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СЛОВО РЕДАКТОРА

Осінь — прекрасна пора, в яку ви-
ходить безліч цікавих книг, фільмів, 
серіалів і відеоігор; в яку відбуваються 
всілякі фестивалі, від поетично-му-
зичних інтелектуальних бенкетів до 
свята живота, де можна скуштувати 
прекрасного вина й закусити сиром. 
Все це та багато іншого — саме тоді, 
коли починається навчання.

Read.me любить осінь. Це час по-
бачитися з тобою, шановний читачу; 
побачитися і розповісти багато-бага-
то цікавого.

Почну я в цьому номері, правда, 
не з найлегшої теми — з екології. 
На жаль, її проблематику чомусь 
висвітлюють не так часто, хоча ні для 
кого не секрет, що людина безпосе-
редньо залежить від стану навколиш-
нього середовища.

Далі мова піде про пожежну безпе-
ку. Ти напевно знаєш, у нас її дотриму-
ються слабо. Що ж, подробиці я тобі 
обов’язково розповім перед тим, як 
перейти до наступної важливої теми: 
проблеми дезінформації, з якою, за-
стрягши в трясовині інформаційної 
війни, ми стикаємося частіше, ніж 
хотілося б.

А як ти ставишся до нового форма-
ту грошей? Уже помилково не взяв 
дві гривні здачі, прийнявши їх 
за п’ять копійок в магазині? 
Вже пробував розплатити-
ся ними за каву з авто-
мата? Втрачав? Або, 
може, знаходив?..

До речі, як 
твоє само-
почуття? 

Сподіваюся, ніяких серйозних 
записів в твоїй медичній книжці не 
з’явилося... І не з’явиться! Однак, щоб 
потім не з’явилось, потрібно трохи 
попрацювати на власне здоров’я. Як 
завжди залишатися бадьорим і здо-
ровим мені розповіла ведуча проекту 
«Зважені та щасливі», отож я з радістю 
поділюся з тобою цими хитрощами. 
Правда, стежити потрібно не тільки 
за фізичним здоров’ям; доглядати 
треба й за садом своєї душі, тому в 
цьому номері я раджу тобі зверну-
ти увагу на захоплююче чтиво: нову 
книгу Юрія Андруховича та збірник 
поем Галини Могильницької. 

Ще я хочу порадувати тебе 
розповіддю про братів 
наших меншеньких. 
Сподіваюся, що історія 
про тварин, які 
знайшли люблячу 
сім’ю, підніме 
тобі настрій 
та зро-
б и т ь 
т в і й 

Обирай найкраще інформаційне наповнення

день хоч трохи яскравіше.

P.S.: Добре, що ти поруч.
Бажаю приємного 

читання й гарного 
настрою!
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Намагаючись знайти місце в 
повністю забитому автобусі, ми навряд 
чи думаємо про те, що півгодинна піша 
прогулянка буде корисніша як для нас, 
так і для навколишнього середовища. За-
палюючи світло у квартирі чи будинку, 
ми рідко замислюємося про те, що ще 
тисячі, а то й мільйони таких будівель 
«з’їдають» разом із грошима за сплату 
електроенергії, ресурси, які неможливо 
буде відновити. Слухаючи розповіді знай-
омих про покупки дешевих машин із ЄС, 
ми дивуємося тому, як же це вигідно: 
мати змогу дозволити собі розкіш за 
мізерну ціну...

Але яку ціну доведеться сплатити, коли 
все це в сукупності з іншими джерелами 
руйнування навколишнього середовища 
доведе нашу країну до точки неповернен-
ня? Коли жарт про те, що скоро й повітря 
почнуть продавати, перестане бути жар-
том.

Ірраціональне споживання енергії при-
звело до того, що кількість запасів одно-
го з найцінніших ресурсів нашої країни, 
вугілля, за 2015 рік скоротилася на 38 
% (трішки більше трьох із половиною 
мільйонів тонн), як передавали Українські 
національні новини, спираючись на дер-
жавну статистику. Що ж, не біда, адже 
на переваги цієї втрати в нашій країні 
постійно зростає кількість сміття. BBC 
Україна говорить, що на даний момент 
його вистачить на будівництво приблизно 
п’ятисот пірамід Хеопса.

На жаль, поки тарифи на енергоносії 
ростуть, як і захворюваність, замість 
того, щоб зайнятися перероблюванням 
сміття та задуматися про альтернативну 
енергетику, ми продовжуємо несвідомо 
витрачати дорогоцінні ресурси й розши-
рювати звалища відходів. Наслідки зне-
ваги навколишнім середовищем можна 
відчути вже зараз: літня аномальна спека 

й запаморочлива задуха, різка зміна пого-
ди, а ще новини про те, що на півдні Аф-
рики випав сніг. З підтримкою світових 
екологічних тенденцій далі буде тільки 
гірше, і в першу чергу, — в тих країнах, де 
ще немає усвідомлення того, що наша пла-
нета невиліковно хвора.

