
журнал справжнього чоловіка січень

топ-10
Найбільш очікувані 
події 2012 року

дрес-код
Що вдягнути, коли 
зустрічають за одягом

колекціоНер
скільки вишиванок  
в олега тягнибока?

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ

#1(3) 2012

Вдаримо 
популізмом

по алкоголізму
Як садовий і «свобода»  

перетворили благородну справу  
на політичний цирк



+38 (032) 239-33-51  067-268-49-40

ділові щоденники  бізнес-сувеніри  поліграфія  дизайн





стор. 18 >

стор. 22 >

суспільство тЕМА 
ноМЕрАстор. 16-27 >

стор. 10-14 >

Директор:
Головний редактор:

Остап Процик
Всеволод Поліщук

Над номером працювали: Василь Крехівський
Микола Щепний
Ольга Ігнатова

Дизайн та верстка: 

Рекламний відділ:

Всеволод Деревацький,  
Олег Пеленичка
Максим Степанов
Зоряна Крачковська

Розміщення реклами: тел.: (032) 239 -34-01

Спеціалізований журнал «Егоїст»
Зареєстрований у Міністерстві юстиції України

Свідоцтво серія КВ № 18262-7062  
від 11.10.2011 р.

Адреса редакції та 
видавця:

м. Львів, 
вул. Героїв УПА, 73

Засновник: ТОВ «Егоїст Паблішинг»
Видавець: ТОВ «Егоїст Паблішинг»

Розповсюджується безкоштовно в елітних ресторанах, клубах, 
готелях, клініках і магазинах Львова. Частина тиражу потрапить 

на домашні адреси або безпосередньо з рук в руки найбільш 
успішним політикам і бізнесменам міста.

Наклад: 1000 примірників
Періодичність: 12 разів на рік

Підписано до друку: 26.12.2011 р.
Друк: Поліграф-сервіс

Концепція та зміст журналу «Егоїст» є інтелектуальною 
власністю. Частковий або повний передрук матеріалів, 

а також інше їх використання або відтворення 
допускається  лише з дозволу редакції. За зміст реклами 

відповідальність несе рекламодавець

топ-10  
нАйбільш 

очікувАних 
подій  

2012 року

вдАриМо популізМоМ  
по АлкоголізМу

Юрій 
Андрухович: 
«влада паразитує  
на нашій впевненості 
у тому, що «всі вони 
однакові»

2 зміст



стор. 46 >

стор. 40 >

стор. 32 >

стор. 56 >

стор. 78 >стор. 74 >

стор. 60 >

зАхоплЕння
стор. 40-49 >

Мухи  
в голові

колЕкціонЕр: 
скільки 

вишивАнок 
в олЕгА 

тягнибокА?

відпочинок
стор. 50-69 >

...у одній  
МАлЕнькій, АлЕ 
гордій крАїні

новини 
рЕсторАнів

дрібниці життя
стор. 70-83 >

як поїсти  
в інтЕрнЕті

дрЕс-код  
по-чоловічоМу

кЕрлінг: тЕртяМ і кАтАнняМ.  
стрАшний сон доМогосподАрок

3зміст



від редактора
кінець світу

Що ближче до початку 
нового 2012 року, то більше 
розмов про кінець світу. Уже, 
мабуть, усі чули і про календар 
майя, який закінчується у груд-
ні наступного року, і про якесь 
неопізнане космічне тіло, зня-

те деякими японськими астрономами, що нібито має зіткнутися 
з Землею. Ну, й фільм «2012» свого доклав…

Не знаю як вас, а мене це вже втомило. Чесне слово, настіль-
ки набридли розмови про це, що навіть, на відміну від більшості 
знайомих, не читав нічого про той клятий календар майя і не пе-
реглядав новин про таємниче космічне тіло. Чомусь я упевнений, 
що обмежений мозок сучасної людини, звиклий все вирішувати 
за допомогою пульта на телевізорі та кнопок на пральній машинці 
чи на ключах від автомобіля, все одно не може осягнути того сим-
волізму, який у свій календар вкладали майя. Люди, які знали як 
працювати на землі однією мотикою і голими руками, зводили пі-
раміди. Хтось із нас таке може? Та жодний будівельний магнат чи 
відомий архітектор зараз за все життя не вигадає, як це зробити!

Зрештою, навіщо чекати якогось кінця світу? Кінець світу від-
бувається на Землі чи не щосекунди. У когось помирає рідна лю-
дина. Хтось втрачає кохану жінку. У когось відбирають свободу. 
Замість того, щоб роздумувати про міфічні чорні планети чи давно 
зниклі племена, кожен із нас міг би присвятити на кілька хвилин 
більше, аби допомогти таким людям. Когось розрадити, а когось 
і порятувати. Але ж, звісно, легше поклацати пультом від теле-
візора, сидячи на м’якому дивані чи поварнякати про це під чарку.

Як на мене, чоловік на такі дурниці розмінюватися просто не 
має морального права. Мені вже навіть ближчі люди, – чув, що 
таких і в Україні вже трохи є – які закуповуються припасами і 
зброєю на випадок масової загибелі людей, війни чи мародер-
ства, будують бункери, укріпляють хати. Можна вважати таких 
людей параноїками. Однак, якщо той, хто вірить у байки про 
кінець світу чи просто якісь глобальні катаклізми, лише точить 
ляси, то його я розумію ще менше. Чоловік повинен захищати 
свою родину, а не розпускати нюні. Таке вже в нас призначення 
у цьому світі. Тому хай той, хто вірить, щось робить. А той, хто 
не вірить, хай займається своїми справами. Їх же завжди під 
зав’язку і навіть трішечки більше…

Всеволод Поліщук

цифра місяця

6 500 гривень
коштує право пообідати з мером Львова Андрієм Садовим. Саме 
стільки заплатив за цю можливість колишній губернатор Львівщини 
Олександр Сендега під час благодійного «Аукціону надій». Відбулася 
акція 21 грудня у дзеркальній залі Львівської Опери.

Усього на продаж було виставлено 21 лот та один спецлот – кар-
тина незрячого художника Юрія Ломова. Меценати лотів – усі голови 
НБУ за різні роки – Володимир Матвієнко, Віктор Ющенко, Воло-
димир Стельмах, Арсеній Яценюк, Сергій Тігіпко, Сергій Арбузов; а 
також інші відомі українці – Андрій Садовий, Катерина Ющенко, Іван 
Малкович, ФК «Металіст», Олександра Теліженко. Покупці – керів-
ники львівських банків, бізнесмени, друзі Університету банківської 
справи НБУ. Загалом вдалося вторгувати 226 950 грн, цим самим 
побивши рекорди виторгів попередніх «Аукціонів надій».

Найдорожче – за 50 тис.грн. – було продано лот від чинного голо-
ви Нацбанку Сергія Арбузова – колекційний подарунковий примірник 
книги «Гроші України». Книгу придбав учасник, що побажав залиши-
тись невідомим.

Другим за вартістю – 14 тис.грн. – з молотка пішов лот від Віктора 
Ющенка – копія чудотворної ікони «Достойно єсть». Його придбав за-
ступник голови Львівської облради Валерій П’ятак. Він також купив 
батік «Мати земля» від харківських дітей з вадами слуху – за 5500 грн.

У трійку найдорожчих потрапив лот і від екс-першої леді України 
Катерини Ющенко. За 13 тис. грн. було продано дві картини вити-
нанки. Їх придбала радник ректора Університету банківської справи 
Тамара Смовженко за гроші, зібрані працівниками Інституту магістер-
ської та післядипломної освіти УБС НБУ.

Фото ZAXID.NET
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кадр місяця

Фото Мар’яна Стрільціва

15 грудня. Під стінами Ратуші зібралися малі підприємці, що провадять бізнес у так званих МАФах – малих магазинчиках і кіосках. 
Близько 200 людей протестували проти прийняття ухвали, яка дуже суттєво обмежила продаж алкоголю та слабоалкогольних напоїв 
у закладах торгівлі загалом, і повністю заборонила - в кіосках. Детальніше про цю ухвалу можна прочитати у розділі «Суспільство», по-
чинаючи зі сторінки номер 18.
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“золоті скарби зниклих цивілізацій” 
Щоденно з 10:00 до 16:00, окрім понеділка
Палац Потоцьких

Чи доводилось Вам на власні очі бачити золото скіфів чи прикраси доби Київської Русі?
Львів приймає виставку “Золоті скарби зниклих цивілізацій”, яка презентує колекцію шедев-

рів української історії. А саме рідкісні, високохудожні вироби грецьких майстрів, предмети по-
буту, знаряддя праці, зброю та унікальні прикраси кімерійців, скіфів, сарматів та інших племен і 
народів, які населяли територію сучасної України. Також багата і різноманітна колекція римської 
доби, часів Візантії, періоду Київської Русі.

Особливу увагу привертають царська гривна скіфського часу, унікальні предмети церковного 
призначення та жіночі прикраси часів Київської Русі.

Телефон каси Палацу Потоцьких: 
(032) 261-41-45

рок-коляда
13, 14 січня, 19:00
Хмільний дім Роберта Домса

Фестиваль відбувається у Львові з 2009 
року, але цього року вперше триватиме два дні. 
«Рок-Коляда» – це унікальний захід, що поєднує 
давні різдвяні традиції та сучасну українську му-
зику різних жанрів, від акустичного фолку до 
року, ска і панку. Кожен гурт, що бере участь у 
“Рок-Коляді” виконуватиме, окрім власних тво-
рів, колядки та щедрівки у авторській обробці.

Квитки – в магазині «Наш Формат»  
(пл. Ринок, 32, Універмаг «На ринку», 2 поверх).

Міське свято 
пампуха
7-9 січня 2012 року, 
Львів, площа Ринок

Окрім створення Веле-
тенського Пампуха, під час 
традиційного фестивалю 
відбудуться ще й 

конкурс за звання 
«Кращий вертеп 2012»» і 
конкурс пампухоїдів. Кож-
ного дня на головній сцені 
відбуватимуться відбірні 
тури серед претендентів на 
звання «Пампухоїд 2012» 
, а  в останній день буде 
обрано переможця. Також 
протягом фестивалю відбу-
ватимуться інші конкурси, 
переважно для дітей, та 
різдвяний ярмарок.

Детальніша інформація 
www.pampuh.lviv.ua
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«Щедрий вечір з добрим джазом»
12 січня, четвер 19:30

Концерт, на якому гурт «ShockolaD» джазуватиме щедрівки із дру-
зями: Дана  Винницька (Україна) і Karolina Beimcik (Польща) у проекті 
«Babooshki», а також Bria Blessing (США), відбувається у Львові вже 
втретє.

Після виступів на фестивалі «Jazz Bez» у різних проектах музиканти 
гурту «ShockolaD» зібралися з друзями, щоб створити у Львові різдвяне 
джазове свято. У програмі вечора авторські  джазові обробки колядок 
та щедрівок. 

Продаж квитків – у галереї «Дзига» (вул. Вірменська,35)

останній гречкосій
21, 27 січня, 18:00
Театр імені Заньковецької

Вистава, яку пропонує до перегляду режисер Орест Огородник, 
неоднозначна та різноманітна, як людське життя. Проблематика 
п’єси  виходить за межі однієї родини, однієї сім’ї.  Тема зачіпає по-
няття, які формують національну свідомість та ідентичність кожного 
з нас. Мова йде про землю, як символ нації, землю, як складову 
формування держави та державності.      

Чи вміємо ми визначати пріоритети, які формують нас, як націю? 
Чи здатні ми зрозуміти і почути один одного? Що дорожче гроші чи 
родина? Кого ми шукаємо і що знаходимо? Що таке любов? Що 
таке сім’я? За що ми боремось? Це запитання, що постійно кружля-
ють у просторі над нашими головами, як ворони. Це запитання до 
нашого сумління, до нашої свідомості, до нашого серця. Запитання, 
які неодноразово кожний з нас хоч раз в житті, але промовляв.    

«Останній гречкосій» – лакмусовий папірець, ідентифікатор на-
шої громадянської, суспільної та життєвої позиції.

7афіша





Щоб налаштувати слухачів на різдвяний лад, 
«піккардійці» пригадають найкращі коляди зі 
свого репертуару. Колориту традиційний пісен-
ним одам народження Христа додаватимуть пер-
кусія та барабани.

Також цим концертом саме зі Львова «Пік-
кардійська терція» розпочне святкування осо-
бистого нового ювілейного року на великій сцені. 
Шестеро студентів об’єдналися під назвою му-
зичного інтервалу, який звучить уже двадцять 
років. Відтак, вокалісти витягнуть на світ Божий 
пісні, які не ввійшли до жодного альбому – «Від-
луння Твоїх кроків» (В. Івасюк, В. Вознюк), «По-
вір очам» (В. Івасюк), «Жовті стрічки» та «Емі-
грант сонг» (переспів творів «Братів Гадюкіних»). 
А ретроспективу затверджених глядачами хітів, 
вокалісти розбавлять прем’єрами. Одна із них – 
«На Вітер» (Богдан-Ігор Антонич у співавторстві 
із Славком Нудиком).

До своєї круглої дати «піккардійці» замовля-
ють у львівської публіки традиційні подарунки – 
усмішки, аплодисменти та піднесений настрій. 
Самі ж обіцяють максимальну емоційну віддачу 
для своїх улюблених гостей.

Ціна на квитки – від 80 до 450 гривень. 
Детальніша інформація –  

http://www.dikart.com.ua

подія січня

«новорічний  
вЕчір в опЕрі».  
пікАрдійськА 
тЕрція
2 січня, 18:00 та 20:30
львівська опера



топ-10  
нАйбільш очікувАних 
подій 2012 року

У подібних статтях зазвичай багато гово-
рять про прогнози астрологів, про те, що на-
ступний рік буде роком Чорного Буйвола, Сі-
ро-Буро-Малинового Щура чи Блідо-Зеленого 
в Рожеву Крапочку Скаженого Собаки. Але ж 
ми з вами – дорослі чоловіки, і всі ці нібито 
навіяні зорями сюсі-пусі нам не цікаві. Не зна-
ємо, як ви, а в редакції «Егоїста» далеко не всі 
знають, якого кольору  той Дракон, на честь 
якого нарекли китайці рік, що надходить. Так 
само не хочемо обсмоктувати заїжджену тему 
календаря Майя і кінця світу. Подумайте самі: 
він або відбудеться (у що ми не особливо ві-
римо), або не відбудеться (на що щиро споді-
ваємося). Змінити у зв’язку з цим ми нічого не 
можемо, то чому не уподібнитися китайським 
мудрецям і не перейнятися реальними поді-
ями з реального світу? За цією логікою ми й 
пішли, спробувавши спрогнозувати, які ж події 
будуть найбільш цікавими пересічному львів-
ському чоловікові у 2012 році. Оскільки ж за-
лізти кожному в голову не могли, то поклада-
лися на власні смаки, захоплення і турботи. 
Звісно, кожному в такий спосіб не догодиш. 
Але ж кожному не догодиш у жоден спосіб. 
Хтось більше вболіває за регбі, ніж за футбол, 
комусь цікавіше подивитися на льоду на фігу-
ри фігуристок, аніж на бійки між хокеїстами, 
хтось зовсім не переймається політикою, а в 
когось настільки багато грошей, що його не 
хвилюють коливання на ринках. Тож не судіть 
надмірно суворо…

1.  Євро-2012:  
з журбою радість обнялась

Душа розривається навпіл, коли думаєш про те, що нарешті 
відбудеться те, на що вся країна викидала шалені ресурси і чого 
очікували протягом кількох років. З одного боку, розуміючи, який 
буде ажіотаж, знаючи, чого можна очікувати від натовпу вболіваль-
ників і підозрюючи, що все одно залишиться багато моментів, за 
які буде соромно перед іноземцями, хочеться десь виїхати на мо-
мент проведення Євро-2012. З іншого боку, який же вболівальник 
не хоче на власні очі побачити у рідному місті гру Томаса Мюллера 
чи Кріштіану Роналду. 
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2.  виступ збірної на Євро.  
без надії сподіваюсь

Зрештою, йти на стадіон або у фан-зону, чи дивитися фут-
бол по ТБ в готельному номері десь на Майорці – кожен ви-
рішить сам для себе. А от що не вдасться навіть найбільшому 
песимісту, то це не повболівати за рідну збірну. Загадати, чи 
вкладеться цей виступ у три матчі групового турніру, а чи в 
шість – включно з чверть-, півфіналом і фіналом – не візьметь-
ся зараз навіть найкращий прогнозист. Хочеться вірити в по-
вторення подвигу греків у 2004. У будь-якому разі, вийти з 
групи, у яку потрапила українська команда – реально. Англію 
«штормить» уже не перший рік, і золотого ключика до успіху 
Фабіо Капелло так і не знайшов. Франція нібито вийшла з 
коми завдяки хірургічним заходам Лорана Блана, але все ж 
це не грізна збірна Еме Жаке і Роже Лемера з Зіданом на 
чолі. Шведи – організовані хлопці з суперзіркою Ібрагімовічем 
в атаці, але не більше. Перший матч граємо зі скандинавами, 
і це дає добрий шанс виграти в «тре крунур» – і далі достатньо 
двічі влаштувати «сталінград» на нічию. А це – якраз те, на 
що вміє налаштувати Олег Блохін. А чи є життя після групи? 
Доводиться сподіватися на жереб, фарт і налаштування укра-
їнських гравців.

3.  податкові зміни.  
канікули, та не ті…

Навряд чи податкові «удосконалення», до яких вдається 
українська влада, залишать байдужими хоч когось. Звісно, 
насамперед вони стосуються підприємців, але й бухгалтерам 
та керівникам підприємств є над чим поламати голову. А звич-
ні способи реагувати на податкові нововведення означають, 
що й на звичайних працівниках зміни відіб’ються обов’язково.

Мабуть, обіцяючи податкові канікули для малого бізнесу, 
теперішня владна команда мала на увазі щось інакше, ніж 
підприємці. «Прикривайте лавочку» і відпочивайте від ро-
боти: так воно виглядає зараз. Чергові ноу-хау на кшталт 
обов’язкових баз персональних даних чи зменшення кіль-
кості видів діяльності, з якими можна працювати «спрощен-
цям» – далеко не все, чого можна очікувати підприємцям в 
рамках «покращення життя вже сьогодні». А ще – восени 
вибори до Верховної Ради (див. подію №4 у рейтингу), на 
які влада кошти шукати буде у наших з вами кишенях.
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4. вибори  
до верховної ради 

Хто б очікував ще кілька років тому, що вибори до пар-
ламенту хтось наважиться не внести до трійки найважли-
віших подій року? Але реалії такі, що битви у верхах усе 
менше цікавлять і низи, і навіть середній клас. Протестні 
акції чорнобильців та інших пенсіонерів показують, що про-
стий народ усе менше покладає надії не лише на владу, 
але й на опозицію, надаючи перевагу «прямій демократії». 
Підприємці ж (якщо вони, звісно, не є одночасно й партій-
ними активістами) розглядають два варіанти дій: іти у тінь 
або готуватися до нового податкового майдану, але аж ніяк 
не очікувати манни небесної від парламенту, який не був 
би його новий склад. Частина ж українців банально шукає 
можливості емігрувати. Утім, ситуація в Україні така, що 
коли ви не цікавитеся політикою, політика обов’язково за-
цікавиться вами. Тому голосувати все ж доведеться. А вже 
кому за кого – то індивідуальний вибір кожного.

5.«карпати»: пройти у кубку,  
не вилетіти з прем’єр-ліги

Хто б сказав після минулого сезону, що станом на зиму 
головною ціллю «Карпат» на сезон новий буде невиліт із 
Прем’єр-ліги? Вихід із групи в Лізі Європи і спроба піднятися 
вже не на п’яте, а на четверте місце: ось мінімум, який мрі-
явся вболівальникам улітку. Однак реальність внесла свої 
корективи: не склалося ані групи в ЛЄ, ані боротьби за ви-
сокі місця, ні продовження кар’єри у клубі для улюбленого 
тренера фанатів Олега Кононова. Втішний приз – вихід у 
1/8 Кубку України, але ж скільки то має скластися чин-
ників позитивно для львівської команди, аби він вилився 
зрештою у перемогу в турнірі. Насправді ж, радше за все, 
«Карпати» скоріше зосередяться на тому, щоб не опусти-
тися нижче у чемпіонаті, а кубкові амбіції доведеться від-
класти на більш сприятливі сезони… 
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6.обмеження продажу  
алкоголю у львові

Ухвала міської ради про суттєві обмеження продажу 
алкоголю навряд чи довго буде чинною. Якщо її не опро-
тестує прокуратура, то зможе оскаржити у суді хтось із 
підприємців. Але про це – далі в одному з матеріалів ру-
брики «Суспільство». Тут же можемо спрогнозувати, що 
антиалкогольні заходи, адептом яких є і Андрій Садовий, 
і велика частина депутатів міської ради, не завершаться 
скандальним грудневим рішенням. Можна не сумнівати-
ся, що зрештою ухвалу «утрясуть» між собою і узгодять з 
законами, і обмеження таки введуть. Інша річ, коли і на-
скільки жорсткими вони будуть. Однак настільки далеко 
забігати наперед ми не будемо. Обіцяли ж не звертатися 
до астрології, а львівські політики – не більш передбачува-
ні, ніж зірки Зодіаку… 

7.кличко  
проти повєткіна

Якщо зовсім чесно, то варто би було винести в заголо-
вок бій Володимира Кличка проти Жана Марка Мормека. 
Хоча б з тієї простої причини, що на відміну від поєдин-
ку проти Повєткіна, який зараз тільки обговорюють, цей 
вже точно відбудеться. Пройде він на ESPRIT Аrena в Дюс-
сельдорфі 3 березня 2012. Утім, при всій повазі як до 
французького суперника Володимира, так і до Девіда Хея 
(хоча в випадку з британським любителем багато говорити 
«при повазі» вживаємо лише з ввічливості), те, чого очіку-
ють українські вболівальники – це все ж бій із Повєткіним. 
Українець проти росіянина – то інший рівень ажіотажу. Та, 
зрештою, будь-який львів’янин розуміє без зайвих пояс-
нень, про що йдеться. Біда лише в тому, що Повєткін уни-
кає бою з Кличком, зараз його менеджери домовляються 
про бій з підстаркуватим Холіфілдом. Ну що ж, побачимо, 
чи довго зможе Повєткін тікати від Кличка…
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8.хк «леви» гратиме 
у плей-оф пхл

9.коливання  
на ринках

10.протестні  
акції

Вони опинилися так далеко не тому, 
що це не важливо. Просто, по-перше, 
невідомо коли, в якій формі і чи взага-
лі вони відбуватимуться. А тим більше, 
хто в них братиме участь. Нібито 51% 
мешканців Львівщини готові особисто 
брати участь в акціях протесту з пере-
криттям вулиць чи іншими силовими 
діями, якщо порушуватимуться їхні 
громадянські права, – показує соцопи-
тування фонду «Громадська думка». З 
іншого боку, від «готові» до «візьмуть 
участь» – довга дорога.

