГАРМАТА | вул. Грабовського, 11 • ДАРВІН | вул. Шевська, 6/10 • ДЕЛІС | вул. Самчука, 8 • ДЗиґА | вул. Вірмен-

ська, 35 • ДиНАМО БЛЮЗ | вул. Стуса, 4 • КАБІНЕТ | вул.Винниченка, 12 • КАФЕ 1 | пл.Катедральна, 5 • КОРЗО | вул. Братів Рогатинців, 10 • 

КРАКІВСьКА БРАМА | вул. Краківська, 5 • КУЛьТ | вул. чайковського, 7 • КУМПЕЛь | вул. Винниченка, 6 • КУПОЛ | вул. чайковського, 37 • 

ПАН ТАО | вул. Кримська, 28 • ПАНОРАМА | пр. Свободи, 45 • ПАНСьКА чАРКА | вул. Винниченка, 3 • ПЕКІН | вул. Грушевського, 8 • ПРАГА  

| вул. Гнатюка, 8 • СМАКОЛиК | вул. Михальчука, 5 • СТАРиЙ ТиФЛІС | вул. Пекарська, 20 • ТАРОН | вул. Кузневича, 16а • ФІЛІЖАНКА | 

пр. Крива липа, 3 • ФРЕСКА | вул. Краківська, 9 • ЦУКЕРНЯ | вул. Староєврейська, 3 • чОРНиЙ КІТ | вул. Гвардійська, 4 • ШЕКСПІР | вул. 

Любінська, 144 • ШТУКА | вул. Котлярська, 8 • МАГАЗиНи • CEzARE | вул. Дудаєва, 12 • NERI KARRA | вул. чорновола, 25 • PRINCESS | 

вул. Л. Українки, 7 • SwATCH | вул. Банківська, 5 • БОЛЕРО | вул. Дудаєва • ЖЕНЕВА | вул. Театральна, 10 • ПРЕЗиДЕНТ | вул. Городоцька, 8 

• КЛУБи • CAzANOVA | вул. Ставропігійська, 7 • MuSIC LAb | вул. Братів Рогатинців, 27 • MAESTRO | вул. Лазнева, 3а • RAFINAD PEOPLE | 

вул. Руданського, 1 • АТМОСФЕРА | вул. Братів Рогатинців, 18 • ТУРФІРМи • АЛГОЛь | вул. Коперніка, 16/3 • МОНОЛІТ | вул. Коперніка, 19 

• КОЛІЗЕЙ | вул. Братів Рогатинців, 18 • ПІЛІГРиМ | вул. Зелена, 39 • ПІЛІГРиМ | вул. Коперніка, 26 • ТРАЙДЕНТ | вул. Коперніка, 18 •  

ТУР-РЕТУР | вул. Київська, 27 • КЛІНІКи • АЛьТЕРНАТиВА | вул. Героїв УПА, 73 • КЛІНІКА ЗАБЛОЦьКОГО | вул. Коперника, 20 • 

КЛІНІКА СВ. ПАРАСКЕВи | вул. Заводська, 7 • ЛАЗЕР ПЛЮС | вул. Миколайчука, 9 • ММ | вул. Пасічна, 36а • ПАРОДЕНТ | вул. Гли-

бока, 4 • ПАРОДЕНТ |  вул. Личаківська,52 • РІКОТА | вул. В. Великого, 31 • ГОТЕЛІ • REIKARTz | вул. Городоцька, 107 • REIKARTz 

| вул. Друкарська, 9 • АНДРІЇВСьКиЙ ДІМ | вул. К. Левицького, 112 • ВЕЖА ВЕДМЕЖА | Львівська обл. с. Волосянка, урочище Цо-

цора • ЕДЕМ | вул. Городоцька, 95а • ЄВРОГОТЕЛь | вул. Тершаковців, 6а  • КУПАВА | вул. Комарова, 17 • ОПЕРА | пр. Свободи, 45 

• ЦиТАДЕЛь ІНН | вул. Грабовського, 11 • ШВЕЙЦАРСьКиЙ | вул. Князя Романа, 20 • ШОПЕН | пл. Маланюка, 7 • АВІАКОМПАНІЇ 

• CARPATAIR (на бортах літаків) | вул. Любінська, 168 • LОТ | вул. Січ.Стрільців, 5 • АЕРОСВІТ | вул. Любінська, 168 • КиЙ-АВІА | пр. 

Шевченка, 11 • КиЙ-АВІА | пл. Григоренка, 5 • КиЙ-АВІА | вул. Любінська, 168 • АВТОСАЛОНи • ЗАХІД-МОТОРС | вул. Липинсько-

го, 50 б • ЗАХІДНО-УКРАЇНСьКиЙ АВТОМОБІЛьНиЙ ДІМ | вул. Антоновича, 59 • ІЛТА ЛьВІВ (ПЕЖО) | вул. чайковського, 20 • НІ-

КО-ЗАХІД | вул. Липинського, 50 б • ПФ «Христина» (bMw) | вул. П’ясецького,1 • «ТОЙОТА ЦЕНТР ЛьВІВ «ДІАМАНТ» | вул. Кульпар-

ківська, 226 • ТРІСТАР-АВТО-ЕЛІТ | вул. Липинського, 36 • ФІТНЕС-КЛУБи • 3 СТиХІЇ | вул. Щирецька, 36 • АКВАПАРК «ПЛЯЖ» | 

вул. Кн. Ольги, 114 • ЄВРОСПОРТ | пл. Петрушевича, 1 • ІНШЕ • СВ-вагони потягів | у напрямку Києва, Одеси, Сімферополя •
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