Що ж, і поки країни ЄС борються за 
звання кращого охоронця навколишньо-
го середовища, Україні доводиться ще 
не стільки вчитися охороняти природу, 
скільки усвідомлювати тяжкість стану 
своєї екологічної ситуації. 

Серед усіх екологічних проблем України 
призові перші місця займають проблеми 
надмірного споживання енергоресурсів і 
великої кількості відходів, що в сукупності 
отруюють наше життя. Українці й, зокре-
ма, одесити, як мінімум, п’ють погано 
очищену воду і, як максимум, дихають за-
брудненим повітрям, яке було б порівняно 
чистіше, якби за прикладом Німеччини й 
Нідерландів міста почали користувати-
ся альтернативними джерелами енергії, 
сумлінно переробляти сміття та пересісти 
з дизельних, бензинових і газових транс-
портних засобів на електрокари та вело-
сипеди. Безсумнівно, якщо все це колись 
станеться, з’являться іншого роду пробле-
ми, однак вони не настільки шкодитимуть 
добробуту людини.

Тепер докладніше:
1. Про альтернативні джерела енергії. 
Порівняно недорогі й перспективні 

способи отримання електроенергії, що 
приносять мінімум дискомфорту, як навко-
лишньому середовищу, так і самій люди-
ни. Звичайно, спочатку навіть невеликим 
містам України не вистачатиме енергії від 
вітрогенераторів і гідроелектростанцій. 
Проте з плином часу ці та інші 
альтернативні джерела енергії зможуть 
замінити традиційні;

2. Про перероблювання сміття. 
Наприклад, в Одесі культура сортування 

сміття та його подальшої переробки стала 
популярною відносно недавно, т о м у 
поки рано говорити про кардинальні зміни, 
але вони на противагу Україні дуже помітні 
в країнах ЄС (хоча й там чистота вулиць 
не завжди ідеальна). Якщо всі українські 
міста наслідуватимуть цей приклад, через 
кілька років ми зможемо спостерігати 
поліпшення стану ґрунтів, а також зни-
ження загрози життю людей і тварин, не 
дивлячись на те, що навіть при спеціальній 
обробці сміття в атмосферу потрапляє 
безліч шкідливих речовин;

3. Про дизельний, бензиновий і газо-
вий транспорт та його альтернативи. 

Те, від чого високорозвинені країни на-
магаються позбутися, інші країни з радістю 
скуповують, й Україна не стала винятком. 
Дешеві авто з іноземною реєстрацією 
перекочували в наші міста і продовжують 
отруювати атмосферу, поки ЄС із кори-
стю для природи та для себе роз’їжджає в 
більшості випадках на велосипедах і елек-
трокарах.

І наскільки ж зміниться життя середньо-
статистичного українця, якщо незабаром 
наша країна подолає хоча б ці проблеми? 
Варто розпочати з того, що завдяки чистій 
воді та чистому повітрю кожна люди-
на почне відчувати себе трохи, але все ж 
краще, а тоді захворюваність знизиться. 
Звичайно, хвороби як і раніше будуть тур-
бувати українців, але все ж нам пощастило 
жити в тому столітті, де невиліковних хво-
роб із кожним роком стає все менше. 

Однак лікувати потрібно не тільки 
жителів планети — а й саму планету, чиї 
страждання ми можемо полегшити, якщо 
не викорінити. Щоправда, легко не буде. 

Адже до цієї справи докласти зусиль по-
винен кожен.

Голубєва Анастасія
Фото: Попович Олексій

Екологічні проблеми України
— з чого б почати?
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В Одесі пролунала фейк-новина про 
потрійне хлорування води, яка є небез-
печною для використання. Що могла 
повести за собою фейк-новина? І головне 
— як уберегти себе від фейк-атаки?

Наше століття характеризується шале-
ним прогресом в усіх сферах. Століття, 
яке подарувало нам безліч технічних 
відкриттів, одним з яких є Інтернет, що 
ніби став великим стрибком у майбутнє. 
Але, звичайно,  кожна медаль має два боки, 
а в цьому випадку: інтернет-залежність, 
інформаційні війни, масове маніпулювання 
й дезінформування населення. І скільки ж 
фейкової інформації проходить не лише 
через простори мережі, а й через людей?