По-друге, навіть якщо акції протесту 
проти дій влади відбуватимуться, на-
вряд чи вони дадуть якийсь видимий у 
найближчому майбутньому результат.

По-третє ж, навіть впливу на гро-
мадську думку вони можуть не спра-
вити. Усе-таки 2012 – рік виборів. А 
в передвиборчі роки люди вже навче-
ні ділити всі публічні виступи на два, 
якщо не на десять.

Так і виходить: низи ніби не хочуть, 
верхи ніби не можуть, революційна си-
туація має місце бути. А от у револю-
цію вилитися їй ой як тяжко… 

У Львові вже дуже давно не було 
навіть натяку на великий хокей. Звісно 
ж, можна зауважити, що українська 
ПХЛ не лише біля НХЛ, а й біля ро-
сійської ліги близько не стояла. І буде 
в тому рація. Та все ж після років від-
сутності професійного хокею в регіоні 
взагалі можливість повболівати за 
своїх, наприклад, у матчах проти ле-
гендарного (за українськими, звісно 
ж, мірками) «Сокола» – варте багато. 
Тим більше приємно, що в перший же 
сезон свого існування «Левам вдало-
ся» пробитися до четвірки найкращих. 
І хоч шанси на чемпіонство у львів’ян 
мінімальні, все ж це той випадок, коли 
участь – уже здобуток.

Ця тема не торкнеться тих чолові-
ків, які віддали сімейний бюджет на 
відкуп дружинам, а самі живуть на 
«заначку». Утім, більшість із нас все– 
таки самі відповідають за фінансовий 
стан сім’ї і, відповідно, контролюють, 
у чому тримати заощадження, а від 
чого пора позбуватися. Так от, поде-
шевшають наступного року, за про-
гнозами експертів, насамперед євро 
та банківське золото. При чому з 
золотом справа пішла вниз уже, а з 
євро кажуть про січень. Подешевша-
ють також кава (рекордний урожай в 
Бразилії) і нафта, однак перше буде 
цікаве хіба рестораторам, а друге 
взагалі мало кому. Адже бензин, за 
оцінкою трейдерів, від того не поде-
шевшає. 

А от подорожчати обіцяють ди-
зельне паливо (за оцінкою Асоціації 
«Об’єднання операторів ринку нафто-
продуктів України» Леонід Косянчука) 
та долар (за даними опитування аген-
ції Reuters).
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20 грудня. У Львові на проспекті Шевченка урочисто відкрили пам’ятник видатному композитору та поету Во-
лодимиру Івасюку. На відкриття прийшли родичі композитора, зокрема, сестра Галина, меценат, за чиї кошти збудували 
пам’ятник, музикант Святослав Вакарчук, ректор ЛНУ ім. І.Франка Іван Вакарчук, мер Львова Андрій Садовий, депутати та 
інші львів’яни. Також пам’ятник освятили і поклали до нього свічки та квіти.

Пам’ятник заввишки 2,6 м виготовлений з бронзи, а постамент і мощення – з граніту. Довкола пам’ятника з мозаїки і 
гранітної плитки викладено гітару. Вартість робіт – 360 тис. грн. Автори пам’ятника: скульптор Сергій Олешко та архітектор 
Михайло Ягольник. 174 тис. грн з бюджету міста Львова було виділено на благоустрій території біля пам’ятника.

Фото vgolos.com.ua
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2 грудня. Микола Азаров шокував львівських журналістів під час візиту до нашого міста. Спочатку тим, що, незважаючи 
на офіційний статус візиту, навіть не намагався спілкуватися українською мовою. Потім – тим, що на спеціальному брифінгу не 
відповів на жодне питання журналістів, які лише для цього й прийшли. Сказав кілька слів про те, які низькі ціни на базарах у 
Львові, ще трохи загальних фраз, і поїхав геть. Чому приїжджав, для чого – хто його зна. Та судячи з облич як самого прем’єра, 
так і мера Андрія Садового, який його супроводжував, львівські розмови приємними не були.

19 грудня, Львів. Голова ОДА Михайло Костюк представив свого ново-
го першого заступника Богдана Матолича. Призначення пана Матолича 

очікували ще влітку, однак з різних причин його відклали аж до грудня. 
Подейкують, що головна риса, за яку саме його обрали з різних можливих 

кандидатур – лояльність до будь-якого керівництва, неконфліктність і вміння 
працювати в команді. Утім, є припущення, що тут також ідеться про підки-

лимні ігри між різними групами з оточення Віктора Януковича. Мовляв, якщо 
Михайла Костюка на посаду губернатора лобіювали Василь Хмельницький 
і Юрій Іванющенко, то Богдан Матолич – креатура групи Сергія Льовочкіна, 

Дмитра Фірташа та Юрія Бойка.

Фото vgolos.com.uaФото vgolos.com.ua
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вдАриМо  
популізМоМ  
по АлкоголізМу
Як Садовий і «Свобода» перетворили благородну справу  
боротьби з алкоголізмом на політичний цирк



> вдАриМо популізМоМ по АлкоголізМу >

Львівська міська рада ухвалила 
безпрецедентне для України рішення 
про обмеження продажу алкоголю в 
торгівельних установах, які не є за-
кладами громадського харчування. 
Рішення нібито цілком слушне, зва-
жаючи на те, що і для мера Садо-
вого, і для «Свободи», яка має біль-
шість у раді, боротьба з алкогольною 
залежністю є серед програмних пріо-
ритетів. Однак при уважнішому роз-
гляді резонансна ухвала – насправді 
не більше, ніж політичне шоу, квін-
тесенція ворожнечі «свободівців» і 
міського голови.

Суть проекту ухвали, поданого 
мером на голосування депутатам, 
зводилася до створення ще більш 
жорсткого режиму продажу алкого-
лю, ніж є зараз. Нагадаємо, у Льво-
ві вже діє правило, за яким будь-які 
заклади торгівлі можуть продавати 
алкогольні напої, включно з пивом, 
лише з 10 години ранку до 10 го-
дини вечора. Андрій Садовий, який 
і раніше чимало зусиль витратив як 
на антиалкогольний піар, так і на бо-
ротьбу з підприємцями, що працюють 
у так званих «малих архітектурних 
формах» (кіосках і малих магазин-
чиках),  вирішив, що цього замало. І 
саме в таких закладах торгівлі запро-

понував обмежити продаж алкоголю 
часом з 12:00 до 20:00. 

На думку депутатів, таке обме-
ження ставило підприємства різного 
масштабу у нерівні умови. Звучали 
навіть звинувачення в тому, що на 
рішення мера Львова запропонувати 
саме такі обмеження у якийсь спосіб 
вплинули власники мереж супермар-
кетів, які працюють у межах Львова. 
Доказів таких домовленостей, звісно 
ж, ні в кого немає (хоча вже після 
прийняття ухвали лідер фракції «Сво-
боди» Руслан Кошулинський заявив, 
що звернеться до правоохоронців з 
проханням дослідити, чи не було в діях 
Андрія Садового якихось корисливих 
мотивів). Однак окрім таких припу-
щень доклалися до того, що сталося, 
і представники малого торгівельного 
бізнесу, котрі влаштували протестні 
акції під стінами мерії. Як би там не 
було, але зрештою замість того, аби 
відхилити ухвалу, до якої мали претен-
зії, депутати, як розповідають деякі з 
них «не для преси», вирішили довес-
ти ситуацію до абсурду. Як гриби після 
дощу, почали з’являтися доповнення 
до первісного проекту.

Зокрема, заборону продажу алко-
голю у ранковий та вечірній час за-
пропонували поширити на всі закла-

Для початку варто зазначити, що автор цих рядків жодним чином не 
є противником того, щоб в Україні загалом і у Львові зокрема вводи-
лися норми, які б омежували продаж алкоголю. Достатньо знати ста-
тистику, наприклад, дитячого алкоголізму, за яким Україна «попереду 
планети усієї», щоб розуміти: щось із цим потрібно робити.

Однак коли обмізковуєш останні події у львівській владі, чомусь не 
приходять у голову благородні асоціації. Радше згадуються класики: 
«Олександр Македонський, звісно, великий полководець, але навіщо 
стільці ламати». Відповідно й пишеш нібито про алкоголь і обмеження 
його продажу, а насправді виходить стаття про політику і те, як її пере-
творюють на цирк.
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ди торгівлі, включно з супермаркетами. 
Далі подумали: а чому б не захопити і 
літні майданчики, де продають пиво? 
Сказано – зроблено. Себто додано по-
правку. На цьому не зупинилися і до-
дали пункт про заборону торгівлі спирт-
ним під час постів, релігійних свят та 
масових релігійних заходів, а також під 
час усіх масових заходів, які проводять 
за кошти міста. Інші норми ухвали ре-
гламентують видачу дозволів на торгів-
лю алкоголем. З нового року їх має ви-
давати міська рада, а не департамент 
економічної політики. Останній, в свою 
чергу, має ці дозволи регулярно пере-

віряти. В розпалі шоу до «свободівців» 
долучилися також представники інших 
фракцій. Зрештою, до скандального 
документа, але все ж цілком придатно-
го для того, щоб пояснити його потребу 
і виборцям, і прокуратурі, яка останнім 
часом регулярно оскаржує рішення 
міської ради, додалося 10 пунктів. Так 
з’явилося рішення, яке наробило бага-
то галасу на всю країну.

Перше питання, яке виникає після 
цих антиалкогольних пертурбацій – чи 
справді депутати прагнули якимось чи-
ном врегулювати продаж алкоголю? 
Тут відповідь, здається, очевидна. Ну 

надто вже схоже на те, що такого 
в планах Львівської міської ради не 
було. Чи йшлося про те, щоб вказа-
ти Андрієві Садовому на несправедли-
вість запропонованого ним рішення? 
Цілком імовірно. Навіть більше: при-
пускаємо, що для багатьох депутатів 
саме так весь процес і виглядав. Утім, 
не варто відкидати і не такого приєм-
ного висновку. Адже також вірогідно, 
що вся історія – не більше, ніж такий 
собі політичний цирк. Депутати вирі-
шили поставити мера, з яким постій-
но конфліктують на місце. І при цьому 
загнати його, висловлюючись шахови-

Фото Мар’яна Стрільціва

20 влада • суспільство



> вдАриМо популізМоМ по АлкоголізМу

ми термінами, у вилку. З одного боку, 
прийнята ухвала явно не відповідає 
бажанням Андрія Івановича. З іншого 
боку, ветувати антиалкогольне рішен-
ня, власноруч запропоноване в основі, 
після того, скільки вкладено в антиал-
когольний піар – також не личить.

Друге питання – чи може запрацюва-
ти така ухвала? Теоретично – так, на-
віть незважаючи на зауваження юрис-
тів (зокрема й керівника юридичного 
управління мерії) щодо суперечності 
його законам. Адже і до попередньої 
ухвали щодо часового обмеження про-
дажу алкоголю також були претензії у 
юристів, однак воно працює вже по-
над рік. Так само, як свого часу, попри 
протести підприємців, запрацювала 
ухвала щодо заборони грального біз-
несу – ще до дніпропетровської поже-
жі і аврального рішення, протягнутого 
урядом Юлії Тимошенко. Утім, у цьому 
випадку ухвала зачіпає інтереси значно 
потужніших фінансових груп. Тому і міс-
цеві оглядачі, і навіть самі депутати, які 
голосували за ухвалу, сподіваються на 
те, що чинності рішення не набуде ніко-
ли. Просто забраковане воно буде не 
руками Андрія Садового через вето, а 
руками прокуратури через протест. Як 
кажуть самі депутати, протест, на від-
міну від попередніх, у цій ситуації вони 
ігнорувати не будуть. Зокрема й тому, 
що з реакції виборців стало зрозуміло: 
замість красивого популізму з усієї цієї 
юридичної еквілібристики вийшов удар 
по рейтингах як Андрія Садового, так 
і «Свободи». І тепер, якщо вірити нео-
фіційним джерелам, можливість того, 
що рішення не буде забраковане про-
куратурою, викликає радше острах як у 
команді мера, так і в середовищі фрак-
цій, які голосували за «удосконалену» 
антиалкогольну ухвалу.

коментарі

Анатолій крачковський, депутат міської ради
Проблема алкоголізму в Україні, і Львів – не виняток – справді одна з найбільш актуальних і 

кричущих. Тому і я особисто, і партія «УДАР» готові підтримувати раціональні рішення щодо об-
меження продажу алкогольних напоїв, які б відповідали і законам України, і здоровому глузду.

Але в випадку з останніми обмеженнями маємо все-таки певний «перебор». Мабуть, не 
варто перетворювати вирішення таких важливих питань на показуху. Як це зробили Андрій 
Садовий і «Свобода». Думаю, ця ухвала, навіть якщо набере чинності, не працюватиме довго, 
адже містить порушення чинних законодавчих норм. Припускаю, що за першим же позовом 
від когось із підприємців її скасує суд. А нам доведеться повернутися до цього питання і, 
я думаю, ми таки обмежимо продаж алкоголю, але без перекосів на користь тих чи інших 
бізнес-груп і без порушення закону. Звісно ж, якщо наші колеги будуть готові відмовитися від 
показухи на користь здорового глузду.

петро Адамик, ресторатор, політик
Незважаючи на те, що таку ухвалу було прийнято Львівською міською радою, я впевнений, 

що ухвала не працюватиме. Ми чітко розуміємо, що у Львові є ряд проблем, зокрема з про-
дажем алкоголю в кіосках у нічний час. Але якщо з цим не боротиметься міліція, то нічого 
не зміниться, продавці в кіосках і далі продаватимусь алкоголь після 22:00. Тут мали б мати 
якусь моральну відповідальність власники МАФів, бо сьогодні чужій дитині буде продано в 
їхньому кіоску, а завтра їхня дитина купить алкоголь в іншому. 

Я за те, щоб цей місцевий закон був прийнятий в нормальній формі, яка б не суперечи-
ла законам України, оскільки зараз до цієї ухвали є дуже багато зауважень, зокрема серед 
юристів. Але дійсно добрим є те, що ми визнали: у Львові є така проблематика, – і підняли цю 
тему для обговорення. 

З тим, що, можливо, це все обернеться збільшенням прибутків ресторанів я не погоджу-
юсь. Люди зараз, на жаль, думають не про ресторани, а про більш необхідні речі. Тому мак-
симум, до чого це призведе – знову на автобусних зупинках з’являться бабусі з самогоном.

Повним абсурдом вважаю заборону продажу пива і іншого алкоголю на літніх майданчиках. 
Не уявляю, як літом там сидітимуть футбольні вболівальники і питимуть не пиво, а кока-колу.

Марк зархін, ресторатор
Будь-яка ухвала, яка дійсно відповідає законодавству України, безумовно, повинна викону-

ватись. Щодо обмеженнях продажу алкоголю в МАФах, то це безумовно потрібно, оскільки 
багато-де діючі зараз обмеження не виконуються. Тим більше, враховуючи те, що МАФи зде-
більшого розташовані поруч з великими потоками людей. 

Чи зросте від прийняття такої ухвали прибуток в ресторанах та кафе? Звісно, що ні! Люди, 
які купують алкоголь в кіосках, не підуть пити його в ресторан. Тому мене дивує те, що власни-
ки МАФів звинувачують рестораторів у лобіюванні цієї ухвали. Це повний абсурд, як і заборона 
продажу алкоголю в релігійні свята та під час посту. Це як мінімум обмежує права людей, які 
приїжджають у туристичне місто Львів на свята і хочуть скуштувати львівського пива чи про-
сто келих вина. Тим більше, що люди бувають і не віруючі, з іншими релігіями та поглядами.  

Щодо заборони продавати алкоголь на літніх майданчиках, то це дуже дивно. Люди вжи-
ватимуть його в закритих приміщеннях чи десь по закутках. Перед Євро 2012 влада робить 
наше місто закритим та мало не камерним, а мала б намагатись навпаки – веселим та від-
критим. Можливо, і варто зробити певні обмеження, але не варто доводити це все до абсурду. 
Все-таки міська рада повинна працювати на розвиток міста, а не навпаки. Та й взагалі все це 
мені нагадує «лігачовщину» в період Перебудови.
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Поет, романіст, есеїст, перекладач, засновник та Патрі-
арх літературного угруповання Бу-Ба-Бу, автор Довільного 
посібника з геопоетики та космополітики і просто знако-

ва постать української культури Юрій Андрухович розпо-
відає про своє бачення України на сучасній карті світу та 
про перспективи українського політичного розвитку.

Юрій Андрухович: 
«влАдА 
пАрАзитуЄ 
нА нАшій 
впЕвнЕності 
у тоМу, Що 
«всі вони 
однАкові»
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– У Ваших творах Ви говорите про свою 
любов до атласів та мап і відводите Україні 
особливе місце на карті Центрально-Східної 
Європи. На Вашу думку, яке місце зараз 
займає Україна у Центрально-Східній 
Європі? Чи вона посунулась у ту чи іншу 
сторону?
– Посунулась. Вона майже вийшла 

з Центрально-Східної Європи, на мій 
погляд. Почнемо з того, що Централь-
но-Східна Європа – це не якась стала 
географічна даність, за моїми при-
пущеннями, а територія, що постійно 
перебуває в становленні. Її межі фак-
тично не знає ніхто – де вона почина-
ється, де вона закінчується. У 80-ті 
роки минулого століття вона була за-
хідніше від нас, на території країн, що 
тоді належали до так званого соцта-
бору і в той же час не входили до Ра-
дянського Союзу, їх називали країнами 
народної демократії. Серед них були 
Польща, Чехословаччина, Угорщина. 

Та Центрально-Східна Європа на-
чебто пішла з країн народної демо-
кратії, тому що вони стали частиною 
нормальної Європи. Але вона кудись 
хотіла подітися і потяглася в східному 
напрямку. Це призвело до того, що у 
2004-му році у нас відбулася Помаран-
чева революція і начебто радикальна 
зміна в українській історії, завершення 
її пострадянського існування і початок 
європейського. Так тоді всі думали. І 
мені здавалося, що, власне, Україна 
рішуче увійшла до Центрально-Східної 
Європи. Ну, а потім, протягом подаль-
ших років, відбувся відплив, Централь-
но-Східна Європа нас покинула. Ми 
знову стали пострадянською країною 
без майбутнього. Центрально-Східна 
Європа – це перехідний стан. Ми з ньо-
го повернулися назад у доперехідний 
стан. Так це виглядає. 

– Причини цього, вочевидь, є політичними. 
Але Європа – це також цінності. З огляду 
на це, наскільки Україна може бути 
Європою у позаполітичному контексті?
– Якраз у 2004-му році люди вийшли 

ці цінності захистити, тому що політика 
була поверхнею того, що відбувалося. А 
насправді відбувався захист цінностей, 
у центрі яких, скажімо, така, як люд-
ська гідність чи такі категорії, як свобо-
да людської особи. Вона не може реалі-
зувати себе поза політикою, ця цінність, 
вона не виявить себе ніяк, розглядати 
її окремо неможливо. Але вона ширша 
за політику, вона включає в себе різні 
аспекти людського існування. Тоді зда-
валося, що ми визріли, що ми прийня-
ли ті цінності як свої. Причому те, що 
для пересічного західного європейця є 
ніби само собою зрозумілим, нам дове-
лося відстоювати у досить драматичній 
ситуації – на холоді, ризикуючи життям 
і здоров’ям. Було важливо, що найчут-
ливіша частина суспільства піднялася 
і виступила, і раптом виявилося, що 
байдужих взагалі не залишилося, що 
це стосується всіх і люди готові грудьми 
стати на захист своїх цінностей. 

А потім, коли відбувався відтік, від-
плив, багато чого в людях похитнулося. 
Передусім запанувала тотальна ідея, 
що не варто було, що ми все одно не 
здатні чи нами не ті люди керують… 
Одним словом, повернулася зневіра, 
повернувся той питомо притаманний 
українцям настрій невдачі, поразки. 
Це серйозно деморалізувало, тому 
ситуація з цінностями на сьогодніш-
ній день насправді виглядає набагато 
гірше, ніж виглядала отих 8-9 чи 5-7 
років тому. Зараз ми маємо суспільно-
моральний регрес і занепад, вінцем 
якого був прихід до влади людей, що 
сьогодні керують країною. 

У політиці ідеалів немає. Це знають 
усі. Протягом останніх років особливо 
часто повторювана ідея, що «всі вони 
однакові, всі вони зло». Це правда, 
з одного боку. А з іншого боку є зло 
менше і є зло більше. А влада, яка 
є сьогодні – абсолютне зло. Будь-яка 
зміна, будь-хто інший на їхньому місці 
– це вже було б краще, це вже був 
би прогрес. Тому, я вважаю, що чим 
ця система сьогодні користається,  
так це нашою переконаністю, що всі 
вони однакові, на цьому вони сьогод-
ні тримаються і паразитують. Їх треба 
просто хоча б змінювати, міняти як 
рукавички. Це поступово розчистило 
б ситуацію. Замість цього абсолюту 
наступного разу буде також зло, але 
вже трохи менше – якась обережніша 
і не така брутальна політична сила. І 
так далі, і так далі. Тоді є надія, що 
з кожним новим разом політики муси-
ли б усвідомити, що їх переобирають, 
вони втрачають владу. Ось, якщо це 
стає об’єктивним процесом, тоді вони 
змушені рахуватися зі суспільством.

