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ПАБЛІШИНГ

Допоможемо 
розробити нове видання
для вашого бізнесу
чи вдосконалити існуюче.

Журналісти та дизайнери
Егоїст Паблішинг
підготують концепцію видання, 
створять оригінал-макет, 
виготовлять пілотний примірник
корпоративного видання
будь-якого типу

• B2B-видання, що допомагають 
налагодити контакт 
з іншими компаніями або організаціями 

• Клієнтські видання, що забезпечують 
комунікацію зі споживачем  

• Внутрішньокорпоративні видання, 
що допомагають керівництву компанії 
вибудовувати корпоративну культуру 

Дізнайтеся більше
у наших фахівців



Україна, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, тел.: (032) 232-77-83, (063) 230-18-72
e-mail:alternatyva.ivf@gmail.com, www.ivf.lviv.ua, skype - alternatyva.ivf

Привітний  персонал, досвідчені фахівці, новітні технології –
це все про клініку репродукції людини «Альтернатива»!

тільки з 15.10.2012 по 31.12.2012 
консультація репродуктолога 

безкоштовна 

ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO («в пробірці»)
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
(комплексне обстеження плоду 3D, 4D)
ВСІ ВИДИ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ
(прийом онкогінеколога)
ШКОЛА МАМ
(безкоштовні лекції для вагітних)

–
–

–

–
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Розповсюджується безкоштовно в елітних ресторанах, клубах, барах, 
готелях, клініках, автосалонах, фітнес-центрах і магазинах Львова. 
Частина накладу потрапить на домашні адреси або безпосередньо з 

рук в руки найуспішнішим політикам і бізнесменам міста.

Наклад: 1000 примірників

Періодичність: 12 разів на рік
Підписано до друку: 15.11.2012 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.

тЕМА 
ноМЕрА

стор. 14-21 >

принц нА білоМу коні  
тА інші нЕвигАдАні 
пЕрсонАжі

дЕ триМАти  
свої гроші

зміст

сірожинЕ 
пірожинЕ,  
Або кількА 
дуМок  
про 
спотворЕний 
обрАз 
«спрАвжнього 
чоловікА»

дивА у крАїні див, Або Як 
видАти головну книгу 
ФоруМу видАвців
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зАхоплЕннЯ
стор. 32-49 >

дЕнь 
нЕзАлЕжності 

нА сЯні

відпочинок
стор. 50-71 >

дрібниці  
життЯ

стор. 72-83 >

здобувАєМо 
«кубики»

сіднЕй:
подорож зА крАй зЕМлі

готуй 
кАртуз 
влітку

зміст

олЕксАндр усик:  
«кожЕн укрАїнЕць 
МАє вМіти 
тАнцювАти 
нАродний тАнЕць»

тиждЕнь гурМАнА  
з МАркоМ 
зАрхіниМ

прАвилА 
сЕксуАльного ЕтикЕту 
длЯ чоловіків
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від редактора
і більше ні слова  
про вибори

Не знаю, як вам, а мені незрозу-
мілий дикий ажіотаж у зв’язку з пар-
ламентськими виборами в Україні. 
Особливо там, де не було проблем з 
підрахунком голосів. Так, я теж вва-
жаю, що проголосувати було важ-

ливо. Так, важливо було й захистити голоси в деяких «проблемних» 
округах. Так, варто кількома словами відзначити потрапляння до пар-
ламенту «Свободи» й УДАРу. Але робити багатосяжні висновки і роз-
писувати аналізи на кілька газетних шпальт – чи є для цього привід?

Як на мене, матеріалу для аналізу просто нема, адже глобально в 
країні нічого не змінюється. Зрештою, парламентські вибори на ситу-
ацію в Україні кардинально не впливають уже багато-багато років. От 
і зараз: ну, побачимо ми трохи нових облич на політичних ток-шоу і у 
Верховній Раді. Можливо, запеклішими будуть дискусії. Може навіть 
бійок стане більше. Але чи змінилося суспільство порівняно з прези-
дентськими виборами-2010? Навряд чи – той же поділ на західних і 
східних, ті ж спекуляції на мові та історії. Чи зміниться структура Верхо-
вної Ради? Навряд чи – та ж слизька перевага провладних депутатів 
над опозиційними. Чи зміниться політика уряду? Ні, навіть якби опо-
зиція взяла чисту більшість разом із мажоритарниками, ніхто б у нашій 
президентсько-парламентській системі не дав би їй це зробити. Про 
що й самі опозиціонери чесно казали напередодні голосування.

Саме тому ми вирішили, що окрім цього тексту не писатимемо ні 
слова про вибори, які минули. Деякі думки про майбутні вибори пре-
зидента чи місцеві вибори у Львові – так. Тим більше, що матеріал є: 
Андрій Садовий заявив про створення партії «Самопоміч», плюс звіль-
няються округи для довиборів у обласну та міську ради. А про парла-
ментські вибори – не бачимо сенсу.

Натомість поговоримо про те, що залишається важливим. Незва-
жаючи на політичні пертурбації. Наприклад, про образ «справжнього» 
чоловіка, який все більше «розпливається» через вплив реклами, кі-
ноіндустрії та ЗМІ. Про заощадження, адже чекаємо коливань на ва-
лютному ринку. Про ресторанний бізнес, адже вибори минають, а їсти 
хочеться завжди. Про екзотичні місця для відпочинку, адже без гра-
мотно побудованої відпустки ефективно працювати також дуже важ-
ко. А також про те, як підготувати авто до зими, про технічні новинки, 
про сексуальний етикет чоловіка, про футбол, бокс і літературу. Усе 
це, сподіваємося, не чуже нашому читачеві. Отож, приємного читання!

 Всеволод Поліщук

кадри місяця

Виставка-конкурс масштабних моделей «Lviv Scale 
Models Fest» відбулася у Львові 3-4 листопада. У примі-
щенні ЛОО Українського товариства охорони пам`яток 
історії та культури представляли моделі автомобілів, 
літаків, кораблів, військової техніки, реконструкції іс-
торичних подій, військових баталій автори з України, 
Польщі, Росії, Угорщини, Білорусі.

 В рамках фестивалю також відбулися майстер-кла-
си з фарбування моделей та екскурсія в Академію сухо-
путних військ України.

Фото LUFA

події
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подія місяця

The FinaL STing Tour-2012. Можна скільки завгод-
но говорити про не надто добре поставлений звук, про 
занадто тісну площадку, про запізнення початку самого 
концерту, про стояння перед входом до велотреку у темря-
ві під дощем... Але хто б про це пам’ятав. Шоу відбулося. 
Шоу вдалося. І, напевно, жоден з фанів не пошкодував, 
що прийшов. Scorpions – це направду жива легенда. І 
вони довели, що таки насправді жива. Шкода хіба тих, 
хто не потрапив на концерт. ТАКОГО Львів буде чекати 
ще роками...

Фото LUFA

7події
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Експозиція «замки західної україни»

кав’ярня «Штука»
до 30 листопада

На виставці представлені найкращі полотна, відібрані із робіт 167 
художників з усієї України (Львів, Харків, Київ, Донецьк, Ужгород, 
Одеса), учасників 16 пленерів «Золота підкова». Окрім Підгорецького, 
Олеського та Золочівського замків, можна буде побачити відтворені 
на полотні фортеці Свіржа, Жовкви, Луцька, Кам’янця-Подільського та 
Хотина.

VI фестиваль «драбина»

Театри міста 
29 листопада – 2 грудня

«Драбина» – фестиваль сучас-
них, альтернативних, експеримен-
тальних, незалежних театрів з 
України та Європи. Він ґрунтується 
на принципах вільного пошуку но-
вих театральних форм. Велику увагу 
фестиваль приділяє сучасній драма-
тургії. В рамках цьогорічної «Драби-
ни» відбуватимуться театралізовані 
літературні читання «Пожежна драбина», конкурс драматичних творів 
«Драма на драбині», фотографічний проект «Фотоп’єса», проект «Віде-
осцена», майстер-класи, читки п’єс та круглі столи. 

3D-вистава «снігова королева»

Львівська опера
4 грудня, 11:00, 14:00, 17:00

Проект київ-
ського агентства 
«Прем’єра» за 
казкою Андер-
сена «Снігова 
Королева» нама-
гається достука-
тися до сердець 
юних та дорослих 
глядачів поєд-
нанням сучасних 
технологій та 
старих добрих 
істин. «Снігова 
Королева» – це 
перша в Україні 
новорічна виста-
ва, в якій будуть 
задіяні проек-
ційні технології, 
зокрема 3D, що 
перетворять цей 
новорічний спек-
такль у феєрич-
не шоу. До кожного квитка глядач отримає подарунок та 3D-окуляри.  
У ролях – провідні актори київських театрів.

афіша
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казкова ніч із святим Миколаєм

Львівська філармонія
17 Грудня, 2012 - 13:30

 Чудова нагода провести вечір із дітьми чи онуками. Солісти Львів-
ської філармонії перенесуть Вас у світ гарних пісень, колядок, добра 
та мрій, які насправді збуваються. У програмі «Казкова ніч із святим 
Миколаєм» – чудова подорож у казку, де, як завжди, добро перемагає 
зло.

гала-концерт пам’яті  
Миколи колесси

Львівська філармонія
6 Грудня, 19:00

 Гала-концерт пам’яті композитора, патріарха західноукраїнської ди-
ригентської школи, видатного українського митця та педагога Миколи 
Колесси. Виконує Академічний симфонічний оркестр Львівської філар-
монії під орудою заслуженого діяча мистецтв України Михайла Дутчака. 
Солюватимуть провідні солісти Львівського національного академічно-
го театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

“калич блюз” у пабі “L’UFT”

Паб “L’UFT” 
31 грудня – 1 січня, близько опівночі

Діда Мороза нема! Є «Калич Блюз», море шампанського, пива, 
драйву, року й танців на барній стійці. В новорічну ніч на вул. Коперни-
ка, 17: водимо козу, святкуємо, розважаємось. Приєднуйся!

Замовлення столиків за тел.: (032) 225-75-50; (063) 207-22-81

концерт 
електронної музики

велотрек СКА
14 грудня

У концерті точно візьмуть участь 
відомі українські ді-джеї, зокрема 
Omnia, – перший наш земляк, яко-
го включили до Топ-100 найкращих 
електронних музикантів світу. Також 
учасником буде голландець Йохен 
Міллер. Обіцяють організатори на-
решті показати львів’янам і Арміна 
ван Бюрена, однак нічого стверджу-
вати не будемо, адже він уже мав 
приїхати влітку на Godskitchen, та 
не склалося. До речі, тим, хто ходив 
на фестиваль Godskitchen, обіцяють 
знижки на квитки. Їхня вартість ко-
ливається від 199 до 349 грн., (за-
мовлення столика на 4 особи – 999 
грн.)
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подіЯ груднЯ

МіжнАродний 
ФЕстивАль  
«Jazz Bez»
07-16 грудня 2012 року
театри, клуби, концертні зали 
львова 

Уже дванадцять років поспіль, незважаючи на жодні терито-
ріальні розмежування та умовності, «Jazz Bez» приносить радість 
меломанам, об’єднує організаторів з різних міст, провокує публіку 
до роздумів, а музикантів – до пошуку нових відтінків джазу та 
експериментів. 

Цього року у Львові джазуватимуть понад 100 музикантів зі 
США, Канади, Ізраїлю, Німеччини, Швейцарії, Великобританії, 
Португалії, Росії, Литви, Словаччини, Польщі та України. Серед 
них – першокласний польський перкусист Томек Грохот та знаме-
нитий американський флюгельгорніст Едді Гендерсон, вчителями 
якого були Луї Армстронг та Майлз Девіс. Вони виступатимуть ду-
етом. Також поодинці чи в складах гуртів зіграють надія польсько-
го джазу піаніст Пьотр Ожеховскі, американці саксофоніст Стейсі 
Діллард та барабанщик Френк Паркер, контрабасист із Вінніпегу 
Скот Кемп. Ажіотаж має викликати виступ канадського гітариста 
українського походження Алекса Максиміва, який знаходить не-
сподівані поєднання експериментального джазу та української ет-
ніки. Окрім них, організатори обіцяють ще багато якісної, розумної, 
експериментальної, емоційної та вишуканої музики.

Вартість квитків – від 60 до 120 грн. 
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Є лише дві безкінечні речі:  
Всесвіт і людська дурість.  

Утім,  щодо Всесвіту я не впевнений…

[Альберт Ейнштейн]



14 тема номера

тЕМА ноМЕрА
стор. 14-21 >
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сірожинЕ пірожинЕ,  
або кілька думок  
про спотворений образ 
«спрАвжнього чоловікА»

Україні бракує чоловіків. Не в де-
мографічному, звісно, сенсі. Статис-
тичні дані навряд чи відіграють зна-
чну роль у цьому дефіциті. Бракує 
у ментальному розумінні. Усе точно 
як в пісні «Сірожине пірожине»: «В 
кожному «пірожині» головне – на-
чинка, ззовні, як мужик, а всереди-
ні – жінка».

Телебачення та його основний 
інструмент – реклама – буквально 
щодня сіють рецептами «як стати 
справжнім чоловіком». Узагалі образ 
істинного мужчини – чи не найпопуляр-
ніший тренд у рекламному бізнесі. З 
екранів телевізорів та моніторів, із сто-
рінок глянцевих журналів та реклам-
них щитів нам постійно розповідають, 
хто такий справжній чоловік. Найна-
хабніші навіть наважуються розказува-
ти, як нам жити, щоб стати такими. 
Одні стверджують, що для досягнення 
цілі треба користуватися дезодоран-
том конкретної фірми, і тоді все буде 
«в шоколаді». Інші переконують, що 
без гальби пива не те, що мужиком 
не станеш, – футбол подивитися не-
можливо. Треті проповідують, що без 
модного ганчір’я та надгризеного яблу-

ка на телефоні в принципі нереально 
вижити... 

Корпорації витрачають сотні ти-
сяч доларів, десятки тисяч фахівців 
з маркетингу щодня недосипають у 
погоні за алгоритмом, що допоможе 
їм «впарити» товар покупцю. У цьому 
середовищі часто й створюється об-
раз «справжнього чоловіка». І він у 
сучасному споживацькому суспільстві 
дедалі сильніше нагадує або щось без-
статеве, або щось надто вже схоже на 
жінку.

зовні як мужик
Кажуть, епоха унісексу в моді мину-

ла – настала доба метросексуалізму. Я 
в моді не надто тямучий, але з диле-
тантської точки зору ситуація виглядає 
так: спершу жінок максимально пере-
творили на чоловіків (привіт фемінізму 
і гендерній «рівності»), а тепер нама-
гаються щодуху ожіночнити чоловіків. 
І проблема, звісно ж, не в моді. Хоча 
стиль одягу очевидно впливає на по-
ведінку людини, а згодом і на риси ха-
рактеру, та навряд чи з когось можна 
зробити жінку проти волі. 

Водночас споживацьке суспільство 
не покладає рук – виховує сумлінних 

покупців товарів. Треба бути сліпим, 
щоб не побачити в цьому процесі заці-
кавленості й косметологічних корпора-
цій. Раніше їхніми клієнтами була лише 
слабка частина людства. Нині все час-
тіше косметичку можна побачити й у 
чоловіків. Отже, прибутки ростуть та 
курс на ожіночнення ставатиме усе по-
пулярнішим. І що важливо – не лише у 
стилі одягу, а й у поведінці. 

Законодавці моди постійно «впарю-
ють» нам якийсь свій образ справж-
нього чоловіка. Але він, як і усі про-
дукти споживацького суспільства, має 
«пластмасовий» присмак. Варіантів є 
багато. Це може бути стильно одягну-
тий юнак чи накачаний напівоголений 
атлет з кубиками на пресі. Усі ці обра-
зи створюють певний еталон, до якого 
прагне переважна більшість чоловіків. 
Частина з них реально записується у 
спортзал, щоб накачати заповітні ку-
бики. Інші просто купують товар, щоб 
бути схожими на тих, хто його рекла-
мує. Усе це нагадує щурячі перегони 
за штучно створеним еталоном. Ета-
лоном, який настільки швидко зміню-
ється, що досягти його неможливо. 
Можна тільки витрачати на цю мету 
усе більше й більше грошей. 
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А що всередині?

Не хотілось би створити хибне вра-
ження. Зовнішність важлива, але не 
ключова риса справжнього чоловіка. 
Без сумніву, справжній мужчина по-
винен бути сильним. Але сила має 
бути не поверхневою, а м’язи – не 
стероїдними. Спорт потрібен для того, 
щоб бути здоровим, а не красивим. 
М’язи – інструмент. Їх потрібно засто-
совувати, а не хизуватися ними. Але 
застосовувати з розумом, а не при 
першій кращій нагоді на вулиці чи в 
барі. А для цього потрібно розкачувати 
такий «м’яз» як мозок, що уже трохи 
складніше і не так модно.

Утім, є речі, які узагалі не потра-
пляють в шаблони сучасної моди. У 
справжнього чоловіка має бути сис-
тема цінностей. Внутрішній стержень, 
на якому тримається усе, включно з 

інтелектом та м’язами. Тіло, розум і 
дух повинні розвиватися однаково ін-
тенсивно. Тоді з’являється поняття 
честі. А вона вже якось не дає вси-
діти на кріслі в маршуртці, коли поруч 
стоїть жінка. Гідність, яка займає одне 
з ключових місць у системі цінностей, 
ставить чоловіка перед вибором. Усе 
як в Достоєвського: «Тварь ли я дро-
жащая или право имею?». 

І тоді починається боротьба. Бороть-
ба не проти когось, а всередині себе. 
Найважча і найскладніша форма бо-
ротьби. Подолати власні залежнос-
ті – це перший крок. Кинути палити, 
пити алкоголь та їсти страви незрозу-
мілого походження чи приготування. І 
при цьому не ховатися за відмовками: 
мені так подобається. Нейтралізувати 
страх відповідальності – крок другий. 
Україні бракує чоловіків, готових при-
ймати складні рішення та нести за 

них відповідальність. По-справжньому 
ризикувати уже мало хто вміє. Вбити 
у собі ледаря – мабуть найважче з усіх 
завдань. Почати працювати замість 
того, щоб продовжувати ходити на ро-
боту. Не лінуватися розвивати себе в 
усіх сферах життя. 

Справжнього чоловіка видно за 
вчинками, а вони є наслідком внутріш-
нього світу людини. Того світу, де ніко-
ли не буває просто, а тому і модним 
він навряд чи колись стане. 

І ще одна дискусійна думка на за-
вершення. Дискусійна, бо найкращий 
аргумент – це власний досвід, а в цьо-
му його ще немає. Хлопців повинні 
виховувати чоловіки, а дівчат – жінки. 
Покоління юнаків, яке виховали жін-
ки, якось слабо відповідає критеріям 
справжнього чоловіка. ІМХО, звісно.

Роман Рак

> про спотворЕний обрАз спрАвжнього чоловікА
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принц нА білоМу коні  
та інші невигадані персонажі

У всякому разі, є безліч варіантів образів ідеального чоловіка, які 
різняться залежно від ментальної, етнічної, географічної, культурної, 
релігійної та часової ознак. Десь викликатиме захоплення образ «прин-
ца» (бажано із конем та палацом), для когось необхідно бути лицарем 
(в сяючих обладунках і з постійним бажанням зробити подвиг для своєї 
дами серця), хтось мусить бути Ромео і знати напам’ять сотні віршів, 
декламувати любовні оди та співати серенади під балконом, а комусь 
достатньо бути брутальним бородатим вікінгом, говорити страшним го-
лосом та їсти сиру рибу.

Із образом чоловіка у стародавні часи все більш-менш просто: 
це мав бути воїн-здобувач. Йдеться про період, коли не було соціуму 
в сучасному його розумінні: мережі супермаркетів, служби доставки, 
а також рівноправ’я й порядку, за яким би невтомно стежили стражі 
закону. Чоловік повинен був регулярно приносити їжу, відвойовувати 
територію, захищати свою жінку і взагалі, перебувати у стані по-
стійної війни, бути завжди насторожі й при цьому домінувати. А як 
інакше вижити? Сучасна жінка навряд чи була б рада бачити поряд 

із собою такого чоловіка: агресивного, злобливого і з руками по 
лікоть в крові. 

Далі були часи лицарства, і якщо судити про тогочасних чоловіків 
не із розповідей авторів дамських романів, а зі слів істориків та сучас-
ників, то навряд чи сьогоднішні дами мліли б від вигляду такого героя. 
Хіба що від… запаху. Ви ж не думаєте, що під час походу була можли-
вість зняти із себе обладунки чи одяг, аби приділити увагу гігієні, і що на 
шляху був нормальний душ та туалет на кожній заправці? Дорогою роз-
ваг було переважно три: вбивати, грабувати, ґвалтувати. Тому поверта-
лись воїни до своїх дам із грошима, прикрасами і букетом. Венеричним. 

Із розвитком нашої цивілізації потреба у постійних вбивствах від-
пала, питання гігієни стало особистим вибором кожного, а доблесть і 
честь дедалі більше ставали швидше предметом розкоші, аніж необхід-
ністю. Великою популярністю користувались не лише вміння здобувати 
матеріальні цінності та бути надійним захисником, а неабиякої важли-
вості набули й розумові здібності чоловіка. Настала доба чоловіків-ви-
нахідників, чоловіків-політиків, чоловіків-митців.

Допоки існують на цій планеті 
чоловіки, доти й будуть їх активно 
обговорювати, адже образ «істин-
ного чоловіка» завжди був однією 
із найактуальніших суспільних тем. 
Зазвичай її піднімають представни-
ці прекрасної статі в особистих та 
колективних розмовах у будь-який 
час доби і в усіх можливих місцях: 
як то під час обідньої перерви, на 
святкуванні дня народження най-
кращої подруги, у черзі в супермар-
кеті, не кажучи вже про різноманіт-
ні ток-шоу, мильні опери, серіали та 
силу-силенну мемуарів та роздумів. 
І згадують нас скрізь та повсякчас 
у всіх можливих контекстах – від 
скромного «де ж мій принц на біло-
му коні» аж до роздратовано-втом-
леного «перевелись вже нормальні 
мужики». 
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> принц нА білоМу коні

У радянський період все було по-іншому: справжнім чоловіком по-
винна була стати… жінка. Саме так! А роль мужчини відводилась на 
задній план всім соціальним устроєм того часу. Не могла ж радикально-
атеїстична влада погодитись із тим, що написано у Першому посланні 
Корифіянам (11:7): «…він є образ і слава Божа…». За умови виникнен-
ня будь-яких конфліктів між представниками протилежних статей, усі 
партійні органи одразу ставали на бік жінки. А чоловік мав миритись із 
волею партії та прекрасної статі. От і виховували із самого дитинства 
хлопчиків покірними й спокійними, адже це і для сім’ї зручно, і для шко-
ли вигідно, і чоловік з нього вийде «правильний» та й узагалі, покірний 
гвинтик – це завжди добре для великої машини. Ніхто й отямитись не 
встиг, як сталась ця підміна понять, адже ще незадовго перед тим 
обов’язком вважалося пройти військову службу. Занадто звикли люди 
до мирного часу за півсторіччя без війни.

Традиційне українське уявлення про істинного чоловіка відоме 
нам іще з книжок національних класиків. Тут і звитяга, й мужність, і 
чесність, та разом з тим й працьовитість, вправність, любов до землі 
та повага до батьків і традицій. Проте надто вже далеко відійшли ми 
від книжкових еталонів, та й часи давно змінились.