Наприклад, наприкінці серпня 
соціальними мережами розсилалися 
повідомлення про потрійне хлорування 
води, нібито так проводиться очищен-
ня труб. Таким чином, вода з потрійною 
дозою хлорки повинна була текти з кранів 
у такий період: з 31 серпня до 3 вересня. 
Людей залякали, що ця вода є непригідною 
для використання, радили навіть не купа-
тись. Правда, «Инфоксводоканал» одразу 
спростував цю новину. 

До речі, не лише Одеса піддалася фейк-
атаці. Розповсюдження такої ж новини 
в Києві, Дніпрі та Харкові свідчить про 
сплановану інформаційну атаку. 

«На сьогодення водопровідна вода, 
що постачається споживачам із ВОС [во-

доочисна станція] “Дністер” відповідає 
діючим санітарним нормам і вимогам 
СанПіН 2.2.4-171-10 до питної води і без-
печна до вживання, що підтверджується 
останніми результатами аналізів Одеського 
лабораторного центру Держсанепідслужби 
України», — повідомив «Инфоксводока-
нал» на своєму офіційному сайті. 

Але що було б, якби цю фейкову 
інформацію одразу ж не спростували? 
Імовірно, люди заздалегідь набирали би 
воду в пляшки, баклажки, відра, аби її ви-
стачило на всі вихідні. У наш час і без того 
існують великі проблеми з нестачею води, 
а тут стільки літрів, які, скоріш за все, чи 
не використовували би, чи просто вилили 
би. А через те, що таку інформацію поши-
рили на декілька міст України, колосальну 
кількість на сьогодні дуже дорогого ресур-
су було би знищено даремно, якби все не 
спростували вчасно.

Та були би такі випадки виключенням! 
Наприклад, на сайті «UkrInform» є окре-
мий розділ із фейк-новинами, які, до речі, 
звучать дуже правдоподібно. Редакція 
«Read.me» простежила публікацію фейк-
новин у цьому розділі — численність за 
місяць налічує мінімум  п’ять. Значна ча-
стина таких новин присвячена тематиці 
стосунків з Росією.

Нещодавно, 14 вересня, соціальними ме-
режами пролунав фейк про викрадення ди-
тини після уроків у Суворовському районі. 
Все ж паніки не було, бо голова департа-

менту освіти спростував цю інформацію; 
насправді, дитину забрали додому батьки. 
Але в соціальних мережах могли б швид-
ко зібралися би диванні конспірологи, та, 
можливо, кілька людей, в яких з’явилося 
би запитання: «А чому про це не пишуть в 
офіційних ЗМІ чи на сайті поліції?». 

Уберегти себе від неперевіреної 
інформації насправді не так важко, як 
здається на перший погляд:

• по-перше, не слід довіряти всій 
інформації, що публікується в соціальних 
мережах, бо там можуть написати 
що завгодно, навіть не перевірюючи 
достовірність фактів;

• по-друге, при читанні матеріалів на 
сайтах офіційних ЗМІ завжди слід зверта-
ти увагу на джерела інформації та, взагалі 
на їхню наявність;

• по-третє, треба мати свою думку та 
виховувати в собі властивість самостійно 
фільтрувати інформацію — людиною з 
таким умінням складніше маніпулювати;

Отже, ми живемо в час інформаційних 
війн, а інформація є зброєю, тому слід 
завжди читати матеріали, що написані з 
обох боків дискусій. Та, звичайно, ці тек-
сти необхідно пропускати через призму 
своєї думки, інакше людині можна буде 
«продати» геть усе. 

А це навряд чи у ваших інтересах. 

Юзяк Маргарита

Обережно: тройне хларірованіє!

Беззахісні перед вогнем:
проблеми пожежної безпеки в Україні

У середньому, на кожне місце, що 
було перевірено одеськими рятувальни-
ками, спостерігається близько 20 пору-
шень пожежної безпеки. Всього під час 
перевірок було виявлено більше ніж 16 
тисяч порушень — найбільше в школах і 
торгових центрах.

Як повідомляє USIonline.com, Держ-
служба з надзвичайних ситуацій звернула-
ся до суду з вимогами закрити всі школи 
та садочки, які становлять небезпеку для 
життя, серед них чимало шкіл і в Одесі. 
Через невиконання ними правил пожежної 
безпеки, постійно трапляються пожежі, які 
призводять до численних смертей людей.

Як приклад, можна згадати трагедію, 
що сталася у вересні 2017 року в таборі 
«Вікторія». Саме через таку халатність по-

жежа відібрала життя дітей. Однак навіть 
після цього випадку пожежна безпека в 
країні та конкретно в Одесі, як бачимо, не 
покращилася.