– Ви сказали, що українцям питомо 
притаманно відчувати поразку. Виходить, 
українці приречені від протестних настроїв 
знову скочуватися назад?
– Я не хотів би казати приречені чи 

не приречені, але це треба собі усвідо-
мити. Щоб вилікуватись, про це треба 
просто говорити. Правильно встанов-
лений діагноз є початком будь-якого 
лікування. Мені здається, що про це 
йдеться передусім. У нашому випадку 
є два дуже складні чинники, які по-
єднані дивовижним чином – це комп-
лекс меншовартості з манією величі. 
В такому поєднані це дуже погано. Як 
одне, так і друге є певною екстремою, 
і з такої суміші добра не буває. 
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– Як це можна збалансувати?
– Я думаю, що є якісь можливості 

для еволюції. В кожному разі, якщо 
прийняти все як є і усвідомити, що з 
цим треба щось робити, то це вже по-
чаток.

– Ви побували в багатьох країнах Європи, 
знайомилися з людьми, їхніми цінностями. 
На Вашу думку, хто би з європейських 
націй міг би стати стабільним партнером 
для України, на якого можна було б 
покластися? 
– Є нації, суспільства, які мають на-

дійне те, що ми називаємо суспільним 
менталітетом. Вони  однаково стабіль-
ні та надійні партнери для всіх. Це, на-
приклад, скандинавські культури. Це 
етика людей небагатослівних, але які 
не обманюють і спокійно добротно ро-
блять свою справу. У них сильно роз-
винений соціальний інстинкт – допо-
магати тим, хто просить про допомогу, 
що виник на базі протестантської ети-
ки. 

Або, скажімо, з краще знаних мені 
це, наприклад, швейцарський мента-
літет, переважно німецькомовна час-
тина Швейцарії, де люди мають діло 
до всього на світі. Це багате суспіль-
ство, члени якого відзначаються побу-
товою скупістю і водночас віддають ве-
летенські кошти на порятунок лісів в 
Амазонії, тому що вони гинуть, або на 
розвиток фермерського господарства 
в Молдавії. Їм є діло до інших і вони 
готові весь час ділитися тим, що вони 
знають, що вони можуть і завжди го-
тові дати гроші. Але вони зажмуть ті 
гроші у момент, коли побачать, що їх 
не так використовують. І це є харак-
терним для всіх європейців. Тобто ось 
вам дали стільки-то мільйонів на такі 
от проекти, а ви побудували резиден-

цію для якихось начальників на ці гро-
ші, тому надалі ми не будемо вам так 
давати, будемо це робити по-іншому, 
контролювати і так далі.  Але їх у бага-
тьох випадках у нас обманюють, та це 
вже інша тема, як їх обходять. В будь-
якому разі це було би дуже потрібно і 
важливо, щоб між людьми розвивали-
ся горизонтальні зв’язки. Мається на 
увазі не представники влади з пред-
ставниками влади, а між рядовими 
громадянами.

З іншого боку, якщо виходити з 
того, де наших заробітчан найбільше 
і де вони найкраще приживаються, 
то такими партнерами мали би бути 
якраз південні європейці – українці себе 
знаходять в Іспанії, в Італії. Тобто як 
вони себе знаходять – вони знаходять 
можливості співіснувати з начальством 
приблизно так само, як і тут, тільки що 
там заробітки у них вищі. Тому що пів-
денні нації, культури ще досі достатньо 
корумповані у своїй суті. 

Тому у нас є різні варіанти для спі-
віснування. 

– А якщо говорити про духовну і культурну 
близькість?
– Ну, само собою, тут є певний 

традиційний слов’янський пласт, що 
географічно найближчий до нас і, від-
повідно, у нас є багато історичної спіль-
ності, що також виростає на підставі 
спільних культурних знаменників. І є, 
окрім того, щось таке, як мелос, музи-
ка. Ти чуєш пісню і знаєш, що вона іс-
нує по-лемківськи, з роками її водночас 
уже адаптували до сучасної української 
мови, вона існує також словацькою, 
угорською – ось спільний мелос, він 
об’єднує всіх. Виявляється, що це одна 
і та ж народна пісня, тільки в кожній 
місцевості її вважають зараз своєю.

Або є такий момент, як історична 
пам’ять. Мені, наприклад, до сьогодні 
трапилося, без перебільшень, кілька 
десятків місць, де мешканці переко-
нані і вивчають на уроках історії, що 
саме вони і саме там зупинили татаро-
монголів. Ми, наприклад, переконані, 
що наші предки в Карпатах зупинили 
татаро-монголів. Австрійці переконані, 
що вони зупинили татаро-монголів над 
Дунаєм. Словаки переконані, що вони 
в Татрах зупинили татаро-монголів, 
це трошки ближче до нас. Це якийсь 
власне європейський черв’ячок – та-
таро-монголи як метафора чогось та-
кого, що іде руйнувати Європу, йде зі 
Сходу, а от ми врятували все, що далі, 
все, що в Європі.

– Повертаючись до політики сьогодення. 
Багато хто говорить про зворотний бік 
медалі вступу до Євросоюзу, про кризу 
Європи, про те, чи потрібна Україна 
Європі… Як Ви це розцінюєте? Чи має така 
критика рацію?
– Звичайно, що має, будь-який сум-

нів має право на існування. Тут, без-
умовно, їх є багато, але справа в тому, 
що просто людство нічого кращого не 
вигадало. Об’єктивно існує певний клуб, 
він сьогодні називається Європейський 
Союз. Він може й інакше називатися, 
це не має значення. Як структура ЄС 
може проіснувати ще рік або й менше, 
або може ще 50 чи сто років. Але це 
не є якийсь ідеал, що саме він для нас 
важливий. Важливо інше – те, що це 
клуб кращих і до нього треба прагнути 
приєднатися. Клуби загалом існують 
за принципом певної вибірковості. Для 
того, щоб стати членом клубу, це треба 
заробити, заслужити на це. Принаймні 
треба досягнути його стандартів. Ви 
питали мене про цінності, а в умовах 
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Європейського Союзу звикли вживати 
термін стандарти. Цінності вже пев-
ною мірою забуті, тобто вони вже ста-
ли настільки само собою зрозумілими 
речами, що їх уже збюрократизували і 
замість цінностей виникли стандарти, 
наприклад, якої довжини мають бути 
коренеплоди на ринках Європейського 
Союзу чи якої форми мають бути по-
мідори. Це насправді величезна гора 

бюрократичних інструкцій, паперів, всі 
ці установи сидять працюють над цим, 
і це не виглядає так чудово і романтич-
но, як може нам здаватися. Але при 
всій бюрократії і занудстві є об’єктивні 
чинники, які показують, що нічого кра-
щого на сьогодні людство не вигадало. 
Є такий чинник як тривалість людсько-
го життя або, скажімо, якісь соціальні 
показники – рівень медичного обслу-

говування чи освіти, чи громадського 
транспорту. І чому б до цього не праг-
нути?

– Україні Європа потрібна. А навпаки – чи 
потрібна Європі Україна?
– Тут, звичайно, складніше відпові-

сти однозначно. Тому що, коли ми го-
воримо Європа, ми уявляємо собі щось 
цілісне, а воно ж насправді дуже різ-

> Юрій Андрухович >

25культура • суспільство



номанітне і поділене за поглядами, за 
уявленнями. І, мабуть, якщо провести 
загальне опитування серед мешканців 
Європейського Союзу на тему чи по-
трібна Україна там чи ні, то, певно, ми 
отримали б приголомшливу статистику 
– наскільки вона насправді не потрібна. 
Мабуть близько 90% сказали би «ні». 
І, може, я навіть дуже оптимістичний 
у цьому прогнозі. Але, на щастя, там 
так це не вирішується і, на щастя, там 
є люди, яким дуже важливо говорити 
про європейську перспективу України 
і це не тільки політики, може навіть 
передусім не політики. Це, зокрема, 
люди, які хочуть, щоб у Європи було ще 
якесь майбутнє, тому що тут важли-
вий загальний філософський аспект: 
як тільки Європа поставить свій оста-
точний кордон і скаже «все, ось тут я 
закриваюся і далі вже нікуди рости не 
хочу», то вона на цьому і закінчиться. 

Ми, насправді, являємо собою цінність 
для Європи у тому, що ми є певною по-
тенцією для неї стати більшою, вирости 
ще. Я не маю на увазі тупо географічну 
територію від і до, я маю на увазі пере-
дусім розростання європейської систе-
ми цінностей.

– Кінець року видався бурхливим – протести 
в Україні, в Росії, в Казахстані. З чим, на 
Вашу думку, це пов’язано? Це вже так 
давно назрівало чи якась причина просто в 
повітрі, як то кажуть?
– Ну, найчастіше так і є, що потім 

ніхто не може це якось раціонально 
пояснити і залишається казати «щось 
висіло в повітрі». 

– Ця хвиля має шанс на потужне 
продовження?
– Мені здається, ще ні, не в нашому 

випадку. У нас якраз синусоїда актив-

ності пішла вниз, не знаю, чи ми оста-
точно досягли дна, але поки що не на 
піднесенні. На мою думку, у цьому ми 
певним чином пов’язані з Росією і за-
раз будемо йти слідом за нею у тих же 
процесах суспільних виступів, протестів 
і так далі. Ми будемо наслідувати її при-
близно так, як це було в роки «пере-
стройки» – центром усіх змін і протестів 
була Москва, а ми в Україні підхопили 
певні ідеї і в 1991-му році це, на щастя, 
закінчилося здобуттям нами незалеж-
ності. Але тоді в усіх процесах лідиру-
вала Росія. Я не виключаю, що і цього 
разу все відбуватиметься так само. 
Тому я, серйозно кажучи, розраховую, 
що росіяни похитнуть свою нинішню 
владу. Це буде добре –  в тому сенсі, 
що матимемо позитивний приклад.

Розмовляла  
Олександра Бодняк
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зАхоплЕння
стор. 28-49 >

і він залишився один…
Євросезон українських футбольних клубів – ну просто як 

«Десять негренят» Агати Крісті. Починали шестеро, і пер-
спективи видавалися райдужними. «Карпатам» трапився 
не найсильніший ПАОК, «Шахтар», як тоді здавалося, вза-
галі в простенькій групі, «Ворсклі» пощастило з жеребом…

Першим, ще після першого матчу кваліфікації, відпав 
«Дніпро», надії «Карпат» згасали впродовж матчу-відповіді. 
З «Ворсклою» все стало остаточно зрозуміло після третьо-
го туру групового турніру, хоча офіційно шанси було втра-
чено після четвертого. «Шахтар» мав шанси на Лігу Євро-
пи перед п’ятим туром. «Динамо», хоч і було це на межі з 
фантастикою, ще борсалося в останньому матчі групового 
турніру.

Залишився ж зрештою лише «Металіст». Зіграність 
харків’ян вражає, як і робота селекційної служби. Однак 
чи вистачить підопічних Маркевича грати на два фронти 
навесні? А в ЛЄ тим часом вилетіли такі монстри, як «Ман-
честер Юнайтед», «Манчестер Сіті», «Порту». Якщо говори-
ти про можливу перемогу в Лізі Європи для «Металіста», то 
тут треба, щоб ну вже дуже вдало складався для харків’ян 
жереб. Якщо не натрапляти на англійців і португальців, усі 
інших їм перемагати до снаги…

Тим часом приємно відзначити, що саме керівника «Ме-
таліста», галичанина Мирона Маркевича відзначили як 
найкращого тренера року в Україні фахівці, опитані видан-
ням «Український футбол». Перемога Маркевича в рейтин-
гу – четверта поспіль – була беззастережною.

28 тенденції • захоплення



проблема  
кількох «к»

«Карпати» останнім часом мають якусь біду з літерою 
«К». Ну подумайте самі, з чого почалися перші пробле-
ми «Карпат» у цьому сезоні? З двох конфліктів: через 
Кожанова із Кузнєцовим. Як наслідок, одного довелося 
продати, а другий практично й не грав, спочатку через 
травму, потім – через контрактно-оздоровчий конфлікт. 
Продовжилося все Кононовим, який зрештою пішов у від-
ставку, наскільки погана в команди була карма, а ще від-
повідна до карми гра… 

Але це ще не кінець із літерою «К». Дуже ймовірно, що 
й Михайло Кополовець залишить «Карпати». Футболіст зі-
знався, що тривають переговори між львівським та одесь-
ким клубами, і що сам він не проти змінити дислокацію. 
Ще один «К», який, за чутками, залишить команду – не 
настільки велика втрата. Адже не так вже й багато зіграв 
Крістобаль, не встигли прикипіти серцем до цього гравця 
фанати. 

Утім, якщо вірити розмовам у довколаклубному середо-
вищі та мережі Інтернет, скоро керівництво «Карпат» таки 
перейде на інші літери алфавіту, відправивши в Іспані. Лу-
каса, а в Бразилію Муріло. Лукаса, правда, трохи шкода, 
технічний хлопець. Але можна  вже й пожертвувати, якщо 
це змінить погану карму…

Audi Q3 – вже у львові
А от тим, хто захоплюється люксовими автомобілями, по-

щастило набагато більше, ніж футбольним фанатам. Напри-
кінці листопада у Львові запрезентували новий джип від «Мер-
седеса», а вже на початку грудня – і найновіший Audi Q3.

Третього грудня стильний міський кросовер запрезен-
тувала в готельному комплексі «Citadel Inn» компанія «НІ-
КО-Захід», офіційний  дилер AUDI AG у Львівській області. 
Гостей презентації розважали найвідоміший український 
гонщик і телеведучий Олексій Мочанов, а також музиканти 
Олександр Божик і Вікторія Зяблікова.

Новий Audi викликав справжній фурор ще до надходжен-
ня моделі в продаж, адже автомобіль встановлює цілком 
нові стандарти в своєму класі. Серце нового автомобіля 
– дволітровий двигун потужністю від 170 до 211 к.с., роз-
виває швидкість до 230 км/год., а від 0 до 100 км/год  
авто розганяється всього за 6,9 секунд. Постійний повний 
привід quattro® гарантує відмінну курсову стійкість навіть в 
умовах поганих доріг та при будь-якій погоді, а 7-ступенева 
коробка передач S tronic з подвійним зчепленням дозволяє 
змінювати передачі з максимальною зручністю. 

Автомобіль не залишить байдужими і поціновувачів пре-
красного – вишукані лінії кузова утворюють характерний 
для Audi елегантний образ, який гармонійно продовжуєть-
ся у вишуканих обрисах та комфортних поверхнях салону. 

> тЕндЕнції
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ТЕКСТУРОВАНА  
ПОВЕРХНЯ

ПОВІТРЯНА  
КАМЕРА

ВиГНУТА  
ПАНЕЛь

ТКАНиЙ  
КАРКАС

ТЕРМІЧНиЙ  
ШОВ

Генеральний директор компанії “Adidas” Герберт Хай-
нер, гравець збірної Польщі і познанського “Леха” Рафал 
Муравскі, наставник збірної Іспанії Вісенте дель Боске, і го-
лова Королівської федерації футболу Іспанії Анхель Марія 
Вільяр на полі “Олімпійського” стягують з велетенського 
м’яча покривало.

М’ячем під назвою “Танго 12, який щойно відкрився пу-
бліці, гратимуть всі матчі Євро-2012. Усі фіналісти турніру 
отримають по 30 офіційних м’ячів для тренувань і прове-
дення матчів за півроку до старту змагань. Наразі ж його 
випробували і на «Олімпійському» після презентації, і в «по-
льових умовах» – на чемпіонаті світу серед клубів.

“Сподіваюся, що зіграю цим м’ячем у матчі відкриття 
Євро-2012, який пройде у Варшаві, – каже Рафал Мурав-
скі, – Приємно, що дизайн “Танго 12″ містить українські 
та польські елементи”. Тим часом голкіпери відзначають 
більшу передбачуваність м’яча порівняно з його попере-
дником «Джабулані», яким грали на Чемпіонаті світу 2010 
року. Причина в тому, що «Танго 12» важчий за старшого 
брата. 





Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок колекціонує 
вишиванки

НароджеНий  
в сорочці

Якщо ж переглянути юнацькі фотогра-
фії Олега Тягнибока, стає зрозумілим, що 
ця звичка з’явилась у нього не з прихо-
дом у політику, – з вишиванкою у лідера 
партії «Свобода» особливі стосунки. Про 
Тягнибока напівжартома можна сказати, 
що він «народжений в сорочці». У виши-
ванці його хрестили. В дитинстві та юнос-
ті у національній сорочці проводив усі свя-
та, забави та важливі події. Одружувався 
повністю в українському строї. Усіх трьох 
дітей хрестив у вишиванках. А сам вже 
назбирав цілу колекцію сорочок. 

Проте себе колекціонером не вважає 
– просто не може стриматися, щоб не ку-
пити, коли бачить гарну сорочку. Також 
дарують друзі та прихильники. Зараз 
сорочок назбиралося двадцять п’ять. 
Найстаріша має десь сто років – родом 
з Волині. Одна з останніх – з вишитою 
калиною – куплена цьогоріч на Сорочин-
ському ярмарку. Тягнибок під час відвід-
ин Полтавщини мав терміново записати 
на телекамеру привітання з Днем Неза-
лежності, а поруч не виявилося виши-
ванки. От і купив на найближчій ярмарці. 

Вартість кожної своєї вишиванки по-
літик не хоче називати: «Усі для мене 
найдорожчі».

Побачити одночасно усі сорочки Тяг-
нибока неможливо – більшість з них 
у львівській квартирі, частина – у київ-
ській, ще кілька обов’язково на підхваті у 
машині. Носить усі вишиванки, крім тих, 
з яких виріс. 

Улюбленими теж вважає всі без ви-
нятку, але особливий трепет все-таки 
відчуває до тієї, що дісталася у спадок 
від батька, – з гуцульським візерунком – 
вишитої майстринею з Космача з Косів-
ського району. До того ж, із Космачем 
у Тягнибока пов’язана майже інтимна 
життєва історія. 

«Мама розповідала, що саме там 
мене зачали. Коли у мене була зустріч 
з громадою Космача, до мене підійшла 
внучка майстрині Гафії, яка вишила та-
тову сорочку, завела в хату, де завжди 
батьки зупинялися, і каже: «Ось те ліж-
ко, на якому, напевно, тебе й зачали».

Нині батькову сорочку Тягнибок не 
носить, вже замала. «Буде синові Горді-

У Верховній Раді для більшості він 
запам’ятався появою чи не на усіх 
засіданнях у вишиванці. Хтось за-
хоплювався – як гарним публічним 
прикладом для відродження тради-

цій. Частина дивувалась, вважаючи, 
що національний однострій треба 
вдягати лише на свята. Решта зло-
втішалась, мовляв, це звичайна «по-
казуха».

> нАроджЕний в сорочці >
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> нАроджЕний в сорочці >

єві, коли підросте», – каже 
дружина пана Олега Оля. «В 
музей сорочки віддавати не 
плануємо, хіба на виставку, 
а так передаватимемо від 
покоління до покоління», – 
додає вона. 

У львівській квартирі 
Тягнибоків на кухні (яка вся 
оздоблена вишитими рушни-
ками – це пристрасть дружи-
ни Ольги) у рамці стоїть фо-
тографія, де Оля з молодим 
Олегом у народних вишитих 
строях, сорочки вишиті бі-
лим по білому. «Це наші ве-
сільні строї, але фотографія 
не весільна, у мене вже хуст-
ка на голові, просто нам ті 
строї так сподобалися, що 
ми після весілля ще часто 
вдягали», – каже дружина. Ольга Тягнибок каже, що пристрасть до вишиванок передалася і дітям

Вишиванку, в якій Тягнибоки хрестили своїх дітей, вишили за 
зразком своїх дитячих сорочок

Дружина Ольга показує свій подарунок  
на заручини майбутньому чоловікові
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> нАроджЕний в сорочці

У Ольги Тягнибок до со-
рочок не менша любов, що-
правда її колекція менша 
за чоловікову: «І на роботу 
інколи вдягаю, бо я себе 
набагато краще відчуваю у 
вишитій сорочці, ніж в кос-
тюмі. Влітку убираю легкі 
сорочки, сучасні. Адже наші 
предки носили вишиванки 
не лише на свята, але й у 
будні». 

Зі своєї колекції пані 
Ольга згадує сорочку, яку 
вони з чоловіком придба-
ли у старенької жінки з-під 
Верховини, – та її дістала з 
курятника. То була шлюбна 
сорочка її бабці. Подружжя, 
щоб купити ту сорочку, за 
порадами місцевих людей, 
спеціально розшукало цю 
жінку в горах. 

Ольга Тягнибок тішить-
ся, що діти перейняли лю-
бов батьків до вишиванок 
і залюбки їх вдягають. Обох 
дочок і сина хрестили у тій 

жовтим гуцульським узо-
ром. Хоча сама Ольга на-
родилася на Львівщині, її 
родина по татовій лінії – з 
Франківщини.

 «А цю сорочку міг би 
носити князь Святослав: в 
неї широкі рукави, золотий 
узор. Це вишивала май-
стриня Іванка Кушнір. Олег 
її на вибори одягав», – Оль-
га показує масивну лляну 
сорочку, вишиту золотими 
нитками. 

Чи не найбільшої слави 
набула вишиванка, в якій 
Олег Тягнибок перепливав 
Дніпро з нагоди 20-ої річни-
ці Незалежності. На ньому 
була лляна сорочка з білою 
вишивкою, подарована при-
хильниками з Полтавщини. 

І хоча вишиванка вважа-
ється оберегом, з політиком 
вона ледь не зіграла злий 
жарт. «Як почав плисти, со-
рочка намокла і почала тяг-

самій вишиванці. «Ми взяли 
Олегову дитячу сорочечку, 
мою, в якій мене хрести-
ли, і ті узори намагалися 
об’єднати у одній – для хрес-
тин наших діток», – каже 
дружина політика. 

Наступною жінка показує 
сорочку, яку подарувала чо-
ловікові до заручин, – вона 
з бордово-зелено-червоно-

нути донизу, було непросто. 
Але доплисти треба було. 
Тим більше заради такого 
свята», – розповів «Егоїсту» 
Тягнибок. 

У політика немає жодних 
критеріїв, за якими він оби-
рає сорочку, яку вдягне сьо-
годні на ту чи іншу подію. Це 
все залежить від настрою і 
випадку – чи це буде виши-
ванка, на яку впаде око, чи 
класичний костюм, чи спор-
тивний, чи герасівка (гера-
сівка – вишивана стрічка 
шириною 1-2 сантиметри, 
носиться замість краватки 
до класичної сорочки). 