Тепер, в ХХІ сторіччі, в добу цілковитого плюралізму думок та по-
глядів, в період максимально допустимої вседозволеності на теренах 
Європи та на Заході, в часи послаблення релігійних та моральних догм, 
поняття того, яким має бути «справжній чоловік» залишається доволі 
розмитим. Зараз кожен мужчина вільний сам обирати свій єдинопра-
вильний життєвий шлях, а кожна жінка у своїх думках будує власний 
образ і чекає (або активно шукає) свого принца на підходящої масті коні.

До речі, більшість думає, що образ принца на білому коні походить 
із казок, і мало хто знає, що в Індії навіть зараз під час весільної цере-
монії наречений приїздить до своєї обраниці на коні, і не інакше як на 

білому, а позаду нього їде кортеж. Правда, є і нюанси. В 90% випадків 
принц приїздить не за власною волею, бо весілля планують батьки, а 
вибору молодим ніхто не дає. Та й оплатити всі оці витрати за індійськи-
ми звичаями повинна сама наречена. Отака от романтика…

Проте навіть у сучасному світі далеко не у всіх народів чи етнічних 
груп такі занижені або відсутні вимоги до чоловіків. У деяких народ-
ностей і племен, які понині заселяють нашу планету, існує спеціаль-
ний обряд посвячення в чоловіки, або ж науковою мовою ініціація. Такі 
ритуали протягом історії були поширені майже скрізь і являли собою 
суміш релігійних, етнічних, регіональних особливостей певної групи на-
селення. Їх переважно супроводжували випробування на спритність, 
силу, витривалість, а часто навіть фізичний біль, тортури, травми та 
інші небезпеки. Віддаленими пережитками подібного роду ініціацій 
можна вважати і обрізання в іудаїзмі, і навіть хрещення у християнстві 
та конфірмацію в католицизмі.

На території сучасної Бразилії у деяких місцевих індіанських пле-
мен існує обряд ініціації юнаків, в процесі якого вони повинні вдягнути  
на певний час спеціальні рукавиці, наповнені отруйними мурахами. Ми 
із вами не надто боїмося цих комах, тому можемо подумати «Ну та й 
що?». Проте в Бразилії живе вид величезних хижих мурах, що зветься 
Paraponera clavata («мураха-куля»). А все тому, що їхній укус далеко 
не безневинний, а настільки сильний і болючий, що може зрівнятись 
із відчуттями під час кульового поранення. Нестерпний біль від такого 
укусу не проходить ще цілу добу, а носіння таких рукавичок нерідко за-
кінчувалось паралічем рук або почорнінням пальців. Проте лише після 
того, як юнак витримає цей біль, його вважають чоловіком.

Серед африканських племен, що займалися переважно мислив-
ством, кандидати в чоловіки повинні співати і танцювати цілий день, від 
сходу до заходу сонця. Танцюють хлопці, аж поки не впадуть виснажені 
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на землю. Адже вони – мисливці, а мисливець повинен вміти 
переслідувати здобич, і, як би швидко не втікала тварина, 
мусить наздогнати її та вбити. Лічені хвилини лежить юнак 
на землі. Потім його піднімають і відводять в хатину, там він 
одягає головний убір з пір’я, бере флейту та лук зі стрілами 
і знову всю ніч танцює! На світанку шаман обріже йому во-
лосся, надягне на шию намисто та піднесе перший в житті 
фартух – одяг дорослого чоловіка.

Чи не раніше за всіх починали готувати дітей до дорос-
лого життя північноамериканські індіанці: ще в колисочку 
хлопчикові клали спис, лук і сагайдак зі стрілами. Звичайно, 
ця зброя була крихітною, зате цілком справжньою: з лука 
можна було стріляти, а списом колоти. Дитина росла, під-
ростали й іграшки. Задовго до того, як наступав вік посвяти, 
батько і дід хлопчика вчили його бігати спочатку по рівній, 
потім – по пересіченій місцевості, лазити по деревах, пла-
вати в холодній воді та їздити верхи. Нічого дивного, що на 
«іспиті» юнак хвацько осилював забіг на дальню дистанцію. 
Тепер, для того, щоб стати воїном, йому залишалось лише 
побачити уві сні особливу тварину – свого майбутнього по-
кровителя. Парубок ішов у ліс, кілька днів нічого не їв, тільки 
приймав різні зілля, які давав йому шаман. Від голоду та 
трав у юнака починалися галюцинації, і оскільки він твердо 
знав, що до нього обов’язково з’явиться покровитель, той 
справді навідував молодика...

У Західній Африці існували своєрідні академії, де готу-
вали до повноцінного чоловічого життя. Хлопців забирали 
у матерів і протягом тривалого часу виховували у лісі, де 
тренували, проводили різноманітні ритуали та випробуван-
ня. Там вони проходили фізичну підготовку: боролися одне 
з одним, здійснювали тривалі денні та нічні переходи, вчи-
лись плавати. Їх також вчили полювати, готувати, будувати і 
оздоблювати житло, виготовляти предмети побуту, різьбити 
по дереву. В процесі юнаки навчались традиціям та дізнава-
лись оповіді племені. Найуспішніших «студентів» залишали 
на «магістратурі» – вони повинні були лишитись іще на рік 
і навчитись готувати зілля та ліки, виготовляти амулети та 
вимовляти закляття. Хоча таких було небагато.

Прикладів різноманітних критеріїв оцінювання чоловіка 
та механізмів переходу із однієї вікової категорії в наступну 
можна назвати чимало, адже їх було чи не стільки, скільки 
існувало народів. Для нас із вами немає таких чітких меж 
чи сформованого переліку обов’язкових умов для отриман-
ня цього почесного титулу «справжнього чоловіка», і це дає 
кожному право обирати оптимальний для нього шлях. Хоча 
хтозна, можливо легше відповідати традиційним уявленням 
давнього мисливського племені, аніж сучасним тенденціям, 
які міняються мало не щодня.

Юрій Тер-Арутюнян
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Вардкес Арзуманян, 
ресторатор, власник мережі 
ресторанів «Рестарон»
Я думаю, природа поділила лю-

дей на жінок і чоловіків. Іншого не 
дано. А поняття «справжній чоло-
вік» – це вже штамп, нав’язаний 
суспільством, людьми. Як на мене, 
головним для мужчини є благо-
родство і, звісно ж, його вчинки. 
Хоча вважаю, що це запитання 
варто задавати жінкам, їм з боку 
видніше. А з чоловіків кожен, як 
справжній егоїст, напевно, почне 
описувати себе, свої риси.

Яна Шемякіна, 
олімпійська чемпіонка-2012
Я вважаю, що в наш час 

справжніх чоловіків є дуже мало, 
якщо вони взагалі існують. На мо-
єму шляху траплявся тільки один. 
Головними критеріями для мене 
є доброта чоловіка, краса та ві-
рність. А ще він повинен любити 
та поважати свою дівчину і не зра-
джувати їй.

Наталія Кличко, 
дружина Віталія Кличка
Справжній чоловік має бути 

надійним! Для мене дуже важли-
во, щоб я відчувала, що мій чоло-
вік надійний. Що він за будь-яких 
обставин не зрадить. Я не маю на 
увазі ту зраду, яка зараз усюди. 
Не зрадить – не залишить що б 
не трапилося. 

Можу сказати, що я – роман-
тик. Я не реаліст. Може для ко-
гось матеріальні блага – це все. 
Але не для мене. Найважливішим 
для мене є кохання, воно пови-
нно бути обов’язково. Без нього – 
ніяк!

Андрій Кузьменко, 
співак, лідер гурту «Скрябін»
В плані естетики чоловік по-

винен бути трохи красивішим за 
коня. А щодо особистих рис – 
надійним, твердим, але завжди 
поступливим на жіноче рішення. 
Одним словом, таким, як я! Я на-
лежу до тієї половини чоловіків, з 
якою людям приємно знаходитися 
поряд. А то знаєте, як воно буває: 

жінка мріє, щоб той мужчина вже 
кудись зник чимшвидше з-перед 
очей. У мене такого немає. І вже 
точно в чоловікові немає бути жі-
ночих рис. Чоловік має бути чоло-
віком.

Остап Дроздов, 
телеведучий
По-перше, як на мене, не існує 

таких понять як «справжній» і «не-
спражній» чоловік. Я протестую 
проти таких гендерних стереоти-
пів. Проти того, як, наприклад, 
особливо в наших селах хлопчиків 
виховують як «справжніх» чолові-
ків та вбивають їм в голову, що 
для того, щоб бути справжнім, не 
потрібно доглядати за собою, дба-
ти про себе. 

Для мене важливими є осо-
бистісні, інтимні, душевні риси, 
притаманні людині. 

На жаль, багато мужчин в нас 
не розуміють, що чоловіки пови-
нні користуватися засобами осо-
бистої гігієни, дбати про свій зо-
внішній вигляд. Вони сміються з 
того, коли представник чоловічої 
статі турбується про свій манікюр 
чи запах. Це не чоловіки, це бид-
ло в штанях. Я часто буваю за-
кордоном та порівнюю мужчину, 
якому за сорок, з Європи і такого 
ж чоловіка з Галичини. Це зовсім 
різні істоти, в яких немає нічого 
спільного. Європейський чоло-

вік – це галантність, впевненість 
в собі, доглянутість. Наш – це 
особа, яка думає тільки про те-
левізор, пиво, свій пивний живіт, 
жінку, яка бігає навколо нього. І 
нічого крім того не бачить. 

Справжній чоловік має себе 
поважати, про себе дбати, себе 
любити, вміло себе презентувати, 
так щоб від того було приємно і 
йому, і людям поруч з ним. 

Зі своєю другою половинкою 
чоловік повинен бути максималь-
но ніжним та уважним. Таких лю-
дей я б на руках носив і всіляко 
намагався б їх популяризувати.

Марта Більська, 
програмний директор «Радіо 
Люкс ФМ» та «Радіо24», 
ведуча програми «Персона» 
на «Телеканалі новин 24»
Яким повинен бути справжній 

чоловік? Таким, як мій! Він має 
бути першочергово розумним, 
сильним і неодмінно сміливим. 
Мужчини, які є боягузливими і 
скупими – це найгірше, що може 
бути. А ще важливим є почуття 
гумору. Добре також, коли справ-
жній чоловік не здається, не опус-
кає руки та є борцем. А ще, коли 
сильний чоловік шукає собі слаб-
ку жінку. Тоді в них буде гармонія.

ЯкиМ повинЕн бути  

спрАвжній чоловік?
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На це запитання мав би відповідати сам мужчина, але іронія в тому, що 
справжніх чоловіків шукають жінки, і критерії справжнього мужчини створю-
ють саме вони. 

Взагалі, Бог створив Адама та Єву за зразком своїм. Він вигадав Єву, щоб 
Адамові не було сумно в Едемському саду…. І Адамові не сумно!!!

Тож який він, справжній Адам 21 сторіччя?
1. Сильний та трохи егоїстичний. Але егоїзм тою чи іншою мірою властивий 

кожній живій істоті. Без нього людина не змогла б досягти чогось більшого. За 
допомогою егоїзму чоловік завжди досягає того, чого хоче. 

2. Розумний та розважливий. 
3. Романтичний та прагматичний. 
4. З добрим почуттям гумору. 
5. Сексуальний та харизматичний і з незабутньою усмішкою. 
Бо людина, яка не усміхається, наче заморожена. 
Усмішка – це перший крок до спілкування, а спілкування – це життя. Усміш-

ка – це наче театр, де лаштунки – це губи, а актори – це зуби. І якщо актори 
некрасиві та неохайні, то і вистава не вдасться. 

Харизматичний та сміливий мужчина ніколи не боїться усміхатись. Адже мо-
вою жестів та міміки усмішка – це оскал, де ти показуєш супротивнику свої силь-
ні ікла. Але часто мужчини дуже бояться лікарів-стоматологів, і це призводить 
до того, що оскал стає вже без зубів… Треба розуміти, що профілактичні огляди 
у лікарів продовжують нам життя. А лікарі-стоматологи допомагають справжнім 
мужчинам правильно харчуватись, адже добре пережовування їжі всіма здо-
ровими зубами є запорукою хорошого травлення. А коли мужчина ситий – він 
сильний, добрий та задоволений.

Слід зазначити, що часто лікарі-стоматологи можуть першими помітити за-
хворювання внутрішніх органів або крові. Це і шлунковий камінь на зубах, і не-
приємний запах з рота, надмірна кровоточивість ясен, висипання на шкірі, ЛОР-
захворювання та багато інших симптомів. Тому останнім часом стоматологи все 
частіше об’єднуються з ЛОРами, остеологами, кінезіотерапевтами, ревматоло-
гами та косметологами. Часом гіпертонус м’язів спини та шиї спричиняє непра-
вильне положення і форму щелепи та її розвиток. Зміна балансу вітаміну D, де-
яких мікроелементів та гормонів призводять до пародонтиту агресивної форми. 

Тому справжній мужчина не боїться людей у білих халатах, запаху ліків, шпри-
ца та звуку бормашини. Справжній чоловік відвідує свого стоматолога двічі на 
рік, а дехто і частіше (якщо стоматолог жінка, і ви її любите). 

Мужчини! Не бійтесь показувати свою справжню силу! Усміхайтесь, показуй-
те свій оскал, живіть повноцінно та цілеспрямовано!

Бо ми вас за це любимо!
З повагою та найкращими побажаннями

Ірина Кривко
Ваша стоматологія. м. Львів, вул. Короленка, 4

тел.  (032) 225 76 69

хто тАкий 
істинний МужчинА?
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політикА
вдаримо по «свободі» 
«самопоміччю»

Андрію Садовому, схоже, набридло воювати проти ці-
лої «Свободи» самотужки. «Один у полі не воїн», – казали 
давні мудреці, тому на арену львівського, а, ймовірно, і 
загальноукраїнського політикуму виходить партія «Само-
поміч». Про її створення Андрій Садовий заявив у другій 
половині жовтня.

Політична сила, на появу якої варто чекати найближ-
чим часом, має додати міському голові ґрунту під нога-
ми, а ВО «Свобода» – головного болю. Тільки вийшли на 
парламентський рівень, а тут бац – і маєш конкурентів у 
вотчині. Адже зрозуміло, що ідея «Самопомочі», і навіть 
сама її назва, будуть зрозумілими виборцям насамперед 
Львівщини, Тернопільщини і Франківщини. До того ж, 
саме в західноукраїнських областях найбільше контактів 
у потенційного лідера партії Андрія Садового. Зрештою, 
як стало зрозуміло з перших заяв, саме у «Свободи» від-
биватиме виборців новий проект, який буде базуватися 
на національних та християнських цінностях. 

Радше за все, для цього його і створено – аби мати 
додатковий козир на руках, якщо «Свобода» вирішить 
домагатися відставки Садового з посади мера. Ініціюва-
ти (через Верховну Раду) розпуск міської ради з можли-
вістю виставити власну партію – хороший спосіб контр-
атаки. Правда, гуляє кулуарами й інша версія: мовляв, 
ідея партії під Садового належить Борису Колєснікову і 
його друзям із Партії регіонів, яким перестало подобати-
ся зростання популярності «Свободи»…

блАгодійність
Від суєтної політики до питань більш глибоких і вічних, 

як от любов до ближнього. Благодійні організації Львова 
й регіону знову готуються до найбільших щорічних акцій, 
які зазвичай проводять до Дня Святого Миколая. 

В межах акції «Миколай про тебе не забуде» пода-
рунки й увагу отримують діти з малозабезпечених або 
неповних сімей міста Львова. Проводить акцію вже два-
надцятий рік поспіль МГО «Академія Української Молоді» 
спільно з навчальними закладами, громадськими органі-
заціями та спільнотами Львова. Акція покликана вшану-
вати пам’ять великого благодійника Святого Миколая та 
звернути увагу громадськості на важливість доброчин-
ності. Завданням акції є зібрати та роздати подарунки 
(солодощі, книжки, фарби, олівці, зошити) для тих ді-
ток, які могли би залишитися без уваги в день Св. Ми-
колая 19 грудня. Ці подарунки стануть символічним да-
ром, свідченням нашої уваги та щирої любові до ближніх. 
Минулого року вдалося рознести подарунки для 3600 
дітей, до акції долучилося близько 700 волонтерів – сту-
дентів та старшокласників. 

Допомогти в проведенні акції можна як іграшками, 
канцтоварами, солодощами, так і грошима, за які будуть 
закуплені подарунки. Окрім того, не зайвою буде допо-
мога транспортом та робочими руками.

Ще одну масштабну акцію проводить «Мальтійська 
служба допомоги». Понад 4000 іменних подарунків 
отримують діти з більш ніж 30 інтернатів та сиротинців 
у межах акції «Святий Миколай – дітям з інтернатів». Не 
всі діти, що живуть в інтернатах, – сироти, але всі вони 
19 грудня на День Святого Миколая прокинуться не під 
батьківським дахом і з надією заглядатимуть під подуш-
ки. Очікування дива можна побачити в листах, які щоро-
ку пишуть діти до Святого Миколая. Вони щиро вірять в 
Чудотворця, моляться до нього і просять маленький по-
дарунок: шоколадку, рукавички, згущене молоко, і часто 
не для себе, а для братика чи сестрички. Допомогти у 
цьому можна, якщо зв’язатися з представниками «Маль-
тійської служби» за телефоном (032) 275 12 00. Для 
фізичних осіб план такий: взяти лист дитини до Святого 
Миколая і купити подарунки, про які вона просить; при-
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нести речі, які можна використати при пакуванні пода-
рунків дітям, котрі з певних причин не змогли написати 
листа; зробити фінансову пожертву через ощадну касу 
або в скарбничку. Представники фірм можуть зробити те 
ж, але до того ще й розмістити в себе скарбничку, поді-
литися інформацією про акцію з партнерами, розмістити 
повідомлення на своєму сайті, надати транспорт для по-
їздки в інтернати.

Будь-яка допомога буде важливою, корисною і очіку-
ваною.

Як допомогти святому Миколаю

Зв’язатися з оргкомітетом акції можна за телефоном (032) 
247 29 09 або 097 66 00 567. Керівники підприємств можуть 
встановити кнопку або банер сайту на власному веб-ресурсі, на-
дати матеріальну допомогу, перерахувавши свою благочинну по-
жертву на рахунок, поданий на сайті www.mykolaj.com.ua. Пред-
ставники фірм можуть організувати акцію зі збору речей у себе в 
офісі, стати водієм помічників Святого Миколая або просто розпо-
вісти про акцію своїм друзям і заохотити їх долучитися.

наша колега  
оксана сенишин 
потребує  
термінової допомоги

26-річна Оксана Сенишин потребує негайної пересадки 
легень. На жаль, таких операцій в Україні не роблять. З Бер-
ліна, де погодились провести операцію, дівчині прислали ра-
хунок на 500 тис. євро. Оксана розуміє, що таких грошей зі-
брати не зможе, тому просить про допомогу усіх небайдужих.

У 2007 році дівчині поставили діагноз ідіопатична легенева 
гіпертензія III ступеня. При додатковому аналізі діагноз підтвер-
дився.

Медикаментозне лікування не дало ефекту і лікарі наполяга-
ють на тому, що дівчині потрібна трансплантація легень. На жаль, 
таких операцій в Україні не роблять.

«Спершу була надія зробити операцію у Відні, але там мене 
відмовились прийняти через великі черги. Сказали, що готові 
прооперувати лише в тому випадку, якщо я знайду донорів. Ми 
розглядали можливість, щоб ними стали мої батьки, але вони не 
можуть за станом здоров’я. Погодились мене прийняти в Берліні 
в Центрі серця. Вони прислали рахунок, де вказана така сума, 
яку навіть важко собі уявити: 500 тис. євро. Йдеться і про доопе-
раційний період, саму операцію та реабілітацію. Клініка просить 
завдаток 100 тис., але з підтвердженням того, що я потім зможу 
оплати всю суму, – розповідає Оксана. – Часу в мене критично 
мало і це дуже важко усвідомлювати. Бажано цю суму зібрати за 
півроку. Зараз серце отримує надмірні навантаження, бо дуже ви-
сокий легеневий тиск. В будь-який момент воно може зупинитись. 
Тоді мене врятує лише комплексна пересадка серця і легень».

Зараз Оксані гіршає: почали з’являтись загрудинні болі, задиш-
ка, кашель, загальна слабкість. Тому рідні дівчини просять всіх, 
хто має можливість, допомогти фінансово.
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свої гроші
Інструменти зберігання і накопичення заощаджень  
в умовах української нестабільності

Щодня ми читаємо або чуємо невтішні новини: 
українську економіку лихоманить, продовжується ско-
рочення промислового виробництва, нависає загроза 
девальвації гривні. Вибори до парламенту також не 
підвищують впевненості людей у майбутньому. У цей 
непевний час хочеться принаймні не втратити уже за-
робленого.

Відомо, що гроші, які зберігають навіть у найнадійнішому 
сховку, – чи то в сейфі, чи то під матрацом – з часом зне-
цінюються. Сто гривень, які ви тримаєте в руках зараз, – це 
значно більше, ніж сто гривень, які ви будете мати за п’ять 
років. Як же зберегти (а за можливості, й примножити) 
свої заощадження?

Україна не може похвалитися великим вибором фінан-
сових інструментів для зберігання та накопичення коштів. 
Фактично, небагатий вибір зводиться до валютних вкладів, 
депозитів у дорогоцінних металах та цінних паперів. Ще од-
ним традиційним напрямком вкладання коштів для україн-
ців є нерухомість. Розглянемо кожен варіант детальніше.

депозити
Найпростіший та найпопулярніший спосіб збереження 

заощаджень в Україні – це депозити. Питання лише в тому, 
яку валюту вибрати для накопичення. Як завжди буває у 
подібних випадках, валюти поділяють на високодохідні (але 
ризиковані) і надійні (але малоприбуткові).

•  Гривня
Можемо привітати себе, дорогі співгромадяни. На сьо-

годні Україна, згідно даних міжнародних аналітиків, займає 

перше місце в світі за дохідністю депозитів у національній 
валюті! Щоправда, таке високе положення – не причина 
для гордості, а сигнал про проблеми у валютній системі. 
Тим не менше, з будь-якої ситуації можна отримати ко-
ристь. Прийнявши рішення довірити свої заощадження на-
ціональній валюті, ви можете бути впевнені, що отримуєте 
найвищі у світі відсотки. Станом на кінець жовтня 2012 
року в тридцяти найбільших банках України середня ставка 
за річними депозитами у гривні складала близько 18%, а 
максимальна сягнула аж 26,1%.

Одначе, українці не поспішають скористатися перевага-
ми рідної валюти. Найпопулярнішими на сьогодні залиша-
ються короткотермінові депозити у гривні на кілька місяців. 
Очікування чи то девальвації, чи то інфляції, а, ймовірно, 
і того, й іншого разом, роблять гривню не надто прива-
бливою для довготермінових вкладів. Чим більше уряд за-
певняє у стабільності та надійності гривні, тим активніше 
українці скуповують долари та євро. Швидко заробити свої 
відсотки й перевести їх у надійнішу валюту – ось основний 
девіз гривневого вкладника.

•  Євро
Над спільною європейською валютою продовжують зби-

ратися загрозливі хмари, але жоден аналітик наразі не 
візьметься спрогнозувати, коли ж вдарить грім. Все ще 
залишається невелика надія, що «з великої хмари буде 
малий дощ», тобто Єврозона зуміє вибратися з кризової 
ями. Тому, незважаючи на постійні коливання курсу (влітку 
1 євро можна було купити за 9,8 грн, а зараз він наполе-
гливо повзе до відмітки 11 грн), банки вперто збільшують 
відсоткові ставки на депозити у цій валюті. Середня ставка 
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у 30 найбільших банках за річними депозитами у євро в 
жовтні складала близько 6,5 %, а максимальна – 10,65%.

Довіра українців до європейської валюти повністю зале-
жить від курсових коливань. Варто євро подорожчати – і 
обсяг депозитів у цій валюті одразу зростає. Очевидно лиш 
одне: навіть зараз, в розпал боргової кризи ЄС, євро дові-
ряють більше, ніж рідній гривні.