Можна навести приклад з трагедією 
в торговому центрі «Зимова Вишня» в 
Кемерово, де через таку ж недбалість в 
результаті пожежі загинуло 64 людини, з 
них 41 дитина — повідомляє «Інтерфакс». 
Отже, нехтування пожежною безпекою — 
це проблема декількох стран СНГ.

Ерік Нгуїта, власник одеського вейп-
бару «HAF» поділився про те, якою є по-
жежна ситуація в його закладі: «Насправді 
пожежна безпека — це дуже важливо та 
вимагає часу та витрат, якщо не виконати всі 
вимоги, потім будуть вже вимагати штраф. 
У нашому закладі за належне виконання 

правил пожежної безпеки стежу особисто 
я та контролюю, щоб наші працівники теж 
брали в цьому участь. Але у нас в країні є 
така досить актуальна проблема, як хабарі, 
тому часто служби закривають очі, якщо 
їм дати хабар, тому не всі слідкують за по-
жежною безпекою належним чином», — 
говорить Ерік.

Як повідомляє Український науково-
дослідний інститут цивільного захисту, 
відсоток загиблих та травмованих людей 
унаслідок пожеж збільшився, а за 7 місяців 
у 2018 року в Україні відбулося 43 473 
зареєстровані пожежі. І це число буде 
тільки збільшуватися, якщо нехтувати пра-
вилами пожежної безпеки.

Кучеренко Орина

Як повідомляє Українська служба інформації, за останні 6 місяців близь-
ко півтори тисячі об’єктів, таких як школи, лікарні, табори, дитячі садки, 
торговельні центри, кафе тощо, мають порушення пожежної безпеки.
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Купюри

Національний банк України ввів нові 
монети номіналом 1, 2, 5, 10 гривні. Які 
враження українців?

Ще з 27 квітня вперше в руки українців 
потрапили нові номінали української ва-
люти. НБУ наголошує, що вони створені 
для зручності людей та зменшення бюд-
жетних витрат на виробництво паперо-
вих купюр, які за 1-4 роки зношуються, а 
монети «живуть» довго — приблизно 20 
років. 

Не дивлячись на те, що Нацбанк більше 
не випускатиме 1, 2, 5, 25 копійок, з обо-
роту їх не знімуть, так само як і паперові 
купюри: вони паралельно існуватимуть із 
новими гривнями. Але не все так добре, 
як може здаватися, адже зовнішній ви-
гляд монет не буде яскраво вирізнятися 
поміж один одного, що ми вже встигли 
побачити.

«Я стара людина, тож на касі не одразу 
розумію, яку суму решти мені віддали. 
Через свій поганий зір мені треба довгий 
час вдивлятися та намагатися зрозуміти, 
чи не обдурили мене!», — прокоментува-
ла пенсіонерка Галина Іванівна.

Окрім поступової заміни банкнот мо-
нетами, НБУ вводить систему округлен-
ня сум при розрахунку готівкою. Газета 
«Сьогодні» на своєму сайті розповіла 
правила: округлення працюватимуть 
тільки в разі відсутності монет і в покуп-
ця, і в продавця:

• якщо грошова сума закінчується на 
1-4 копійки, вона округлюється в бік змен-
шення найближчої суми, яка закінчується 
на 0 копійок;

• якщо сума закінчується на 5-9 копійок, 

вона округлюється в бік збільшення 
найближчої суми, яка закінчується на 0 
копійок.

«Тобто, щоразу, коли в мене або касира 
не буде монет, я можу доплачувати певну 
суму й у підрахунках за рік я витрачу “на 
вітер” якісь кошти, бо немає решти?!», 
— такою була перша реакція студентки 
Одеської національної академії харчових 
технологій Лозовської Арини. 

«Узагалі не розумію заміни паперу на 
метал. Так, ми можемо зменшити витра-
ти на щорічне друкування купюр, але хто 
буде думати про народ? Маєш в гаманці 
50-100 гривень і вже радієш, а тепер бу-
демо закуповувати мішечки для копійок, 
складати, як маленькі діти, і тягати купу 
металу, бо так треба», — говорить одесит 
Миколай Зепкин. 

«Нові монети були введені, але банко-
мати так само приймають лише паперові 
кошти, рахунок поповнити неможливо, 
а каву в автоматах не вип’єш, бо вони 
не запрограмовані на розпізнання нових 
монет», — скаржиться учениця школи 
№20, Орловська Мішель.

Частіше за все люди гублять монети й 
не звертають на це уваги, бо що там таке, 
ті 5, 10 або 25 копійок. Проте тепер люди-
на може втратити навіть гроші на проїзд 
— і не помітити цього. 

Отже, проаналізувавши враження 
українців, можна зробити висновок, що 
всі новинки були пристосовані для змен-
шення витрат країни, але ніяк не задля 
зручності та практичності в користуванні.