«Але, якщо ти вже вдяг-
нув вишиванку, – це велика 
відповідальність, бо тим са-
мим ти показуєш свою при-
належність до українства і 
не можеш зганьбитися», – 
додає дружина Ольга.

Мар’яна П’єцух

Свій весільний народний стрій подружжя Тягнибоків вдягало ще не раз
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Кожен громадянин 
показує любов до своєї 
країни по-різному. Хтось 
йде в депутати, хтось 
прибирає сквери та 
парки, а хтось наносить 
символи ідентичності 
країни на тіло або свою 
автівку… 

ЩО?  
Mitsubishi L200.
 
ЧиЄ?   
Сергія. 
 
КОЛи?   
у 2008 році.
 
ДЕ?  
У Київському автосалоні.
 
СКІЛьКи? 
Приблизно 32000 доларів.

 
ЧОМУ?  
Причина проста – ця машина 
універсальна. Вона практична 
для моєї  роботи, а також 
зручна для відпочинку.
 
ТЮНІНГ?   
Обтягнув машину помаранчевою 
матовою плівкою. А оскільки  ще  
хотів поєднати стиль модерн з 
національним, прикрасив машину 
візерунком вишиванки і тризубом. 
Також планую обтягнути салон 
шкірою в синьо-жовтих кольорах. 
На підголівниках  зробити 
тиснення тризуба, а на бардачку 
тиснення карти України.
 
СТОСУНКи З ДАІ?  
Стосунки з державтоінспекцією 
хороші. Зупиняли мене кілька 
разів, і то заради цікавості.

Мартин Ковальський,
Тарас Чайківський

> пАтріотичний джип
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Звісно, це не стане трагедією навіть для найбільших шанувальників елітних авто. Та все ж, після майже сотні 
років існування в якості одного з символів розкоші, смерть «Майбаха» не може не минути непоміченою. Ком-
панія «Даймлер-Крайслер» оголосила, що у 2013 перестає випускати автомобіль із давньою історією. Який, до 
речі, зробив свій внесок і в історію України. 

проЩАвАй, «МАйбАх»!

Якби йшлося про статтю для яко-
гось радянського «Життя видатних 
людей», історію можна було б розпо-
чати з тяжкого сирітського дитин-
ства інженера Вільгельма Майбаха в 
жорсткому світі дикого капіталізму в 
середині 19 століття. Утім, реально іс-
торія почалася вже наприкінці 19 сто-
ліття у конструкторському бюро зна-
менитого Даймлера. Саме там Майбах 
і Даймлер розробляли двигуни, один 
із яких став основою першого авто-
мобіля, що носив назву «Мерседес». 
Саме після цього Майбах відокремив-
ся і створив власну фірму. Протягом 
певного часу вона розробляла двигуни 
для кораблів і дирижаблів. І лише у 

Maybach DS7 Zeppelin – найшикарніше авто 1930-их років

Maybach 62 – легенда продовжилась у 2002 році
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> проЩАвАй, «МАйбАх»!

1919 році Вільгельм і його син Карл 
Майбах створили перше власне авто: 
Maybach W1. У 1921 році, Вільгельм 
Майбах створив автомобіль Maybach 
W3, цей автомобіль було продемон-
стровано на автосалоні в Берліні. На 
цьому Вільгельм Майбах не зупинився, 
і наступною моделлю стала Maybach 
W5, яка вийшла в 1926 році.

У 1929 році Вільгельм Майбах рап-
тово захворів і помер. Справу продо-
вжив його син Карл. Карл Майбах, 
після смерті батька, в 1930 році ство-
рив абсолютно новий автомобіль, який 
мав назву Maybach DS7 Zeppelin. Це 
був найрозкішніший автомобіль того 
часу. Однакових автомобілів цієї мо-
делі не було, оскільки при створенні 
враховувалися побажання замовника. 
Наступника – Maybach DS8 Zeppelin – 
почали випускати з 1931 року. Окрім 
цієї моделі, з 1931 по 1941 рік ви-
йшло ще п’ять варіантів Майбаха. Піс-
ля чого автомобілі цієї марки зникли 
аж на цілих 60 років.

За часів Другої світової війни фірма 
випускала танкові двигуни внутрішньо-
го згоряння, найбільш знаменитими 
з яких стали Maybach HL120TRM і 
HL230TRM. Перша модель встановлю-
валася на танки PzKpfw III і PzKpfw IV, 
друга, – на «Тигри» і «Пантери». Після 
війни Карл Майбах працював у полоні 
у французів, розробляючи авіадвигуни.

У 1961 році права на марку 
Maybach придбала компанія Daimler-
Benz. А в 90-і роки компанія вирішує 
відродити забуту марку. У 2002 році 
з’являються нові творіння, вже компа-
нії Daimler-Chrysler. Це моделі Maybach 
57 і Maybach 62. Моделі Maybach 57S 
і Maybach 62S – це автомобілі від ком-
панії Brabus. Остання повністю нова 
модель компанії – Maybach Exelero.

марку люксового автомобіля. Вартість 
цих авто складала від 472 000 євро 
і до кількох мільйонів. Maybach – це 
ексклюзив, попит на такі машини в 
благополучні роки завжди виперед-
жав пропозицію. Проте, у зв’язку з 
кризою, продажі різко впали і у «Дайм-
лер-Крайслер» вирішили припинити їх 
випуск.

Утім, до цього автомобілям «Май-
бах» вдалося щонайменше раз суттєво 
вплинути на історію сучасної України. У 
2004 році саме в такій машині сидів 
Леонід Черновецький, перекриваючи 
вантажівкам з силовиками під’їзд до 
Центрвиборчкому. Це вже потім Чер-
новецький стане одіозним «Льонею-
Космосом». А тоді були вибори і йшло 
до революції. І хто зна, як би події по-
вернулися надалі, якби люксове чорне 
авто не стояло під стінами ЦВК…

Марко  
Конопельний

Подвійна назва автомобіля Merce-
des-Benz Maybach склалася не випад-
ково. Це поєднання іміджу «автомобілів 
з трьохпроменевою зіркою» і поваги до 
генія автомобільного дизайну Вільгель-
ма Майбаха. До людини, яка розроби-
ла перші автомобілі «Даймлер» і чиє 
ім’я носив найшикарніший лімузин Ні-
меччини 1930-х років.

Сучасний Майбах існує в двох ва-
ріантах – стандартний Maybach 57 
завдовжки 5,72 м і подовжений до 
6,16 м Maybach 62. Обидві моделі 
оснащено двигуном Maybach Type 12 
(405 кВт/550 к.с.), який керується 
мікрокомп’ютером і зроблений із спла-
вів алюмінію і магнію. Робочий об’єм 
– 5,5 л, обертальний момент 900 Нм. 
Автомобіль обладнаний всією мисли-
мою електронікою і просто всіяний 
технічними новинками. Красиві фор-
ми, розкішний дизайн – завдяки цим 
рисам Maybach з гідністю відстоював 

Революційний Maybach 57 Леоніда Черновецького
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нахлистові пригоди  
в карпатах 

Ех, нахлистовики. Усе їм не так. 
То вода заглибока, то занадто мілка; 
то занадто чиста, то занадто брудна. 
А ще є примхи погоди – то холодно, 
то спекотно, то дощ, байдуже, що 

він буде лише завтра. Як не дивно, 
але всі ці фактори насправді є визна-
чальними в підсумковому результаті. 
Рідко коли вдається потрапити на 
річку з ідеальними умовами. Скажі-
мо, взимку усі чекають весни, навесні 
вже усім літа подавай, влітку кожен 

нахлистовик мріє про осінь. А от во-
сени дуже хочеться, щоб жовтень не 
закінчувався ніколи. І це не дивно, бо 
наступає сезон сухої мушки, від якої 
не відмовиться навіть примхливий ха-
ріус. Порівняно з попередніми роками, 
середньостатистичний карпатський 

Мухи в голові
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харіус виріс на кілька сантиметрів. Це 
свідчить, зокрема, і про хорошу роботу 
рибінспекції, яка всерйоз взялася за 
браконьєрів. А може просто рівень 
західноукраїнських шанувальників во-
лосіні та флай-боксів трохи виріс, от і 
вдається виловлювати щораз крупні-
ших екземплярів, при чому не лише на 
«точках», але й там, де раніше бувати 
не доводилося. Наприкінці літа і на по-
чатку осені мені вдалося порибалити 
в нових регіонах та познайомитися з 
тамтешніми нахлистовиками. 

Правду кажучи, цьогорічне літо 
було не найкращим у плані нахлисту. 
Принаймні, на Львівщині. Харіус прак-
тично витіснив форель, яку рідко коли 
вдавалося виманити на більших річ-
ках. Цих красунь можна було знайти 
в достатній кількості на потічках та 
струмках. Але і харіус неохоче виходив 
на мушку. Однією з причин цього була 
погода, яка протягом літа нахлистови-
ків сонячними днями не радувала. Не-
рідко бувало, що проливні дощі почи-
налися у п’ятницю, якраз напередодні 
запланованого виїзду в гори. Тож при-
їхавши на улюблені місця, ми бачили 
перед собою сумну картину: каламут-
на вода несла гіляки та інша нечисть. 
Все ж, інколи вдавалося потрапити і 
на хорошу річку.

нахлистові умовності 
Субота, четверта ранку, головний 

львівський вокзал. Частенько саме тут 
збираються невеликі компанії нахлисто-
виків, які чекають на першу маршрутку. 
Буквально за кілька годин перед цим 
в Інтернеті я познайомився з Назаром, 
який нещодавно вирішив поміняти опа-
риша на мушку. На вокзал він йшов 
пішки, не спавши усю ніч. Я ж перекі-
марив кілька годин, ще трохи подрімав 
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на сидінні автобуса. Коли попереду вже 
можна було розгледіти гори, ми пови-
тягали флай-бокси. У Назара мух поки 
небагато, але ті, що є, виконані на дово-
лі високому рівні. Просто супер, як для 
початківця. Він вирішує ловити на великі 
«парашути», я ж чекаю моменту, поки 
не побачу в якому стані річка. Виявля-
ється, її стан прекрасний. 

Виходимо з маршрутки на свіже по-
вітря і милуємося неповторними кар-
патськими краєвидами. Раніше мені тут 
рибалити не доводилося, тож частувати 
місцевих мешканців вирішую традицій-
ною парою німф. Ми розійшлися, щоб 
не заважати один одному, і почали. Не-
зважаючи на вже згадані ідеальні умови 
для нахлисту, ані харіус, ані форель не 
харчувалися. А от вічноголодна бистрян-
ка та верховодка просто не давали пе-
репочити – ледь не кожна проводка за-
кінчувалася легеньким посмикуванням. 
Інтуїція підказала, що лососевих слід шу-
кати в інших місцях, тож я підійшов до 
потужного перекату з каскадом бурунів. 
Знайшовши непогане місце, виловлюю 
з ямок кількох невеликих голавликів. 
Далі глибоко, тож доводиться обходити 
річку зарослим берегом. Назар стоїть в 
річці у тапочках та коротких шортах – 
йому глибина не шкодить. Він вирішує 
трохи залишитися і пошукати рибу на 
прибережних мілинах без течії. Як на 
мене, такі місця безперспективні, тож я 
прямую вгору по течії. Коли я вже вліз у 
кущі, то почув радісний крик – так може 
кричати людина, яка зловила свого пер-
шого харіуса. Пригадав себе і те, як я 
верещав, коли тягнув таку ж рибину. 
Згодом очевидці цієї події жартували, що 
про мій дебют чули усі навколишні села. 
Набираю номер Назара – так і є, пир 
спокусився на здоровенного «парашу-
та» практично на «озері». Я ж іду далі і 

на стежці в кущах зустрічаю спінінгістів 
– у них справи трохи кращі: кілька хоро-
ших окунів та голавлів. Мене продовжує 
переслідувати капризна бистрянка. До 
того ж, випадково вода перехлюпнулася 
через чоботи-заброди, тож довелося ви-
ходити на берег і «сушити весла». Тим 
часом Назар упіймав кілька голавлів і 
йти «в інше місце» не дуже хотів. 

харіусам тут не місце
Десь зовсім поруч була траса – це ми 

чули зі звуку моторів. Але пробратися до 
неї виявилося непросто: ми потрапили 
у справжні карпатські джунглі, де ще 
не ступала людська нога. З горем на-
впіл ми таки прорубали «вікно» у хащах 
і вийшли на дорогу. «Вибачте, а ви на-
хлистом ловите? Я спостерігав за вами 
з мосту. У мене також є нахлистова вуд-
ка і кілька мух, але я не розумію самого 
процесу. Можете мені показати?», – з 
такими словами до нас підійшов стар-
ший чоловік. Звісно, ми погодилися 
допомогти, але вже на іншій річці. Ігор 
нічого проти не мав і побіг на базу, де 
він відпочивав, за машиною, а ми сіли у 
затінку трохи перекусити. 

За кілька хвилин біля нас зупинилася 
«Нива», і ми рушили углиб гір. Зупини-
тися вирішили біля впадіння у річку до-
сить відомого та популярного потоку, де 
живе форель. Я показав Ігореві кілька 
варіантів лову на німфу, подарував спе-
ціальний індикатор. Але зловити щось 
пристойне не вдавалося – все ж сонце 
було в зеніті, та й мухи ще не збирали-
ся вилітати. Ігор з Назаром спустилися 
вниз по течії, а я продовжував ловити 
на місці впадіння. Коли за годину я зро-
зумів, що окрім бистрянки нічого тут не 
впіймаю, підійшов до хлопців з пропози-
цією пошукати рибу в іншому місці. Вони 
глянули на мене здивованими очима: «А 

навіщо? Харіус же ловиться!» Буквально 
цієї ж миті Назар, який стояв посередині 
ріки і ловив на суху мушку, з радісним 
криком підтягнув до себе крупну рибу. А 
ще за хвильку те ж саме зробив Ігор – 
йому взяло на мокру. Від здивування я 
присів на камінь і задумався. Висновок 
один: риба утекла з пляжу (на впадінні 
потоку біля мене постійно хтось пропли-
вав і щось хлюпало) і змістилася туди, 
де спокійніше. Поки я думав про при-
чини і наслідки, хлопці зловили ще по 
харіусу. Зважаючи на те, що часу у мене 
було вже обмаль, залишалося не біль-
ше 15-ти хвилин, я поставив невеличку 
суху чорну мушку – вона мене рідко під-
водила. Найкращі місця були вже зайня-
ті, тож довелося ще більше спуститися 
вниз по течії. Нарешті я знайшов те, 
що шукав, – межу швидкої та повільної 
води. Закид, і красивий харіус в момент 
хапає приманку, щойно та опустилася 
на поверхневу плівку. Хоч щось – не по-
вертатися ж додому з «порожнім» фото-
апаратом… 

«трофейний» сміх
Не надто результативними виявили-

ся і наступні літні вік-енди. Правда, бува-
ли досить кумедні епізоди. Ловили ми з 
Назаром на великій і швидкій ріці метрів 
за сто один від одного. Після чергової 
німфової проводки я відчув різкий та 
енергійний удар. Риба взяла на бурхли-
вій течії і швидко вимотала з котушки 
кілька метрів волосіні. Невже трофей?! 
Не придумавши нічого іншого, я загор-
лав: «НАЗАР!» Товариш чи то почув, чи 
то відчув – кинув свою вудку і полетів до 
мене з підсаком. Тим часом «трофей» 
вимотав вже добру половину волосіні 
і все більше віддалявся від мене у бік 
перекату. Я почав потрохи підтягувати 
його і якраз вчасно, бо Назар вже стояв 
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поруч. За кілька хвилин він таки витяг-
нув рибу з води. Яким же було моє зди-
вування, коли перед собою я побачив 
звичайного 30-сантиметрового харіуса! 
Звідки ж у нього взялося стільки сили? 
Ми посміялися, відпустили рибу і продо-
вжили мандрівку по річці. 

За кілька тижнів у ті ж краї я подався 
з Максом – одним з найбільших фана-
тів нахлисту у Львові. Перед поїздкою 
ми нав’язали нових мух, хоч їх, чесно 
кажучи, вже не було куди складати. 
Їхали з надією потрапити на чисту воду 
і дуже засмутилися, коли побачили пе-
ред собою суцільний «мутняк». Втратив-
ши кілька годин на спроби виманити з 
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нього бодай щось, ми подалися на іншу 
річку. Буває ж таке: вода у ній була по-
вністю чиста! Але дорогоцінний час було 
втрачено, тож особливого ентузіазму не 
спостерігалося. 

Ми стали на крутому березі і милува-
лися красивою річкою. За мить скельця 
наших поляризаційних окулярів направи-
лися в точку, де щось блиснуло. Потім 
– ще один такий відблиск, і ще один. 
Дуже велика риба плавала просто у нас 
під носом. Але ми розуміли, що шансів 
на те, аби зловити підуста (а це був саме 
він) практично нема. Це дуже специфіч-
на риба, яка вкрай рідко частується на-
хлистовими мухами. Підуст (так цю рибу 
називають в Карпатах) супроводжував 
нас угору по течії, але не ловився. В 
результаті ми з Максом задовольнили-
ся невеличкими голавликами. Звісно, 
дуже швидко знайшли і причину слаб-
кого кльову – у горах почало гриміти і 
блискати…

 
у царстві гольяна

Кінець літа видався сухим – річки в 
горах катастрофічно обміліли. Але хіба 
може це зупинити «нахлистову» душу? 
Разом зі співробітником Юрою ми вирі-
шили провести вік-енд на Франківщині 
і, якщо вийде, завітати на сонячне За-
карпаття. У суботу зранку виїхали автів-
кою зі Львова і за дві години вийшли 
подивитися на Свічу – красиву гірську 
річку. Води у ній не бракувало, єдина 
проблема, що була вона геть каламут-
на. І це при тому, що дощів не було. Як 
пояснили місцеві рибалки, уся справа 
в тому, що через Свічу перевозять (чи-
тай «крадуть») деревину. Від постійного 
контакту з колесами вантажівок річка 
просто не встигає очиститися. У будь-
якому випадку нашим кінцевим пунк-
том була не Свіча, а інша річка, яка в 

неї впадає. За півгодини ми доїхали до 
одного з перевалів та поселилися в го-
телі. Річка, яка нас цікавила, була чи-
стою, але дуже мілкою. Перед виходом 
на рибалку зробив кілька контрольних 
дзвінків до товаришів, які вже бували у 
цих місцях. На жаль, втішної інформа-
ції не отримав – одні казали, що краще 
ловити не у верхів’ї, а набагато нижче, 
інші пророкували нашестя гол’яна, мов-
ляв, я потрапив у самісіньке царство 
цієї риби. Бздерки (місцева назва) тут 
справді море. З кожної ямки, де я спо-
дівався знайти форель чи харіуса, у 
підсумку витягав то одного, а то й два 
гольяна. Практично за три години пере-
лопатив усі свої флай-бокси, але бздер-
ка чіплялася навіть за найбільші німфи. 
Врешті-решт я підійшов до великої ями. 
«Перспективне» місце… Над водою рос-
те верба, течії майже нема – схоже, ніби 
я потрапив на звичайну рівнинну річку. 

«О, якщо не форель, то хоч карася по-
ловлю. Були б ще хробаки», – цинічно 
сказав вголос. Але німфи все ж опус-
тилися у воду. Не здивувало мене й те, 
що індикатор затримався – було б див-
но, якби я не витягнув гольяна і звідси. 
Але на гачку був не гольян, а 5-санти-
метровий харіус. Швидко відпустивши 
малюка у воду, я відійшов подалі від 
води. «Якщо тут є малий харіус, значить 
має бути і великий. Це ж логічно: води 
нема, тож риба перемістилася у глибо-
кі ями, і їй байдуже, що місце не над-
то привабливе», – з такими думками я 
підкрався до ями і навприсядки закинув 
німфи. Є! Різкий ривок і величезний (як 
на таку дрібну річку) харіус намагається 
звільнитися від гачка. Це зробити йому 
вдається, але з моєю допомогою. Після 
фото на пам’ять відпускаю рибу у воду і 
знову ховаюся подалі. Якщо тут є один 
– мають бути й інші! За п’ять хвилин по-

> Мухи в голові > 

44 рибалка • захоплення



вторюю усе і витягаю на каміння ще 
одного пирика, трохи меншого. Даю ямі 
трохи перепочити від мене – шукаю схо-
жі місця, але їх, очевидно, нема. Десь 
за годину повертаюся, але вже нічого не 
вдається зловити, окрім дрібноти. Риба-
лити далі вже не хочеться – пора йти до 
готелю і готувати шашлики. 

харіуси, вечеряти!
Переночувавши у дерев’яному готелі, 

в якому пахне свіжою сосною, уранці 
вирішуємо таки поїхати на Закарпаття і 
половити на одній з найближчих річок. 
Ми переїхали перевал і почали спуска-
тися в долину. Наш товариш, відомий 
український тележурналіст Омелян 
Ощудляк, у цих місцях бував не раз. Він 
якраз розповідав про особливості на-
вколишніх сіл. В одному, за його слова-
ми, народжуються лише близнята. А в 
іншому замість корів вирощують тільки 

буйволів. Ми їхали повз міленьку річеч-
ку, яка ліниво поблискувала на сонці, і 
шукали, де б зупинитися. Нарешті до-
бралися до курортного містечка, в яко-
му живе Міша, – досить досвідчений 
нахлистовик. З ним ми познайомилися 
на одному з семінарів, який кілька ро-
ків тому відбувався в Карпатах. Після 
цього, правда, не спілкувалися. Я теле-
фонував йому ще в суботу з метою ді-
знатися про стан річки, але поговорити 
не вдалося. Врешті Міша таки вийшов 
на зв’язок і за кілька хвилин під’їхав до 
нас, запропонувавши відвезти «туди, де 
ловиться». Справа в тому, що до його 
приїзду я намагався виманити харіуса 
без знань про його поведінку в цьому ре-
гіоні. Зловити нічого не вдалося – Міша 
пояснив це тим, що трохи раніше по ріці 
пройшлися місцеві рибалки, які навіть 
не думають відпускати рибу, незалежно 
від її розміру та цінності. Колись сюди 

запливав лосось – мається на увазі ду-
найський таймень, або головатиця. Але 
люди винищили цю рибу до такої міри, 
що свідомим інспекторам під час не-
ресту доводиться буквально ночувати в 
місцях ікрометання, щоб лосося не про-
штрикнули острогою. «Я вже шкодую, 
що показав кільком знайомим основи 
нахлисту. Вони забирають рибу. А ти, як 
я бачу, ходиш без корзинки», – ці слова 
прозвучали як комплімент. Мабуть саме 
тому Міша і завіз туди, де ловить сам, 
а ще поділився своїми мухами, які дуже 
відрізнялися від наших. Ріка у цьому міс-
ці дуже красива, можна навіть сказати, 
що вона весела. «Є вихід!», – крикнув 
Міша. «У мене також, але дуже обе-
режний», – відповів я після того, як ха-
ріус виплив до мушки, скубнув її за хвіст 
і щез. Інтуїція натякала на те, що риба 
мене бачить, тож я спробував ловити 
класичним апстрімом. Руки буквально 
тремтіли від напруження, але волосінь 
акуратно лягла на воду і вже за мить на-
тягнулася, як струна. Жирний харіус міц-
но вхопив малесеньку мушку і борсався 
у різні боки аж поки не опинився на бе-
резі. Невдовзі схожий красень вийшов 
на мушку мого нового товариша. Сонце 
потрохи сідало за гори, отже риба все 
активніше пильнувала за поверхнею 
води, щоб як слід повечеряти. Одного 
за одним ми витягували річкових красе-
нів. Міша –справжній професіонал: він 
відпускає рибу, не витягуючи її з води. 
Мені ж поки такі «фінти» не вдаються. 
Мушу брати харіуса в руку, щоб звільни-
ти від гачка. У цьому районі річка дуже 
гарна – вона крутиться, шумить, манить 
перекатами та ямами. Шкода тільки, 
що часу залишається обмаль – стає 
вже зовсім темно, тож ми змушені па-
кувати речі і прощатися. 