•  Долар
Старий добрий долар США традиційно лишається на-

дійним приятелем українських вкладників. Курс амери-
канської валюти в очах звичайних громадян завжди був 
основним показником стану економіки. І хоча дохідність 
за доларовими депозитами приблизно вдвічі нижча, порів-
няно з гривневими (середня ставка за річними депозита-
ми у доларах США в жовтні складала близько 7,8 %, а 
максимальна – 11%), але доларові вклади продовжують 
залишатися найпопулярнішим видом середньострокових 
заощаджень.

Порівняно невеликий відсоток за депозитами у доларах 
все рівно більший, ніж прогнозована інфляція. А якщо де-
вальвація гривні із загрози перетвориться на реальність, 
то дохід від вкладів значно зросте за рахунок різниці курсів. 
Більшість експертів при аналізі надійності заощаджень у 
доларах навіть не згадують про внутрішні проблеми США – 
за замовчуванням вважається, що у будь-якому випадку 
ситуація в Україні не буде кращою за американську.

•  Альтернативні валюти
Через проблеми на внутрішньому валютному ринку, за-

грозливу ситуацію у Єврозоні та можливе розкручування 
інфляції у США, вкладники останнім часом почали актив-

ніше цікавитися іншими валютами, зокрема, російськими 
рублями, швейцарськими франками та фунтами стерлінгів. 
Найбільший відсоток банки пропонують на вклади у росій-
ських рублях (від 2,5 до 9,5%), далі слідують швейцарські 
франки (2-5,6%) та фунти стерлінгів (з мізерними 2%).

Традиційно у кризові роки «тихою гаванню» для капіталів 
вважають швейцарський франк. Вічно нейтральна країна 
сиру і банкірів виглядає як символ стабільності та надій-
ності у бурхливому фінансовому морі. Тим не менш, еконо-
міка Швейцарії напряму залежить від торгівлі з ЄС, тому 
не варто сподіватися, що у випадку серйозних проблем у 
Євросоюзі, курс франка не постраждає. А якщо «впаде» 
Америка, то кризове «цунамі» не омине жодну країну, на-
віть таку ідилічну, як Швейцарія.

До цього варто додати те, що в Україні вам навряд чи 
вдасться вільно (і легально) купити швейцарські франки. 
Хоча практично в кожному обміннику виставлений курс 
франків, але коли справа доходить до їх купівлі, виявля-
ється, що в наявності цієї валюти немає. Стосовно рубля, 
то різкі коливання його курсу поки що стримують бажання 
українців зберігати значні суми в російській валюті.

У підсумку можна сказати, що в Україні найдохідніши-
ми (навіть з урахуванням інфляції) залишаються депозити 
у гривні. Щодо надійності, то однозначної відповіді немає. 
Більшість аналітиків радять «не тримати яйця в одному ко-
шику» і зберігати свої заощадження в різних валютах. Тіль-
ки якщо ще кілька років тому експерти радили не менше 
третини загальної суми заощаджень тримати у гривні, за-
раз все частіше вони звертають увагу на російський рубль 
або швейцарський франк. Депозити на сьогодні варто ви-

1 2
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користовувати для коротко- та середньострокового збері-
гання заощаджень.

У випадку проблем з банком, в який ви вирішили по-
класти депозит, Фонд гарантування вкладів обіцяє кожно-
му власникові ощадного рахунку до 200 тис. грн. Щоправ-
да, якщо впаде один з 15 найбільших банків України, Фонд 
вичерпає усі свої фінансові ресурси, так і не розрахував-
шись з усіма вкладниками.

дорогоцінні метали
Однією з небагатьох альтернатив валютним депозитам 

на сьогодні є купівля дорогоцінних металів. Зараз ними в 
Україні торгують лише банки (ювелірні вироби з дорогоцін-
них металів не вважають надійним способом накопичення). 
Найрозповсюдженішим засобом вкладення коштів висту-
пає золото. Цікавими варіантами є також платина і пала-
дій.

•  Золото
Основні способи заробітку на золоті – депозити у цьо-

му металі (їх є два види: купівля золотого злитка і знеосо-
блений металевий рахунок), купівля золотих монет НБУ та 
ф’ючерси у золоті фонди. В середньому дохідність золото-
го депозиту складає лише 2%. Основний прибуток можна 
отримати не від відсотків, а від зростання ціни цього доро-
гоцінного металу в довгостроковій перспективі.

Незалежно від того, який спосіб ви виберете, для отри-
мання прибутку від золота слід розраховувати на досить до-
вгий період часу – 10 і більше років. У короткостроковому 
періоді політика українських банків та різниця між ціною ку-

півлі й продажу не дозволить вам виграти навіть при дуже 
швидкому зростанні цін на цей метал. Золото – це ліки від 
інфляції та девальвації на десятки років, а не інструмент 
для швидкого заробітку.

•  Платина і паладій
Ціна золота активно зростає у кризові періоди, коли 

люди шукають безпечні ніші для своїх грошей. Якщо ж еко-
номіка процвітає, ціна на нього стабілізується або навіть 
падає. Щоб убезпечити себе від падіння вартості золота, 
можна звернутися до інших дорогоцінних металів, зокрема 
до платини і паладію. Їхні ціни ведуть себе прямо протилеж-
но: у кризові роки темп росту сповільнюється, зате у роки 
економічної стабільності вартість цих металів стрімко йде 
вгору. Тому платину і паладій використовують для знижен-
ня ризиків при інвестуванні в золото.

Платина також цікава, оскільки темпи зростання її ціни 
зазвичай більші, ніж у інших дорогоцінних металів. Паладій, 
своєю чергою, значно дешевший, ніж платина, тому екс-
перти пророкують йому гарні перспективи щодо зростання. 

Отже, зберігати гроші у дорогоцінних металах – надійно 
і вигідно. Але за двох умов: коли суми цих вкладів досить 
великі, та якщо ви можете дозволити собі не чіпати своїх 
заощаджень протягом дуже тривалого періоду часу. 

цінні папери
В Україні, на відміну від країн Заходу, цінні папери – не 

надто популярний спосіб зберігання заощаджень. І це зро-
зуміло, бо ж наш фондовий ринок важко назвати розвине-
ним. Для більшості звичайних громадян акції залишаються 
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непрогнозованим і незрозумілим інструментом, з яким не 
варто зв’язуватись без спеціальних знань та надійних дже-
рел інформації. Єдиним більш-менш стабільним і передба-
чуваним варіантом для рядових вкладників можуть стати 
державні облігації. 

У жовтні Національний банк оголосив про випуск обліга-
цій на пред’явника у доларах. Номінал однієї облігації скла-
дає 500 доларів США, термін дії – 2 роки, відсоткова ставка 
9,2% річних. Тобто дохідність облігацій є вищою за середнє 
значення по ринку. Облігацію забезпечує держава, що теоре-
тично є вагомішим, ніж забезпечення Фонду гарантування 
депозитів. Окрім того, на сьогодні дохід приватних осіб від 
продажу державних облігацій не оподатковують. В цілому но-
венькі облігації виглядають дуже привабливо.

Єдиною проблемою може стати низька довіра до будь-
яких дій уряду. Облігації ці будуть надійними тільки у тому 
випадку, якщо влада виручені гроші спрямує не на соціаль-
ні виплати, а на розвиток економіки. В іншому разі, вклад-
ники за два роки можуть замість своїх грошей отримати 
звичну пісеньку про помилкові кроки попередників та ката-
строфічну нестачу коштів. 

нерухомість
Купівля нерухомості – це ще один традиційний україн-

ський спосіб зберігати і навіть примножувати свої заоща-
дження. Якщо накопичені кошти дозволяють вам придба-
ти нерухомість, не звертаючись до банку за кредитом, це 
може стати досить надійним способом інвестування капіта-
лу. Цей вклад не пропаде у випадку банкрутства банку, не 

залежить від гарантій уряду і не зменшиться від економіч-
них потрясінь. 

Як стверджують експерти, при купівлі житла з подаль-
шим здаванням його в оренду, дохідність може досягати 
10% річних. Щоправда, у цих розрахунках не беруть до ува-
ги витрати на ремонт. Тим не менше, власники квартир, 
здаваних в оренду, найменше відчули на собі вплив кризи. 

Хоча попит на нерухомість не дуже великий, але ціни 
на нього вже почали поступово зростати (в основному, це 
пов’язано з ростом ставок за кредитами). І хоча заробити 
на перепродажі житла наразі не вийде, але і зниження цін 
вже не очікують.

інші способи заощадження
Стосовно інших способів заощадження – приватних пен-

сійних фондів, ПАММ-рахунків, інвестиційних фондів – то 
вони наразі не набули великої популярності, в основному 
через «ненадійне» законодавство, яке регулює їхню діяль-
ність. Занадто багато наші закони залишають лазівок для 
шахраїв, отож у випадку виникнення проблем, доки справа 
дійде до суду, ваші накопичення вже встигнуть змінити де-
сяток господарів.

Як бачимо, у звичайних українців не так вже й багато 
варіантів для зберігання своїх грошей. Можна зробити за-
гальний висновок, що саме від ваших фінансових цілей, 
періоду часу та величини накопичень буде залежати спосіб, 
до якого варто вдатися для збереження і примноження за-
ощаджень.

Лілія Українець

5 6
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Ця книга стала феноменом. Мало того, 
що маловідомий на пост-СРСРі автор став 
головним гостем Форуму видавців, сам його 
твір – ціла історія. По-перше, «Світло згас-
ло…» у Країні Див ДіБіСі П’єра аж у 43 роки 
– Буккерівську премію за цю книгу автор 
отримав після того, як близько познайомив-
ся з наркотиками, відсидів у американській 
в’язниці та пожив раком-відлюдьком на соці-
альному дні. По-друге, переклад і видання ро-
ману для українського читача – диво дивне. 
Головну книгу цьогорічного Форуму видавців 
переклала і видала дівчина, яка до того ніко-
ли таким не займалася. Пошук фінансів на 
видання і презентацію – окрема тема. Впер-
ше в історії сучасної української книги гроші 
шукали не лише серед спонсорів, але й… 
серед майбутніх читачів! І, що найдивніше, 
знайшли.

Про книгу, яка порвала на шмаття Європу зі 
Штатами та готується до десанту в Австралії, 
ми поговорили з Галею Шиян. Саме вона пере-
клала «Світло згасло в Країні Див» ДіБіСі П’єра 
українською мовою, видала книгу і привезла 
автора на Форум видавців. Усе робила вперше.

«Все почалося років з 28-ми – це період, 
коли люди розпочинають переосмислювати 
своє життя і мучитися питаннями на кшталт 
«А чи тим я займаюся у житті?» Я себе заспо-
коювала тезою про те, що нічого не досягнути 
– це теж досягнення. Але питання про те, чи 
є я собою (незалежно від чогось матеріаль-
ного, від прибутків), залишилося. Я знайшла 
свій щоденник, який писала, коли мені було 
п’ятнадцять. Там змальовано те, як би я хотіла 
жити. Це обов’язково мансардне помешкання, 
друзі-художники, що там тусуються, мобільний 
телефон, касетний магнітофон чомусь… І ви-

явилося, що те, до чого я прийшла у 30 з га-
ком, фактично і було омріяним колись життям. 
Тільки без касетного магнітофона.»

«У 18 років я почала власну справу (книгар-
ня іноземної літератури «Галінбук» – авт.), роз-
вивалося усе швидше на інтуїтивному рівні, у 
такому віці по-іншому не буває. Я не фаталістка 
і вважаю, що всього людина добивається влас-
ними силами та прагненнями. Однак все одно 
це було часто «у тому місці, у той час». І от в 28 
років прийшло бажання нарешті щось змінити, 
точніше почати. Я активно фотографувала, пи-
сала сама щось, розуміла, що дуже хочу подо-
рожувати. На щастя, я могла дозволити собі 
сісти в машину і поїхати на місяць в Європу. У 
мене було велике бажання свіжої крові, хоті-
лося нових людей, нових вражень, персонажів. 
Так я відкрила для себе каучсерфінг – практи-
ку, коли ти можеш поселитися у незнайомих 
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людей, а вони, коли будуть у твоєму місті, мо-
жуть поселитися у тебе. Подорожувала два 
роки, шукала чогось…»

«Особливого пункту призначення мої ман-
дри сягнули 2010 року, коли завдяки Лесі Ко-
валь з Форуму видавців я потрапила до Един-
бургу на книжковий фестиваль. І це саме те, 
що називається потрібним місцем та потрібним 
часом. Була дуже добра насичена програма. 
Авторів – сила-силенна, усі читають власні тво-
ри, крім цього дуже цікаво спілкуються з публі-
кою. Після такого ти просто не можеш не ку-
пити їхніх книжок. В останній день фестивалю, 
коли уже нічого не мало відбутися, ввечері на 
сцену вийшов ДіБіСі, звичайно, з келихом вина. 
Коли П’єр заговорив, він просто полонив усю 
присутню публіку. Мене його манера захопила 
моментально. А ще, коли ця манера наповнена 
змістом, який тобі дуже близький, це був такий 
собі удар під сонячне сплетіння».

«ДіБіСі читав уривок про те, як головний 
герой у Берліні потрапляє до меблевого супер-
маркету ІКЕА. Це мені сподобалося. Тут у нас 
ІКЕА дуже романтизована, а на Заході вона 
багато в чому є символом глобалізації, спо-
живацького суспільства. Ґебріел (головний ге-
рой) є антиспоживачем, тож йому там неком-
фортно. Але, крім цього, його просто страшно 

усе дратує, бо це вже середина книги, де він 
постійно перебуває у стані бодуна. Я пожарту-
вала, що поки для німкень та француженок 
подарунок з ІКЕА – ознака поганого тону, укра-
їнки тільки й мріють, коли їх відвезуть до най-
ближчої меблярні в Краків чи Будапешт. Роз-
говорилися і я припустила, що Україна лише 
на початку шляху до глобального споживацтва 
та що це чудовий період, бо багато чому тепер 
можна запобігти. ДіБіСі обмовився, що непо-
гано було б відвідати Україну, ми обмінялися 
візитками, та й все…»

«Ні, не все. На вечірці-закритті з усіх усюд 
я чула, як британські літературні високопоса-
довці шушукалися між собою: «Можливо ДіБіСі 
заскочить на кілька хвилин…» Було смішно, бо 
особисто я бачила у ньому не буккерівського 
лауреата, а просто пофігіста (в хорошому ро-
зумінні). Він є чудовим поєднанням завсідника 
берлінських забігайлівок і вкоріненого на гене-
тичному рівні аристократизму, елегантності, не-
ймовірно витонченої мови. Коли ДіБіСі побачив 
мене, вигукнув: «Oh, this is my dear friend from 
Ukraine!» І почалася бурхлива ніч. У пабі, що 
зачиняється о 4 ранку, ДіБіСі згадував про ін-
ший, який працює до 5-ої. Далі було казино, 
яке закривалося о шостій. А о шостій ми по-
трапили до пабу, що в цей час щойно відчиняє 

свої двері… І це при тому, що паралельно в 
Единбурзі відбувався театральний фестиваль, 
тобто публіка зрозуміла».

«Далі ми попрощалися остаточно. У такому 
стані я пережила виселення з готелю на день 
раніше (наплутала з квитками), холеричне па-
кування книжок і нових мештів у валізи, ніч по 
каучсерфінгу в знайомого індуса та нарешті 
повернення в Україну. Вже звідси написала Ді-
БіСі, що мені сподобалася його книга, і що я б 
хотіла її перекласти».

«Зміст книжки мені дуже близький. Її на-
віть порівнюють з книгою «Над прірвою у житі» 
Селлінджера. Тільки там головний герой шукав 
за качечками в нью-йоркському Центральному 
парку, а у Ґебріела Броквела з «Країни Див» 
проблеми трохи інші… Однак суть та сама – 
самотність, зневіра, пошук істини, недоскона-
лість світобудови. Ще більше мене зачепило 
те, що книжка універсальна. Вона піднімає 
ґрунтовні проблеми, які торкаються кожної кра-
їни, – і розвинутої Японії, і країн третього світу».

«Основний меседж: «Світ перебуває у стані 
так званого Лімбу, тобто у просторі між чимсь 
та чимсь». В релігії це – Чистилище, коли щось 
одне закінчилося, а інше ще не почалося. І сам 
ДіБіСі П’єр вважає, що людство зараз перебуває 
у Лімбі. Бо жодна з ідеологій (чи капіталізм, чи 
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Галина Шиян та ДіБіСі П’єр. Фото – Галина Шиян
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комунізм) не виправдали себе, не спрацювали 
так, як їх задумували. Люди розгублені, вони че-
кають на нові моделі. Я вважаю цю книгу дуже 
важливою для України, бо у нас є дуже багато 
людей, які досі ідеалізують капіталізм. У книзі 
«Світло згасло в Країні Див» дуже чітко і яскра-
во показані усі духовні мінуси цієї системи».

«Звісно, я підколювала ДіБіСі П’єра. Мовляв, 
ти такий антиспоживач, а сам напиваєшся в 
пабі й живеш в непоганому готелі. Він відпові-
дав: «Ну ясно, я ж також вразливий до цього 
всього! Але я намагаюся знайти відповіді на ці 
виклики!» Як філософ, він дуже мудрий. Не про-
понує нам відповідей, жодних чітких знаків окли-
ку. Але дуже гостро і майстерно піднімає важ-
ливі питання та пропонує нам теж подумати. І 
мені також було важливо показати українському 
читачеві, що західний капіталістичний світ – не 
ідеальний. Так, у ньому є багато переваг, але 
і багато пасток. Можливо, більше, ніж у нас».

«Напевно, автору вдалося так гарно по-
казати різницю між ідеальним і справжнім 
капіталізмом, бо він виростав у Мехіко. Бачив 
суспільство, схоже до нашого, та розумів його 

переваги: об’єднання на дружньому рівні, під-
тримка, спільне вирішення проблем. Я сама це 
дуже ціную тут, в Україні. У мене своя справа, 
тому я добре знаю, що таке, коли до тебе теле-
фонують з якоїсь установи, щоб попередити… 
Не йдеться про якісь «мутки», про нечесність. 
Тут мова йде про людяність. Закордоном також 
багато бюрократії, але такої підтримки – катма».

«Проте книга цікава й суто з літературної 
точки зору. Тут – весь ДіБіСі. Я вже казала, 
що він полюбляє до ранку вештатися забігай-
лівками, але при цьому підводиться, коли до 
приміщення заходить жінка. Те саме і в тек-
сті – розкішні довгі речення, витончена, ледь не 
поетична мова поряд з жорсткими, реалістич-
ними діалогами, недрукованими словами. Той 
контраст мене просто зачарував. ДіБіСі (DBC) 
розшифровується просто: «Dirty But Clean». 
Тобто «Брудний, але чистий». Так і є».

«Ґебріела Броквела ми оживляли ненавмис-
но. Просто так вийшло. Хоча я чула відгуки, 
мовляв, Галка придумала маркетинговий хід, 
створила у «Фейсбуці» справжнього головно-
го героя! (Прототипом головного героя книги 

«Світло згасло в Країні Див» став львівський 
музикант родом з Луганська Володимир Бедз-
він – авт.) А насправді там не було жодного 
піару! Вова став Броквелом з подачі художни-
ці, яка малювала картину для книги. Юля До-
линська робила ескізи для розділу «Бенкет», 
звернулася до мене з тим, що їй бракує про-
тотипу. Я думала-думала, а потім зрозуміла, що 
це Бедзвін. Уже далі все закрутилося, ми ство-
рили профайл на Facebook, оживили головного 
героя. Тобто фактично все почалося з того, що 
ми запхали Бедзвіна у ванну, пофотографували 
в мокрому одязі, і Юля почала його малювати».

«У ДіБіСі П’єра така філософія, що кожен 
написаний твір має своє життя. Він відпускає 
його в світ і радіє з цього. Але з іншого боку, 
треба на щось жити. У нас те саме – цікавим 
був сам процес та результат. Звісно, хочеться, 
щоб це все монетизувалося. Однак буде дуже 
приємно, якщо хтось перенесе текст в елек-
тронний варіант, і український переклад «Краї-
ни Див» читатимуть на рідерах. Так навіть ціка-
віше – значить, все зроблено правильно».

Володимир Бєглов

> дивА у крАїні див >

Галина Шиян (перекладач та видавець книжки «Світло згасло у Країні Див» ДіБіСі П’єра) та Володимир Бедзвін (реінкарнація головного героя Ґебріела Броквела)
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Фото – Марта Швець
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тенденції • захоплення

«карпати» перемагають, йомайо!
«Буде і на нашій вулиці свято», – здається, зміст цієї 

української приказки дійшов до футбольного Львова. Після 
серії невиразних матчів з негативним результатом «Карпа-
ти» прорвало на дві перемоги поспіль. Одна з них – у кубку 
над «Металістом», – показала, незважаючи на неосновний 
склад суперника, що грати у футбол львів’яни можуть. На-
ступна – у чемпіонаті проти «Кривбасу» – показали, що 
можуть грати навіть дуже непогано. 3:0 після першого 
тайму, без шансів для гостей, 6:0 – остаточний результат. 
Це найрезультативніша перемога «Карпат» за всю історію 
чемпіонату України. Фанати «зелено-білих» так зраділи піс-
ля матчу з «Кривбасом», що навіть замінили звичні речівки 
на веселе, хоча й не дуже зрозуміле «Карпати», то було 
сильно, йомайо»…

Узимку Костов отримає повноцінне міжсезоння на те, 
щоб завершити переналаштування команди під його ба-
чення і, відповідно, підготувати гравців. Будемо сподівати-
ся, що ще не раз над стадіоном «Україна» лунатиме це 
«Йомайоооо!»

чекаємо на євровесну
Але не тільки за змінами в грі «Карпат» слідкуватимемо 

навесні. Спостерігатимемо також за грою українських клу-
бів у єврокубках. Причому дуже вірогідно, що всіх чотирьох. 
У «Дніпра» та «Металіста» після трьох турів групового тур-
ніру Ліги Європи шанси на вихід в 1/16 були надзвичайно 
високими. 

«Шахтар» лідирував у групі ЛЧ і мав добру нагоду про-
йти в плей-офф ЛЧ. Та навіть якщо ні, то нижче третьо-
го опуститися просто не міг. Так само навряд чи втратить 
третє місце та вихід до плей-офф Ліги Європи і «Динамо». 
А там гляди – Олег Блохін також матиме можливість «пере-
завантажити» команду. У будь-якому разі, такого в історії 
українського футболу ще не було.

 Чотири клуби у євровесні – добрий шанс не лише на 
покращення рейтингу України, але й на здобуття тро-
фею. Так, як це було у 2009 році, коли у весняну частину 
Кубку УЄФА вийшли одразу троє: «Металіст», «Динамо» 
і «Шахтар», та, зрештою, донеччани таки перемогли у 
турнірі.
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збірна без тренера
Керівництво Федерації футболу України змінилося, а чи 

змінилися якось принципи роботи? Як і раніше, навіть одна 
з найважливіших (точно найпомітніша для вболівальників) 
функцій ФФУ – призначення головного тренера національ-
ної збірної – відбувається незрозуміло, непрозоро і наразі 
безрезультатно. 

Попри те, що нового президента ФФУ Анатолія Конь-
кова вважають ставлеником Ріната Ахметова і групи, 
що формується довкола нього, і «Шахтаря», у фаворі 
досі винятково динамівські тренери. Будь-які логічні по-
яснення, чому досі немає головного тренера та чому на 
цю посаду не розглядають іноземців – відсутні. Канди-
дати тасуються з однієї колоди. А у вболівальників тим 
часом усе менше віри в те, що збірна має якісь шанси 
на вихід до фінальної частини ЧС-2014. Не тому, що 
багато втрачено, а тому, що не видно світла в кінці 
тунелю.