Кузьміних Марина
Фото: Кохон Дар’я

Монети

vs

Новачки в стінах ОНУ
У перші вересневі дні, коли ще до-

бряче припікає сонце, в університеті 
з’являються новачки. Наша редакція 
вирішила дізнатися, які почуття охо-
плюють нове покоління студентів.

Питання ставилися студентам пер-
шого курсу Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова різних 
факультетів: журналістики, реклами та 
видавничої справи, хімічного, економіко-
правового та романо-германської 
філології. Хоча обрані студентами 
спеціальності були різними, відповіді 
більш-менш співпадали. Це ще раз дово-
дить, що новачкам не варто хвилюватися, 
бо пристосування до нового учбового за-
кладу — це лише справа часу. 

Запитання були такими:
1. Як проходять ваші перші дні навчан-

ня? Які емоції ви відчуваєте?
2. Чи задоволені ви своїм вибором ви-

щого навчального закладу? Чому?
Усього було опитано 30 новачків. На 

перше запитання 13 із них відповіли, що 
перші дні в університеті проходять чу-
дово, що вони дуже раді початку нового 
етапу в їхньому житті: знайомства, цікаві 
предмети та викладачі — це все надихає 
їх на плідну працю. 12 студентів сказали, 
що їм дуже складно налаштуватись на 
нову, зовсім не схожу на шкільну систему 
навчання. Решта скаржилася на нудьгу, 
втому та безкінечно довгі пари.

На друге запитання впевнене «так» 
у відповідь ми почули від 20 опитува-
них. Головним аргументом було те, що 
вони  серйозно планували вступити саме 
в ОНУ імені І.І. Мечникова, й поки що 
університет їх не розчарував. Ще 7 також 
сказали, що задоволені своїм вибором, але 
навчатися вже з перших днів стало дуже 
складно. Решта відповіла, що абсолютно 
незадоволені, тому що система навчання 
не досконало продумана й ремонт в дея-
ких аудиторіях поганий.

Отже, ми бачимо, що більшість 
студентів-новачків ще не пристосувалася 
до свого нового навчального закладу. Їх 
можна й потрібно зрозуміти, адже вони 
потрапили в зовсім нове місце, а це ве-
ликий стрес. Все ж, як показує досвід, 
скоро першокурсникам стане набагато 
легше, особливо після першої сесії. Тож 
сподіваємося, що всі наші новачки скоро 
зможуть сповна відчути, що студентські 
роки — найкращі. 

Цепак Ангеліна
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Мирослава Ульяніна — ведуча проек-
ту «Зважені та щасливі» на телеканалі 
СТБ, мотиваційний спікер у напрямку 
healthy lifestyle — поділилась лайфхаками 
по збереженню стрункої фігури, здоров’я 
та бадьорого настрою у великому місті 
в рамках міжнародної конференції City 
Health International 2018.

Велике місто зазвичай тисне на нас: 
стрес, графік, купа справ і потрібно все 
встигнути. А потім говоримо: «У мене 
немає часу на пробіжки, спортзал і здорове 
харчування». Але у будь-якому випадку ми 
завжди робимо вибір. Ми обираємо, яку 
їжу нам їсти, яку воду нам пити, сидіти на 
дивані й довше спати чи, навпаки, раніше 
прокинутись і піти на пробіжку. 

Мирослава радить виховати в собі 
такі звички: 

1. Починати день із теплої води з ли-
моном. Це банально, усі це знають, але 
мало хто робить. За час нічного відпочинку 
організм зневоднюється, а клітини 
функціонують лише тоді, коли наповнені 
водою. Крім лимона можна додавати лайм, 
грейпфрут чи органічний яблучний оцет. 
Уся підкислена вода, яку ви п’єте вранці 
натщесерце, протягом дня допомагає трав-
ленню і виводить токсини. 

2. Вживати лляну олію, яка є дже-
релом омега-3. Це жирні кислоти, які 
допомагають організму функціонувати. 
Покращується якість шкіри, нігтів і волосся. 
Лляна олія є найлегшою і найприємнішою 
для засвоєння і тому її також потрібно пити 
вранці. На початку дня організм слід наси-
тити вітамінами, бо саме тоді він їх засвоює 
найкраще. 

3. Розділити сніданок на дві части-
ни. Перша — «супервітамінна», бажано у 
рідкому вигляді. Саме тому це має бути або 
смузі, тобто збиті у блендері ягоди, зелень, 
або сік прямого віджиму. Обов’язковою 
складовою є зелень, наприклад, шпинат, 
петрушка, базилік. Туди ж — воду і фрук-
ти. Ви здивуєтесь який смачний смузі може 
вийти зі шпинату, яблука та огірка, чи зі 
шпинату, банану і води. Другою частиною 

корисного сніданку є тарілка ягід. Загалом 
фрукти та овочі у сирому вигляді набагато 
корисніші, ніж варені, тому що після тер-
мообробки вони втрачають поживні речо-
вини. 