Ростислав Ящишин

> Мухи в голові 
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кЕрлінг:  
тЕртяМ і кАтАнняМ.  
стрАшний сон доМогосподАрок

Знаєте анекдот про повію, яка під час відпуст-
ки дає відкоша ласим до курортних романів слю-
сарям? «Уявіть, приїжджаєте ви на море відпочити 
від роботи, – втомлено пояснює вона, – а навколо 
– станки, станки, станки…» Точно таке саме мала 
б відчувати домогосподарка, яка, утікаючи від до-
машньої рутини в телевізор, де показують Олімпіа-
ду, замість фігурного катання натрапила на керлінг. 
Один чолов’яга штовхає по льоду якусь каменюку, 

а інші агресивно шкробають перед нею швабрами. 
Емоції на межі, всі як на голках, коментатор над-
ривається, глядачі п’ють валідол, медалі чекають 
на власників… «І тут підлоги драять! Та що ж то 
таке робиться, людоньки, нема спасу!», – у відчаї 
сказала б домогосподарка, плюнула і перемкнула 
б телевізор на щось нормальніше. На новий фільм 
режисерки Оксани Байрак «Горкій плод страсті», 
наприклад. Ну а чому ні?
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> кЕрлінг: тЕртяМ і кАтАнняМ > 

Ми, звісно, хоч і не настільки пристрасні, та все одно ма-
ємо слабинку. Мало хто володіє чорним поясом з сили волі 
настільки, щоб під час перемикання каналів не зависнути на 
керлінгу, намагаючись зрозуміти, що там і до чого. На щас-
тя, у вас є ми. І зараз вам без зайвих слів все пояснимо.1

від Європи до Антарктики
За неперевіреними даними, історія олімпійського кер-

лінгу лине своїм корінням у Стародавню Грецію. Під час 
тотального прибирання до сатурналій, весталки одного із 
центральних афінських супермаркетів, добряче «причас-
тившись» перед вихідними, штовхали швабрами по мокрій 
підлозі відра з водою, намагаючись перевернути їх на колег. 
Греки, ласі до розваг та видовищ, обступили бабів і азарт-
но спостерігали за дійством. Частина глядачів настільки за-
хопилась побаченим, що в головах їм замакітрилось, вони 
почали палити фаєри, матюкатись, битися з поліцією, пе-
ревертати автівки, творити масові безпорядки та погроми 
і вимагати відставки уряду. Після цього їх запроторили до 
місцевого кульпаркова, а голова міськради, вибачившись 
перед своїми європейськими колегами, заборонив вестал-
кам займатись дурницями, виписав по догані і перевів на 
кухню пильнувати за газовими плитами.

Пройшли століття, всі забули про стародавню гру, однак в 
серцях залишилась тяга до перетворення процесу прибиран-
ня на щось веселіше. Історики спорту стверджують, що заро-
дження керлінгу («Відродження», тлумки, «відродження»!) від-
булося на теренах Шотландії у середньовіччі. При дослідженні 
дна всохлого ставка у шотландському містечку Данблан, асе-
нізатори знайшли кістяк невідомого науці звіра з проламаним 
черепом. З черепа стирчав камінь для керлінгу з вибитою на 
ньому датою «1511». Кістки викинули, а камінь поставили в 
музей. Ось вам інші, не менш видатні події, що трапились у 
той вікопомний рік, коли невідомий майстер у спідниці вите-
сав кулю для гри: на іншому кінці світу Дієґо Веласкес розпо-
чав завоювання Куби і став губернатором; в провінції Цзянсі 
почалося селянське повстання; до Колумбії привезли перших 
рабів. А 20-літній англійський король Генріх VIII з намовляння 
канцлера, кардинала Томаса Волсі, укладає з Фердинандом 
ІІ Арагонським Вестмінстерський договір про спільні дії проти 
Франції і розводить справжній гармидер.

Повертаючись до керлінгу, слід зауважити, що перша 
письмова згадка про схожу гру датується 1541 роком і 
знаходиться неподалік – в шотландському абатстві Пейслі. 
Якраз тоді помирає Парацельс, Ернандо де Сото відкриває 
Міссісіпі, а Генріх VIII, після ламання дров у Франції та у 
себе вдома, оголошує себе королем Ірландії і розпочинає 
«доїти» місцевих феодалів, забираючи собі землі кланів. 

Через 24 роки фламандський живописець Пітер Брейгель 
Мужицький, який на старість теж полюбляв «поганяти кулі», 
увіковічнив гравців у керлінг відразу на двох своїх зимових 
пейзажах. Хоча існує і альтернативна думка, що на полотнах 
чолов’яги обступили не кулі для керлінгу, а апетитних куріпок. 
Це, втім, не скасовує того факту, що в «малий льодовиковий 
період» знуджені селяни вигадували і не такі способи розва-
житись. Але про це якось іншим разом, якщо захочете. При 
нагоді. Ближче до Дня Святого Валентина. Нас же діти чита-
ють! Чи ні, не читають? Надішліть свої думки про це на нашу 
абонентську скриньку і спробуйте щось файне виграти, ага.

Так от, зі Старого Світу гра перекочувала на інші конти-
ненти і стала надзвичайно популярною не лише у сніжних 
країнах, як-от Канада чи північ США, але і у Австралії та Но-
вій Зеландії. У свою чергу, антарктичні пінгвіни, мозок яких 
не настільки досконалий (як у людей), щоб вигадати гранітну 
кулю з ручкою, вимушені грати у керлінг собою, ковзаючи на 
животах по втрамбованому снігу, чим дуже дратують білих 
альбатросів і неабияк розважають гагарок, які, втім, і без 
того постійно гигочуть.

1 – Стосовно зайвих слів – нагле перебільшення з боку автора. Так, йому дуже соромно2.
2 – Брехня.
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роки засвітитись у телевізорі, але і 
мінус 15 тисяч доларів. До такого на-
бору входить сама гранітна каменюка 
із металевою ручкою, а також спеці-
альна щітка для тертя льоду. 

Для керлінгу існують ще й спеціальні 
черевики з різними підошвами. Одна з 
них слизька і покрита тефлоном, тому 
працює як педаль газу. Інша, відповід-
но, виконує роль гальм, і не ковзає. 
Окрім «снаряду», мештів та щітки біль-
ше нічого й не треба. Ну а що ж ви 
хочете: он для гольфу потрібні всього 
лише ключка, кепка і раб, а все одно 
він вважається дуже дорогою забавою 
для заможних. 

Для нормальної аматорської гри міні-
мальні витрати сягатимуть 500 доларів: 
від трьох сотень за каменюку, від 40 до 
100 доларів за щітку і ще щонайменше 
20 доларів за «лижну» насадку на чере-
вик. Звісно, можна зекономити. Замість 
спеціальних черевиків натягувати на свої 
«трактори» звичайні лікарняні бахіли, 
особливо не заморочуватись із вибиран-
ням щітки-швабри, а трасу прокладати 
десь в Парку культури. Та на каменюку 
все одно доведеться викластись, адже 
абияка не підійде. Наприклад, львівська 
бруківка з кучугури на Личаківській, до 
глянцю стесана колесами автомобілів, 
лише подряпала лакований редакцій-
ний паркет і викликала страшного духа 
помсти та ненависті, що матеріалізував-
ся у вигляді сусідів знизу.

«Правильний» камінь для керлінгу 
виготовлений із шліфованого грані-
ту, має циліндричну форму із заокру-
гленими кантами. На горі у нього – 
спеціальна ручка. Офіційні правила 
передбачають, що камінь не може ва-
жити більше 19,96 кг, мати довжину 
окружності понад 91,44 см та висоту 
11,43 см.

> кЕрлінг: тЕртяМ і кАтАнняМ > 

З 1998 року гра з’явилась у програмі 
Олімпійських ігор в Нагано. А через 8 
років, побачивши увесь ажіотаж довко-
ла дивної гри, МОК вирішив «під шумок» 
ретроспективно легалізувати змагання 
з керлінгу 1924 року, які відбувались під 
час Міжнародного спортивного тижня, 
та показовий матч між американцями 
та канадійцями, що мав місце на Олімпі-
аді-32, визнавши їх офіційними.

Історія назви гри не менш заплутана, 
аніж увесь цей текст. Якщо ви гадаєте, 
що назва гри – від англійського слова 
«curl» (завитки, крутіння), то помиляє-
тесь. Вперше слово «керлінг» з’явилось 
на сторінках поеми шотландця Генрі 
Адамсона ще у XVII столітті. Шотланд-
ське слово «curr» означає рик, гарчан-
ня. Воно й логічно: спробуйте посувати 
гранітною каменюкою – самі почуєте. 
Більше того, у глухих гуцульських селах 
Шотландії керлінг досі називають «грою 
в каменюки, що гарчать».

уніформа зі щітками
Все, досить слів, тепер не відволі-

каємось, а хутко беремо лінійку, фло-
мастери і вйо на «льоди»! 

Для керлінгу необхідно мати пря-
мокутну льодову ділянку завширшки 
4,32 метра і завдовжки 44,5 метри 
(дуже, дуже важливо дотримуватись 
саме таких розмірів). На одному кін-
ці такої доріжки вкопана невелика 
підпорка, аби гравець мав від чого 
відштовхуватись. На іншому – нама-
льована мішень, так званий «дім», 
діаметром 3,66 метра. Власне, усі 
намагаються влучити у центр «дому», 
означений точкою «ті». 

Повний олімпійський сет для гри 
додає власникам не лише плюс 100 
очок до шарму, 20% до удачі та до-
даткову можливість раз на чотири 
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як то робиться
У керлінг зазвичай грають дві ко-

манди по 4 особи. У кожну команду 
входять капітан (скіп), який усіма за-
правляє, віце-капітан (віце-скіп) та всі 
решта. 

Сама гра складається із ендів – пе-
ріодів, кількість яких варіюється від 8 
до 10. Кожен гравець має по 2 кидки, 
отож за один енд відбувається 16 вки-
дань – по 8 від кожної команди.

Спочатку камені по черзі вкидають 
«рядові», за ними – віце-скіпи, а завер-
шають вкидання самі скіпи. Для пра-
вильного кидка гравці однією ногою 
впираються у спеціальну підпорку, а 
іншою, зігнутою в коліні, ковзають по 
льоду. В потрібний момент камінь від-
пускається, і той плавно вирушає до 
«дому». 

Отут до справи беруться троє ін-
ших. Вони енергійно «свіпують»: роз-
тирають щітками лід на шляху каменя, 
аби той у потрібних місцях трішки під-
танув. Таким чином вони впливають 
на швидкість і траєкторію проходжен-
ня каменя. Основне завдання – штов-
хнути, а згодом і відкоригувати рух ка-
меня таким чином, щоб він зупинився 
якомога ближче до центру «дому», за 
можливості розштовхавши чи вибив-
ши з нього камені суперників.

Камінь вибуває з гри, якщо він пе-
рекинеться догори дриґом, зупиниться 
дорогою до «дому», а також вилетить 
або бодай торкнеться меж доріжки.

За правилами на все про все даєть-
ся 73 хвилини. Після розіграшу усіх 16 
кидків, команди наливають собі «по 
п’ятдесят» і беруться за підрахунок 

очок. Їх отримують лише переможці – 
та команда, камінь якої потрапив мак-
симально близько до центру «дому». 
За кожен камінь, який опинився в 
«домі» ближче до центру, аніж камінь 
суперників, вони дістають по очку. 

Звісно, бувають і нічиї. Це тоді, коли 
жоден камінь не залишився в «домі», 
або відстані каменюк суперників до 
центру дому є однаковими. Гравцям 
в такому випадку нічого не зарахову-
ється. Якщо ж нічия трапилась після 
підрахунку усіх ендів, влаштовують 
«екстра-енд» – додатковий розіграш 
каменів. 

де пограти?
Для тих, хто хоче пограти в керлінг 

у Львові, альтернативою Парку культу-
ри може бути лише Стрийський парк. 
Або будь-який інший парк чи безлюдна 
слизька вулиця. Адже у Львові просто 
немає жодного облаштованого закут-
ка для занять цим видом спорту. Вза-
галі, в Україні є лише одне місце, де 
можна «поштовхати каменюки». Це 
ТРЦ «Дрім-Таун» на Оболоні в Києві. 
Ціни співмірні із столичним боулінгом: 
від 200 до 600 гривень залежно від 
віку гравців та днів тижня. 

Якщо ж вам не хочеться пертись 
чортзна-куди в бік Азії чи продиратись 
крізь мовний столичний бар’єр, може-
те вирушити до Польщі. Там керлінг 
впевнено здобуває позиції. Якщо у 
всій Україні є лише кілька керлінгових 
клубів, та й ті складаються з киян, то 
поляки наплодили таких вже близько 
двох десятків. Можете вирушити в го-
тель «Никифор», що в Криниці, або на 
ковзанки Варшави, Білостока, Глівіц 
чи Торуня. 

Василь Крехівський

> кЕрлінг: тЕртяМ і кАтАнняМ 
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відпочинок
стор. 50-69 >

Із чого почати вступ до розділу «Відпочинок» у но-
вому році як не з окреслення напрямків майбутніх по-
дорожей? Для завзятих туристів, які не звикли ходити 
затоптаними стежками, британський портал The Lonely 
Planet визначив найцікавіші для туризму у 2012 році 
регіони, обрав країни і навіть склав рейтинг. Чому б і 
нам не прислухатись до порад знавців, експертів й від-
даних прихильників туризму та не обрати для відпустки 
одну (а може навіть кілька) з перелічених країн. Тим 
більше, що напевно кожен знайде щось для себе: у 
списку є як звичні і відомі нам європейські країни, які 
знаходяться не так далеко, так і віддалені та дійсно 
екзотичні.

Отож, починаємо:

1. уганда
«Ти не знаєш такої країни!», – так свого часу мені, як і багатьом 

іншим, на запитання «Ти звідки?» відповів знайомий угандець. Справді, 
далеко не всі чули хоча б назву цієї країни, а ще менше людей знають, 
що знаходиться вона у Африці, Східній Африці. 

І дійсно, напевно кожен з 32-х з гаком мільйонів жителів країни 
щиро здивувався такій честі – першому місцю у рейтингу найцікавіших 
для туризму країн. А «виборола» Уганда першість, мабуть, завдяки сво-
їм національним паркам (їх тут аж 10), вони – гордість країни і її найви-
значніші місця. Один з них – Національний парк Королеви Єлизавети – є 
першим у світі природним національним парком. Великий інтерес ви-
кликає Ліс Бвінді (Bwindy Forest) – територія, де живуть гірські горили. 
Справжні чоловіки неодмінно знайдуть в Уганді своє заняття до душі: 
для рибалок є озера, для альпіністів – гори, якщо хочете ще більше 

Національні парки Уганди
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адреналіну – підійде рафтинг по Нілу. Цікавить цивілізація – вам у сто-
лицю країни, місто Кампалу. 

«Уганда – перлина Африки», – так назвав її Вінстон Черчилль. І, 
мабуть, це правда.

2. М’янма
На другому місці теж маловідома нам країна – М’янма. Знаходить-

ся вона не в Африці, як лідер рейтингу, а на південному сході Азії та 
межує з Індією, Китаєм, Лаосом і Таїландом й омивається водами Бен-
гальської затоки. М’янма приваблює відвідувачів як пляжами (окремі 
з них, як-от Нгапалі, визнані одними з найчистіших у світі), так і роз-
киданою по всій території країни незліченною кількістю пам’яток архі-
тектури буддистської культури. Охочі до активного відпочинку туристи 
можуть зайнятися дайвінгом (найкращий час тут для цього з листопада 

до квітня), рафтингом, екскурсіями національними парками, а також 
відвідати копальні в містечку Могок, де добувають дорогоцінне каміння 
(проте, якщо така атракція вас зацікавить, то треба завчасу отримати 
дозвіл влади країни на відвідини цих місць).

3. україна 
Бронзу в британському рейтингу найцікавіших для туризму країн 

отримала Україна! Несподіваний вибір і дуже приємний для нас сюрп-
риз, який ми б оцінили навіть не бронзою, а (з огляду на потребу країни 
в позитивному іміджі за кордоном та, звісно, грошових надходженнях 
від туризму) справжнім золотом. Про «лани широкополі, і Дніпро, і кру-
чі…» розповідати не будемо, – кожен свідомий громадянин знає чим 
має пишатися – а просто щиро потішимося за Україну, подумки подяку-
ємо компанії The Lonely Planet і йдемо далі.

Баган – стародавнє місто та столиця однойменного царства у М’янмі Українські лани 
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4. йорданія
Петра першою спадає на думку, коли ми чуємо назву країни. Так, 

звісно, вона була і залишається найдорогоціннішим діамантом у короні 
Йорданії, проте спеціалісти порталу пропонують звернути увагу і на інші 
видатні місця. Наприклад, Джераш – давнє місто, друге за відвідува-
ністю після Петри місце у країні. Воно сотні років було схованим під 
тоннами піску (розкопки почалися близько 70 років тому) і тому добре 
збереглося, завдяки чому вважається найкраще вцілілим провінційним 
римським містом у світі. На особливу увагу заслуговує пустеля Ваді-Рум, 
відома також як Місячна долина. Вона є унікальною завдяки своїми 
рудуватим, рожевим, червоним та темно-бордовим гранітним скелям, 
які створюють неповторний ландшафт і не раз слугували голлівудським 
режисерам як знімальний майданчик, коли потрібно було відтворити 
пейзаж, наприклад, Марса.

5. данія
Країна з найвищими цінами та найбільшим ВВП у розрахунку на 

одного жителя приваблює туристів своїми мальовничими містами, міс-
течками і селами, численними замками та пам’ятками архітектури, а 
також своєю природою. І як же не відвідати Копенгаген! Канали, пі-
шохідні вулички, широкі проспекти, собори, музеї та палаци – про це 
говорить чи не кожен путівник. 

А ми хочемо звернути увагу на Вільне місто Християнія – частково 
самокеровану «державу всередині держави», розташовану на тери-
торії Копенгагена. Це особливий квартал міста, у який є тільки два 
входи. Виник він 1971 року, коли група хіпі незаконно вселилася у 
покинуті казарми в Копенгагені. У «місті» постійно проживає близь-
ко 1000 осіб, тут є готелі, ресторани, кафе, магазини та середня 
школа. 

Руїни міста Джераш у Йорданії Набережна Копенгагена
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6. бутан
Дуже специфічна (і недешева) для туризму країна. Історія турис-

тичної галузі розпочалась тут у 1974 році, а до того у країну можна 
було потрапити лише за особистим запрошенням короля чи короле-
ви. Бутан відритий для відвідувачів, проте є ряд особливостей туризму 
у цій країні: по-перше, щоб обмежити кількість туристів, які можуть 
нанести шкоду недоторканій природі країни, перевага надається 
лише туризму найвищого рівня. По-друге, туристичні маршрути тут 
строго регламентовані – самостійно подорожувати вам не вдасться. 
По-третє, усі туристи повиннні платити мито за кожен день перебуван-
ня в країні. Це все робить відвідини Бутану недешевими, проте країна 
має чим похвалитися! 

Для туристів, за сприяння уряду, обладнуються стежки, на яких 
підтримується необхідна інфраструктура – хатини для ночівлі, супровід 

туристів з кіньми і яками, що робить огляд історичних та природних 
пам’яток країни максимально зручним та комфортним.

7. куба
Острів Свободи має дуже багато варіантів для різноманітного відпо-

чинку на будь-який смак: біосферні заповідники Сьєрра-дель-Росаріо і 
Гуанакабібес; заповідник Сан-Феліпе і морський парк Пунта-Франсес; 
природні парки Бахіана-де-Наранхо, Ла-Менсура і Баконао; національ-
ний парк Сьєрра-Маестра і парк «Олександр Гумбольдт»; заповідники 
Ель-Кабо, Купелль; історико-культурні пам’ятки у Гавані, Матанзасі, 
Сьєнфуеґосі, Сантьяго-де-Куба. Проте, ми радимо Кубу для безтурбо-
тного відпочинку на прекрасних піщаних пляжах та частування найкра-
щим у світі мохіто. А якщо надоїсть лежати на сонці – можна зайнятися 
дайвінгом чи іншими активними видами відпочинку на воді.

Бутан. Монастир Тактшанг, відомий також як «Гніздо тигра» Будівля Капітолію в Гавані
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8. нова каледонія
Ця група островів, розташованих у південно-західній частині Тихо-

го океану, є одним із оазисів Океанії. Країна знаходиться під владою 
Франції, і тому, на відміну від сусідніх держав, європейська культура тут 
домінує над культурою аборигенів. А пропонує Нова Каледонія турис-
там гори та плоскогір’я, покриті вологими тропічними лісами, густі ман-
грові зарості та недоторкані піщані пляжі, неймовірної краси коралові 
рифи, якими оточені острови, величні водоспади та вапнякові печери. 
Цікавими вам можуть бути полювання на оленів чи прогулянки на яхті 
з годуванням акул.