день народження «Монополії»
Кому нецікавий футбол, можливо, цікаві настільні ігри. 

Згадуємо про них, адже у листопаді день народження свят-
кує перша настільна гра економічного характеру «Монопо-
лія». 5 листопада 1935 року її запатентував Чарльз Дерроу.

Близько 750 мільйонів людей зіграли в цю гру, що зробило 
її найпопулярнішою комерційною настільною грою у світі. Кни-
га рекордів Гінесса від 1999 року має запис щодо попере-
дньої статистики Hasbro про 500 мільйонів людей, які грали 
в «Монополію». Суть гри – учасники змагаються за надбання 
економічних переваг шляхом визначеної правилами гри еко-
номічної активності, включаючи купівлю, оренду та торгівлю 
власністю з використанням несправжніх грошей. Гравці здій-
снюють ходи по черзі, кидаючи гральні кості. Мета гри – до-
вести до банкрутства всіх інших гравців. Гра названа на честь 
економічної концепції монополії, тобто тотального домінуван-
ня однієї компанії на ринку певної продукції.

Антін Бандера

Під таким гаслом на території відпочинкового комплексу «Гранд Резорт» від-
булось святкування від компанії «Галичина-АВТО» за участі легендарних амери-
канських автомобілів Jeep.

У день проведення тут панували свіжа осіння атмосфера, теплі емоції та хо-
роший настрій учасників тест-драйву, які мали унікальну можливість на власному 
досвіді випробувати автомобілі в реальних умовах бездоріжжя та порівняти пред-
ставлені авто Jeep Grand Cherokee та Jeep Compass із воєнною технікою – БРДМ 
(броньована розвідувально-дозорна машина). Це порівняння невипадкове, адже 
автомобілі Jeep з самого початку розробляли власне як воєнну техніку.

Поки дорослі вивчали «Джипи», найменші гості вправлялись у малюванні та 
разом із батьками катались на автомобілях. Ще одним приємним сюрпризом для 
гостей стали прогулянки верхи на чудових породистих конях.

Після ретельного вивчення всіх технічних параметрів представлених «Джипів» 
та БРДМ, учасники розпочали змагатись у інтелектуальному порівняльному кон-
курсі.

По завершенню всіх конкурсів ресторан «The Гриль» підготував справжню аме-
риканську енергетичну страву – гарячий суп «Текс-Мекс». Її особисто готував шеф-
кухар закладу, який теж є палким прихильником автомобілів Jeep.

На завершення святкування організатори презентували всім гостям подарунки, 
подякували за участь партнерам (відпочинковий комплекс «Гранд Резорт», Львів-
ський клуб активного відпочинку, Львівський стрілецький клуб, мережа магазинів 
«Flagman», ТМ WOG, ресторан «The Гриль», івент-агенція «Брошка», журнал «Его-
їст») та на десерт розрізали фірмовий автомобільний торт Jeep!

зустрінь осінь з Jeep!
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олЕксАндр усик:  
«КОжЕН УКРАїНЕЦь МАЄ ВМІТи 
ТАНЦюВАТи НАРОДНий ТАНЕЦь»

«Егоїстична» розмова з олімпійським чемпіоном,  
найкращим боксером року у світі та найліпшим танцюристом України
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Не буде перебільшенням сказати, що два тижні 2012 року до-
корінно змінили життя цієї людини. Вони припали на кінець липня 
– першу половину серпня. Саме тоді Лондон приймав 30-ті літні 
Олімпійські ігри. А цією людиною є український боксер-важковаго-
вик, олімпійський чемпіон, а як стало відомо недавно, – найкращий 
боксер-любитель світу 2012 року Олександр Усик. Саме зі здобуття 
останнього його титулу і розпочалася розмова «Егоїста» з Усиком.

– Першочергово хочеться привітати з визнанням Вас найкращим 
боксером-любителем світу за підсумками 2012 року. Скажіть, а 
якби від Вас залежало присудження цього титулу, кого б Ви назва-
ли найкращим боксером цього року?
– Чесно кажучи, я навіть не знаю, хто приймає рішення 

про те, щоб визнати того чи іншого боксера найкращим – 
представники АІВА (Міжнародна асоціація аматорського 
боксу), журналісти, тренери чи ще хтось. Насправді, не 
знаю. Але я вдячний тим людям, які вказали моє прізви-
ще. Звісно, це дуже приємно, і це велике визнання. Та 
якби спитали в мене, то я би назвав найкращим боксе-
ром Василя Ломаченка, адже цього року він вдруге став 
олімпійським чемпіоном, а це – величезне досягнення.

– На церемонію вручення призу 7 грудня у Єреван поїдете?
– Так, мене вже запросили, тож приз мені вручать осо-

бисто в руки.

олімпійське «золото»  
з «підтанцьовками»

– Можна не сумніватися, що цієї нагороди без такого вдалого ви-
ступу на Олімпіаді не було б. А з якою метою Ви їхали на Олімпіаду 
– цілеспрямовано за «золотом»?
– Насправді я не думав ні про «золото», ні загалом про 

медаль. Адже ще в ході підготовки до Олімпійських ігор 
тренери чітко дали мені зрозуміти, що ці думки варто ви-
кинути з голови, а потрібно виходити на кожен бій, якісно 
виконувати свою роботу і перемагати поєдинок за поєдин-
ком. Я це засвоїв, і дійсно жодних інших думок, окрім пе-
ремоги в кожному конкретно взятому поєдинку впродовж 
олімпійської дистанції, в мене не було.

– З виступів на Олімпіаді склалося враження, що Ви там наче 
гралися, а кожна перемога давалася дуже легко (можливо на це 
вплинули Ваші «фірмові» танці). А як було насправді?

– Звичайно, було важко. Але важко не стільки фізич-
но, скільки психологічно, адже Олімпіада – це найбільші 
змагання, і там спортсмени відчувають дуже великий 
психологічний тиск. І ми – не виняток. Адже до нас була 
прикута величезна увага, ми ж приїхали представляти 
нашу велику державу Україну, а тому відповідальність за 
результат, звісно, нависала і була важкою. Тим більше, 
що на попередніх Олімпіадах наші боксери підняли високо 
планку, а втримати такий результат, як відомо, важче, ніж 
досягнути його вперше. Але ми мали це зробити, і всі це 
усвідомлювали.

– А коли Ви вже пройшли практично всю дистанцію, досягли вели-
чезного успіху, перемігши у півфіналі і в такий спосіб гарантували 
собі олімпійське «срібло» та розуміли, що до повного тріумфу зали-
шився один крок, які у Вас були думки в день фінального поєдинку?
– Я, в принципі, і сам гнав від себе всілякі думки про 

фінальний бій, та й тренери радили це робити: говорили 
мені, що про це треба думати вже безпосередньо в ринзі, 
а «накручувати» себе емоційно перед боєм сенсу нема, бо 
можна «перегоріти». Тож перед поєдинком я намагався 
відволіктися – спілкувався з близькими, з друзями. Хоча 
не буду приховувати: окрім того, що це був фінальний бій, 
він мав для мене подвійне значення, адже в ньому я зу-
стрічався з італійцем Клементе Руссо, якому програв у 
чвертьфіналі на Олімпіаді 2008 року, тож бажання реван-
шу було великим. Хоча я ще до Ігор знав, що точно зустрі-
нуся з ним у ринзі, але, звісно, не знав на якій стадії. Так 
вийшло, що на вирішальній, і реванш мені вдався. Допо-
могли, звичайно, тренери, які навіть перед самим боєм 
казали мені: «Просто вийди на ринг і покажи красивий 
бій. Про перемогу та медаль взагалі не думай, просто про-
демонструй якісний бокс». Слава Богу, мені це вдалося.

– Будьмо відвертими, до Олімпійських ігор про Вас в Україні знало 
доволі обмежене коло людей – крім знайомих – лише ті, хто цікав-
ляться боксом. Але з Лондона Ви повернулися ледь не національ-
ним героєм. Вже звиклися з цією роллю, ця постійна увага Вас ще 
не втомила?
– Ви праві, зміни дуже помітні. Адже ми, боксери-олім-

пійці, стали дуже впізнаваними, вже неодноразово «сві-
тилися» на телебаченні, люди впізнають на вулицях, в 
якихось закладах, звичайно, просять автографи, хочуть 
разом сфотографуватися, постійно за спиною чути, щось 

> кожЕн укрАїнЕць МАє вМіти тАнцювАти нАродний тАнЕць > 
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на кшталт: «О, це той, що танцював на ринзі», «О, це він в 
рекламі знімався» та щось подібне. І хоча інколи це справ-
ді втомлює, я до цього ставлюся абсолютно нормально, 
адже по-іншому бути, мабуть, не могло. Думаю, це краще, 
ніж якби я невдало виступив і не було б цієї уваги. Тож 
нема жодних проблем взяти в мене автограф чи сфото-
графуватися. Я – людина, яка практично ніколи в цьому 
не відмовляє, але, коли вже справді нема часу, тоді все-
таки доводиться попросити вибачення і відмовити. Проте, 
в будь-якому випадку, коли незнайомі люди підходять до 
тебе, тиснуть руку, дякують за цю медаль, перемогу, за 
танець, кажуть, що гордяться тобою, що ти прославив 
Україну, це, звичайно, дуже приємно, і я це ціную. Адже 
це робиться дуже щиро.

потрібно любити країну,  
в якій ти народився

– Ви згадали про танець. Де навчилися так танцювати?
– Я вважаю, що кожен українець повинен вміти танцю-

вати народний танець. Це в душі в мене, я ж українець 
і це, напевно, передається ще в утробі матері, адже я 
народився в Україні, і це в мене йде від душі – від щастя, 
від радості.

– Власне, питання про Ваш патріотизм. Можливо воно здасться 
трохи некоректним, але Ви кримчанин, а Крим з українськими 
патріотами якось не дуже асоціюється, звідки у Вас такі сильні по-
чуття, така однозначна самоідентифікація, любов до своєї держави?
– Для мене якось це було завжди очевидно і одно-

значно. Я народився в Сімферополі, мама в мене з Чер-
нігівської області, батько, царство йому небесне, родом 
з Сумської, і переді мною питання «Хто я?» ніколи не по-
ставало. Я народився та живу в цій державі, я її пред-
ставляю, тож за яку країну я маю вболівати, яку державу 
я маю любити? Зрештою, якщо не я, то хто? Це якісь 
неправильні люди розділяють Крим і Україну. Чи ті, хто 
каже, що в нас якась не така держава. У нас прекрасна 
країна, я вважаю, що в нас хороша і влада. Переконаний, 
що це проблема людей, які нарікають. Вони мають самі 
собі допомогти – полюбити цю державу і тоді, мабуть, і в 
них справи підуть на краще. Я про це можу говорити, пе-
реконувати та дискутувати довго, бо я справді так думаю 
і відчуваю. Але якщо коротко, то потрібно любити країну, 

в якій ти народився. Зрештою, державу, як і батьків, не 
вибирають. Можна кудись поїхати, попрацювати закордо-
ном, пожити, але коріння в тебе залишиться яке? Укра-
їнське. Ти в будь-якому випадку залишишся українцем, і 
цим неодмінно треба гордитися. 

– Але є версія, що це вам дружина дала кілька уроків танців…
– Напевно, така версія існує тому, що дружина в мене 

професійна танцюристка. Що ж, вона також має право 
на існування. Моя дружина 17 років займалася спортив-
ними танцями, навіть продовжувала ці заняття після на-
родження доньки. Проте в підсумку змушена була зали-
шити, оскільки я постійно у роз’їздах, а дитині потрібно 
приділяти увагу, її виховувати. Але у нас спортивна сім’я, 
це правда.

– І, як відомо, Ви хочете, щоб ваша сім’я була великою.
– Я не лише цього хочу. Я, тобто ми з дружиною, впев-

нено йдемо до цієї цілі. Ми хочемо, щоб в нас було що-
найменше троє дітей, а як дасть Бог, то і більше. Дай 
Бог, щоб у нас було здоров’я, і Господь послав нам цей 
дар – скільки дасть, стільки буде, бо діти – це величезне 
щастя та радість.

– Ті обіцянки, які влада давала олімпійцям, призерам, чемпіонам 
перед Олімпіадою, вона виконала?
– Держава що обіцяла, все виконала і дуже оператив-

но. Всі гонорари, обіцяні, і навіть необіцяні, нам виплати-
ли – буквально наступного дня після того, як ми поверну-
лися в Україну.

– Але, схоже, перед виборами влада захотіла від Вас отримати 
своєрідну компенсацію. Я про епізод, який був у Донецьку, де у Вас 
була зустріч з дітьми, юними спортсменами, але все довкола було 
завішане символікою Партії регіонів. Вам це, наскільки Ви дали 
зрозуміти, не дуже сподобалося, і Ви говорили, що не знали, що 
саме так це все буде…
– Справа не в тому, що нам не сподобалося. Ми розумі-

ємо, що це партія влади, а теперішня влада нам справді 
багато чим допомогла, ми їй вдячні. Справа в тому, що 
справді з нами це не було узгоджено, тому ми й сказали 
про це. Якби нас про це попередили, то якихось різких 
заяв з нашого боку не було б. Думаю, кожній людині не 
сподобалося б, якби щось таке робилося за її спиною. 
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Але загалом нічого поганого я тут не бачу. Держава нам 
допомагає, то чому ми повинні говорити: «Ні, ні, ні» та 
якось відхрещуватися від цього?

– Власне, що допомагає держава, а не конкретна партія..
– А Партія регіонів – це хіба не наша держава зараз? 

Партія регіонів – це зараз наші державні керівники, які 
допомагають державі. Правильно чи неправильно?

– З цим, звісно, можна сперечатися, але давайте повернемося від 
політики до спорту.
– Із задоволенням.

про профі-ринг говорити ще зарано

– Ви свої подальші кар’єрні плани озвучили, вони цілком прогнозо-
вані – це перехід у професійний бокс. Зараз, наскільки я розумію, 
тривають переговори з різними промоутерськими компаніями. На 
якій вони стадії, і коли Ви зможете оголосити про початок професій-
ної кар’єри?
– Ви праві, що щось в цьому напрямку зараз відбува-

ється, але ще нічого не відомо. Та навіть якби була якась 
інформація, я б вам, скажу відверто, її зараз не видав, бо 
вона не остаточна. Тож наразі я нічого щодо цього сказа-
ти не можу. Ще зарано.

– У такому разі, чи плануєте Ви ще проводити бої на любительсько-
му рівні в складі збірної України?
– Звичайно, обов’язково.

– Мабуть, не відкрию секрет, що Вас часто порівнюють з братами 
Кличками. Як Ви до цього ставитеся: Вас це дратує чи навпаки 
надихає?
– Я до цього ставлюся спокійно, але, чесно кажучи, 

не люблю, коли мене з будь-ким порівнюють. Я це я, а не 
хтось (не важливо хто) інший. Тому на такі питання я за-
звичай віджартовуюся: «Як нас можна порівнювати, я ж – 
один, а їх – двоє?». А насправді в мене є брати по духу. Це 
Василь Ломаченко, Саша Гвоздик, Денис Берінчік – наша 
збірна України з боксу. Тож нас четверо, нас ціла збірна, 
а їх двоє. Вони професіонали, а ми – любителі.

– Але все-таки порівняння напрошуються. Адже Ви зараз навчаєте-
ся в Львівському університеті фізвиховання в аспірантурі, працюєте 

над дисерта-
цією. Плану-
єте ставати 
кандидатом 
наук?
– Так, зви-

чайно. Тема моєї 
наукової роботи 
«Підготовка боксе-
рів-важковаговиків».

– Як найкращий боксер 
цього року, олімпійський 
чемпіон, науковець, патріот, 
скажіть, будь ласка, в чому 
секрет успіху українських 
боксерів, нашої школи боксу 
загалом?
– Я думаю, передусім це 

працелюбність наших хлоп-
ців, які прагнуть чогось доби-
тися. А якщо говорити конкрет-
но про останні Олімпійській ігри, 
наш результат на них, то я думаю, 
в цьому є велика заслуга сім’ї Ло-
маченків. Вони – батько-тренер та 
син-боксер – показували всім нам 
приклад того, як потрібно ставитися 
до роботи, як працювати і як дося-
гати успіху. Бо Василь для нас – це 
такий собі тягач, який нас тягне 
вперед, але разом з цим ми за ним 
тягнемося, бо сам «тягач» нічого не 
зможе зробити, якщо немає бажання 
в інших. У нас це бажання було і є, і є 
цей «тягач», тому ми й досягли успіху на 
Олімпіаді. Тим більше, Ломаченки про-
демонстрували, що їхні методи роботи є 
правильними, оскільки Василь став олім-
пійським чемпіоном в 2008 році. А коли 
є результат, то, значить, потрібно робити 
саме це для його досягнення, а не про-
бувати щось інше. 

Захар Беркут
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від 
любові 
до 
кіно

колекціонування • захоплення

Львів’янин Роман Давид –  
володар найбільшої в Україні 
колекції кіноплакатів

Можна просто любити дивитись кіно, а 
можна присвятити йому своє життя. Так, 
як це зробив журналіст-кінознавець Роман 
Давид. Він не тільки працює в цій сфері 
вже багато десятків років, а й займається 
колекціонуванням неймовірно красивих ре-
трокіноплакатів. їх у пана Романа вже по-
над дві тисячі!

А починалось усе ще сорок років тому, коли 
Роман Давид вже працював начальником від-
ділу реклами в кінопрокаті. У ті часи всі плака-
ти приходили централізовано в облкінопрокат 
з рекламних фабрик «Укррекламфільм» (Київ) 
та «Рекламфильм» (Москва), і, звісно ж, по-
трапляли до рук колекціонера. У цей час в 
його голову зненацька прийшла неймовірна 
ідея – колекціонувати найкращі плакати до 
сторічного ювілею кіно. Так і розпочалась збір-
ка Романа Давида. Тоді жоден з плакатів не 
мав матеріальної цінності, попри те, що 95% з 
них малювали художники, а окремі з них були 
справді витворами мистецтва. 

Упродовж 50-90-х років минулого століття 
кіноафіші не тільки накопичувалися в кінопро-
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> від любові до кіно

каті, але й вишукував пан Роман їх у художніх майстернях 
кінотеатрів Львова та всієї області, де свого часу розвішу-
вали у фойє кінотеатрів, на фасадах кінозакладів. Афіші 
виконували функцію реклами фільмів поточного кіноре-
пертуару. Головною метою їх розміщення було, звісно ж, 
заохотити людей прийти на кінопоказ. Зі своїм завданням 
вони справлялись на відмінно. Хоча деякі з них були просто 
сюрреалістичними: для того, щоб зрозуміти суть зображен-
ня на плакаті, треба було спочатку подивитись саме кіно, а 
вже тоді на його афішу.

«Плакати різних епох відрізняються за змістом і вико-
нанням. П’ятдесяті роки представлені кіноафішами яскра-
вими, барвистими, складними за композицією та технікою 
виконання. У 60-ті роки насиченість барв змінює мініма-
лізм – плакати стають лаконічними. Залите тло, ледь на-
мічені силуети, обличчя... З приходом 70-х в кіноплакат 
повертається реалізм. А в середині 80-х, коли в країні по-
чалася перебудова, в них з’являється авангард: око, що 
виступає з глибини тла, перевернуті зображення, абстрак-
ції. Тобто у плакатах не лише можна простежити історію 
кіно, але в чомусь вони відображають взагалі історію краї-
ни», – розповідає колекціонер.

Пан Роман не пам’ятає, яка кіноафіша була в його ко-
лекції першою, але має улюблені – «Гамлет», «Король Лір», 
«Римські канікули». «Це високохудожні плакати, твори мис-
тецтва! Яка колосальна там закладена праця художників-

митців! Не те, що сучасні…», – каже колекціонер. Зараз 
колекціонування для нього практично закінчилось. Адже 
всі сучасні плакати стали звичайною макулатурною, папе-
ровим сміттям, всі на один манір.

Сьогодні ж невеличку частинку всієї колекції Романа 
Давида можна побачити в ресторані «Грушевський cinema 
jazz», що на проспекті Шевченка (виставка триває до 1 
грудня). Пану Роману хотілося б показати всю свою колек-
цію усім охочим, в тому числі й закордоном. Проте це по-
требує чималих коштів і, відповідно, залучення спонсорів. 
А в наш час знайти їх доволі складно. 

Варто зазначити, що така виставка старих кіноплака-
тів – єдина в Україні. Це свого роду ретрокіноарт-ексклю-
зив. Востаннє у Львові колекцію експонували у квітні 1996 
року в стінах Національного музею до 100-ліття від часу 
проведення перших кіносеансів у світі, і, зокрема, у Львові. 
Та й хтозна чи взагалі ще хтось в Україні має таку ж цінну 
та повну колекцію, окрім пана Романа.

Поки що колекціонер не знає, яка доля чекає його 
збірку в майбутньому. Але сподівається, що під час огля-
ду плакатів до фільмів, які нам колись дарувало «старе 
добре кіно», у духовних глибинах львів’ян неодмінно за-
дзвенять струни ностальгії за справжнім і високим кіно-
мистецтвом.

Зоряна Крачковська

Виставка ретрокіноафіш Романа Давида у ресторані 
«Грушевський cinema jazz»
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здобувАєМо 
«кубики»

Коли хлопець  
тренується у спортзалі,  

зазвичай дівчата його просять 
показати свої біцепси та прес. 

Особливе задоволення  
слабка стать отримує  

саме від цих  
шести «кубиків» на животі.  

Вони дійсно неабияк  
естетично прикрашають  

підтягнуте тіло.  
Але насправді  

чимало чоловіків  
дуже не любить  

тренувати ці м’язи через 
одноманітність вправ.  

Навіть багато  
професійних бодібілдерів  

ледве змушують себе  
«качати живіт»,  

але результат вартує  
цієї виснажливої роботи!
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Прес – чи не єдина група м’язів, яку можна повноцінно тренувати вдома, не відвідуючи спортзал. Існують десятки 
вправ, які доступно пояснені у різноманітних відеоуроках. Ми ж розповімо про те, як виконувати найпопулярніші та най-
ефективніші з них. Відразу зазначимо, що вправи на прес зазвичай треба виконувати з великою кількістю повторів – до 
25 разів за один підхід. 

вправа 1. скручувАннЯ лЕжАчи

вправа 2. підйоМ ніг лЕжАчи

> здобувАєМо «кубики» >

Це одна з базових вправ для тренування пресу, добре 
відома багатьом ще із школи. Щоб правильно почати вико-
нувати скручування, потрібно лягти на підлогу, зігнути ноги 
в колінах і торсом тягнутися до них. З цього положення 
починайте підводити верх тулуба, щоб лопатки відривалися 
від підлоги. Не забувайте: ступні повинні впиратися в під-

логу. Далі напружте прес і тягніть плечі якомога ближче до 
колін. Впродовж виконання всієї вправи голова і плечі по-
винні рухатися як єдине ціле, і не згинайте шию. Все наван-
таження повинно бути зосередженим на роботі м’язів жи-
вота. Піднімаючи плечі від підлоги, у жодному випадку не 
тягніть голову руками до грудей і не опускайте підборіддя.

Для цієї вправи також достатньо 
лягти на підлогу чи каримат. Випряміть 
ноги, покладіть руки вздовж тулуба – 
це початкове положення. Щоправда, 
руки також можна тримати над голо-
вою і навіть за щось ними взятися, 
аби зафіксувати своє положення. Далі 
трохи зігніть ноги в колінах і піднімайте 
їх доти, поки ступні не будуть рівно над 
вашим тазом. Потім поверніться у по-
чаткове положення. 