4. Зробити фізичні врави після 
вітамінної дози. Це може бути зарядка 
вдома, тренування в залі чи йога, а після 
цього — повноцінний сніданок, де будуть 
білки, жири й вуглеводи.

5. Вживати суперфуди. Це насіння і 
зерна льону, кунжуту, соняху, маку тощо. 
Наприклад, якщо регулярно у кожен 
салат додавати чайну ложку кунжуту, у 
вас ніколи не буде проблем із кістками. 
Чи звичайний мак замочувати й збивати 
знову ж у блендері. Ще одним суперфу-
дом є спіруліна. Це водорості, в яких є всі 
незамінні мікроелементи, що й у м’ясі. 
Вона дуже важлива для тих, хто не їсть 
м’яса, а також для «кавоманів». Якщо лю-
дина починає їсти багато зелені, яка дає 
неймовірну бадьорість, то кави не хочеть-
ся. 

Що ж, корисне харчування це добре, але 
без фізичного навантаження не обійтися. 
Мінімальна кількість кроків на добу 
складає 10 000. Для прикладу, якщо ма-
шиною не користуватись, то вона ржавіє. 
Так і з тілом, якщо чимось не користува-
тися — перестає функціонувати. Сучасне 
життя призводить до того, що ми дуже 
багато сидимо. Робота, навчання, театр, 
кіно — всюди. Сидіння це найбільш не-
притаманний для організму стан. Усі орга-
ни знаходяться в черевній порожнині, вони 
стискаються і їм важче працювати. Тому 
дуже важливо шукати можливість посто-
яти, а не посидіти, і таки проходити ці 10 
000 кроків, які можна підрахувати навіть 
телефоном. 

Якщо говорити про здорове харчування, 
то неможливо не зачепити тему сну. Ми 
плануємо наше життя, графік зустрічей, 
маємо чіткий тайм-менеджмент, але 
одиниці людей планують свій відпочинок. 
Не в сенсі відпустка раз на рік, а в сенсі 

відпочинок кожного дня. Прогулянка пар-
ком чи півгодини медитації у тиші. Ми 
постійно вводимо свій організм у стрес, але 
назад не виводимо. Не можна жертвувати 
своїм сном і доводити себе до критичного 
стану. Тому важливо планувати свій сон 
і в жодному разі не урізати його. Але і не 
обов’язково спати 8 годин, як ми усі звик-
ли. Це може бути 6 годин, але якісного сну 
за умови, що ви ляжете спати до 12-ої годи-
ни ночі. Найбільш якісний сон вважається 
з 10-ої години вечора до 2-ої години ночі. 
Саме в цей час синтезується мелатонін — 
гормон молодості, тому важливо привчи-
ти себе прокидатись раніше, але і лягати 
спати потрібно також раніше. 

Іншим кроком до здорового життя є 
відмова від цукру, солі та білого борошна. 
Це складно, тому що у місті ці продукти 
всюди. Ми не слідкуємо за вживанням 
цукру, а він блокує наші судини — це ве-
личезне навантаження на серце. Цукру до-
статньо у фруктах, в овочах і сухофруктах. 

Ми усе солимо, бо так смачніше, а це про-
сто звичка. Сіль, яка необхідна організму, 
вже є у м’ясі, рибі, овочах, якщо ще додат-
ково солити, ми збільшимо навантаження 
на нирки. Рекомендована кількість солі на 
день складає 2 г, а вживаємо ми набагато 
більше. 

Ще одним порожнім продуктом, який 
треба прибрати з раціону є біле борошно. 
Якщо хліб, то з цільнозернового борошна; 
якщо макарони, то з твердих сортів. Це 
важко, але можливо. 

Отож, достатня кількість води, 
суперфудів, свіжі якісні фрукти, овочі та 
ягоди, м’ясо і риба на пару, на грилі чи 
запечена у духовці сприятимуть міцному 
здоров’ю і бадьорості щодня. І головне, ці 
звички допоможуть нам через 10-20 років 
не бути прив’язаними до лікарів, таблеток 
та аналізів. 

Лабановська Марія
Фото: City Health International
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Здорове життя у мегаполісі
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Музично-поетична магія Юрія Андруховича

В Одесі відбулася презентація нової 
книги патріарха української літератури 
Юрія Андруховича та концерт музично-
го гурту «Karbido».