9. тайвань
Цей острів-держава знаходиться у південній частині Східної Азії, 150 

км на схід від континентального Китаю. Центр туризму Тайваню – сто-
лиця Тайбей, з вельми цікавим старим містом та численними храмови-
ми комплексами. Дуже цікавий для відвідин Національний палацовий 
музей, де зібрана найбільша в світі колекція творів китайського мис-
тецтва.

Чому тут слід побувати саме у 2012? Експерти The Lonely Planet 
звертають увагу на те, що Тайванем найкраще подорожувати на вело-

сипеді, і саме в 2012 році тут відкриються (чи вже навіть частково від-
криті) тисячі кілометрів велосипедних доріг, включно з двома маршру-
тами довкола острова та іншими проектами для розвитку велосипедної 
інфраструктури.

10. швейцарія
І знову Європа. Неперевершена Швейцарія. Про зимові принади як-

от прекрасні гірські схили, що готові задовольнити смаки навіть най-
вибагливіших лижників та сноубордистів писати не будемо. Нагадаємо 
лише, що два курорти цієї країни (Саас Фе та Цермат) увійшли в список 
найкращих на 2012 рік – про це ми писали минулого разу. Окрім цього, 
у Швейцарії можна займатися пішим туризмом, альпінізмом, плане-
ризмом та дельтапланеризмом, вітрильним спортом, віндсерфінгом, 
водними лижами, рафтингом та греблею на каное. 

Ось таким маршрутом пропонують мандрувати нам британці. Не ба-
чимо причин не дослухатись їхніх порад, коли є бажання та змога. А ми 
ж, якщо ви вірите у кінець світу в грудні, бажаємо вам побачити, якщо 
не все, то принаймні якнайбільше!

Остап Процик

Лагуни Нової Каледонії Замок Шийон на березі Женевського озераПанорама Тайбею – столиці Тайваню

> тЕндЕнції
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Офіційно Андорра не входить до Шенген-зони, але че-
рез особливий політичний статус в’їхати до країни можна з 
Шенгенською візою. На жаль, власного аеропорту в країні 
немає, тож добиратися доведеться або з Барселони, яка 
знаходиться на відстані 225 км, або з Тулузи (180 км), або 
ж власним транспортом. 

В країні немає мит та акцизів, тобто Андорра – країна 
суцільного duty free. Ціни в магазинах вказані окремо для 
Андорри та ЄС. Рівень цін приємно вас здивує, наприклад, 
літрове віскі «Балантайнс» за 9 євро чи 0,7 літри «Ред 

Андорра – ця малесенька і ще донедавна нікому не відома 
країна – була створена Карлом Великим для захисту Франції 
від арабів. Держава знаходиться між Францією та Іспанією, 
і 35 км державної дороги можна проїхати за 45 хв. Сьогодні 
андоррці незалежні, розмовляють каталонською мовою та 
належать до Єврозони. З часів середньовіччя тут залиши-
лось 45 романських церков та багато стародавніх мостів. 
Країна має найвищі (після Швейцарії) гори та є найсонячні-
шим гірськолижним курортом Європи. Це і приваблює турис-
тів, яких щороку тут налічують близько 10 млн.

...у одній МАлЕнькій,  
АлЕ гордій крАїні
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Лейбл» за 11,90 євро. Правда, варто пам’ятати про об-
меження щодо вивозу певних товарів. Забрати зі собою 
можна лише 1 кг кави, 200 г чаю, 1,5 л міцнішого за 22 
градуси алкоголю, 3 л спиртного менше 22 градусів і 5 л 
столового вина. 

Національної кухні, як такої, в Андоррі немає. Більшість 
страв запозичені з каталонської та французької кухонь, з 
відбитком національних кулінарних традицій – андоррська 
кухня простіша і «домашніша». Найпопулярніша страва – 
«ла парилада» – гриль з різного м’яса (свинини, телятини, 

57екскурсія • відпочинок



> ...у одній МАлЕнькій, АлЕ гордій крАїні >

кролятини та індичатини) зі смаженою 
каталонською ковбасою бутифара 
та білою квасолею. Також популярні 
м’ясний піренейський суп – ескудела, 
овечий сир, кролик в томатному соусі 
«кунільо», смажене ягня, форель по-
андоррськи, качка-гриль з квасолею 
та яблуками, асорті з морепродуктів 
«марискада». Якісні місцеві ковбаса 
та бекон, які використовуються в ба-
гатьох рецептах, також подаються як 
самостійні страви з гарніром та спеці-
ями. 

Чек у середньостатистичному рес-
торані – 25 євро на особу (обід з трьох 
страв), проте можна пообідати і за 
10-12 євро в недорогому закладі. Як 
правило, обід у приватних місцевих 

ресторанах буде коштувати суттєво 
дешевше, ніж в ресторані при готелі. 

Лижний сезон відкривається в Ан-
доррі у грудні і триває до середини 
квітня. Температура повітря вночі міну-
сова, а вдень піднімається до +10°С. 
Однією із особливостей катання в Ан-
доррі є сніг в горах і обов’язково цвіт 
квітів внизу, в місті. 

В Андоррі є п’ять гірськолижних 
станцій: Раl, Аrinsal, Soldeu-El Tarter, 
Ordino, Pas de la Casa/Grau Roig. Всі 
вони є достатньо віддаленими одна від 
одної і не об’єднані єдиною системою 
підйомників, що ускладнює катання на 
всіх станціях протягом одного дня. Скі-
пас можна купити як універсальний, 
який діятиме на всіх станціях, так і на 

кожну окрему. Чи на дві. Абонементи 
є одно– та 6-денні. Наприклад, 6-ден-
ний скі-пас на 2 станції – Раl та Аrinsal 
– буде  коштувати 171 євро у високий 
сезон та 147 євро у низький. 

Загалом Андорра пропонує нам 
300 кілометрів трас, 106 підйом-
ників, пропускна здатність яких ста-
новить майже 133 тисячі людей на 
годину. Щороку кількість трас та 
підйомників збільшується. Спеціаліс-
ти стверджують, що піренейські тра-
си не поступаються альпійським, а 
часто є навіть кращими. В Андоррі, 
окрім звичайних, є траси для люби-
телів бігових лиж, траси для швид-
кісного спуску та слалому, траси для 
сноубордистів, велика ковзанка та 
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Для тих, хто шукає тиші та спокою 
після катання, підійдуть невеликі готелі 
в міні-поселеннях поряд із станціями. В 
цих пансіонатах є все необхідне, але ви 
зможете відгородити себе від шикар-
них готелів, ресторанів та нічних клубів. 

Для новачків ідеально підійде гір-
ськолижний курорт Енкамп, тут розта-
шовані дуже хороші школи.

Щоб зняти втому після денного ка-
тання, варто відвідати СПА-комплекс 
Калдеа. Його термальні води містять 
натрій, кремнезем, сірку та безліч мі-
кроелементів, які мають лікувальну дію, 
його вода освіжує та омолоджує шкіру. 
Кальдеа – одне із найгарячіших піре-
нейських джерел, нерозведена темпе-
ратура води якого ставить +68°С. При 

нічні траси. На всіх станціях є школи 
інструкторів, в тому числі й з росій-
ськомовним персоналом. 

Від будь-якого курорту до столиці 
не більше, ніж півгодини їзди. Добира-
тись можна або на готельному авто-
бусі, або ж рейсовому, інтервал руху 
якого 40 хв. Всі автобуси обладнанні 
багажниками для перевезення гір-
ськолижного спорядження.

Усі курорти по-своєму хороші. Зна-
ходяться вони на висоті від 1500 до 
2600 м. Найбільший курорт – Пас-
де-ла-Каса. Любителям добре погу-
ляти радять селитися тут. Нічні клуби 
та дискотеки не дадуть вам і думати 
про сон та аж надто здоровий спосіб 
життя. 

використанні, термальні води в нероз-
бавленому вигляді мають надзвичайну 
знеболювальну, протиалергійну дію. 
Кальдеа – СПА-комплекс площею по-
над 6 тис. м. кв., під скляним куполом 
якого розміщено більше десяти басей-
нів з температурою води +30 до +52°С. 
Крім того, до ваших послуг джакузі 
(яких тут налічують дуже багато: і тер-
мальні, і сірчані, і ароматизовані, є джа-
кузі на відкритому повітрі, джакузі для 
масажу тіла або окремо шиї чи ніг), са-
уни, бані, гідромасажі, спеціальні ван-
ночки для ніг, послуги масажів різних 
видів. Тригодинне перебування в цьому 
водному раї буде коштувати 35,5 євро 
з людини. 

Марія Івасюк
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хто нА 
новЕнького? 

Львів вже давно славиться кількіс-
тю та оригінальністю ресторанів, кафе, 
пабів, в яких мешканці та гості міста 
можуть покуштувати різноманітні сма-
колики. В попередніх випусках ми розпо-

відали вам про новинки в меню відомих 
усім закладів, а у цьому хотіли б розказа-
ти про нові ресторани та паби, які нещо-
давно святкували своє відкриття та вже 
чекають на вас, дорогі наші читачі.

новини  
рЕсторАнів

«золота гуса»
У проїзді Крива Липа відкрився пер-

ший у Львові пивний ресторан «Золо-
та гуса», якому неодмінно будуть раді 
справжні любителі цього напою. Тут 
можна скуштувати 8 сортів справжньо-
го бочкового пива. До нього смакувати-
ме розмаїття холодних та гарячих заку-
сок, які дивують насамперед не своєю 
кількістю, а цікавими назвами, на зра-
зок «Козячі думки», «Клюб інтелігенції», 
«Павлик і Вацьо», «Все йде чудово», 
«Кавалєрка» чи «Файні звичаї». Якщо 
відпочиваєте з друзями, то вам запро-
понують страви для компанії, які ще й 
за ціною будуть нижчими, ніж зазвичай. 

Акцент заклад все-таки ставить на 
м’ясо, але любителі риби знайдуть щось 
і для себе. З птиці тут є такі цікаві стра-
ви як «Коліжанка гусака» (філе гуски 
на грилі), гусячі стегна, приготовлені на 
грилі, під назвою «Локаль для гуски», 
смажені перепілки табака тощо. За сло-
вами працівників, у ресторані «Золота 
гуса» велику увагу приділяють не лише 
смаку, а і якості продуктів, з яких готу-
ються страви. 

Для любителів солодкого є десерти 
власного виробництва: від морозива 
до різноманітної і дуже смачної випічки. 
Прихильники алкогольних напоїв будуть 
задоволені – тут широкий вибір бренді.

В ресторані є три зали, в тому числі 
зал для некурців. Цінова політика за-
кладу здається прийнятною. Середній 
чек при замовленні їжі становить 100 
грн. До того ж, при демократичних ці-
нах, з ранку і до 18 години вечора на усі 
страви з меню ресторану діє додаткова 
знижка 10%, тож сюди можна прийти 
як посидіти з друзями за келихом пива, 
так і просто пообідати.

Якщо якість продуктів треба брати на 
віру, то  швидке та привітне обслугову-
вання – очевидний факт. Персонал тут 
справді навчений і помітно любить свою 
справу. При всьому переліченому вище 
так і кортить сказати: «Рекомендую!». 
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«царський рід» у львові
Для шанувальників справжньої гру-

зинської та вишуканої європейської 
кухні у Львові свято – відкрився фе-
шенебельний ресторан «Багратіоні», 
назва якого означає «царський рід». 
Годують тут справді по-царськи. І не 
тому, що мало б бути по-царськи до-
рого, ціни тут доступні і навіть можуть 
приємно здивувати: середній чек – при-
близно 120 грн. Річ в іншому. Тут го-
тують одразу два шеф-повари. Страви 
грузинської кухні роблять руки справж-
нього грузинського шефа, який свого 
часу готував для президента Грузії Ми-
хайла Саакашвілі. Та й весь персонал 
не тільки вдало підібраний, а й навче-
ний запрошеним спеціалістом з обслу-
говування. 

З грузинської кухні тут можна ску-
штувати страву з м’яса фазана, оле-

ня та кабана «Трофей царського по-
лювання», справжнє хачапурі і безліч 
інших національних страв. Звісно, за-
пити цю смакоту варто грузинським 
вином чи келихом одного з усіх наяв-
них видів шампанського «Багратіоні». 

Щодо інтер’єру, то над ним працю-
вав спеціально запрошений з Санкт-
Петербурга дизайнер Даллак’ян Ва-
грам, і результат його роботи справді 
помітний: у ресторані не тільки вишу-
кано, а й затишно. Тут не відтворені 
національні мотиви, акцент робився 
саме на фешенебельності ресторану, 
на його вишуканості. 

Розважають гостей щовечора музич-
ні колективи з Грузії, вдень музикант за 
білим роялем виконує класичні компо-
зиції. Ідеальне місце для того, щоб про-
сто відпочити і посмакувати стравами 
справжньої грузинської кухні. 

Strudel House
Для тих людей, котрі досі думають, 

що штрудель – це виключно солодкий 
десерт, з’явився прекрасний шанс розві-
яти цей міф, заглянувши до нового ка-
фе-ресторану Strudel House. Тут можна 
скуштувати більше десяти видів цієї стра-
ви, зокрема штруделі з м’ясом, рибою чи 
овочами. Це дійсно повноцінна унікальна 
страва, ні на що не схожа, скуштувавши 
яку гість точно не залишиться голодним, 
але і не об’їсться. Всього за 70 гривень 
можна замовити 2 види штруделів, бо-
кал вина і каву. Самі штруделі коштують 
від 18 до 30 гривень.

Практикується тут і «штрудель зі со-
бою» та ще й зі знижкою 20%. Можна 
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замовити собі декілька видів цих страв 
і посмакувати ними вдома з сім’єю. 

Окрім самих штруделів, у меню мож-
на обрати і смачні десерти, і салати. 
Кожна страва –справжній делікатес, 
приготовлений руками професійних 
кухарів, за роботою яких може поспо-
стерігати кожен – кухня знаходиться 
за склом, а не за таємними дверима, 
коли ніхто не бачить, що ж там відбу-
вається і як готується. Це, як мінімум, 
викликає довіру. 

Особливість самого місця в тому, 
що інтер’єр тут нагадує типовий за-
клад початку століття: розписи на сті-
нах, антикварний посуд – все вишука-
но і зі смаком. Музика тут виключно 
класична – Штраус і Моцарт. Це ство-
рює своєрідну дуже приємну атмосфе-
ру, тому його полюбляють і закохані 
пари, і сім’ї з дітьми. Тим більше, що 
тут не палять: місце для куріння облад-
нане на вулиці, тобто дим від цигарок 
відвідувачів з-за сусіднього столика не 
шкодить здоров’ю ваших дітей і не за-
важатиме вам насолодитись смаком 
страв.

Туристи, зокрема з Австрії, не оми-
нають ресторанчика і залишаються 
приємно враженими швидким обслу-
говуванням, вишуканим інтер’єром 
та смачними штруделями. Приємно, 
що тут приділяють увагу як якості об-
слуговування, так і усіляким дрібнич-
кам. Весь персонал розмовляє трьо-
ма іноземними мовами: російською, 
польською та англійською, тому для 
закордонних гостей мовний бар’єр не 
стане на заваді. Та й замовлення тут 
не доводиться чекати довше, аніж 5 
хвилин. Загалом все навколо в «Штру-
дель Хаусі» створено для того, щоб 
відвідувач залишився задоволеним і 
неодмінно повернувся сюди знову.

Еnglish pub Liverpool
На вулиці Куліша у Львові відкрився 

ще один паб – «Ліверпуль». Місце, яке 
ідеально підходить любителям пива 
та футболу: бочкового пива тут є аж 
9 видів, віскі – аж 80, а футбольний 
матч можна переглянути в одному з 
5-ти залів на будь-якому з 8 телевізо-
рів. Інтер’єр кожного із залів особли-
вий: королівський зал, зал присвяче-
ний славнозвісному гурту The Beatles, 
зал для некурців. Що стосується кух-
ні, то акцент тут ставлять на стейки, 
приготовлені на грилі. Рекомендують 
скуштувати страву «Особуко» (це го-
ляшка з баранини), а також яловичи-
ну-конфі, яку потрібно замовляти напе-
ред, оскільки готується вона протягом 
доби у вині і подається у соусі з нього 
ж. Дуже цікаво і неймовірно смачно. 
Повноцінна вечеря тут обійдеться в 
150-200 грн., бокал пива – від 20 грн. 

До того ж, тут постійно відбувають-
ся «алкогольні акції». Протягом січня, 
якщо клієнт замовить 5 бокалів пива, 
6-й отримає безкоштовно. Можна 

буде скуштувати і 7 видів кави з дода-
ванням рому, віскі, текіли тощо. 

Відкритий заклад і для любителів 
смачно пообідати: бізнес-ланчі подають 
з 12 до 15 год. і коштують вони 35 
гривень. Приємним для відвідувачів є 
і те, що працює заклад доволі допіз-
на: у вихідні до півночі, в будні дні – до 
23.00, у дні футболу буває ще довше. 

Нещодавно львів’ян порадували 
своїм відкриттям також «CENTRAL 
KING’S PUB» на вулиці Івана Фран-
ка, 9 та кафе «Три мітли» на площі 
Яворницього, 1. Заклад «Три мітли» 
відтворює атмосферу книг та фільмів 
про Гаррі Поттера, тому це справжнє 
свято для маленьких відвідувачів-при-
хильників славнозвісного чарівника.

Як бачимо, кінець осені-початок 
зими були багатими на відкриття но-
вих закладів. Для читачів «Егоїста» 
залишається тільки одне – обрати те, 
що буде ближче їм до душі, до кишені 
та до смаку. 

Зоряна Крачковська

> новини рЕсторАнів >
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 кутя у «празі»  
та «панській чарці»

Уже другий рік поспіль своїх від-
відувачів на Різдво годуватиме кутею 
ресторан «Прага» (вул. Гнатюка, 8). 
Оскільки зимові свята – це передов-
сім сімейний відпочинок, коли участь 
в масових гуляннях беруть і діти, рес-
торан оновив не лише бізнес-ланчі, а 
й свої кондитерські пропозиції. Тепер 
у кав’ярні «Праги» можна поласувати 
і солодкими варениками, і налисника-
ми, і круасанами з різноманітними на-
чинками, печивом та морозивом. 

Кутя, як комплімент від кухаря, 
також чекатиме на Різдво гостей рес-
торану «Панська чарка». Крім того, 
особливий подарунок – 15% знижка 
на замовлення для уродинника в день 
його народження та тиждень після 
свята. 

ярмарок  
у «гарматі»

Вгодити любителям сувенірів вирі-
шив і панорамний ресторан «Гармата» 
Citadel Inn (вул. Грабовського, 11). На 
зимові свята тут можна не тільки по-
їсти, а й придбати щось на пам’ять на 
ярмарці новорічно-різдвяних прикрас 
та сувенірів.

оновлений  
«кентавр»

У січні після ремонту відкриється 
оновлений «Кентавр» (пл. Ринок, 34). 
Наразі ресторатор Вардкес Арзуманян 
тримає у таємниці новий формат за-
кладу. Проте, як нам стало відомо, в 
оновленому «Кентаврі» буде виставле-
но унікальну колекцію меню, яка ко-
лись належала видатному французь-
кому гастроному та найвидатнішому 

ресторанному критикові ХХ ст. панові 
Курнонському (1872 – 1956) – за-
сновникові Гастрономічної Академії 
(1930). Колекція складається зі 100 
меню. Крім того, відомо, що у рестора-
ні відновлено настінний розпис худож-
ника Володмимира Патика, виконаний 
у 1971 році, а також справжнім зо-
лотом 999 проби покрите виноградне 
гроно при вході в «Кентавр». За сло-
вами ресторатора, раніше так робили 
усі заклади, що торгували вином, аби 
лозу було добре видно в темноті.

 Mons Pius  
запрошує на коляду

У січні своїх шанувальників також 
потішить кнайпа Mons Pius, в якій на 
70 відсотків оновиться меню. Рес-
торатор каже, що збирається трохи 
поекспериментувати з їжею, щоправ-

новини рЕсторАнів
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да, залишаючи при цьому принцип 
чесності. Також кнайпа запрошує до 
себе в гості колядників, адже досвід 
минулого року показав: гості кнайпи – 
львів’яни та туристи – з задоволенням 
долучаються до колядувань, які ство-
рюють додаткову атмосферу свята.

 випий каву –  
підвісь для іншого

Якщо гроші раптово закінчилися, 
а захотілося чогось гарячого, можна 
завітати до кав’ярні «Меделін» (пл. Ко-
ліївщини, 1), яка доєдналася до акції 
«Візьми, якщо хочеш. Віддай, якщо 
можеш». Віднедавна тут можна не 

лише замовити каву-чай-сік для себе, 
а й заплатити ще за один – тим самим 
пригостивши незнайомця або незна-
йомку, які, можливо, опинилися цього 
дня в скрутній ситуації. 

А «підвішене» пиво можна випити у 
Mons Pius, рівно як і «підвісити» галь-
бу для когось. З кількістю «запасів» 
можна ознайомитися з таблиці біля 
барної стійки. 

 ресторан удома від 
«ArtBody Coffee Club”

А якщо на вулиці зимно чи просто 
не настрій ходити засніженими ву-
лицями, повними спраглих видовищ 
витріщак, страви можна просто за-
мовити додому. Таку послугу пропонує 
«ArtBody Coffee Club” (вул. Дудаєва, 7), 
обіцяючи привезти  їжу з ресторану зі 
спеціального меню «страви на Виїзд». 
Замовити будь-яку страву можна за 
телефоном (096) 817-62-03 або на 
сайті у розділі «Замовити страву». Уся 
їжа привозиться у термо-контейнерах 
кур’єрами в будь-яку точку Львова. 
Кожна порція пакується окремо в од-
норазовий посуд. Оплата приймається 
готівкою після отримання замовлення.