Є безліч варіантів виконання цих 
вправ. Як приклад, можна взяти 
похилу лаву (або в домашніх умовах 
широку дошку) і робити підйоми ніг у 
нахилі. Це допоможе збільшити на-
вантаження на м’язи живота. Для 

цього підніміть край лави, на якому 
лежить голова. Якщо ж вже маєте 
таку лаву, то не лінуйтеся експери-
ментувати і спробуйте лягти на неї 
так, щоб ноги звисали, що забезпе-

чить більшу амплітуду рухів і додатко-
ве навантаження на м’язи. Зауважте: 
вправа вимагає повільного виконан-
ня, тому тут неприпустимі різкі рухи 
ногами. 

спорт • захоплення
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> здобувАєМо «кубики»

Це ще одна з вправ, яка дає колосальне навантажен-
ня на прес. Для неї вам потрібен гімнастичний ролик (він 
недорогий і є у всіх спортмагазинах). Візьміть його двома 
руками за держаки та станьте на коліна. Коли ролик сто-
їть перед вами, починайте поступово його котити вперед. 
У кінцевому положенні опускайтеся максимально низько, 

але не торкайтесь животом підлоги. Далі повертайтеся на 
початок. Виконуйте рухи повільно і тримайте м’язи пресу на-
пруженими впродовж виконання усієї вправи. Попри свою 
ефективність, цю вправу не варто робити тим, хто має про-
блеми з попереком або страждає від хребетної грижі.

Антон Павленко

вправа 3. підйоМ ніг нА пЕрЕклАдині чи турніку

вправа 4. з гіМнАстичниМ роликоМ

Для цієї вправи потрібен турнік чи яка-небудь пере-
кладина. Турніки є чи не біля кожного будинку, а спеці-
альні переносні перекладини недорогі, і їх можна купити 
в спортивних магазинах. 

Якщо у вас вже все є, візьміться за поперечину хва-
том трохи ширшим, ніж ширина плечей. Ноги і ступні 
разом. Зігніть коліна під прямим кутом і підтягніть ноги 

вгору. Далі повільно опустіть у початкове положення. 
Коли будете піднімати ноги, то старайтеся не розгойду-
ватися – це дуже важливо. Загалом, це одна з найефек-
тивніших вправ для пресу. 

У ній також існують різні варіанти: можна згинати ноги 
у колінах під певним кутом, а можна просто піднімати пря-
мими.
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дЕнь нЕзАлЕжності 
нА сЯні

На початку червня цього року я мав щастя рибалити на спеціальній нахлистовій 
ділянці річки Дунаєць. Тамтешня форель ще довго не давала мені спокою: хотілося 
знову позмагатися з нею, але зупиняло те, що туди треба було їхати ледь не цілий 
день – від Львова це 350 кілометрів, плюс кордон, а також відсутність автобану.  А 
перевищувати швидкість на польських дорогах категорично не рекомендовано – 
штрафи там воістину європейські. Але виявилося, що в Польщі є ще кілька 
спеціальних ділянок, і одна з них – усього за 130 кілометрів від Львова, на річці 
Сян! Умови (75 злотих за денну ліцензію) та риба (форель, харіус, дунайський 
лосось) – ті самі, що й на Дунайці. Це ж просто знахідка – залишалося лише 
дочекатися спарених вихідних, знайти компанію, і можна їхати… 



45рибалка • захоплення

здивування без кордонів 
Окрім фізичної підготовки, мені потрібно було більше 

дізнатися про польське «ловіско». У принципі, інформації 
не бракувало – ми швидко знайшли номери телефонів 
тамтешніх інспекторів та після кількахвилинної розмо-
ви все стало більш-менш зрозумілим. Тепер залишалося 
повідомити стражніка Павела про те, коли ми приїдемо. 
Оптимальним днем вирішили обрати п’ятницю, 24 серпня – 
День Незалежності України. 

Так вийшло, що з усіх охочих поїхати в Польщу лише 
п’ять нахлистовиків змогли залагодити візові справи. У нас 
з моїм товаришем Юрою з цим проблем ніколи не було – 
щоліта у наших паспортах з’являються річні «шенгенки». А 
от іншим доводилося йти в польське консульство. Таким 
чином наша делегація поділилася на дві групи. До першої 
увійшли ми з Юрою, до другої – Юрій Гудзь та його друга 
половинка Ганна, а також нахлистовик з Болехова Нестор 
Мицак. Ми мали виїжджати у четвер ввечері, а вони – тро-
хи пізніше, оскільки їхня віза набирала чинності з 24 серп-
ня. До того ж, друга група планувала залишитися на Сяні 
ще на два-три дні, тож поспішати їм було нікуди. А ми хотіли 
ловити без зупинки від світанку до сутінків. 

…Після останніх кілометрів розбитої української доро-
ги, які виснажили нас просто неймовірно, ми таки доїхали 
до кордону. Черга була невелика, тож за якісь дві години 
ми вже під’їхали до українських митників. Нас ніхто нічого 
не запитував, тож залишалося лише пройти перевірку на 
польському боці. Молодий митник узяв наші паспорти і по-
цікавився, куди ми їдемо. «На Сян, рибу ловити», – сказав 
я. Митник відверто здивувався. «Горілка, сигарети?», – 
якось невпевнено спитав він. «Ні, нічого нема. Лише вудки 
і мушки»… До нас вийшла жінка, яка попросила відкрити 

багажник та кілька рюкзаків. Поляки не приховували свого 
здивування – ми і справді не везли нічого, що збиралися 
продати. Митник трохи розслабився та почав розпитувати 
на що ми ловимо, яку найбільшу форель вдалося спійма-
ти... Коли він вже віддавав нам паспорти, то на мить зу-
пинився і попросив показати документ чи запрошення, за 
яким нам зробили візу. У мене просто щелепа відвисла. 
Такого документа я не мав, оскільки ніколи не переймався 
процедурою оформлення візи. Відповідно, мені не залиша-
лося нічого іншого, як сказати митнику, що нічого подібно-
го у мене з собою нема. 

По правді, митник мав би сказати: «Ну що ж, хлопці, 
забудьте про Сян, повертайтеся в свою Україну». Але він 
попросив почекати, і до нас вийшло ще двоє молодих хлоп-
ців. Я розповів їм про те, що ми з Юрою журналісти, що 
ніколи не мали проблем на жодному кордоні, а про запро-
шення якось і не подумали. Вони вирішили переконатися, 
що ми і справді знаємо, куди їхати. Спитали про телефон 
Павела. На щастя, я записав його в блокноті, а трохи вище 
були вказані усі населені пункти, через які нам треба було 
проїхати до селища Звєжин. Після ще кількох запитань, які 
переконали поляків у правдивості наших слів, вони віддали 
нам паспорти і побажали гарної риболовлі. Ми сідали в 
машину, обливаючись холодним потом. Зате вже за мить 
в’їхали на гладеньку польську трасу – тепер всі перешкоди 
залишилися позаду. 

Форель в тумані
Наша поїздка виявилася трохи авантюрною. Ми не взя-

ли з собою в машину навігатора, а карту я сфотографував 
лише власними очима. Правда, нам таки довелося трохи 
поблукати нічними польськими дорогами, але, зрештою, 
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Поки мої колеги-нахлистовики думали над візами, я 
вирішив трохи підготуватися до поїздки у плані тактики 
і техніки оптимального використання французького під-
ліска, яким успішно ловлять деякі львівські, франків-
ські та практично усі закарпатські нахлистовики. Фран-
цузький метод полягає в тому, що волосінь практично 
не бере участі в процесі ловлі. Максимально довга (9 
футів) вудка, котушка, конусний 9-метровий повідок, у 
якого практично немає «пам’яті», яскравий індикатор, 
найтонший підлісок і маленькі мушки – ось так вигля-
дає «французька» снасть. 
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вдалося таки під’їхати до орієнтира, який нам залишив Па-
вел, – бесідки з логотипом фірми Vision. Поруч голосно шу-
міла ріка. «Ти ж говорив, що Сян спокійний і неглибокий, а 
тут, схоже, шалена течія», – сказав Юра. Чесно кажучи, я 
не знав що відповісти. Судячи з фотографій та довідкової 
інформації, річка і справді була доволі мілкою та повіль-
ною. Можливо ми просто зупинилися на якомусь перекаті. 
«Зранку побачимо що до чого, йдемо спати», – сказав я і 
опустив крісло. За якусь мить ми вже заснули. 

Будильник продзвенів за три години – надворі все ще 
було темно, але ми вирішили підготуватися до світанку. Я 
одягнув вейдерси, розклав трійку з французьким повідком 
та приладнав три робочі німфи, що зарекомендували себе 
на наших річках цього літа. Коли очі звикли до темряви 
і ранкового туману, я побачив, що поруч є зручний захід 
до води. Річка справді виявилася неглибокою. Ліворуч був 
маленький острівок, який омивала досить швидка течія. 
Тут мала б сидіти форель. І справді, вже на третій провод-
ці пристойна рибина вхопила мушку та почала несамовито 
борсатися, перелякавши таким чином усю рибу в радіусі 
кількох метрів. Форель опинилася в підсаку, після чого по-
плила додому. Ранній улов не міг не тішити. Поруч мені вда-

лося упіймати ще чотири красиві риби – дві форелі та два 
харіуси. Їм посмакували мої «фезентейли» та «бокоплави»: 
мух я систематично змінював. 

Цікаво було роздивитися польських риб. Вони наси-
ченіші за кольорами, аніж їхні українські родичі. Форель 
переливається яскраво-бронзовим відтінком, а харіуси, на-
впаки, темніші. Їхні товсті боки коричнуваті, а біля них гар-
монійно розташувалися багаті на чорний колір крапки. Від-
чувається, що риба вільна, що її не «шарашать» струмом і 
не ловлять сітками. 

сухі та стрімери 
Коли почало світати, я помітив машину, яка наближа-

лася до нас. Спершу подумав, що приїхав Павел. Ми до-
мовилися, що ловитимемо в цьому районі, а він приїде 
трохи згодом і випише нам ліцензії. Однак це був не він, а 
наша друга група. Першою з машини вийшла Ганна і тут 
же веліла мені забиратися з перспективної течії, мовляв, 
всю рибу мені перелякаєш. «Не переживай, я там вже все 
виловив», – такими жартами ми привіталися. З фотоапа-
ратом вийшов Юрій Гудзь, а фотографії у нього виходять 
просто неймовірної краси. Він хотів зазнимкувати туманний 
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світанок. Розім’яти плечі вийшов і Нестор. Швидкий об-
мін інформацією, і невдовзі усі ми стоїмо у воді. Ніхто ніко-
му не заважає – місця вистачає. Обидва Юри пішли вниз 
течією. Цікаво, що незалежно один від одного вони вирі-
шили ловити на стрімери. Наша трійка спробувала лови-
ти «французом». Результати були, але як тільки з’явилося 
сонце, вилетіли чимало комах. Нестор першим перейшов 
на суху і про це не пошкодував. Риба очікувала на дрібних 
одноденок, які падали на воду, тож не відмовлялася вона 
і від наших мух. Я також вирішив половити на суху та роз-
клав для цього вудку п’ятого класу. Вона доволі важка, 
але за допомогою максимально довгого конусного повідка, 
муха падала на воду подалі від волосіні. Форель ловилася 
активно в усіх, але найкращі результати були в Нестора. 
Невдовзі до нас повернулися обидва Юри. Кожному з них 
вдалося виманити по кілька форелей на стрімери – імітації 
маленьких рибок. 

Невдовзі приїхав Павел зі своїм маленьким сином. Не-
подалік він має невеликий бар з місцевою кухнею, до якого 
нас усіх запросив. Ми з Юрою відмовилися, бо обід у наші 
наполеонівські плани не вписувався. А ще Павел розклав 
перед нами флайбокси ручної роботи, щоб ми подивилися, 
на що ловить він. 

Ми заплатили за ліцензії по 75 злотих. Юра, Ганна та 
Нестор вирушили до готелю, а ми поїхали шукати інші міс-
ця. Моєму товаришеві треба було трохи поспати, бо на нас 
чекала ще й зворотна дорога. Тому ми заїхали в тінь, і Юра 
попросив розбудити його за дві години. У цьому місці річ-
ка мені не дуже сподобалася. Вона була одноманітною, без 
хвиль – по суті озеро. І хоч там мені вдалося упіймати кількох 
форельок, але ловити на «озері» не дуже хотілося. Тому за 
годину я повернувся до машини і почав будити Юру. Він не 
дуже радо сприйняв мої стусани, але все ж поїхав далі. 

від добра добра не шукають
Ми виїхали акурат до перекатів з різними течіями і гли-

бинами. Краса! Я трохи покопирсався у дні – побачив вели-
ку кількість личинок волохокрильців. Тому «зарядив» свою 
снасть відповідними імітаціями та підійшов до великих 
каменів. Форель радо погодилася на такий частунок, але 
клювала вона не часто. Коли сонце вже потрохи почало 
сідати, я вирішив вкотре половити на стрімери. Спершу 
спробував різнокольорові вулі-багери, Александру, ще кіль-
ка власних розробок, але все було марно. Рано чи пізно 

це мало трапитися – я вже хотів навіки попрощатися зі 
стрімерами, аж тут мій погляд упав на невеликого мадле-
ра. «Даю стрімерам останній шанс: якщо за п’ять хвилин 
нічого не упіймаю, більше на них не ловитиму», – проказав 
я і прив’язав імітацію малька до повідка. 

Буквально на першій же проводці відчув потужний удар. 
Невже? Чергова проводка – ще один. Я трохи перемістився, 
закинув знову і нарешті відчув, як на проводці, мене щось 
конкретно зупинило. Це «щось» втупилося в дно та почало 
гнути мою п’ятірку з тонучим підліском. «Є!», – закричав я 
Юрі, але за мить волосінь ослабла. «Не кричи «Є!» поки не 
витягнеш», – проспівав мені Юра. Він був правий. Але за 
мить я забув про це правило. «Є!», – крикнув я, коли відчув 
рибу на наступній проводці. І знову форель зійшла. Але мад-
лер вселив у мене надію, а наступні презентації цієї волохатої 
приманки принесли мені п’ять красивих форелей з чорними 
та червоними цятками. Між ними я мав ще кілька сходів та 
кілька хороших ударів. Очевидно, гачок був завеликий, або 
я поки не володію відповідною стрімерною технікою. Сонце 
почало сідати – у нас залишилося небагато часу. 

Я повернувся на берег і взяв трійку з сухариком. Перей-
шов практично усю річку аж до протилежного берега, де під 
деревами блищало тихе плесо. А в таких місцях, як каже 
прислів’я, чорти водяться. Це правда – щойно муха упала 
на воду, як у тому ж місці утворився великий бурун, з якого 
вискочила красива риба. Вона стрибнула на муху зверху – 
такого мені бачити ще не доводилося. Хоч гачок був без 
борідки, але я все ж витягнув форель і відпустив її. Довело-
ся трохи постояти, перевести дух та почекати, коли річка 
заспокоїться, адже форель добряче похуліганила. Плесо 
швидко вгамувалося, і риба продовжувала вистрибувати за 
мухами. Взагалі, за спостереженнями Нестора, на Сяні літає 
значно більше комах, аніж на наших річках, та й на дні кор-
му вистачає. Причину важко назвати, але мені здається, що 
від «електриків» потерпає не лише риба, але й всі інші живі 
істоти у річці. Я продовжував ловити – після кожної риби муху 
доводилося змінювати. Працювали імітації поденок та інших 
комах з білими крилами і коричневим тілом. Закидати дово-
дилося метрів на 15, щоб не підходити ближче та не лякати 
рибу. За деякий час мене покликав товариш. І справді, вже 
час. Хоч можна було ще ловити, але ми вже ледве стояли 
на ногах. Тепер треба було і підкріпитися, і помити машину, 
бо Юра сумнівався, що її в такому стані пустять на кордон. 

Ростислав Ящишин 
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«ніко-захід» 
провів aUDI QUaTTro Day

27 жовтня 2012 року 
офіційний дилер Audi у 
Львівській області компа-
нія «НІКО-Захід» запро-
сила усіх охочих прихиль-
ників німецького бренду 
на Audi Quattro Day, в 
рамках якого відбулася 
презентація новинки мо-
дельного ряду – нового 
Audi Q5. Впродовж цілого 
дня відвідувачі автосало-
ну мали нагоду на тест-
драйві спробувати також 
і Audi A6 Allroad та Audi 
Q3 з системою повного 
приводу quattro®.

В прогресивному, спортивному, просторому та функціональному 
audi Q5 змінився «розріз очей». Тепер світлодіодні денні вогні головних 
фар огинають оптичну систему. Додатково підкреслені горизонтальні 
лінії передньої частини оновленого SuV, а чорна блискуча решітка ра-
діатора має скошений верхній край, вертикальні хромовані стійки та 
емблема audi виглядають ще об’ємнішими.

Оновлена модель доступна аж у 17 варіантах забарвлення кузова, 
причому 4 з них – абсолютно нові. В якості опції запропоновані стайлінго-
ві пакети S-line і Offroad, що додають Audi Q5 унікальності у зовнішньому 
вигляді.  

Оновлений Audi Q5 доступний з п’ятьма варіантами двигунів (два 
турбодизелі TDI і три бензинові двигуни, які використовують технологію 
TFSI). Всі вони оснащені системою безпосереднього вприскування пали-
ва і турбонадувом. До речі, збільшивши потужність двигунів у оновлено-
му Q5, автовиробнику вдалося скоротити витрати палива на 15%.

Також кожен з двигунів оновленого Audi Q5 обладнаний високоефек-
тивними трансмісіями, завдяки яким істотно скорочується час прогріву. 
А система постійного повного приводу quattro® входить у стандартну 
комплектацію для всіх двигунів Audi Q5. 

Кузов цієї популярної моделі був удостоєний престижної нагороди 
Euro Car Body Award. Стосовно призів, то це далеко не перша відзна-

ка Audi Q5. У 2008 році автомобіль став кращим в класі малих SUV та 
отримав нагороду «Золоте кермо». У 2009-му журі премії «Позашляхо-
вик 2009 року» відзначило Audi Q5 премією «Кросовер року». Audi Q5 
став також кращим «SUV 2010 року» за версією журналу «OFF ROAD» та 
отримав нагороду «Автомобіль року-2010» в номінації «Кросовер SUV».

Охочих протестувати новинку зібралося чимало, причому серед них 
багато й жінок. Далеко не всі знають, що Audi Q5 користується неабия-
ким попитом саме серед представниць прекрасної статі.

А чоловіки протягом Audi Quattro Day не лише мали нагоду на тест-
драйві спробувати Audi A6 Allroad та Audi Q3 з системою повного при-
воду quattro®, але й досхочу намилуватися справжньою окрасою свята – 
чарівними хостес в елегантних сукнях від дизайнера Мальви Чернишової 
(ТМ «Malva-Florea»).

Родзинкою заходу стали нова колекція прикрас «Graziella» та колек-
ція ручок «Montegrappa» від ювелірного бутіка «Колекція», які викликали 
значний інтерес гостей.

Окрім тест-драйвів усі присутні мали змогу насолодитися витончени-
ми напоями та консультаціями кваліфікованого сомельє від виномаркету 
«Wine Time». Спеціально для тих, хто прибув на тест-драйв на власно-
му автомобілі, а також для найменших поціновувачів бренду Audi, ТМ 
«Pfanner» пропонувала смачні та високоякісні натуральні соки. 

Андрій Кузьменко

авто • захоплення
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урочисте закладання першої цеглини 
терміналу audi у львові

У рамках audi Quattro Day від «НІКО-За-
хід» відбулася знакова для усіх автолюбителів 
Львова та Західної України подія – урочисте 
закладання першої цеглини Терміналу audi – 
майбутнього надсучасного концептуального 
дилерського центру audi.

Оскільки попит на автомобілі брен-
ду Audi постійно росте, і Львів не є 
винятком, керівництво компанії «НІ-
КО-Захід» прийняло рішення про від-
криття до кінця 2013 року салону, 
рівних якому у Львові поки немає. 
Компанія ставить перед собою над-
звичайно амбітні цілі, а новий авто-
салон «НІКО-Захід», безперечно, 
зміцнить позиції бренду в регіоні та 
має на меті черговий раз підтвердити 
статус автодилера як лідера ринку в 
своєму сегменті.

Перша цеглина нового Терміналу 
Audi була покладена на перехресті 
вулиць Липинського та Промислової 
за присутності керівників компанії 

«НІКО-Захід», представників керуючої 
компанії «НІКО Менеджмент», тому 
вже зовсім скоро у Львові свої две-
рі відчинить новий автосалон під на-
звою «Audi NIKO Zachid». 
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У світі є багато розкручених міст та місць, куди 
туристичні фірми рекомендують їхати першо-
чергово. Як же побувати у Франції, але не від-
відати Париж? Яка ж Іспанія без Барселони, 
Австрія без Відня, США без Нью-йорка, ОАЕ 
без Дубаї чи Австралія без Сіднея? Проте в сві-
ті ще більше цікавих міст, містечок та місци-
нок, які хоч і є часто відвідуваними, проте все 
ж, далеко не усі про них знають. От про такі 
туристичні точки говоритимемо, точніше розпо-
відатимемо далі.
Ну а якщо таки захочете куди подалі, то цього 
разу рекомендуємо відвідати найбільше місто 
Австралії. Більше – далі у статті «Сідней: подо-
рож за край землі».

почнемо з європи
Старий Світ ховає в собі ще багато всього цікавого. І, 

безперечно, список менш знайомих широкому загалу ку-
точків тут може бути не безконечним, але дуже довгим. 

Сьогодні хотіли б розказати вам про одне неймовірне 
містечко – Чеський Крумлов. Думаємо, розповідати про 
те, в якій з держав Європи він знаходиться – зайве. Так 
от, розташоване воно на півдні країн і вабить туристів 
своєю надзвичайною архітектурою та унікальним поло-
женням. Містечко розкинулося у долині, де ріка Влтава 
(так-так, та сама Влтава, на берегах якої лежить Прага) 
проклала своє русло незвичним чином, з трьох боків оги-
наючи серце міста.

Чеський Крумлов зовсім невеликий, його населення 
становить всього трошки більше 13 тис. осіб, проте історі-
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єю містечко сягає ще кінця доби Середньовіччя, оскільки 
офіційно було утворене 1347 року з’єднанням мостом по-
селень по обидва боки Влтави. І основне – в цю історію з 
головою можна поринути й сьогодні. З часів сивої давнини 
тут нічого не змінилося, тому, гуляючи вуличками, мостами, 
парками, просто неможливо не захоплюватися цим старо-
давнім куточком збереженої минувшини. Історичний центр 
Крумлова зовсім невеликий, тому багато ходити чи швидко 
все оббігати не доведеться. Проте його цінність величезна! 
Тому 1992 року він був внесений до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Тут просто треба розслабитися і спо-
кійнісінько прогулюватися, насолоджуючись осінню в цьо-
му красивому містечку. Неодмінно слід завітати до однієї з 
кнайп, розташованих у старій частині міста, де, здається, 
теж завмерла історія. Скуштуйте неодмінно якусь із націо-

нальних страв та запийте самі знаєте чим – звісно, смач-
нючим чеським пивом. 

Щодо пам’яток архітектури, то основною з них є Замок 
Крумлова – другий за площею у Чехії (після Празького Гра-
да). Збудований у період з XIV до XVII ст. на вершині скелі 
він здіймається над усі містом, а кольорова замкова вежа 
є не тільки однією з найбільших окрас міста, а ще й пре-
красним орієнтиром. Увагу приділіть теж дивовижному три-
ярусному мосту «На плащі», що з’єднує жилу частину замку 
з садами та театром. Також цікаві для відвідин Собор Свя-
того Віта, Ратуша, та і узагалі чи не кожна споруда...