 
Юрій Андрухович — український поет, 

прозаїк, перекладач та есеїст — завітав 
до жителів та гостей міста прохолодним 
осіннім вечором 11 вересня. Він приїхав 
зі своїм новим романом та проектом 
«Karbido». 

Через несприятливі погодні умови, захід 
був перенесений до «More music club» (вул. 
Польська, 12), замість «Зеленого театру» 
— традиційного місця    творчих зустрічей 
із письменником. Незважаючи на зміну 
локації, зала була повністю заповнена ша-
нувальниками творчості Андруховича.

Захід розпочався о 18:30. Модерато-
ром зустрічі був Святослав Помаранцев 
— президент Міжнародної літературної 
корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ, 
до якої, власне, і входить Юрій Андрухо-
вич. Святослав представив аудиторії поета, 
який сидів позаду, одягнений у чорне й 
освітлений зеленим кольором приміщення, 
сказав декілька слів про його новий роман, 
який дістав назву «Коханці Юстиції», після 
чого слово було надано самому Юрію. І 
вуха людей, які вже замовили собі каву, чай 
або щось міцніше, наповнилися цим низь-
ким магічним голосом поета...

Автор розповів, що перший розділ ро-
ману, про Самійла, він написав ще в 90-му 
році, а останнє речення твору Андрухович 
дописав минулого року в нічному потязі, 
їдучи з Івано-Франківська до Одеси. 
«Щось таке було в тому весняному дні, в 
тому вечорі, в тій самотності, коли ти їдеш 
у потязі й знаєш, що наступного дня в тебе 
зустріч з Одесою. Усе це разом, мабуть, 
спрацювало так, що мені легко й якось 
так переконливо для самого себе дописа-
лася ця книга... Але через місяць або два 

після того, як вона побачила світ, у мене 
з’явилася ідея про те, як насправді її треба 
було завершити», — зізнався Юрій. 

«Коханці Юстиції» — це параісторичний 
роман у дев’яти серіях. «Я спочатку хотів 
навіть це серіалом вважати», — сказав 
автор. Але сам Юрій іноді називає його 
романом у восьми з половиною серіях, 
оскільки історія розказана наполовину; 
розв’язка начебто і є, але не та, на яку 
очікує читач. 

Автор зазначає, що в кожній із цих 
історій ідеться про злочини тих людей, про 
яких ми вже знаємо, що вони — негідники, 
нечестивці, злочинці, гаїшники тощо. 

«Моїм завданням виявилося розказати 
їхні історії таким чином, щоб читач поба-
чив не злочини, не цю нікчемність, підлість, 
які цим людям, можливо, несправедли-
во приписують... А побачив безмежність 
милосердя, — зазначив автор. — У цих 
нечестивців на шляху до фіналу раптом 
з’являється надія, шанс, що вони насправді 
не такі пропащі». Тобто  виявляється, що 
ці герої не є повністю негативними. А от 
народ...

У книзі багато публічних страт: когось 

колесують, публічно розстрілюють, спа-
люють. В усіх цих випадках відбувалися 
великі людські юрби: люди приходили, 
щоб потішитися, насолодитися абсолютно 
унікальним видовищем і відчути власну 
правильність, підтримати акт покарання 
своїми присутністю і вигуками схвалення. 

Юрій Андрухович під час презентації 
книги зачитував деякі поезії, які в ній 
вміщені та переповідав історії, зокрема про 
ката, його доньку, яка приносила йому їсти 
на роботу, і про подружжя, в якому жінка 
молодшала з часом. 

Далі, після невеличкої паузи, о 20:00 
розпочалося справжнє дійство — на 
сцену разом із Юрієм Андруховичем 
вийшли учасники гурту «Karbido» із му-
зично-поетичним проектом під назвою 
«Літографії». До цього альбому увійшли 
7 інтерпретованих українських віршів ав-
тора із циклу «Літографії старого Святос-
лава», яких він присвятив своєму рідному 
місту Івано-Франківську. Юрій зізнався, 
що раніше не любив його, мріяв утекти 
звідти, але після п’яти років навчання у 
Львові, повернувся на батьківщину навіть 
не один, а разом із дружиною. Потім поет 
уже почав знаходити щось цікаве в місті 
й змінювати своє ставлення до нього. 
Зрештою і народилися вірші, які увійшли 
до циклу, а згодом і до спільного з гуртом 
«Karbido» альбому.

Юрій декламував свої вірші під саксофон 
й електроніку Томаша Сікори, бас Марека 
Отвіновскького та ударні Ігоря Гнідіного. 
Це була польсько-українська імпровізована 
психоделія в пост-джазовому пакеті. 

Після зустрічі можна було придба-
ти роман Юрія Андруховича «Коханці 
Юстиції» та отримати автограф. 