P. S. «Егоїст» пропонує рестораторам 
ділитися новинами своїх ресторанів, 
аби Ваші гості могли дізнатися про них 
на наших шпальтах. Новини про онов-
лення меню, акції, спецільні пропозиції 
Ви можете надсилати на адресу редак-
ції egoist.lviv@gmail.com. Чекаємо!

Ольга Ігнатова

> новини рЕсторАнів
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Якщо вам будуть розповідати, що справжня «Крива-
ва мері» готується з текілою або з джином, що туди має 
йти не томатний сік, а томатна паста, чи що «Мері» – не 
«Мері» без соусів «Табаско», «Вустершир» і гілочки се-
лери – знайте, людина просто наслухалася барменських 
легенд. Насправді оригінальна «Кривава мері» – 
це таки просто горілка з томатним соком у про-
порції 50/50.

Саме таким зробив цей коктейль його автор 
– бармен Фернандо Петіо – в паризькому барі 
«Нью-Йорк» у 1920-х роках. Тоді французи не 
оцінили найпопулярніший у наш час винахід 
митця склянки і шейкера. Зоряна година для 
Петіо настала вже в Америці, у нью-йоркському 
барі «Кінг Кіл», куди в 1934 році перебрався сам 
Фернандо. Назву ж йому дав один із відвідувачів 
«Кінг Кіл»: в Чикаго був бар із назвою «Ківш крові» і 
його часто відвідувала чарівна дівчина Мері … 

Уже пізніше Фернандо Петіо, намагаючись зробити 
«Криваву Мері» більш популярною, почав її вдосконалю-
вати, додаючи в коктейль різні спеції й приправи. Неза-
баром класичний коктейль став містити в собі й сіль, і 
перець, і вустерський соус, і цедру лимона, і тертий хрін, 
і селеру… А послідовники Фернандо приготували «Пунш 
Кривава Мері» (додаються ще помідори черрі й сельтер-
ська вода), «Криваву Мері Артура» (з дрібно нарізаною 
цибулею і часником), «Алгонкінську Криваву Мері» (з 
соком половини лайма). Інші фанати робили «Мері» на 
основі джину і текіли, зрештою виникла й «Незаймана 
мері» – томатний сік із спеціями і соусами, але без алко-
голю. Ми ж пропонуємо рецепт офіційно визнаного на 
даний момент варіанту «КМ»: у неглибоке широке блюд-
це налийте лимонний сік. В іншому такому ж блюдці 
приготуйте суху суміш солі, меленого перцю (каєнського 
або чорного) і насіння кропу. Тепер послідовно занурте 
кожний келих верхнім краєм у лимонний сік і відразу 
додайте в суміш солі й спецій. У підготовлені в такий 
спосіб келихи покладіть кубики льоду (кількість – на ваш 
розсуд) і акуратно, щоб не пошкодити прикрашені краї, 
налийте в них коктейль, що складається з томатного 
соку, горілки, вустерського соусу, соусу «Табаско», ме-
леного перцю, звичайної солі й солі селерової, а також 
тертого хріну. Бажано, щоб горілки було трохи менше, 
ніж томатного соку або порівну. Для прикраси і щоб по-
мішувати напій, візьміть ще гілочку селери.

«кривАвА МЕрі»
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Джеймс мей. 
«Як посадити  
Аеробус А330  
та інші життєво  
важливі навики 
справжнього чоловіка».

Всьому тому, про що розповів в цій книзі ведучий 
знаменитої телепередачі про автомобілі TOP GEAR 
Джеймс Мей, вас повинен був би навчити тато. 
Якщо, звичайно, він би сам знав, як це зробити.

Тут усього дев’ять тем, зате вони не висвітлені біль-
ше ніде. Безумовно, шанси, що ви коли-небудь зіткне-
теся з обставинами, описаними в цій книзі, відверто 
кажучи, невеликі. Але краще б вам бути в курсі всіх 
цих непередбачуваних ситуацій. Одного разу аеробус 
А330 буде бовтатися без пілота десь над Атлантикою, 
і комусь треба буде його посадити. І посадити так, щоб 
не розквасити літак, самого себе та інших пасажирів. 
Адже життя – це лотерея, і, можливо, цим кимось бу-
дете ви. Але тільки якщо прочитаєте все це.  

Ця книга – не перше творіння Мея на екстремаль-
ну тематику. До того він видав кілька науково-попу-
лярних книг про техніку і низку DVD документальни-
ми фільмами. Для їх підготовки Мею доводилося йти 
на такі кроки, як політ на розвідувальному літаку U2 
чи участь у програмі підготовки астронавтів.

ДОВІДКА

Деніел Джеймс Мей – англій-
ський журналіст, відомий як один із 
співведучих телепередачі TopGear, 
спільно з Джеремі Кларксоном і 
Річардом Хамондом. Веде колонку, 
присвячену автомобілям, у газеті 

The Daily Telegraph. Через свій обе-
режний стиль водіння автомобіля 
отримав прізвисько «Капітан Рав-
лик» («англ. Captain Slow») в теле-
передачі TopGear. Що, проте, не 
перешкодило йому розігнати авто-

мобіль Bugatti Veyron до його мак-
симальної швидкості – 407 км/год.

Крім того, Мей разом із Дже-
ремі Кларксоном та ісландською 
командою підтримки були перши-
ми людьми, яким вдалося досягти 

північного магнітного полюса на 
автомобілі. За версією Кларксо-
на, Мей став першою людиною, 
яка поїхала на Північний полюс, не 
маючи найменшого бажання там 
побувати.
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Американська екранізація одноіменного роману 
письменника і журналіста Стіга Ларссона з трилогії 
«Міленіум». Уже самого цього достатньо, щоб ця стріч-
ка була одним із найбільш очікуваних фільмів наступно-
го року. Додайте ж до цього втілення режисера Девіда 
Фінчера («Гра», «Біцйцівський клуб» тощо), щоб розумі-
ти: це має бути класне чоловіче кіно. Не відстають від 
автора книги та режисера і виконавці головних ролей 

– останній герой Бондіани Деніел Крейг та Руні Мара, 
відома за ролями в «Жаху на Вулиці В’язів» і «Соціаль-
ній мережі». 

Сюжет. Журналіст (Деніел Крейг) разом з бісексу-
альною хакершою Лісбет Саландер (Руні Мара) розслі-
дує зникнення іншої дівчини, яку розшукують уже со-
рок років, і в процесі виявляє, що стародавній злочин 
має відношення до цілої серії ритуальних вбивств.

Січень 2012 не буде надто рясним з точки зору появи цікавих музич-
них альбомів.

Якщо казати про закордонних виконавців, то критики відзначають хіба 
що перший за вісім років альбом Леонарда Коена «Old Ideas», платівку 
електро-рокового дуету Big Pink «Future This» і дебютний диск молодої 
співачки Лани Дель Рей «Born To Die». Багато музичних критиків саме на 
Лану покладають великі надії як на нову поп-діву.

В Україні ж ще менш густо. З більш-менш помітних  проектів розро-
диться новинкою лише галицький дует «Dazzle Dreams». Їхня нова пла-
тівка потрапить на полиці музкрамниць наприкінці січня. «Ми розуміємо, 
що попереду новорічні свята, які розтягнуться не на один день і навряд 
чи хтось рах бодуна зможе сприйняти новинку належним чином. А так, 
числа 20-го всі прийдуть до тями, а тут – ОППА!», – говорить учасник 
«Dazzle Dreams» Дмитро Ципердюк.

«Дівчина з татуюванням Дракона»
Прем’єра 5 січня

музичні новинки січня
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цілком секретно
Носії даних тільки перші кілька років сво-

го існування є чимось унікальним і цінним. Та 
завдяки швидкій конкуренції і прогресу дуже 
швидко стають ненадійними та дешевими, 
як борщ. Особливо, коли на п’яти наступають 
новітні технології. Так стало з бобінами після 
з’яви магнітокасет, касети канули в Лету після 
того, як з’явились дискети, на зміну яким при-
йшли CD та DVD-диски, а ті перестали сприй-
матись як засіб зберігання та обміну інформа-
цією після настання ери «флешок». Вони вже 
зараз коштують копійки і безболісно губляться 
будь-де. Одним словом, перетворились на зви-
чайні витратні матеріали, яких не шкода. 

Інша справа, коли інформація справді важ-
лива. Такий цифровий накопичувач зберіга-
ється якнайнадійніше, бажано – у сейфі. А ще 
краще, якщо сейфом є сама «флешка». Як-от 
новий продукт компанії Crypteks.

Всередині носія інформація кодується 
256-бітною системою шифрування AES. Та 
мало того, що для доступу до інформації, яка 
зберігається на такій «флешці», треба ввести 
пароль в спеціальному софті, так ще й сам 
цифровий носій захований у дюралюмінієвий 
кожух з кодовим механізмом, як ото на вело-
сипедних замках. Лише після налаштування 
5 символів у правильній послідовності і на-
тисканням на кнопку з логотипом виробника, 
«флешка» вилазить назовні. 

Надійний корпус збереже інформацію на-
віть під час спецоперації у найекстремальніших 
умовах весняного Турківського району, а зручна 
форма допоможе заховати його будь-де, аби 
гуцульська контррозвідка не знайшла. Якщо ж 
ви вже відійшли від шпигунських справ, можете 

зробити своїм нащадкам прекрасний подарунок 
на 2100 рік. Намалюйте гарну карту, як це ро-
били пірати, і відішліть її «Укрпоштою» на свою 
ж адресу. Коли ваші пра-пра-правнуки отрима-
ють нарешті листа, вони вирушать у захоплюю-
чий квест, і їхні старання увінчаються віднайден-
ням практично вічної «флешки», яку ви, звісно 
ж, закопаєте у місці, позначеному хрестиком, 
перед тим, наприклад, записавши туди фільмів 
якихось. Хай знають, що колись вміли знімати 
якісні фільми, а не те, що у них там.

Ціна такого міні-сейфа варіюється залежно 
від конфігурації та у будь-якому разі буде со-

лідною. Зрештою, як і сама конфігурація. Так, 
швидкість запису становить 10 Мб/с, а зчи-
тування – 24 Мб/с. За $130 можна придбати 
Crypteks USB із пам’яттю на 8 Гб. Удвічі міст-
кіший пристрій коштує усього на 30 доларів 
більше. Про вартість відновлення пароля для 
забудькуватих власників компанія не повідо-
мляє. До речі, стерши до батарейки кнопки 
трьох калькуляторів і провівши тиждень без-
сонних ночей, ми підрахували, що кількість 
варіантів, доступних для введення у якості 
паролю, становить 14 348 907. Повірте, це 
дуже, дуже багато. 
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правильна відбивна 
Продовжуючи тему алюмінію, перене-

семось із таємного бункера на кухню, куди 
жінок, звісно, не пускаємо. Саме тут можна 
дати волю прекрасним поривам у приготуванні 
такого чоловічого корму як м’ясо. Аби поєдна-
ти приємне з приємним, можна використати 
алюмінієвий відбійний молоток у вигляді кас-
тета. Автори з назвою особливо не заморо-
чувались і охрестили мутанта без особливих 
викрутасів: Knuckle Pounder Meat Tenderizer.

Коштує такий адаптер між вулицею, що 
кишить небезпеками, та домашнім ситим 

стресом, м’ясо виходить особливо м’яким та 
ніжним.

Судячи з відгуків щасливих власників, у їх-
ньому раціоні з’явилось більше відбивних. Не 
відомо тільки, наскільки зручним такий при-
стрій виявиться в якості засобу самооборони. 
Хоча, з іншого боку, розгулювати із таким «де-
вайсом» ми б не радили. Адже як ви правиль-
но поясните правоохоронцю його призначення? 
«Це не те, що ви подумали, то для відбивання 
м’яса!», – звучить переконливо, але доволі дво-
значно. Так що краще ходити із спортивним ре-
манентом – битами чи ключками для крокету.

затишком просто мізер, якихось 80-100 гри-
вень. Кастет проектувався з максимальною 
зручністю для користувача, отож відбивати 
м’ясо цим пристроєм – одне задоволення. На 
протилежному кінці, замість звичних шипів – 
пласка поверхня з пірамідальними зубцями, 
як і у звичайного відбивного молотка.

Knuckle Pounder також позитивно впли-
ває на фантазію. Маєш нерви? Хочеш ко-
мусь натовкти пику? Під час приготування 
м’яса якось так само собою уявляється фізія 
начальника, суперника чи конкурента. Тому 
після важкого робочого дня, приправленого 
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Відтепер в електронних книжках буває ще й безкоштовний інтернет

Для продажу винаходу вони навіть створили 
компанію Light Light і вже успішно реалізовують 
своє дітище ціною 1000 євро за штучку. 

Лампи з тягою до левітації виконані у двох 
варіантах – циліндричному та конусному. І на-
звані на честь улюблених жіночих романів ав-
торів: «Силует» та «Затемнення». Однак це уся 
між ними відмінність. Решта конструкції та тех-
нічних характеристик – ідентичні. 

Літати лампу у повітрі змушує, звісно ж, лю-
бовна магія, яку слід регулярно поновлювати. 
Це ми вам кажемо на той випадок, якщо ще 
не придумали, що казати панянці в момент її 
оторопіння та захвату.

 А насправді у повітря її піднімає потужний 
електромагніт (оцього у жодному разі не ка-
жіть. Хай думає, що насправді ви не «ботан» 
якийсь, котрий знає такі немодні слова), виго-

> тЕндЕнції > 

літаюча лампа
Наступна зупинка – спальня. У ній, як за-

ведено, має бути якась «родзинка». А що ми 
можемо запропонувати кралі, що випадково 
завітала до нас на чайок, окрім як розкиданих 
по підлозі шкарпеток і різного мотлоху? Пра-
вильно, треба якийсь відволікаючий маневр. І 
ми його знайшли.

Що може бути чарівнішим, аніж лампа, яка 
левітує! Так, справді, верхня частина абажур-
ного конуса не торкається нічого, просто ви-
тає собі в повітрі на відстані 4 сантиметрів від 
найближчої площини. Через деякий час після 
придбання, вона, звісно, вас так сильно не 
шокуватиме, як перші півроку, а ось гостя з 
несподіванки таки оторопіє.

Авторами такого чуда із чудес є голландські 
дизайнери Гер Янсен та його дружина Ангела. 

товлений фірмою Crealev. Висота лампи – 62 
сантиметри. 

Світять вони не так сильно, як літають: 
світлодіоди видають «на-гора» 300 люксів. Це, 
якщо вірити «Вікіпедії», на 20 люксів менше за 
звичайне освітлення робочого кабінета, і десь 
таке саме, як захід Сонця на Венері. Але ж 
самі розумієте: для спальні більшого й не тре-
ба. До неї неодмінно вишикується черга із тих, 
хто бажатиме долучитись до чогось містичного, 
незвіданого і сяйливого. Єдиною небезпекою 
можуть стати реалії нашої господарки. Адже 
найменше «блимання» світла призведе до того, 
що чари зникнуть, карета перетвориться на 
гарбуз, а лампа впаде і розіб’ється. Тому, якщо 
ви міський голова, купіть якомога швидше цю 
штуку і зробіть щось із енергетиками: у нас по-
стійно зникає світло! 
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> тЕндЕнції 

котячий  
тренажер

Подбавши про збереження інформації, сит-
не зняття стресу та хороші емоції пасії, треба 
подбати і про кота. Якщо у вас його немає – 
теж не зле, а може навіть і краще. Але щоб 
уповні оцінити цей девайс, було б добре десь 
того кота зметикувати. Можете позичити у су-
сідки. Заодно і їй покажете.

Так от. Уявіть собі пластикову штуку, що на-
гадує кеглю для боулінгу, яка пускає зі своєї 
верхньої частини на підлогу лазерний промінь, 
фокусуючись у точці. І дриґає тою точкою так 
хвацьки, що кіт не встигає за її віражами, че-
рез що дуже тішиться і більше не надокучає 
вам своєю присутністю на голові. Ставите ту 
кеглю десь на тумбочку і йдете насолоджува-
тись спокоєм. Те, що ви уявили, називається 
FroliCat Bolt і коштує на Amazon 20 доларів. А 
з передноворічною знижкою, так узагалі прак-
тично задарма – 12 доларів!

Bolt, як ми тут вже влучно підмітили, вигля-
дає як звичайна кегля для боулінгу. Вона має 
масивну широку основу, отож просто так не 
перевертатиметься. Працює FroliCat Bolt від 
чотирьох батарейок формату АА. Рухоме дзер-
кальце, вмонтоване у верхній частині цяцьки, 
скеровує промінь лазера по певній траєкторії. 
Саме ці зиґзаґи і відображаються точкою на 
долівці. Зрештою, можна взяти ініціативу і Bolt 
у свої руки та погратись з домашнім звіром 
самостійно. 

Та й чому тільки із котом? Собаки теж охо-
че побавляться, ганяючись за лазером. Голо-
вне, не давати їм FroliCat Bolt до писка – як не 
пожують, так обслинять.

Василь Крехівський
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як поїсти в інтЕрнЕті
Українці звикли до того, що гроші мають бути предметними, що їх можна 
помацати. Ось лежить у гаманці купа банкнот, вони тиснуть у бік, отже 
чуюсь впевнено. А ефемерні гроші «на картці» – вони ніби є і, водночас, 
немає. І це при тому, що нині електронні гроші мають практично усі, хоч 
користуємося ними украй нераціонально. 
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Тільки-но на картковий рахунок 
падає зарплата чи аванс, ми вмить 
біжимо до банкомата і знімаємо усю 
суму. Або ж впродовж місяця «доїмо» 
картку, аби тратити гроші у магазинах. 
Доволі рідко картка використовується 
для оплати послуг чи товарів. І ще рід-
ше українці застосовують її для Інтер-
нет-платежів. 

Вочевидь, даються взнаки реалії 
радянського минулого: десять разів 
переміряй та обмізкуй і аж тоді купуй. 
Інша справа, що сучасні підприємці 
зацікавлені не лише в одномоментній 
реалізації продукції, але й у подальшій 
позитивній опінії користувачів та збіль-
шенні їхньої кількості. Адже рекомен-
дації друзів та знайомих вирішують 
чимало. 

Втім, сервіси он-лайн-оплати, купівлі 
чи доставки товарів за допомогою мере-
жі Інтернет та електронних карток таки 
дістались нашої країни і починають ак-
тивно розвиватись. Ми вирішили дослі-
дити, що саме можна отримати, маючи 
у розпорядженні під’єднання до Інтерне-
ту, картку Visa чи MasterCard та бажан-
ня вилізти нарешті із минулого століття.

рахунки
Найпростішим способом відчути, 

що таке оплата через Інтернет, є ба-
нальне поповнення рахунку мобільно-
го телефона. Так, спробувавши бодай 
раз переслати кошти собі на теле-
фонний рахунок, ви забудете, що таке 
термінали оплати, картонні картки, 
які треба терти монеткою, щоб діста-
тись купи цифр, і незрозуміла плата 
за саме право поповнення, яку з вас 
намагаються здерти усі, кому не лінь. 

Поповнення рахунку в Інтернеті від-
бувається до непристойності просто. 
Залазьте на сторінки easypay.ua чи 

portmone.com.uа, вибирайте пункт 
«Мобільний зв’язок» і далі просто слу-
хайтесь вказівок. Увівши суму поповне-
ння та номер телефону, вас попросять 
вказати номер платіжної картки Visa чи 
MasterCard, дату її реєстрації та триз-
начний код валідації. Оце й усе. Якщо 
ви під час вводу не помилились, може-
те перевіряти рахунок – мобілка сита і 
готова до праці. 

Слід зауважити, що таким чином 
можна не лише мобільних операторів 
годувати, але й провайдерів Інтерне-
ту, кабельників та навіть жеківців з 
водоканальниками, газівниками та 
енергетиками. Головне – зберігайте 
на комп’ютері платіжки, які є підтвер-
дженням оплати.

їжа
Не важчою за поповнення мобіл-

ки є процедура замовлення чогось 
на вечерю. У Львові з’являється все 
більше фірм, які он-лайново приймуть 
ваше замовлення і привезуть під двері 
будь-які страви. Інколи – навіть безко-
штовно. Правда, кур’єри нерідко доби-
раються маршрутками, але це нехай 
буде на совісті їхніх директорів.

В цілому світі найбільшу розповсю-
дженість отримала доставка їжі із 
ресторанів східної кухні та піцерій. Це 
пояснюється звичністю та дешевиз-
ною цих страв. Львів теж найбільше 
замовляє он-лайн саме суші та піцу, 
однак пояснюється це лише тим, що 
інші ресторатори не особливо поспіша-
ють інтегруватись у мережу.

Поїсти через Інтернет доволі просто. 
Приміром, на сайті yaponahata.com од-
нойменної мережі суші-барів, просто 
проставляєте кількість страв навпроти 
пунктів меню. Поруч вам покажуть, як 
виглядає обрана страва (зазвичай – із 

не дуже зрозумілою назвою). Обравши 
замовлення, ви заповнюєте відповідну 
форму, де вказуєте свої ім’я, адресу, 
телефон та одним кліком відсилаєте 
заявку до «японахатівців». Вони у свою 
чергу обіцяють, що за 10 хвилин вам 
зателефонують, аби переконатись, чи 
це справді ви, і що ви по-справжньому 
хочете їсти. Слід зауважити, що до-
ставка східних смаколиків із 09:30 до 
21:30 безкоштовна, якщо замовите 
більш ніж на 100 гривень. В інших ви-
падках ніхто не приїде.

Серед піцерій особливо виділяєть-
ся сайт «ДеМанджаро». Він зробле-
ний у вигляді он-лайн-магазину, так 
що нічого шукати не потрібно. Виби-
раючи на demandjaro.com стрілочка-
ми кількість страв, внизу у «кошику» 
з’являтиметься їх перелік та вартість 
замовлення. Вказавши у відповідні 
клітинки ім’я, адресу і телефон, зали-
шається лише дочекатись, коли вам 
перетелефонують. Аби підстрахува-
тись, краще самим зателефонувати 
за вказаним фірмовим номером. 

На відміну від сушистів, піцмайстри 
не гребують жодним замовленням, 
однак, якщо воно буде дешевшим со-
тні гривень, доведеться заплатити за 
доставку. Сама послуга надається з 
10:00 до 18:00 у будні. 