Проте не думайте, що це маленьке красиве місто живе 
тільки середньовіччям, і тут зараз нудно та сумно: свого 
часу саме в Чеському Крумлові знімали епізоди фільму 
«Хостел» і навіть порно. Що тут скажеш, чехи! ;)
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побачити Англію
Точніше її берег. Далі пропонуємо вам відвідати Кале – 

найближчий до Англії населений пункт у Франції (відстань 
від берега до берега складає всього 34 км). Цілком логіч-
но, що саме Кале було останньою власністю Англії у конти-
нентальній Європі (до 1558 року).

Місто поділене каналами на 2 частини. В старій (Кале-
Норд), яка сильно постраждала під час Другої світової 
війни, найбільшу цікавість викликає Вежа Ге – єдина 
вціліла середньовічна споруда у місті – її до 1848 року ви-
користовували як маяк. Іншою неповторною спорудою в 
цьому районі, та і на цілому континенті є церква Нотр-Дам 
(єдина будівля в стилі англійської готики у континенталь-
ній Європі). Саме в ній свого часу брав шлюб Шарль де 
Голль. 

Нова частина міста – Кале-Зюд – відома перш за все Ра-
тушею. Збудована на початку ХХ ст. у стилі фламандського 
ренесансу вона є однією з візитівок міста. До ансамблю 
мерії входить також вежа беффруа з дзвіницею та старим 
годинником. 

Одразу поряд з мерією стоїть ще один шедевр, але вже 
не архітектури, а скульптури – статуя Огюста Родена «Жителі 
Кале», створена 1895 року в пам’ять шести жителів міста, 
яких стратив король Едуард ІІІ після взяття міста 1347 року. 

Також путівники в один голос рекомендують відвідати 
Музей Другої світової війни та називають його експозицію 
багатою та детальною.

А ще в Кале дуже гарні піщані пляжі, проте, кліматич-
ні умови тут склалися так, що вода прогрівається погано, 
тому купання можливе лише влітку, коли дуже тепло.
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А далі – Америка!
Точніше США. Тут ми б хотіли розповісти про місто вічних 

забав – Орландо. Знаходиться воно у сонячному штаті Фло-
рида, проте вабить відвідувачів зовсім не білими піщаними 
пляжами, купою сонячних днів у році, чудовою архітектурою 
чи ще чимсь. А приїздять сюди туристи для відпочинку в 
славнозвісних парках розваг. Тут їх не один і не два, тому 
кожен знайде собі щось до душі. Попереджаємо одразу: 
обійти усе-усе за день чи за два не вийде. На кожен парк 
потрібно виділити хоча б повний день. А ще краще, щоб зо-
всім не заплутатися у всьому, обрати кілька найкращих чи 
найцікавіших, на вашу думку, місць для розваг.

Довгий час місто було нічим іншим, як невеличким посе-
ленням у заболоченій місцевості, переповненій москітами, 
алігаторами та іншими чудернацькими створіннями цього 
тропічного поясу, аж поки тут не збудували парк розваг. 
Так от, першим і найвідомішим є Walt Disney World Resort 
(заснований компанією Уолта Діснея у 1971 році), що зна-
ходиться на околиці міста. Він, до слова, – найвідвідувані-

ший у світі парк розваг!!! Усього, що тут є, не перелічити! 
Disney World складається з тематичних, водних парків та 
неймовірної кількості інших розваг!

Другим за розміром у місті є Universal Orlando Resort – 
так-так, це парк розваг тої-таки студії Universal, який є най-
більшою нерухомою власністю компанії. Цей гігант склада-
ється з двох тематичних парків, чотирьох відпочинкових 
комплексів, водного парку, прогулянкової зони та багатьох 
інших атракцій. Окрім всього ви ще побачите фрагменти 
знімальних майданчиків найвідоміших стрічок компанії. 
Тож пригадуйте улюблений фільм кіностудії та шукайте на 
карті його знімальний майданчик!

Також всесвітню славу Орландо приносять такі парки 
атракціонів як SeaWorld Orlando Resort, Gatorland, Wet ‘n 
Wild Water Park, Holy Land Experience. 

Тож пакуйте валізи й вирушайте та пам’ятайте: у світі 
занадто багато цікавих місць, щоб їздити в одне і те ж двічі!

Остап Процик
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15 тисяч км, 20 годин льоту і 8 часових поясів відділяють українців від 
дивовижного куточка світу – Сіднея (Австралія). Ще 200 років тому відкриття 
Джеймса Кука заселяли в’язнями зі Старого Світу, а тепер Сідней – квітуче, 
сяюче місто, куди кожен мріє потрапити хоча б раз у житті.

сіднЕй:
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Якщо ви зібралися в Австралію, спершу визначтесь із порою року. Не забудьте, що ми з австралійцями живемо 
в різних півкулях Землі, а отже, коли у нас літо, в Австралії холодно. Але, звісно, це дуже відносно – найнижче 
стовпчик термометра опускається в липні, до 15 °C. Найтепліше в цьому регіоні з грудня до лютого: температура 
сягає 25-26 °C, а вода прогрівається до 22 °C.

Сідней – одне з найвіддаленіших і найдорожчих міст світу, тому будьте готові викласти чималу суму грошей на 
квитки, візу, готель і розваги. 

подорож  
зА крАй зЕМлі
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Туристична і короткострокова біз-
нес-віза коштують $200-250. В цю 
суму не входять послуги туристичної 
агенції, яка буде подавати ваші до-
кументи в консульство. До слова, 
оформлення австралійської візи про-
ходить через консульство в Москві та 
займає близько тридцяти днів. 

Купити квитки на літак бажано за-
здалегідь, щоб трохи зекономити. Ціни 
на квиток в обидва боки у економ-кла-
сі коливаються в межах $2000-2500. 
З Києва в Сідней можна полетіти че-
рез Москву, Бангкок, Сінгапур або 
Лондон з однією або двома пересад-
ками. Рекомендуємо вибрати класику: 
перевірених британців British Airways 
та австралійців Qantas. Це надійні 
авіакомпанії, які забезпечують якісний 
сервіс, вишукані страви, зручні сидін-
ня з персональними екранами тощо. 
На цих рейсах все одно будуть технічні 
зупинки в Бангкоку (туди) та Сінгапурі 
(назад), то ж ви навіть матимете час 
на свіжовичавлений манговий сік та 
масаж ніг. 

Наступний чекпоінт підготовки до 
поїздки – це вибір готелю. Найкращі 
райони для проживання в Сіднеї – 
Вуллулуму, Дарлінг Харбор, район 
центрального залізничного вокзалу, 
квартал Рокс та район Гайд-парку. За 

10-15 хвилин звідти можна пішки діс-
татися основних цікавих та визначних 
місць міста. Номер у готелі 3-5 зірок 
на двох за 10 днів проживання обі-
йдеться в $1500-3000 зі сніданками. 
Хостели в центрі міста коштують, як 
правило, в 5 разів дешевше, тобто 
$300-600 за десять ночей.

Підготовчий період продовжити 
варто вивченням особливої манери 
австралійської англійської та вибором 
відомих місць і подій, які б ви хотіли 
відвідати в Сіднеї.

опера
Сіднейський оперний театр 

(Sydney Opera House) – візитівка 
континенту, одна з найвідоміших та 
найвидатніших будівель світової ар-
хітектури. Сіднейську оперу відкри-
ла Її Величність Королева Великої 
Британії Єлизавета ІІ в 1973 році. 
Будівля Опери споживає стільки ж 
електроенергії, скільки й маленьке 
містечко з чисельністю населення 
25 тисяч жителів. Склепіння у ви-
гляді величезних мушель утворюють 
стелі концертних залів. Розклад за-
ходів можна знайти на сайті опер-
ного театру www.sydneyoperahouse.
com. Середня вартість квитка на 
концерт – $100.

день Австралії
Останнього вік-енду січня жителі 

країни святкують День Австралії. Від 
самого світанку місцеві жителі почи-
нають яскраві церемонії з піснями і 
танцями, в парках готують барбекю, 
а ввечері у самому серці Сіднея – між 
Оперою та мостом Харбор-Брідж – від-
бувається приголомшливий джазовий 
концерт на воді.

серфінг
Трохи далі від Сіднею, на пляжі 

Менлі (Manly Beach), в середині люто-
го проходить Чемпіонат світу з серфін-
гу. Для початківців працюють школи 
цього виду спорту, де вже за тиждень 
вас навчать підкорювати сіднейські 
хвилі. П’ятиденний курс навчання сер-
фінгу коштує від $200 з особи. Також 
врахуйте витрати на паром (приблизно 
$6,5 в один бік).

Фестиваль світла  
й музики

Щороку наприкінці травня Сідней 
стає найяскравішою плямою на мапі 
світу – стартує фестиваль світла, ідей 
та музики «Яскравий Сідней» (Vivid 
Sydney). Вся гавань Дарлінг Харбор 
прикрашена вогнями, будинки залиті 

> сіднЕй: подорож зА крАй зЕМлі >
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різнокольоровими променями світла. 
Опера-Хаус щохвилини переливаєть-
ся малюнками, які не повторюються 
жодного разу. Кожен відвідувач може 
стати частиною цього світла. Деякі 
світлові композиції налаштовані таким 
чином, що їх можна запалити власно-
виробленою енергією. Так, достатньо 
покрутити педалі велосипеда кіль-
ка хвилин, щоб об’єкт поруч із вами 
яскраво запалав.

Музеї
Варті уваги й музеї Сіднея: Націо-

нальний морський музей (Australian 
National Maritime Museum), Музей «Си-
лова станція» (Powerhouse Museum), 
Історичний музей. Посеред міста роз-
ташована телевізійна вежа, схожа 
на інопланетну тарілку. Сіднейська 
вежа – найвища будівля в місті, але, 
попри назву, вона не має нічого спіль-
ного з телебаченням. На висоті 250 

метрів розташовані місця відпочинку 
з ресторанами, невеликими магазина-
ми та оглядовими майданчиками.

транспорт
Пересуватися містом можна на ав-

тобусах (не забувайте, що рух машин 
в Австралії лівосторонній, як у Велико-
британії), а також на монорельсових 
поїздах (Sydney Monorail). Рекомен-
дуємо останній. По-перше, монорей-

> сіднЕй: подорож зА крАй зЕМлі >
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ка – це незвичний вид транспорту, а 
по-друге, ви не застрягнете в заторі.

Взагалі Сідней – ідеальне місце для 
бізнесу, навчання й відпочинку, а Ав-
стралія – унікальна країна. Судіть самі: 
населення держави-континенту на-
раховує трохи більше 20 млн людей, 
найбільші міста розташовані вздовж 
східного узбережжя, а решта (біль-
ша частина території) являє собою 
пустелю. І не дивлячись ні на що, в 

Австралії стабільне економічне зрос-
тання, дефіцит робочої сили. У купі з 
чудовим кліматом в країні є всі спри-
ятливі умови для нормального життя. 
За статистикою ЄС, минулого року 
більше 30 тисяч жителів Євросоюзу 
виїхали в Австралію на постійне місце 
проживання. Середні заробітні плати в 
Сіднеї становлять $3200. Для порів-
няння – вартість обіду на одну людину 
в ресторані середнього класу скла-

дає $70-80, квиток від аеропорту до 
центру міста коштує $20, за автобус 
містом доведеться викласти $5, а за 
пачку цигарок – $25.

Австралія – багатогранна країна, 
пронизана різними культурами і тради-
ціями. І все-таки вона – лише частина 
загадкової Океанії. Поруч знаходиться 
не менш цікаві Нова Зеландія та сотні 
островів, які треба їхати досліджувати.

Майк Холманських

> сіднЕй: подорож зА крАй зЕМлі >
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> сіднЕй: подорож зА крАй зЕМлі 

Що привезти із сіднею
В якості подарунків з Сіднею везуть місцеве вино. Воно недороге і дуже смачне. До вина варто взяти шо-

колад – австралійський або новозеландський. Китайські виробники забезпечать фірмовими австралійськи-
ми сувенірами: бумерангами, іграшками в формі кенгуру та коал, футболками і кепками з гербом Австралії. 
І тільки неймовірний смак місцевих морепродуктів можна закарбувати лише у власних спогадах. Так само, 
як і запах сіднейського повітря. І наостанок - не забудьте відправити своїм близьким поштівки з Сіднею. Для 
посткроссерів в сіднейських поштампах рай: листівки з кенгурушками, коалами, бумерангами та іншими 
визначними пам’ятками далекого континенту.
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Чим ближче до зими, тим більше 
кортить потішити себе чимось смач-
неньким. Та й час для цього якраз 
підходящий: напередодні новорічних 
та зимових свят львівські ресторани 
один поперед одного стараються при-
вабити відвідувачів чималою кількістю 
новинок. Про деякі з них ми сьогодні 
й розповімо. 

здорова пісна їжа  
в «смаколику» 

Як і багато років поспіль, кафе здорового 
харчування «Смаколик» пропонуватиме з 28 
листопада страви Різдвяного посту, обіцяють 
вибір великий і смачний. 

У продажі тут можна знайти мініатюрну ко-
лекцію вишуканих тістечок за ціною 35 грн.

 І, на останок, гарна новина для львів’ян 
та гостей міста, – у кафе працює «Магазин 
здоров’я», у якому можна придбати всі про-
дукти власного виробництва чи закуплені у 
селян з екологічно чистих угідь.

новий рік у ресторані «Cazanova»

У ресторані «Cazanova» вже зараз можна скуштувати 
новинку, яка буде однією з основних в меню новорічного 
вечора, – свинину в трюфельному соусі. А для тих, хто на-
дає перевагу рибі, буде запропоновано форель з хрусткою 
скоринкою. Оновилась також і винна карта. 

В новорічну ніч гостям ресторану не дасть сумувати 
саксофоніст-віртуоз Ігор Volkoff. Він є одним з небагатьох 
професійних саксофоністів Львова, що працює в найріз-
номанітніших жанрах. Та й, напевно, нема людини, яку б 
не змогло зачарувати звучання цього інструмента. Тому 
романтичний настрій та приємні враження гостям ресто-
рану «Cazanova» гарантовані. А розбавлять вечір різнома-
нітні конкурси, виступи балету, ді-джеїв та МС. Ціна тако-
го задоволення: 900 грн. з особи. У вартість включено 
шампанське та страви з меню: від холодних закусок до 
десертів.
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Любителям чогось унікального варто у п’ятницю завітати в ресторан «Шек-
спір». Тут зі знижкою 30% можна скуштувати будь-що з всього асортименту 
віскі та шотландського меню, різноманітні тематичні страви й традиційний 
хаггіс. 

Є можливість проведення  бенкету в «шотландському стилі» з дегустацією 
віскі, під час якого професійний сомельє розповість гостям закладу про вироб-
ництво цього напою, його історію та смак. Вражає і приготування традиційного 
хаггісу у великому казані із демонстраційним винесенням страви. Все це відбу-
вається під відповідну шотландську музику, що створює особливу атмосферу.

Дбає ресторан «Шекспір» і про маленьких відвідувачів. Для них тут діє 
найсмачніша у Львові Школа маленького кулінара. Дитячі майстер-класи з 
приготування страв у поєднанні з грою та цікавою інформацією про продукти, 
країни, страви не залишать байдужим жодного юного кулінара.  

З дітьми в «Шекспірі» займається професійний аніматор. Та й дитяче меню 
по неділях, що для усіх є днем сімейних традицій, пропонують зі знижкою 20%. 
Для сімей, які дбають про розвиток своїх дітей, ресторан «Шекспір» є просто 
ідеальним місцем.

Магічне святкування  
нового року  
в пабі 
«білий лев»

Протягом новорічної ночі в пабі 
«Білий Лев», який вже встиг полю-
битись відвідувачам невимушеною ат-
мосферою та смачним пивом, гостей 
закладу розважатиме ведучий, а му-
зичним супроводом буде міжнародний 
акустичний гурт Willow зі своєю новою 
програмою. Кожен гість «Білого Лева» 
матиме можливість поринути у світ ма-
гії – на них чекатимуть веселі та за-
гадкові фокуси від команди чародіїв 
«Magic Man», конкурси та цінні призи. 

Вартість з особи у новорічну ніч 
становить від 500 грн. (враховано 
кухню, алкоголь та шоу-програму).

вул. Лесі Українки,15 
тел. (067) 67 55 123, 235 46 25

Зоряна Крачковська

шотландська п’ятниця в ресторані «шекспір»
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Мабуть, нема у Львові гурмана, який би 
ніколи не був у «Дарвіні», «Bianco Rosso», 
«Cafe1», «Кумпелі», «САЛО», «Япі» та 
«Strudel haus». Більшості львів’ян відо-
ме й ім’я Марка Зархіна, одного з най-
більш досвідчених рестораторів країни, 
президента Туристичного Альянсу Льво-
ва. Однак далеко не всі знають, що пан 
Зархін та всі згадані заклади нерозрив-
но пов’язані. Ми виділили тиждень, аби 
пройтися всіма ресторанами «Кумпель 
Груп» та поспілкуватися з їхнім засновни-
ком про труднощі ресторанного бізнесу 
та майбутнє гастрономічної культури у 
Львові.

понеділок. дарвін
Вул. Шевська, 6; 12:00 – 24:00

Ресторан, який уже понад п’ять років вва-
жають одним із найбільш фешенебельних у 
Львові, ми обрали для відвідин у понеділок. 
Перший день тижня ідеально почати з ефек-
тивної роботи та смачної їжі. «Дарвін» же – 
вдале місце, аби поєднати ділову зустріч і лю-
бов до високої кухні. Затишок вікторіанської 
бібліотеки, відокремленість від вуличного 
гамору та ненав’язливість персоналу роблять 

його тихим місцем, де ніщо не заважає роз-
мові.

Марк Зархін:
Зазвичай від ідеї до «запуску» закладу ми-

нає доволі багато часу. Деякі ресторани «Кум-

пель Груп» ми «виношували» по п’ять-шість 
років. А от у випадку з «Дарвіном» від ідеї до 
втілення минуло мало часу. Концепція прийшла 
сама собою: розташування над книжковим су-
пермаркетом в поєднанні з модою на вікторі-

за столом • відпочинок

Львівський ресторатор розповів «Егоїсту», що худне завдяки 
равіолі з песто, ходить у кафе, щоб поїсти страви  

від дружини, і мріє про те, щоб клонувати шеф-кухаря 
ресторану «Кумпель». Із засновником «Кумпель Груп»  

ми говорили про те, як народжуються ресторани,  
і вибирали заклад на кожен день тижня

тиждЕнь гурМАнА  
з МАркоМ зАрхіниМ
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анський стиль спонукали обрати саме настрій 
вікторіанської бібліотеки. Доволі швидко зна-
йшлася й назва.

Утім, інтер’єр і вивіска в цьому випадку – 
дуже мала частина справи. Адже від почат-
ку, створюючи «Дарвін», ми хотіли самі для 
себе поставити високу планку: ось ресторан, 
на який можна буде рівнятися, розвиваючи у 
Львові гастрономічну культуру. А гастрономіч-
ний ресторан будується від кухні, технологій 
та сервісу. Саме їх хотілося витримати на ви-
сокому рівні. Чи це вдалося – судити нашим 
гостям. Хоча мені здається, що «Дарвін» 
таки став одним із небагатьох гастрономічних 
ресторанів. У цьому велика заслуга першого 
шеф-кухаря ресторану Олександра Чернишен-
ка, який розробив меню і «поставив» кухню, 
та теперішнього кухаря Ані Духневич, яка під-
тримує рівень та додає своє.

Мені взагалі здається, що у Львові робо-
та кухаря – одна з найбільш недооцінених. Не 
тільки в грошовому еквіваленті, але й статус-
ному. Вважаю, що кухарі найвдаліших ресто-
ранів мали б бути такою ж частиною світсько-
го життя, як і відомі стилісти, спортсмени, 
музиканти. Поки що така ресторанна культура 
у нас тільки формується, але, думаю, що ре-
зультат ми побачимо найближчими роками.

вівторок. Bianco rosso
Пр. Свободи, 6-8; 07:00 – 23:00

Енергійний, але лаконічний біло-червоний 
інтер’єр, специфічні футуристичні меблі та 
скляні столи, спокійна фонова музика створю-
ють вишукану атмосферу та роблять пастерію 
місцем для ділового обіду, зустрічі з друзями 
на ланч чи з коханими для романтичної вече-
рі. Зрештою, тут можна провести і цілий день, 
адже віднедавна у «Bianco Rosso» подають сні-
данки. Ми вирішили завітати сюди у вівторок 
зранку, підкріпитися ранковою кавою з соло-
дощами, трохи попрацювати за комп’ютером 
(завдяки зручним меблям і тихій атмосфері це 
комфортно), провести кілька зустрічей. А при-
нагідно й пообідати: равіолі з сиром рікота і 
пармською шинкою, а до них – помідоровий 
соус з травами. Шкода тільки – при зустрічі 
пальці облизувати не пасує. До цієї смакоти 
або ж одного з понад десятка видів пасти, яку 

виготовляють тут же з борошна твердих сор-
тів, впродовж робочого дня п’ємо лимонад з 
імбиром.

А от увечері, під час зустрічі з коханою, 
можна випити й вина. Тим більше, що тут 
подають і домашнє італійське, і не надто роз-
рекламовані сорти українського. За порадою 
Марка Зархіна обираємо його улюблену вече-
рю: звичайні равіолі під соусом песто (оливко-
ва олія, базилік, кедрові горішки) і вино «Ко-
лоніст». Не розчаровує…

Марк Зархін:
Ідея цього ресторану з’явилася несподі-

вано, коли я побачив у відомого дизайнера 
меблів стільці червоного та білого кольорів у 
формі жіночих спин і сідниць. Наповнення ж 
не стало несподіванкою для людей, які мене 
добре знають. Адже дуже люблю італійську 
кухню. Вона і смачна, і красива, і ще й дуже 
корисна. Коли ми працювали над відкриттям 
«Bianco Rosso», я саме сидів на жорсткій дієті. 
І, о диво, завдяки тому, що постійно пробував 
пасту, яку виготовляють на кухні ресторану, 
і майже не їв нічого іншого, справді скинув 
кілька кілограмів. Мені здається, найкраще 
сприяють стрункості фігури мої улюблені про-
сті равіолі з оливковою олією та горішками.

Утім, тут варто скуштувати й інші види 
пасти. Мені довелося дуже багато поїздити 
Італією, відвідувати чимало й домашніх рес-
торанчиків, й великих модних закладів, які 
спеціалізуються саме на пасті, і я з гордіс-
тю можу сказати, що паста, яку від початку 
до кінця виготовляють у «Bianco Rosso», ні-
чим не поступається найкращим італійським 
зразкам. 

середа. Cafe 1
Пл. Катедральна, 6; 10:00 – 23:00

Винотеку «Cafe 1» ми обрали для вечора 
середи й романтичного побачення. Ресторан-
чик у самому центрі Львова захоплює саме 
своїм затишком та мрійливою атмосферою. 
Він ніби створений для того, щоб говорити 
теплі слова прекрасній дамі, сидячи за ке-
лихом ароматного вина. Ресторанний сервіс 
вдалося органічно вписати в антураж старої 
галицької квартири, а сам заклад із його 
весело-меланхолійною терасою і квітами в 
черевиках-вазонах – в ансамбль площі Кате-
дральної.

> тиждЕнь гурМАнА з МАркоМ зАрхіниМ >
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Романтика романтикою, а все ж для гур-
мана тут є й інші спокуси. Головна – це кіш 
лорени (пироги з пісочного тіста з несолодки-
ми начинками), які вперше з’явилися у Льво-
ві саме у «Cafe 1». Інша родзинка закладу – 
оригінальні десерти. А про вибір вин говорить 
сама презентація закладу як винотеки або ж 
винарні.

Марк Зархін:
Розмови про те, що «Cafe 1» віддано моїй  

дружині, як забавка, – неправильні за своєю 
суттю. Я нічого не віддавав – дружина була по-
вноцінним співавтором ресторану від самого 
початку. По суті, завдяки її бажанню розвива-
тися цей заклад і з’явився. Ляна завжди до-
бре готувала, але вдома. В один момент їй за-
хотілося перевірити свої кулінарні можливості 
не на сім’ї, а на професійному рівні. Вона дуже 
серйозно попрацювала над кухнею «Cafe 1», 
та й зараз тут у неї не забавки, а дуже тяжка 
і наполеглива праця.

Це зовні здається, що «Cafe 1» – суцільна 
легкість та затишок. Так і має сприймати його 
відвідувач. Але ця атмосфера – це не лише 
інтер’єр. Це так само і витонченість кіш ло-
ренів та інших страв, і ставлення персоналу, 
і його організована робота. А це все – робота 
керівника закладу. Хоча, звісно, саме роз-
ташування «Cafe 1» не може не впливати на 
атмосферу. Місце унікальне. Годинами можна 
дивитися на архітектуру, і це не втомлює…

Інтер’єр «Cafe 1» – непритаманний для за-
кладів «Кумпель Груп» і, як на мене, доволі 
ризикований. Та при цьому він викликав у 
мене найменше суперечок із дизайнером. У 
«Кумпелі» ми з Влодком Костирком спереча-
лись  майже за кожну деталь. А тут практич-
но все, що пропонував Костирко, приймало-
ся майже без заперечень з мого боку. Хоча 
часом і проскакувала думка: чи не відлякає 
така стилістика відвідувачів? Чи не скажуть: 
«От, поназбирали старих меблів, пофарбува-
ли вікна у червоне і розказують, що це рес-
торан…»

Квіти в черевиках – також ризикована 
ідея, але вже моя. Просто захотілося додати 
такий от веселий елемент. Звісно, це кіч. Але 
кіч ненав’язливий, він не дратує людей. Навпа-
ки, багатьом подобається.

четвер. кумпель
Вул. Винниченка, 6; цілодобово

«Кумпель» може похвалитися багатьма 
досягненнями. Наприклад, тим, що це пер-
ший ресторан-пивоварня у Львові. Або ж 
свіжістю і натуральністю пива. Чи своєю по-
пулярністю. А може, вишколом офіціантів та 
адміністраторів. Утім, для автора цих рядків 
«Кумпель» – насамперед місце, де можна 
поїсти смаколиків, яких не знайдеш більше 
ніде. Ну, хіба що в найдосвідченіших галиць-
ких господинь.

Але вдома в галицької господині не буде 
ані такого пива, ані такої атмосфери. Тим 
більше не буде «Пивної циці» – скульптури 
у вигляді жіночого бюсту, яка видає безко-
штовне пиво, якщо її правильно погладити…

 Саме в «Кумпель» ми йдемо у четвер, 
коли в нас уже є велика дружня чоловіча 
компанія та передчуття вихідних, але все ж 
завтра ще треба на роботу, тому варто добре 
закушувати і не хочеться «зависати» на цілу 
ніч. Тут ми обов’язково візьмемо на закуску 
«Легендарну м’ясну дефіляду» – набір різних 

апетитних м’ясив, які приготують на спиртівці 
просто перед нами. А поїсти кожен замовить 
собі до смаку: хтось борщ, хтось флячки, 
хтось – палюшки… Вибір страв галицької 
кухні тут величезний, і при цьому кожна з 
них – «фірмова» і «рекомендована». Відчуття 
приємної ситості разом із веселою музикою, 
доброю компанією та смачним пивом ство-
рюють особливий настрій, спогади про який 
обов’язково приведуть сюди ще раз. Точні-
ше – ще не раз.

 Марк Зархін:
«Кумпель» – найпопулярніший, але водно-

час і найдорожчий та найбільш трудомісткий 
із усіх проектів, у яких мені довелося брати 
участь. Ідея створення першого ресторану-
пивоварні у Львові була у мене та партнерів 
давно, однак для цього треба було виготовити 
справді смачне пиво, а ми просто не знали, 
як це робиться. Об’їздили пів-Європи, Амери-
ку, Азію, вивчали, як працюють пивні рестора-
ни, розбиралися в смаках пива, у технологіях. 
Саме рецептура є основною перевагою пива 
«Кумпель». Ми дотримуємося її до найменших 
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деталей і виготовляємо пиво тільки на місці, 
саме тому маємо мінімум сортів та не запусти-
ли масового продукту.

Цікаво, що при цьому у нас не стандартний 
пивний заклад, де все інше є лише додатком 
до пива. У «Кумпель» ходять не тільки і не 
стільки на пиво, як поїсти. Тим більше, страви 
тут особливі. Це перший ресторан галицької 
кухні у Львові. Як каже історик Ігор Лильо, 
галицька кухня – це європейська культура із 
присмаком сходу. Вона настільки ж багата, 
цікава і різноманітна, наскільки різнобарвною 
була вся Австро-Угорська імперія. Але це не 
просто австрійські, польські, угорські, україн-
ські страви. Це їх поєднання та інтерпретації.

Якою б цікавою не була галицька кухня, 
наскільки б вчасною не була концепція, але 
жодного результату не було б, якби не висо-
кого рівня шеф-кухар. Я гадаю, що Оксана 
Задорожна – шеф-кухар «Кумпеля» – є одним 
із найкращих кухарів в Україні. У нас була спо-
куса розтиражувати «Кумпель», але ми відмо-
вилися. Тут весь фокус – в кухні, а шеф-кухаря 
ми клонувати не можемо…

п’ятниця. сАло
Пр. Свободи, 6-8; 10:00 – 02:00

П’ятниця – день, якого чекають всі, від 
двірника до топ-менеджера. Емоції однакові, 
тільки заклади, в які підуть святкувати цей 
довгоочікуваний день, у всіх різні. У просунутих 
львів’ян питання, де провести вечір п’ятниці, 

не виникає. Поєднаємо любов до живопису, 
бажання потішити себе чимось смачним та 
танці до упаду в «САЛО».

Зрештою, сюди варто прийти й раніше – 
прогулятися поміж експонатами якоїсь із 
численних виставок, пообідати місцевими 
ексклюзивами на кшталт «Вуха Ван Гога» чи 
«Прутня Давида» (це, до речі, насправді сало, 
начинене варениками) або ж стравами з меню 
сусідніх «ЯПІ» чи «Bianco Rosso», а принагід-
но розігрітися перед вечіркою самогонкою ту-
тешнього виробництва. Хоча і без самогонки 
може бути весело: у меню «САЛО» – 56 сортів 
оковитої…

Якщо ж ви завітали до «САЛО» з гостями 
нашого міста, не втратьте нагоди подарувати 
їм особливий сувенір: оригінальні футболки 
або цукерки, зроблені із сала та шоколаду.

 Марк Зархін:
«САЛО» – не моя ідея. Вигадав цей фор-

мат Борис Бергер, колишній львів’янин, а 
зараз – мешканець Німеччини, член Союзу 
німецьких художників. Саме він запропонував 
поєднати ресторан з музеєм сучасного мис-
тецтва. У нас же було приміщення, яке для 
такого закладу підходило, і бажання поекспе-
риментувати. З втіленням допомогли, завдяки 
Борису, відомі художники та навіть письменни-
ки. Скажімо, пам’ятник салу створив Андрій 
Бітов, поет, президент російського пен-клубу. 
Лесь Подерв’янський намалював доволі ви-
кличну картину «Любов». На цей твір мало хто 

звертає увагу, поки не дізнається прізвища 
автора, але насправді там просто шалена екс-
пресія. Також долучилися одеський художник 
Олександр Ройтбурд і російський карикату-
рист Більжо. З моїх ідей тут лише суші-роли, 
скульптури та серце з сала.

У Львові багато місць, де виставляють жи-
вопис. Переважно це або такі дуже постра-
дянські галереї, або ж із надміром інтер’єрних 
робіт. А ось для сучасних прогресивних худож-
ників місця мало. «САЛО» – одне з них.

Але це лише частина концепції. У всіх 
закладах «Кумпель Груп» основою є кухня. 
«САЛО» – не виняток. Тутешні сало-роли – це 
повноцінна авторська кухня, модний зараз 
гастрономічний ф’южн японського із україн-
ським. Можливо, колись вони стануть час-
тиною модерної галицької кухні. Утім, інші 
страви також варті уваги. Особисто я, окрім 
сало-ролів, люблю замовляти тут «Вухо Ван 
Гога».

 
субота. Япі
Пр. Свободи, 6-8; 10:00 – 23:00

Цей ресторан ми обрали для суботи не 
тому, що це «острів сучасної японської куль-
тури», як сказано в рекламі на сайті «Кум-
пель Груп». Для вихідного дня «ЯПІ» добрий 
тим, що сюди суперово прийти як з неве-
ликою компанією найкращих друзів, так і з 
сімейним колом, включно з дітьми. Тим біль-
ше, що заклад – найбільш дружній до дітей 
з усіх ресторанів групи. Тут є дитяче меню, 
зона для дітей, можливість замовлення ди-
тячих свят.

До того ж, японська кухня – легка та ко-
рисна для здоров’я. А це добре не лише для 
дітей, але й для дорослих, особливо якщо у 
п’ятницю вони лишилися після вечері ще й 
на паті чи навіть афтепаті... Можна, як це 
робить Марк Зархін, обрати «Букудан», який 
він вважає найсмачнішим суші-ролом у сві-
ті. Його спеціально розробляли кухарі «ЯПІ». 
Шанувальники ж традиційних рецептів мо-
жуть обрати один з десятків інших макі, нігі-
рі, темакі, сасімі…

Усе це – в оригінальному інтер’єрі «ЯПІ», 
базованому на прозорих стільцях і столах, 
що висять у повітрі, в супроводі музики, яка 
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сприяє апетиту й травленню, та під акомпа-
немент швидких кроків надзвичайно енер-
гійного і привітного персоналу. Здається, 
нічого не бракує. Тільки ще не забути замо-
вити чаю дружині, морозива – дітям, саке – 
собі. Головне – нічого не переплутати…

Марк Зархін:
До відкриття ресторанів японської кухні 

підштовхнув ринок. У 2002 році побачив 
у Росії, як люди з типажем працівників 
ЖЕКу приходили в ресторан на суші, і ви-
являлося, що вони розуміються на кухні та 
вміють користуватися паличками. Ще тоді 
зрозумів, що за східною кухнею майбутнє. 
Так і є: вона потроху стає повсякденною 
в Україні.  Правда, на запуск «ЯПІ» пішов 
час. Довго шукав партнерів, не швидко роз-
роблялися і дизайн та кухня. Зрештою, ми 
відкрили перший заклад у Києві, другий – у 
Львові, у 2006 році. Зараз мережа «ЯПІ» 
налічує шість ресторанів.

Дизайн «ЯПІ» багатьом не подобається. 
Але для мене це була мрія – перший інтер’єр 
стилю хай-тек у Львові. Сучасні дизайни вза-
галі переважно мають дуже коротке життя. 
А цей – актуальний досі. Усе ж стільці – ори-
гінальний Філіп Старк. А підвішені столи – 
взагалі наш власний винахід, захищений 
патентом.

неділя. Strudel haus
Вул. Шевська, 6; 8:00 – 23:00

Авторська кав’ярня, яка ламає стереотип, 
що штрудель – це виключно десерт. Адже 
окрім семи класичних солодких штруделів тут 
можна замовити ще вісім солоних, наприклад, 
із лососем, шпинатом, броколі та грибним со-
усом… У принципі, сюди можна забігти і посе-
ред робочого дня, аби перекусити штруделем, 
або ж на сніданок. Однак, щоб сповна занури-

тися в атмосферу романтики часів віденсько-
го вальсу, треба прийти у «Strudel haus» у ви-
хідний день. Після штруделя посидіти в стані 
блаженної розслабленості, смакуючи келих 
вина під класичну музику, яка, на жаль, рідко 
звучить у львівських ресторанах, зате неймо-
вірно органічно вписується в цей заклад.

Марк Зархін:
«Пункт», на місці якого з’явився «Strudel 

haus», задумували як маленьку кав’ярню з до-
машньою атмосферою. В якийсь момент нам 
здалося, що цей формат уже не є актуальним. 
Тим більше, що вже давно виношувалася ідея 
«Strudel haus», уже років п’ять тому вона була, 
але діло ніяк не доходило до реалізації. У мене 
було бажання розвивати напрямок галицької 
кухні, і сформувалося чітке розуміння, що 
штрудель не є банальним запозиченням із Від-
ня. Адже ця страва з’явилася в усіх куточках 
Австрійської імперії – і в Австрії, і в Угорщині, 
і в Чехії, і в Галичині – практично одночасно. 
А відповідно, її варто вважати надбанням усіх 
кухонь, що зароджувалися в межах імперії. 
Також викликом було бажання розвіяти сте-
реотип, ніби штрудель – це лише пляцок з 
яблучною начинкою. Зрештою і сам я, відвід-
уючи «Strudel haus» переважно віддаю пере-
вагу не солодощам, а штруделю з картоплею 
та грибами.

 Записав Андрій Кожушок
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• РЕСТОРАНи, БАРи, КАВ’ЯРНІ, ПАБи • BianCo roSSo PaSTeria | пр. Свободи, 6/8 •  gLoria Jean’S CoFFeeS | пл. Міцкевича, 1 • MonS 
PiuS | вул. Л. Українки, 14 • STruDeL houSe | вул. Шевська, 6 • АМАДЕУС | пл. Катедральна, 7 • АРСЕНАЛьСьКЕ | вул. Арсенальська, 
7 • БАГРАТІОНІ | пр. В. Чорновола, 59 • БАТЯР | вул. Менцинського, 3 • ВЕЛиКА ТАРІЛКА | вул. Валова, 13 • ВЕРОНІКА | пр. Шевченка, 
21 • ВІДЕНСьКА 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 • КАФЕ 1 | пл.Катедральна, 5 • 
КЕНТАВР | пл. Ринок, 34 • КОРЗО | вул. Братів Рогатинців, 10 • КРАКІВСьКА БРАМА | вул. Краківська, 5 • КУЛьТ | вул. Чайковського, 
7 • КУМПЕЛь | вул. Винниченка, 6 • ПАН ТАО | вул. Кримська, 28 • ПАНОРАМА | пр. Свободи, 45 • ПАНСьКА ЧАРКА | вул. Винничен-
ка, 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. Банківська, 5 • Cezare 
| вул. Дудаєва, 12 • neri Karra | вул. Чорновола, 25 • PrinCeSS | вул. Л. Українки, 7 • БІЗНЕС СТиЛь | вул. Театральна, 23 • БОЛЕРО | 
вул. Дудаєва, 22 • ПРЕЗиДЕНТ | вул. Городоцька, 8 • КЛУБи • CazanoVa | вул. Ставропігійська, 7 • MuSiC LaB | вул. Братів Рогатинців, 
27 • MaeSTro | вул. Лазнева, 3а • raFinaD PeoPLe | вул. Руданського, 1 • SPLiT-LViV | вул. Міцкевича, 6\7 • АТМОСФЕРА | вул. Братів 
Рогатинців, 18 • ТУРФІРМи • АЛГОЛь | вул. Коперніка, 16/3 • КОЛІЗЕй | вул. Братів Рогатинців, 18 • МІСТ-ТУР  | пр. Шевченка, 34 •  

ПІЛІГРиМ | вул. Коперніка, 26 • РІТУРНЕЛь | вул. Водогінна, 2 • ТРАйДЕНТ | вул. Коперніка, 18 • ТУР-РЕТУР | вул. Київська, 27 • КЛІ-

НІКи • АЛьТЕРНАТиВА | вул. Героїв УПА, 73 • ВІЗЕКС | вул. Наукова, 96 б • КЛІНІКА ЗАБЛОЦьКОГО | вул. Коперника, 20 • КЛІНІКА 
СВ. ПАРАСКЕВи | вул. Заводська, 7 • ЛАЗЕР ПЛюС | вул. Миколайчука, 9 • ПАРОДЕНТ | вул. Глибока, 4 • РІКОТА | вул. В. Великого, 31 
• ГОТЕЛІ • noBiLiS | вул. Фредра, 5 • reiKarTz | вул. Городоцька, 107 • reiKarTz | вул. Друкарська, 9 • АНДРІїВСьКий ДІМ | вул. К. 
Левицького, 112 • ВЕжА ВЕДМЕжА | Львівська обл., с. Волосянка, урочище Цоцора • ВІНТАж БУТІК ГОТЕЛь | вул. Сербська, 11 • 
ГРАНД ГОТЕЛь | пр. Свободи, 13 • ЕДЕМ | вул. Городоцька, 95а • ЄВРОГОТЕЛь | вул. Тершаковців, 6а  • КУПАВА | вул. Комарова, 17 
• ЛЕОПОЛІС | вул. Театральна, 16 • ОПЕРА | пр. Свободи, 45 • ЦиТАДЕЛь ІНН | вул. Грабовського, 11 • ШВЕйЦАРСьКий | вул. Кня-
зя Романа, 20 • ШОПЕН | пл. Маланюка, 7 • АВІАКОМПАНІї • 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-УКРАїН-
СьКий 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 • АВТОТОВАРи • АВТОЗАПЧАСТиНи | вул. Липова алея, 1 • ФІТНЕС-КЛУБи • 3 СТихІї | вул. Щирецька, 36 •  
АКВАПАРК «ПЛЯж» | вул. Кн. Ольги, 114 • ЄВРОСПОРТ | пл. Петрушевича, 1 • ІНШЕ • СВ-вагони потягів | у напрямку Києва, Одеси, Сімферополя •

а також на www.issuu.com/egoist_magazine, www.presspoint.ua, www.journals.ua та www.ej.ua

ч и т А й т Е  н А с  т у т :
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грАнАтовий 
пунш
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Г
ранатовий пунш здобув широку славу 
в Америці після святкування Нового 
Року-2011 завдяки одному з тамтешніх 
американських критиків. Після лише 

одного запису в блозі цей доволі простий напій 
став дуже популярним і має бути окрасою свята 
в багатьох американців й цьогоріч. Приваблює 
він не лише яскравим кольором, але й м’яким 
смаком, за яким не відчувається значна доза 
алкоголю, і таким же поступовим сп’янінням. 
Окрім того, його можна подавати як холодним, 
додавши з десяток кубиків льоду, так і 
підігрітим (але не доводячи до кипіння). 

Інгредієнти:

Гранатовий сік – 250 мл
Газована вода – 500 мл
Горілка або віскі великої витримки – 350 мл
Сік одного лимона
Апельсин, порізаний кружальцями – 2 шт
Цукор – 2-3 чайні ложки
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«НЕСПОДІВАНА ПОДОРОж»  
ІЗ ПРиЄМНиМи СюРПРиЗАМи
“ХОББІТ” У IMAX – ЯСКРАВІШЕ, РЕАЛІСТиЧНІШЕ І  НА ТиЖДЕНь РАНІШЕ!

Цікаво, чи уявляв собі такий ажіотаж містер Толкін, коли вига-
дував казку про маленького чоловічка для своїх дітей? Чи міг він 
сподіватися на 75 років інтересу до Більбо Беггінса, при чому не 
лише серед дітей, але й серед дорослих? Як би там не було, але 
сталося саме так: книжка про хоббіта вже три чверті століття є од-
ним із найбільш читаних дитячих творів, а її екранізація – один із най-
очікуваніших фільмів 2012 року. На широких екранах фільм Пітера 
Джексона «хоббіт: несподівана подорож» має з’явитися 20 грудня. 
Але це – для простих смертних, а от глядачів «Планети кіно» очікує 
приємний сюрприз. На екранах кінотеатрів iMaX «хоббіт» з’явиться 
тижнем раніше – з 15 грудня! І це – тільки одна з багатьох родзинок 
кінопрем’єри…

гноми, ельфи, маги  
і експериментальні технології

Родзинка номер два чергової кінотрилогії за мотивами роману Тол-
кіна «Хоббіт», є  й те, що палкий шанувальник творчості англійського 
фантаста, Пітер Джексон (він уже знімав «Володаря кілець», у роботі 
над цією стрічкою став свого роду першовідкривачем. Під час зйомок 

використано спеціально розроблені 3D-камери, принцип дії яких макси-
мально наближений до роботи людського ока. А завдяки тому, що фільм 
від початку знімали у форматі IMAX 3D, знайомство з гномами, магами, 
і, звісно ж, із самими хоббітами стане неймовірно реалістичним...

Варто також нагадати, що перша частина нової трилогії: «Хоббіт: 
несподівана подорож», – це робота частково експериментальна, бо 
відзнята у режимі 48 кадрів за секунду  замість традиційних 24. За 
словами режисера, такі новітні технології дозволять глядачеві отрима-
ти насиченішу картинку. Ті ж, кому уже пощастило бачити фрагменти 
новоствореної стрічки кажуть: завдяки технології IMAX кадри дивують 
реалізмом, чіткістю і виразністю, з якими не зрівняються навіть при-
родничі документалки. Помітним буде все до пор на шкірі акторів...  
Словом, глядачі не лише спостерігатимуть за походом Більбо Беггінса 
та друзів до Самотньої гори, яку захопив дракон Смог, а стануть безпо-
середніми учасниками мандрівки...   

старі-нові зіркові друзі
Родзинка номер три від авторів фільму: окрім уже добре відомого 

Мартіна Фрімана у ролі Більбо Беггінса, зустрінемося із впізнаваними 
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персонажами із попередньої джексонівської трилогії. Глядача поті-
шать своєю грою Кейт Бланшетт і Ієн МакКаллен, які зіграють Ган-
дальфа і Галадрієль, а також Орландо Блум, Хьюго Уівінг, Елайджа 
Вуд, Крістофер Лі, Стівен Фрай, Енді Серкіс, Ієн Холм… 

Утім, у акторському складі, що уже увійшов у історію як один із 
найвдаліших, на думку авторів, було замало жіночності. Саме тому 
до зірок «Володаря кілець» у стрічці «Хоббіт: несподівана подорож» 
додали ще одну зірочку. Ім’я її – Еванджеліна Ліллі, і саме вона зі-
грає вигадану Пітером Джексоном дівчинку-ельфа. Ходили чутки, 
що у сюжетній лінії з’являться й інші герої, яких не було у Толкіна… 
Зрештою, шанувальники «канонічного прочитання» оригіналу такі 
нововведення пробачають лише Пітерові Джексону...

P.S. І на завершення ще одна чудова новина від «Планети кіно». 
Кожен, хто придбає квиток на показ «Хоббіта» у залі IMAX, автома-
тично стає учасником розіграшу цінних подарунків – iPod, iPhone та 
iPad – який відбудеться 14 січня 2013 року.   

Божена Городницька

З дня, коли світовий бестселлер «Володар перснів», продажі яко-
го сягають понад 150 мільйонів примірників, перебрався зі сторінок 
книги батька фентезі Дж. Р.Р. Толкіна на екрани кінотеатрів минуло 
11 років. Стільки ж – 11 – премій «Оскар» сумарно отримали три її 
частини: «Братерство персня» (2001), «Дві вежі» (2002) і «Повер-
нення короля» (2003). До слова, такою рекордною кількістю нагород 
за всю історію кінематографа можуть похвалитись лише «Бен-Гур» 
(1959) та «Титанік» (1997). 