запаси
Та все ж лише піцами ситий не бу-

деш. Треба і до кухні щось накупити. А 
їздити на базар, як завжди, нема часу 
та бажання. Тут на допомогу прийдуть 
відразу кілька сервісів доставки інгре-
дієнтів будь-яких страв.

Автори сайту bezgmo.ua готові при-
везти вам усе необхідне для баняка 
борщу, миски вареників чи тазика 
олів’є. На сайті можна замовити усе: 

> як поїсти в інтЕрнЕті > 
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від дитячого харчування та корму для 
тварин, до сирого м’яса чи базиліка. 
Більше того, творці сайту пропонують 
також доставку органічної їжі – такої 
як у бабці в селі.

Звісно, не завжди є розуміння того, 
що готуватиметься через 2 дні. І на-
перед забивати голову такими питан-
нями сенсу немає. Для таких випадків 
«Без ГМО» пропонують продукти ціли-
ми мішками, а також овочеві набори 
– по кілька кілограмів різної городини, 
і ось вже маєте конструктор для скла-
дання страв.

Особливість цього сервісу в тому, 
що час прибуття кур’єра визначаєте 
ви самі, а уся інформація про замов-
лення прийде вам на телефон у вигля-
ді СМС.

Практично такий самий сервіс на-
дає і ринок «Шувар». На його сайті 
можна набити віртуальний кошик 
під зав’язку практично усім асорти-
ментом, який присутній на оптовому 
ринку. Не хочете пертись по 5 мішків 
картоплі, цибулі і капусти на зиму? Їх 
вам привезуть під двері. Особливістю 

он-лайн-«Шувару» є регулярні акційні 
пропозиції. Зараз, приміром, ананаси 
там за 16,49. Халява ж!

Шуварівці привезуть замовлення 
безкоштовно, якщо його вартість біль-
ше 100 гривень, а живете ви не далі, 
ніж за 10 км від Львова. 

розваги
Найконсервативнішим сервісом у 

нас залишаються он-лайн-магазини усі-
лякої побутової техніки. Їх багато, тому 
й конкуренція між ними велика. До най-
популярніших належать rozetka.com.ua, 
deshevshe.net та fotomag.com.ua 

Попри те, що саме мережеві супер-
маркети вкидають найбільше грошей 
у розкрутку і оперують велетенськими 
об’ємами грошей, їхні сайти нагадують 
зручний та інколи доволі інформатив-
ний, але все ж каталог. Ніхто за вами 
бігати не буде – обрали що хотіли, те-
пер сидіть, чекайте. А як дочекаєтесь 
– пензлюйте до нас на склад або на 
пошту і забирайте. Ще й за достав-
ку заплатіть. Втім, слід відзначити, 
що ціни у таких «крамницях» справді 

ярослав Максимович, 
інвестор проекту BezGMO.UA:

Коли я розпочинав займатись цією справою, точно знав, що є дві важливі речі: по-перше, 
в кожної людини є потреба у їжі і в її купівлі, по-друге, будь-які продажі в наш час активно про-
тікають з допомогою Інтернету. Ми знаємо, що є люди, які не вірили колись в те, що в принципі 
буде така річ, як Інтернет. Зараз є багато людей, котрі ще не зовсім довіряють купівлі в Інтернеті 
і кожен продукт, який наважились купити вони, зазвичай розглядають мало не під мікроскопом. 
Проте з часом стають постійними нашими клієнтами, переконавшись в тому, що це надійно і 
тим більше дешевше, ніж на ринку чи в супермаркеті. Наш бізнес працює так, що прибуток ми 
починаємо отримувати тільки після 14-ти покупок однієї людини. Тому ми дбаємо про те, щоб 
кожен наш покупець був задоволений своїм замовленням і продовжував користуватись нашими 
послугами. Про якість їх надання свідчить сотня позитивних відгуків на нашому сайті і тільки 
два негативні. Клієнтка, що залишила негативні відгуки, тим не менше, продовжує користу-
ватись нашими послугами. Людям, котрі досі не можуть наважитись зробити перший крок до 
замовлення продуктів в Інтернеті, ми рекомендуємо купити для початку якийсь один звичайний 
шаблонний продукт. Це дасть змогу переконатись в його якості та якості нашого сервісу і за-
одно побороти свій внутрішній страх.

значно нижчі, аніж магазинні, навіть 
враховуючи вартість поштового пере-
силання чи послуг кур’єра.

Та будь-яким, навіть найпотужнішим 
українським Інтернет-магазинам дасть 
фору китайський супер-пупер-мега-гіпер-
маркет dealextreme.com. Тисячі лотів, 
копійчані ціни, і, що найголовніше, – з 
Китаю везуть абсолютно задурно! Інша 
справа, що і якість товарів там зазви-
чай відповідає ціні, тому особливо уваж-
но слід вивчати специфікацію товару 
та розглядати його фотографії. Ну самі 
подумайте: мобілка з тач-скріном, на 2 
сімки з mp4-плеєром та телевізором (!!!) 
– 30 доларів! А от андроїдні смартфони 
коштують дорожче – від 100 доларів. 
Що, втім, теж не надто дорого.

До речі, за бажанням, продавець 
може спеціально для вас зазнимкува-
ти товар, аби ви переконались у його 
якості, або, принаймні, у неземній кра-
сі. За чесністю продавців пильнує сис-
тема захисту споживачів – до недобро-
совісних можуть застосувати санкції і 
змусити повернути вам гроші.

Василь Крехівський

> як поїсти в інтЕрнЕті
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Оскільки звані вечори та 
прийоми найвищого ґатун-
ку у Львові відбуваються не 
так часто, пропонуємо роз-
почати з дрес-кодів, з яки-
ми кожен з нас стикається 
найчастіше. Отже, Casual 
(вільний, повсякденний) – 
найпростіший та найпоши-
реніший дрес-код, який має 
2 різновиди: Smart casual 
– його використовують для 
неформальних зустрічей чи 
пікніків з бізнес-партнера-
ми, для виїздів на природу, 

виходів увечері в місто. Він 
передбачає штани (іноді – 
прості сині джинси), сорочку 
з коміром та довгим рука-
вом або поло, пояс, шкіряні 
туфлі або мокасини. Якщо 
потрібно, можна вдягнути 
спортивну (не джинсову) 
куртку або піджак. Деякі 
інтерпретації дозволяють 
одягати в’язані пуловери та 
светри на кілька ґудзиків, 
наприклад з V-подібним ви-
різом. Вибираючи цей стиль 
одягу, намагайтесь не по-

єднувати різних фактур під-
жака та штанів – простота 
пасує до всього.

Далі за ним – Business 
casual, досить схожий на 
попередній: шкіряні туфлі чи 
мокасини темних відтінків, 
бавовняні сині, коричневі, 
темно-зелені, чорні або ко-
льору хакі штани зі шкіря-
ним ременем, сорочка або 
поло, проте джинси тут не 
дозволені аж ніяк. За потре-
би можна вдягти блейзер 
або діловий піджак. У цьому 

Дрес-код – таке популярне і часто вживане сьогодні 
поняття. Проте, так вже склалося, що ним оперують 
зазвичай жінки: «Що обрати: вечірню чи коктейльну 
сукню, шифонову накидку чи хутряне болеро?», – ду-
мають вони. А чоловік може одягти просто костюм. Та 

на ділі все трохи складніше, ніж здається, адже один, 
навіть найдорожчий та наймодніший, костюм справи 
не вирішить. Щоб не впасти в очах знавців етикету, 
пропонуємо ознайомитись (чи пригадати), що таке 
дрес-код для чоловіків. 

випадку, як і в попередньо-
му, варто уникати малюнків і 
слоганів, наприклад на курт-
ках та поло, проте наявність 
логотипів відомих брендів та 
торгових марок вітається.

Наступним у градації 
дрес-кодів іде Informal (та-
кож знаний як International 
business attire, Traditional 
business attire), тобто нео-
фіційний. Не слід плутати 
його з попередніми. Цей 
стиль одягу є перехідним від 
власне Casual до офіційні-

> дрЕс-код по-чоловічоМу > 

Smart casual Business casual Informal Black tie
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ших і передбачає костюм, який скла-
дається з брюк із відповідним до них 
піджаком. Костюм зазвичай темного 
кольору (можна з малюнком) – сірий, 
синій, коричневий чи чорний. До ньо-
го одягають сорочку з довгими рука-
вами (верхній ґудзик сорочки повинен 
обов’язково бути застібнутим) та кра-
ватку. Взуття – шкіряні туфлі зі шну-
рівкою, бажано чорні. Підходить такий 
«код» для дипломатичних зустрічей, 
бізнес-переговорів, громадських захо-
дів та як повсякденна форма одягу. 

Semi-formal (напівформальний) – на-
ступна велика група дрес-кодів, яка 
знаходиться посередині між нефор-
мальним та формальним дрес-кодом. 

> дрЕс-код по-чоловічоМу > 

Історично склалося, що існують два 
напівформальні дрес-коди, хоча за-
раз зазвичай Semi-formal розгляда-
ють у контексті вечірнього вбрання, 
тому денний варіант упустимо. Отже, 
мабуть найвідоміший дрес-код, який 
найчастіше є на слуху, – це Black tie. 
Найкращим одягом у цьому випадку є 
смокінг з метеликом. Але, на відміну 
від строго регламентованого White 
tie, про який ми говоритимемо далі, 
тут можливі варіанти на ваш розсуд. 
Тому якщо ви у запрошенні побачили 
Black tie, можете, наприклад, вдяга-
ти чорний (або темно-синій) вовняний 
одно– чи двобортний піджак з атлас-
ними лацканами (зубчаті вважаються 
менш формальними). Найкращими у 
цьому випадку є піджаки на один ґу-
дзик, але з двома теж допустимі. До 
нього одягти бажано з тієї ж тканини 
штани, можна із лампасами (тканина 
повинна відповідати тканині лацканів 
піджака). До них слід одягти білу со-
рочку з французькими манжетами та 
запонками, широкий пояс камербранд 
або жилетку з глибоким вирізом, чор-
ні туфлі з полірованої або лакованої 
шкіри зі шнурівками. У такому вигляді 
слід з’являтися на офіційних вечірніх 
прийомах, званих вечерях, прем’єрах 
у театрі.

Зверніть увагу, якщо у запрошенні 
вказано Black tie required, то без ме-
телика не обійтися; бажано його взя-
ти, якщо в запрошенні до Black tie до-
дано invited. Побачите optional – його 
сміливо можна залишити вдома, а 
замість смокінга одягти просто чорний 
чи темний костюм з білою сорочкою, 
галстуком та шкіряними туфлями. Тро-
хи побешкетувати дає змогу Creative 
black tie – він дозволяє не просто за-
мінити смокінг на темний костюм, але 

й одягти кольорового метелика чи від-
мовитись від нього, обрати яскравий 
пояс камербранд чи навпаки – вдягти 
все чорне: смокінг (костюм), сорочку і 
галстук. Тут допускаються новинки та 
незвичні аксесуари чи кольори.

Найшанованішим та найрегламен-
тованішим з усіх дрес-кодів є White 
tie (Formal), який виник як формаль-
ний вид цивільного одягу і зберіг свою 
ексклюзивність протягом понад двох 
століть. Звісно, Львів поки не місце, 
де проводять заходи на зразок при-
йомів у президента, вручення премій, 
званих вечорів послів та консулів 
тощо, проте знати що одягти, коли 
таки отримаєте запрошення з дрес-

Creative black tie White tie
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> дрЕс-код по-чоловічоМу

кодом White tie, варто. Так-от, вбира-
ти з такої нагоди слід фрак з білим 
метеликом, білу сорочку із запонка-
ми, білу жилетку та лаковані чорні 
туфлі. Вітаються шовкові або атласні 
лацкани. Перед фрака має закінчува-
тися трохи нижче талії, а поли ззаду 
повинні опускатися нижче колін. На 
штанах дозволяється однин широкий 

або два вузькі лампаси з тієї ж тка-
нини, що й лацкани. Жилетка біла, 
одно– або двобортна, як правило, з 
відкритою спиною з такого ж матері-
алу, що й метелик. Щодо взуття, то 
це обов’язково повинні бути класичні 
чорні лаковані шкіряні туфлі зі шну-
рівкою і без будь-яких декоративних 
елементів.

Ось як насправді виглядає не вкрай 
деталізований перелік сучасних дрес-
кодів. Тож бажаємо наступного разу 
мати це на увазі, і, коли отримаєте 
запрошення на світський чи офіційний 
захід, не розгубитися, а таки правиль-
но «розшифрувати» дрес-код і обрати 
адекватний йому одяг.

Остап Процик

дмитро добродомов,
генеральний продюсер телеканалу «ZІК»,  
ведучий програми «Хто тут живе?»

У Львові до дрес-коду ставляться досить таки фривольно. Принаймні я не стикався з такими вимогами в 
нашому місті. А от на врученні премії «Телетріумф», яке я нещодавно відвідав у Києві, все було дуже суворо. Всі 
мали дотримуватись дрес-коду black tie, хоча звісно, відповідно одягнулись не всі. 

Підбором одягу для мене займається виключно дружина, в неї хороший смак, а я на цьому не дуже добре 
знаюсь. Тяжію до вільного «журналістського» одягу, але, на жаль, як менеджер, часто мушу вдягатися у діловому 
стилі.

карло саркісян,
ресторатор

Щодо вибору одягу, то у мене в цьому вже є певний досвід, тому купую речі я сам, а вже після цього 
раджусь з близькими людьми щодо підбору. Люблю всі стилі одягу, залежно від події на котру йду: якщо це ве-
чірка з друзями, то можу вдягнути джинси, на прийоми і конференції – смокінг чи костюм. Протягом дня навіть 

можу змінювати одяг два-три рази.
Віддаю перевагу шопінгу за кордоном: в Італії, Польщі, Америці, хоча і у Львові можу купити якісну річ, яка сподо-

бається. В Німеччині у Франкфурті-на-Майні є магазин, в якому я часто купую щось з одягу. Там мене уже всі добре 
знають. В Італії довго шукав улюблену марку Brioni. Виявляється, вона там не настільки популярна, як у нас.

Андрій великий,
ведучий ранкового шоу «Все Й Одразу»  
і авторського ток-шоу «Наживо» радіо на «Львівська хвиля»

 Я справді буваю часто на таких заходах, які вимагають певний дрес-код, хоча останнім часом чомусь вони відбува-
ються значно рідше. Якщо є дрес-код, намагаюсь його дотримувати. Зазвичай вибираю одяг із того, що маю, не крем-
пуюся в когось позичити якусь річ, якщо вона мені вкрай потрібна. Хоча вважаю, що якщо людина тебе кудись запро-
шує, і їй важлива твоя присутність, то вона не повинна ображатись на те, що ти не дотримався дрес-коду повністю. 

Одяг зазвичай купую сам. Колись були експерименти зі стилістами, але з часом я зрозумів, що мені самому 
має подобатись те, у що я вдягнутий. Це добре, коли мій зовнішній вигляд подобається іншим, але мені важливо 
почуватись комфортно. Тепер я консультуюсь зі стилістами, але обираю одяг сам. 

Це можливо пафосно звучить, але мені подобається шопінг в Італії. Там не такі «кусючі» ціни на якісь цікаві 
речі, як навіть у деяких львівських магазинах. Тим більше, є усі розміри. І це дуже радує, бо в нас чомусь одяг 
мого 50-52-го розміру знайти важко. Хоча десь місяць тому я випадково побачив магазин із гарним одягом і 
купив собі чудовий італійський костюм.  
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Чи знаєте Ви, де мешкають супермени, якщо брати до уваги таке делі-
катне питання як якість еякуляту? Виявляється, в Шотландії. Сперма їхніх 
чоловіків містить на 15% більше активних сперміїв, ніж сперма середньо-
статистичного жителя Землі. Другі – турки та фіни, третє місце посідають 
датські чоловіки, за ними крокують французи. А де ж українці, нащадки 
славних козаків? 

На жаль, статистика не тішить: з 
кожним роком відсоток чоловіків з діа-
гнозом «безпліддя» зростає. Причин, 
зазвичай, декілька, тому й протидіяти 
не так легко, як здається на перший 
погляд. Основними є погана екологія 
та спосіб життя. На останнє завжди 
звертається увага при проблемах зі 
здоров’ям, в тому числі репродуктив-
ним. Прості поради допоможуть уник-
нути інтимних проблем і покращити 
якість сперми. Але будемо реаліста-
ми: на кількість та рухливість сперміїв 
можна вплинути, а морфологію їх прак-
тично не підкорегуєш, тому що зміни 
пов’язані з патологією на генетичному 
рівні. Критичними показниками спер-
мограми є 20 млн. сперматозоїдів в 1 
мл еякуляту та 30% рухомих форм із 
загальної кількості. Нижчі показники 
є негайним приводом для звернення 
в клініку ЕКО (екстракорпорального 
запліднення). Всім решта на замітку 
така інформація:

– Яєчка – це органи, які вкрай не 
люблять перегріву, тому не слід зло-
вживати гарячими ваннами та відвід-
уванням сауни. Для нормального до-
зрівання сперматозоїдів у придатках 
яєчок температура має бути на 3-5 
градусів нижчою за температуру тіла. 

З тієї ж причини не можна кутати хлоп-
чиків, а треба якнайшвидше перево-
дити їх на «дорослий» одяг – штани та 
шкарпетки.

– Не вдягайте вузькі нижню білизну 
та штани, вони порушують кровообіг у 
сім’яній артерії та пенісі. Також треба 
бути обережним при їзді на велосипе-
ді, його сидіння має бути м’яким.

 – Не кладіть ногу на ногу при си-
дінні.

– Не паліть, тому що нікотин ви-
кликає звуження судин і, як наслідок, 
порушення циркуляції крові в пенісі (у 
тютюнозалежних проблеми з ерекцією 
трапляються вдвічі частіше порівняно 
з тими, хто не палить).

– Не тримайте мобільний телефон в 
передній кишені, а також не працюйте 
з ноутбуком, тримаючи його на колі-
нах.

– Ведіть активний спосіб життя та 
займайтеся улюбленим видом спор-
ту для покращення кровообігу та на-
сичення крові киснем. В той же час 
застосування анаболічних стероїдів та 
введення екзогенного тестостерону 
негативно впливає на стан чоловічих 
статевих залоз та значно знижує здат-
ність до зачаття, оскільки гормони в 
організмі людини виробляються за 

як стАти  
чоловікоМ-МріЄЮ
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принципом зворотного зв’язку: чим більше поступає їх ззов-
ні, тим менше виробляється власних.

– Регулярно займайтеся сексом – це сприяє виробленню 
власного, ендогенного, тестостерону та ендорфінів («гор-
монів щастя»).

– За можливості, уникайте стресових ситуацій – при 
стресі виділяється кортизол, який сприяє зниженню рівня 
тестостерону.

– Зведіть до мінімуму прийом лікарських засобів (снодій-
них, транквілізаторів, антидепресантів, сечогінних тощо). 
Гіпотензивні препарати також при тривалому використанні 
призводять до медикаментозної імпотенції. Навіть нестеро-
їдні протизапальні засоби (всім відомі аспірин, індометацин 
тощо) понижують запліднювальну здатність сім’яної рідини 
внаслідок свого механізму дії – пригнічення синтезу про-
стагландинів, які, в якості жирів, входять до складу сім’яної 
плазми.

– Притримуйтеся раціонального харчування, про це де-
тальніше поговоримо у наступній статті.

Костянтин Граждан,  
завідувач ембріологічним відділенням  

клініки «Альтернатива»
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Дізнайтеся більше 
про лазерну 

корекцію зору  
в клініці  

«Лазер Плюс»

Поганий зІР 
заВажає 
ПРаЦюВаТи?

ІДеаЛьний зІр – 
ваша Перевага!



• РЕстОРАНи, бАРи, кАв’ЯРНі, ПАби • Bianco Rosso PasteRia | пр. свободи, 6/8 • centRal King’s PuB | вул. і. Франка, 9 • gloRia Jean’s 

coFFees | пл. Міцкевича, 1 • Mons Pius | вул. Л. Українки, 14 • stRudel house | вул. Шевська, 6 • АМАДЕУс | пл. катедральна, 7 • АРсЕНАЛь-

ськЕ | вул. Арсенальська, 7 • бАгРАтіОНі | пр. в. Чорновола, 59 • 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. вірменська, 

35 • ДиНАМО бЛюз | вул. стуса, 4 • зОЛОтА гУсА | вул. січ. стрільців, 3 • 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. винни-

ченка, 3 • ПЕкіН | вул. грушевського, 8 • ПРАгА  | вул. гнатюка, 8 • сАЛО | пр. свободи, 6/8 • сМАкОЛик | вул. Михальчука, 5 • 

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 • Basel | вул. банків-

ська, 5 • cezaRe | вул. Дудаєва, 12 • neRi KaRRa | вул. Чорновола, 25 • PRincess | вул. Л. Українки, 7 • бізНЕс стиЛь | вул. теа-

тральна, 23 • бОЛЕРО | вул. Дудаєва, 22 • 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 • кОЛізЕй | вул. братів Рогатинців, 18 • 

Міст-тУР | пр. Шевченка, 34 • 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. глибока, 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 Цоцора • ЕДЕМ | вул. городоць-

ка, 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. Любін-

ська, 168 • lОт | вул. січ. стрільців, 5 • кий-АвіА | пр. Шевченка, 11 • кий-АвіА | пл. григоренка, 5 • кий-АвіА | вул. Любінська, 168 •  

АвтОсАЛОНи • зАхіД-МОтОРс | вул. Липинського, 50 б • зАхіДНО-УкРАїНський АвтОМОбіЛьНий ДіМ | вул. Антоновича, 59 • іЛтА Львів 

(ПЕЖО) | вул. Чайковського, 20 • НікО-зАхіД | вул. Липинського, 50 б • ПФ «христина» (BMW) | вул. П’ясецького,1 • «тОйОтА ЦЕНтР Львів 

«ДіАМАНт» | вул. кульпарківська, 226 • тРістАР-АвтО-ЕЛіт | вул. Липинського, 36 • ФітНЕс-кЛУби • 3 стихії | вул. Щирецька, 36 • АквА-

ПАРк «ПЛЯЖ» | вул. кн. Ольги, 114 • ЄвРОсПОРт | пл. Петрушевича, 1 • іНШЕ • св-вагони потягів | у напрямку києва, Одеси, сімферополя •

Ч и т а й т е  Н а с  т у т :