Втім Пітер Джексон, схоже, не має наміру зупинятись. Тож разом 
із студією Warner Bros вони сподіваються, що перший «Хоббіт» зможе 
претендувати на нагороду у всіх номінаціях. Зокрема, розраховують на 
відзнаку для Мартіна Фрімана як кращу чоловічу роль, Річарда Арми-
теджа за кращу чоловічу роль другого плану, Кейт Бланшет у номіна-
ції «Краща жіноча роль другого плану», Пітера Джексона як кращого 
режисера та інших. Хто ж складе конкуренцію стрічці у боротьбі за 
«Оскар» дізнаємось вже у січні 2013 року, коли оголосять остаточний 
список номінантів. 

А наразі з нетерпінням чекаємо грудня – у світовому прокаті «Хоб-
біт: несподівана подорож» з’явиться одразу у трьох форматах: 2D, 3D 
і IMAX 3D.  Також нагадаємо, що прем’єри другого та третього фільму 
заплановані на грудень 2013 та липень 2014 року. 

ТРиЛОГІЯ, «ПРиРЕЧЕНА» НА «ОСКАР»

хочеш отримати 
безкоштовний попкорн 
або квиток в кіно? 
зателефонуй нам і розкажи  
звідки ти дізнався про цю акцію.

тел. 0 800 300 600
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дрібниці життЯ
стор. 70-83 >

валізо, відчепись нарешті! 
Якщо за вами вже другу годину їздить чемодан, а ви намотуєте 

кола по центру і намагаєтесь не подати виду – не хвилюйтесь за 
своє психічне здоров’я. Швидше за все, ви, протверезівши після 
вчорашнього, нічого не пам’ятаєте. А вчора ви, напевно, придба-
ли спеціальну валізу The Hop, основне завдання якої – їздити за 
своїм господарем, аби той, боронь Боже, не перепрацював собі 
якийсь м’яз, волочачи її самотужки!

Невідомо як саме, але ідея створити отаку валізу прийшла до 
голови одного іспанського студента з доволі незвичним іменем 
Родріго Гарсіа Гонсалес (так, ми не жартуємо, вони СПРАВДІ так 
називають дітей, мексиканські серіали не брехали). Він навіть з 
нею кілька дизайнерських конкурсів виграв.

Їздить суперчумайдан на гусеницях, які рухаються за допомогою 
стиснутого повітря.

Ну і звісно, який же сучасний девайс без бездротового зв’язку! 
Втім, на Facebook він заходити не вміє, натомість повністю під-
контрольний вам через спеціальний смартфоновий додаток – ви 
навіть можете визначити відстань, на якій торба буде слідувати за 
вами. Через три Bluetooth-модулі валіза передає інформацію про 
своє перебування, а у випадку втрати зв’язку блокує усі замки, па-
дає на землю і закатує істерику. А в цей час десь на іншому кінці 
міста і ваш смартфон сильно вібрує, а ви покриваєтесь холодним 
потом та обіцяєте собі, що нарешті купите нормальну торбу без 
понтів і триматимете її при собі.

тенденції • дрібниці життя
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планшет для биття
На жаль, новинка від компанії 

Panasonic за вами не їздитиме. Хоча 
за такі гроші могла б. Але про це зго-
дом. А зараз – про сам пристрій.

Так от, спеціально для тих, хто 
працює в Пампасах, на полюсній 
станції Вернадського чи у Турків-
ському районі, був розроблений цей 
«планшетобук». Невеликий, але ж 
розмір значення не має! Головне – 
міцність! 

Отож, ноутбук Toughbook С2 не бо-
їться нічого взагалі (окрім, звісно, ка-
ріозних монстрів). Стоїть на ньому но-
венька операційна система Windows 
8, всякі там камери та порти USB 
3.0, 12.5-дюймовий екран має яскра-
вий сенсорний мультитач, працює на 
Іntel Core i5-3427U vPro. Важить він 
відносно небагато – 1,8 кілограма. Та 
основна фішка пристрою не в тому, 
що можна пальцями тицяти і флешки 
вставляти. Він, як стверджують роз-

робники, просто безсмертний (сміш-
ний жарт про «Вінду» та BSOD завбач-
ливо упускаємо).

Новинку можна залишити в лісі під 
час зливи на дорозі лосиного гону та 
навіть кинути з пенька висотою 80 
сантиметрів, і їй ніц не буде! Та ще 
й працюватиме без зупину 11 годин! 
(А це, на хвилинку уявіть, один сезон 
«Декстера»!)

А, ну і про ціну. Коштує супердевайс 
від 3 тисяч доларів.
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сильногазований 
iPhone

Якщо одні технологічні га-
джети маскуються під щось 
серйозне і брутальне, то 
справді брутальний Pepper 
Spray приховує свою кис-
лотну сутність під звичайний 
телефон.

Звісно, вам газовий ба-
лончик ні до чого – ви ж 
чоловік, нє? А от як щодо 
вашої слабкої половинки? 
Так отож..

Фірма Spraytect якраз 
на такому спеціалізується. 
Вона запхала перцевий ае-
розоль у чохол для смарт-
фона. Тепер у власника 
такого чохла є вибір: або 
фотографувати нападни-
ка, або бризнути йому в 
писок сльозогінним газом. 
Порух руки буде в обох ви-
падках приблизно однако-
вим.

тенденції • дрібниці життя
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Флешка для хуліганів

Що найперше придумали чоловіки після того, як вдосталь нама-
хавшись дрючками, винайшли залізо? Правильно, поробили собі всякі 
ножі – основну зброю залізного віку. А що ж є головною зброєю тепе-
рішнього часу? Правильно, інформація.

І хоч потреба в ножах зараз відпала (як і у марках, календариках 
та фантиках), але тяга до прекрасного залишилась. Та й виробникам 
всяких чоловічих штук теж треба щось їсти. От вони з відчаю й почали 
випускати «сучасну зброю» у давній красивій формі.

Зробити флешку в костюмі балійського ножа-метелика придумала 
фірма Benchmade. Її нове дітище Bali-USB може вмістити 4 Гб інфор-
мації, а виглядає як маленький ніж, в якого замість леза – роз’єм USB.

Коштує новинка всього лише $30 і справді може становити загрозу 
– запишіть на неї факти порушень на виборах та йдіть у прокуратуру!

Чохол випускають у чо-
тирьох варіантах кольорів. 
Його треба натягнути на чет-

вертий iPhone і бризкати в 
негідників. Також, як ствер-
джують виробники, його 

можна використовувати у 
мирних цілях – як підставку.

Богдан Юрочко
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і жоднА волосинА  
нЕ впАдЕ

Мабуть, не існує чоловіка, який 
би зовсім не приділяв уваги своїй зо-
внішності. Сумніваюсь, що помітивши 
в дзеркалі перші ознаки облисіння, 
хтось із вас прийшов у захват. Питання 
лише в тому, як до цього ставитись – 
сприйняти як належне чи все ж таки 
вияснити причину та знайти спосіб бо-
ротьби із цим процесом. 

А причин може бути дуже багато і 
виявити їх в змозі лише фахівці. Три-
хологія – наука, що вивчає волосся та 
волосяну частину шкіри голови, розро-
бляє теоретичні та практичні методи 
лікування.

 Саме людська волосина найбільше 
розказує про стан здоров’я, і саме в 
ній найперше відображаються всі не-
гаразди організму. Сучасна медицина 
зробила великий поступ у цій сфері. 
Так, апарат «Трихоскан», до прикла-
ду, може дати об’єктивну оцінку стану 
вашого волосся, а досвідчений спеціа-
ліст виявить причину початку облисін-
ня і призначить ефективне лікування. 

 Справжнім проривом у лікуванні 
облисіння стало застосування PRP-
технології. Плазмоліфтинг – це мето-

дика природнього стимулювання та 
моделювання процесів регенерації 
тканин за рахунок власних резервних 
можливостей організму. Курс лікуван-
ня – від 3 до 5 процедур з інтервалом 
в 1 місяць, а ефект можна помітити 
вже після перших 2-3 процедур. 

 Найчастіше причиною випадання 
волосся стає нестача поживних ре-
човин. Індивідуально підібраний «кок-
тейль» із вітамінів, мікроелементів та 
амінокислот, який використовують у 
мезотерапії і «доставляють» безпосе-
редньо у шкіру голови, стимулює ріст 
та відновлення структури вашого во-
лосся. 

 Бути чи не бути волоссю на вашій 
голові – питання риторичне. Принай-
мні, пересвідчитись у тому, що ваше 
облисіння не є наслідком якоїсь вну-
трішньої хвороби, варто. Діагностику 
та лікування проблем волосся та шкі-
ри голови ви можете пройти у клініці 
«Новодерм», досвідчені фахівці якої 
радять: знайдіть час для себе, бо саме 
він має найбільше значення у боротьбі 
з облисінням. 

 Анна Косик

вул. Сахарова, 82
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готуй 
кАртуз 
влітку
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У новому сезоні дизайнери одягу нарешті поверну-
лись до класичної мужності: широкі плечі, мілітарист-
ська тематика, брутальна шкіра, ремені та капелюхи. 
Саме про останні й піде мова. На них дизайнери акцен-
тують чи не найбільше. Класичні федори та казанки в 
дусі Пуаро, гангстерські широкополі капелюхи і кепки, 
спортивні в’язані шапки й хутряні вушанки – сьогодні 
важлива навіть не модель головного убору, а його на-
явність. Та й чи можна навіть уявити себе морозного 
львівського дня без капелюха? Зима і шапки за наших 
умов є поняттями нероздільними.

Зігрівати взимку, створювати комфорт, зручно та легко 
одягатись – ці основні вимоги зробили капелюх одним із 
найпопулярніших та наймодніших аксесуарів.

Передовсім, капелюхи є багатофункціональними, тому їх 
можна носити не тільки до традиційних костюмів, але й з 
багатьма іншими речами, створюючи собі бажаний образ.

Цього року багато провідних дизайнерів, таких як Джон 
Ґальяно, Жан-Поль Ґотьє, представили капелюхи нечуваних 
(унікальних) форм, моделей і конструкцій. Вершину моди під-
корили крислаті та вузькополі капелюхи, що втілюють весь 
ідеалізм та шарм давнього світу: дербі та кантрі-музики.

> готуй кАртуз влітку > 

Jean Paul Gaultier John Galliano
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> готуй кАртуз влітку > готуй кАртуз влітку > 

Versace Versace Versace

Burberry Prorsum Moschino Dsquared2
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> готуй кАртуз влітку 

Провідні будинки моди, такі як 
Burberry Prorsum та Dsquared2, про-
демонстрували в своїх колекціях 
фантастичні зимові кепки. Яскраві, 
кольорові, неонові та пастельні вони 
заполонили подіуми. Їхні фасони чи 
то асиметричні, похилені на бік чи 
мілітарі-стилю, а чи приховуватимуть 
ваш погляд, – усі однаково при-
вабливі й варті уваги. Першорядні 
доми моди Moschino і Dior Homme 
рекомендують різні моделі чоловічих 
головних уборів для зими 2012-13, 
та в центрі уваги – стримані моделі з 
абстрактними візерунками та в яли-
ночку.

Військові берети стали надзвичай-
но популярними завдяки численним 
британським та голлівудським філь-
мам. Відтоді вони взяли штурмом мод-
ні подіуми. 

Чоловік, що любить привертати 
увагу і не боїться здатись диваком, 
неодмінно вибере собі такий головний 

убір. Versace і Emporio Armani пропо-
нують величезне розмаїття варіантів.

Якщо говорити про кольори, в 
колекціях таких відомих брендів як 
Lanvin і Burberry Prorsum, переважали 
світло-коричневий, чорний і сірий. Та-
кож популярними барвами на світових 
подіумах стали яскраво-зелений, гір-
чичний, темно-бордовий і малиновий. 

Дизайнери Emporio Armani і 
Moschino радять обирати капелюхи, 
виготовлені зі шкіри, вовни, хутра, 
джинсових та тканих матеріалів. Ці чо-
ловічі головні убори можна носити до 
різних стилів – від спортивного вбран-
ня до офіційного ділового одягу (і всім, 
що між ними).

Виберіть з величезного розмаїття 
головних уборів свій улюблений, вклю-
чаючи традиційні капелюхи, спортивні 
шапки, кепки, військові берети, каш-
кети та багато іншого. І нехай зима 
вам буде теплою!

Мар’яна Василик
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підготувАти 
АвтоМобіль до зиМи
«Перевзути ґуму» – обов’язкова,  
але не єдина заміна, яку треба зробити  
в автомобілі до морозів

Автомобіль, звісно, не людина, якій доводиться зи-
мувати з теплою шапкою і в кожусі чи дублянці. Однак 
і неживий матеріал також зношується, страждає від 
перепадів температури, вологи та бруду. Навіть метал, 
пластик, гума й скло. Тому фахівці радять не лише «пе-
ревзувати» авто на зиму, але й вживати інших «засобів 
гігієни».

Особливої уваги напередодні настання морозів потребу-
ють автівки з дизельною системою. У таких машинах варто 
змінити фільтри: вони дуже чутливі, паливо має властивість 
гуснути на морозі. Краще не економити і встановити новий 
паливний фільтр – це гарантує бездоганну роботу паливної 
системи двигуна. Аналогічну процедуру можна провести та-
кож в автомобілі з бензиновою паливною системою.

Крім того, яка б не була паливна система, важливо 
приділити увагу стану ременів приводу газорозподільного 
механізму (ГРМ) і приводу агрегатів: генератор, гідропідси-
лювач керма. За наявності тріщин на ремені, його потрібно 
замінити.

Турботи потребують взимку і світлові прилади та щітки 
склоочисника. У зимовий період через налипання снігу ви-
мога до щіток зростає, тому краще всього напередодні 
зимового сезону щітки замінити новими. Також необхідно 
провести заміну рідини омивача лобового скла на зимову, 
з температурою до – 40°С. Адже у випадку, якщо ви цього 
не зробите, може розморозитися бачок разом з насосом 
омивача. А це в автомобілях деталь не завжди дешева, і 
спроба заощадити може призвести до зайвих витрат. Ріди-
ну краще брати якісну, з ароматизатором, а не підробку з 
додаванням спирту, яка виділяє сильний запах самогону.

Також досвідчені автомобілісти радять на зиму покласти 
гумові килимки з широкими краями, які будуть захищати 
салон автомобіля від підтікання бруду, снігу, що тане. Коли 
вода скупчується на такому килимку, її зручно потім вида-
ляти.

Не варто забувати і про догляд за кузовом. Потрібно 
очистити і промити дверні петлі, змастити їх спеціальним 
мастилом або засобом ВД-40. Те ж саме необхідно зроби-
ти з замками дверей та багажника, зокрема змастити їх 
спеціальною протиморозною рідиною. Це гарантує безпеку 
відкривання замка у випадку замерзання.

Необхідно провести огляд стану покриття кузова на 
предмет відшаровування, розколювання матеріалу. Якщо 
виявлені такі місця, то їх необхідно промити, зачистити і 
покрити, тобто зробити латковий ремонт покриття. Пошко-
джені місця необхідно зачистити та вкрити новою масти-
кою.

Важливу роль в зимовий період відіграє установка до-
даткових засобів захисту двигуна, зокрема масляного кар-
тера мотора. Виробник «захисту» не важливий, головне, 
щоб товщина листа металу була не меншою 3 мм. Це га-
рантує (особливо в зимовий період, ще й при русі по колії, 
по намерзлих горбах) надійний захист від удару. Тому що в 
разі якогось зіткнення відбудеться руйнування картера, що 
призведе до витікання оливи з двигуна, в результаті чого 
він позбудеться мастила, і його може заклинити. На тако-
му теж заощаджувати не варто. Зрештою, як кажуть ан-
глійці, «ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі»…

Андрій Кожушок
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чому обов’Язково змінювати шини
На закінчення хочемо звернути увагу на шини, тому що стан дорожнього покриття взимку вкрай незадовільний. На сьогодні всі фахівці 

рекомендують використовувати літні та зимові шини, тобто сезонні. їздити на всесезонних шинах неправильно, адже ми ж не ходимо цілий 
рік в одних мештах. Так і автомобілю потрібне сезонне «взуття». Зимова ґума за своїм складом м’якша, отже, при мінусових температурах 
залишається еластичною. Вона дозволяє домагатися високого коефіцієнта зчеплення з поверхнею дороги, на відміну від літньої гуми, яка на 
морозі дубіє та втрачає контакт із льодом. За умови частих поїздок виключно за містом (на дачу або в село), радять використовувати шини з 
направленим малюнком типу «ялинка». Також за містом можна застосовувати шиповану ґуму. Проте при експлуатації в місті шиповані колеса 
не завжди виправдовують своїх якостей: вони ефективніше працюють на снігу, ніж на льоду. Тому в місті краще використовувати не шипи, 
а просто якісну зимову ґуму.

Важлива рекомендація: глибина залишкового протектора для зимової шини повинна становити не менше 4 мм. В іншому випадку знижу-
ється ефективність її роботи.

> підготувАти АвтоМобіль до зиМи
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прАвилА сЕксуАльного ЕтикЕту 
длЯ чоловіків

Секс – це все-таки велике мистецтво, яке ніяк не визнає меж. Про 
нього пишуть романи, розказують притчі, знімають фільми. Але ніде 
не знайдеш унікального рецепту ідеальних сексуальних стосунків. Бо 
все залежить від нас самих. 

Зізнайтеся, були ситуації, коли секс на перший погляд вдався, але 
повторення не було. А ви так і не зрозуміли чому? Можливо, уся справа 
в недотриманні деяких правил пристойності? Бо якраз секс – це той ви-
падок, коли винятків може бути навіть більше, ніж самих правил. І як 
будь-яка форма комунікації, секс у тому числі, вимагає певних зусиль, 
терпеливості та готовності йти на компроміс обом партнерам.

Дотримання елементарних вимог неписаного сексуального етикету 
дозволить чоловікам уникати поширених помилок, що трапляються в 
ліжку. Деякі з них ми сьогодні обговоримо. 

Отже, особиста гігієна на першому місці. Бо чоловіча байдужість 
до власного зовнішнього вигляду вже давно стала притчею во язице. 
Тіло й одяг нічим не повинні пахнути... В крайньому випадку, легким 
парфюмом або природними приємними запахами чистої шкіри і сві-
жої білизни. Тому потрібно «освіжити» себе під душем й перед тим, як 
лягти в ліжко. Ніхто не закликає влаштовувати генеральне миття на 
годину, але гігієна «стратегічно важливих» частин тіла перед інтимною 
близькістю все ж необхідна. Та й ваша пристрасть за кілька хвилин, 
проведених під душем, не охолоне.

Не будьте дикуном! Жінка – істота ніжна. Не накидайтеся на неї 
з порогу, приділіть пестощам хоча б декілька хвилин. Не треба роз-
ривати на жінці імпортні мереживні трусики. Це може бути боляче! Та і 
коштують вони недешево. Іноді грубий швидкий секс є дуже бажаним. 
Але якщо жінці хочеться ніжності – не поспішайте. Не варто ламати 
ліжко, прагнучи забезпечити глибоке проникнення і виражати своє за-
доволення гучними криками. Повірте, ні ваша партнерка, ні сусіди за 
стіною цього не оцінять. 

Якщо у вас зустріч з новою партнеркою вперше – усі нетрадиційні 
види сексу і нестримні фантазії краще спочатку обговорити, а потім 
втілювати в життя. Це стосується орального та анального сексу, рольо-
вих ігор, використання секс-іграшок, еякуляції та інших фізіологічних 
виділень на партнерку тощо. Притому краще вирішити ці питання не 
в ліжку, а поза ним. І навіть якщо жінка «перевірена» та сприймає усі 
експерименти «на ура», краще спочатку делікатно попереджувати про 
ваші подальші дії. Слід не забувати, що наші права закінчуються там, 
де починаються права іншої людини.

А якщо ваша партнерка не проти нововведень – прекрасно. Все, 
що не йде в розріз із бажаннями обох, – припустимо і добре. Сьогодні 

секс-індустрія ухитряється винаходити різні мислимі та немислимі ін-
тимні іграшки. Усі вони покликані урізноманітнити та поліпшити інтим-
не життя, зробити чуттєві відчуття багатшими, розширити їхню гаму за-
вдяки фантазії партнерів. Але, використовуючи їх, пам’ятайте: якщо ви 
надто «захопилися», можете нанести травми собі та дамі. Крім цього, 
іграшки можуть викликати у партнерів алергічні реакції. Ну а до вибору 
підручних засобів замість секс-іграшок підійдіть украй відповідально. 
У гонитві за насолодою не забувайте про безпеку та власне здоров’я. 
Якщо є сумніви – розпочніть із аксесуарів, сексуальних ігор. Напевно 
жінка оцінить вашу активність та піде назустріч. Хороший секс повинен 
бути різноманітним.

Мабуть, більшість чоловіків хоче виглядати в очах жінок максималь-
но привабливими й мужніми. Мужчина завжди хвилюється стосовно 
того, як оцінить партнерка його... Так-так. Мова йде про ту саму «чо-
ловічу гідність», яку продовжують вимірювати не подвигами чи велико-
душністю, а сантиметрами чи дюймами. Щоб насолодитися сексом, 
слід викинути з думок образ невдахи, якому бракує двох сантиметрів 
для повного щастя. Родзинка зовсім не в розмірі, це вже доведено. 
Потрібно застосовувати в сексі просте правило – зміну позицій. Тоді 
все буде гаразд! Якщо ж у вас з розмірами все гаразд, або якщо він 
більший за середньостатистичний – тоді, про всяк випадок, можна в 
секс-шопах чи аптеці придбати спеціальний лубрикант (гель для змен-
шення тертя), щоб «гігант» зміг безболісно проникати в піхву жінки, 
приносячи їй задоволення, і нічого окрім цього.

Не будь егоїстом! Жіночий оргазм – заслуга партнера. Так уже при-
рода придумала, що в більшості випадків жінка не отримує оргазму 
лише при вагінальному проникненні. Але це – не тільки її проблема. 
Пам’ятайте, що жінка «любить вухами», вона насолоджується своєю 
слабкістю. Докладіть зусиль, щоб принести їй задоволення (бажано до 
того моменту, як самі дійдете до кондиції).

Анекдотичним виглядає той чоловік, який уже за кілька хвилин піс-
ля оргазму хропе, повернутий обличчям до стіни, розгадує кросворд 
або дивиться телевізор. Це елементарна неповага до жінки. Зберіться 
з силами і полежіть декілька хвилин обнявшись, цілуючись або базіка-
ючи про що-небудь незначне. До речі, те ж саме стосується чоловіків, 
які після оргазму негайно ретируються у ванну. Звичайно, правила гігі-
єни залишаються пріоритетними, але уявіть собі жінку, яка тільки що 
займалася з вами оральним сексом, й зникає, щоб прополоскати рот.

Що ж, саме час подумати про безпеку. Адже безпечний секс – най-
головніша і актуальна вимога нашого сьогодення. Використовуйте 
презервативи, які давно стали необхідним атрибутом сексуальних від-
носин. Це не лише спосіб захисту, а й засіб для хорошої контрацепції. 
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> прАвилА сЕксуАльного ЕтикЕту длЯ чоловіків

Думати ви повинні не про те, як би жінці «не залетіти», а про щось при-
ємніше. І закінчитися ваша зустріч повинна не прийомом курсу антибі-
отиків. Після сексу викиньте використаний презерватив самі. Не варто 
перекладати це на партнерку або покоївку, якщо ви в готелі. Згідно 
попередньої рекомендації, не треба робити цього відразу після оргазму. 
Але і не раджу відкладати на потім, щоб не забути.

Найкращий відпочинок після хорошого сексу – це сон. Він прекрас-
но відновить ваші сили. А сон поруч із коханою жінкою – вершина бла-
женства. Пам’ятайте, чоловіки: жінка пробачить фальшиву ноту у ва-
шій грі, але ніколи не простить фальшивих почуттів у ваших стосунках.

Роман Іваницький, андролог
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