Кузьміна  Влада
Фото: Страхов Іван
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Врятуй маленьку долю
У сучасному світі, на жаль, рідко 

можна зустріти вірність, щирість та 
відданість. І це не тільки про людей, 
а про все, що нас оточує. Де ж знай-
ти справжнього друга? Як бути впев-
неним, що це саме той, хто піде з 
тобою і в вогонь, і в воду? Побачити 
на власні очі таких істот можна було 
на благодійному заході на підтримку 
кішок та собак, організованому завдяки 
платформі «Home me».

Домашні улюбленці є сукупністю 
вірності, відданості та любові. Вони 
щиро радіють й сумують разом с тобою, 
ніколи не зрадять, а головне — морально 
підтримують й співпереживають.

Що? Де? Коли?
Керівники фестивалю вже вдруге за рік 

влаштовують таке свято для любителів та 
охочих придбати довгоочікувану тваринку 
абсолютно безкоштовно, головне — знайти 
покупця з щирим серцем. Територія «Ваш 
сад» за адресою Французький бульвар 85/7 
з самого ранку перетворилася на місце 
випромінювання позитивної енергетики, 
адже волонтери зробили усе можливе для 
комфортного проведення заходу. Під кожен 
притулок побудували спеціальну бесідку з 
дерева, де розміщувались тварини разом зі 
своїми іграшками. Поруч знаходилась вода 
та корм. З кожним учасником можна було 
обійнятись і гратись без обмежень. 

Волонтери розповідали, що шука-
ють тварин де завгодно: це можуть бути 
занедбані будівлі, залізнично-дорожні 
станції, звалища. Інколи тварин рятують 
та лікують після аварій, тому тут не рідко 
чекають на нових господарів песики без 
однієї кінцівки чи котики без ока, але такий 
факт зовсім не зупиняє покупців, особли-
во дітей. До речі, усі учасники щеплені та 
мають власні паспорти. Перед заходом усіх 
тварин ще раз оглядають, цим питанням 
займається вет-клініка «Дар». 

Що ще?
Крім виставки четверолапих друзів, на 

фестивалі відбувались безкоштовні дитячі 
майстер-класи, конкурси, а також проводи-
лись консультації від ветеринарів і кінологів. 
Виробники товарів представили свою 
продукцію та розповіли про індивідуальні 
нюанси в харчуванні домашніх тварин. На 
території діяла спеціальна зона, де кожен 
гість мав змогу залишити будь-яку допо-
могу нужденним вихованцям, наприклад 
гроші або шампуні, ліки, лежаки, пледи, 
корм, вітаміни, ласощі та інше. 

Звісно, в Одесі кількість бездомних 
тварин дуже висока, тому зібрати усіх 
учасників для фестивалю неможливо, але 
волонтери розмістили фотокартки з тва-
ринами, яких можна було знайти на сайті 
завдяки спеціальному штрих-коду. Слід 
відзначити, що вперше фестиваль пройшов 
в травні 2018 року на території Південного 

Па-
р к у 
в Ри-
в’єрі.

На нього 
п р и ї х а л и 
понад 200 осіб, 
а з 45 собак і 15 
котів учасників фе-
стивалю 38 вихованців 
знайшли для себе новий 
будинок. В організації 
фестивалю взяли участь 10 
міських притулків, 35 волонтерів 
допомагали проводити захід. 

Як придбати?
Щоб завести собі нового друга, 

покупцю треба укласти договір з 
організаторами, заповнивши анкету з 
паспортними даними. Після оформлення 
покупців урочисто нагороджують.

 Для нас із вами.
Як бачимо, істина ховається в 

дрібницях. Найпростіші, але одночасно 
найцінніші речі, про які ми говорили 
вище, знаходяться поруч з нами. Треба 
захотіти їх побачити. Почни з себе — 
врятуй маленьку істоту, полюби її та 
отримаєш натомість у стократ більше.

Андрейчук Валерія
Фото: автора     

Пухнаста краса: Власники пухнастих друзів з України, Росії, Білорусії та Польщі зібралися, 
аби показати красу своїх улюбленців на міжнародній виставці кішок.

Більше десятка найрізноманітніших 
порід від масивних пухнастих мейн-кунів 
до маленьких, зовсім оголених канадсь-
ких сфінксів могли здивувати якщо не за-
взятих поціновувачів породистих кошенят, 
то, принаймні, звичайних перехожих, яких 
прийшло подивитися на шоу доволі багато. 
Перед початком змагань гості мали змогу 
прогулятися залою, де були розташовані 
домівки з невеликими «сім’ями» кошенят, 
і від спостереження за цим самостійним 
життям у межах їхніх маленьких палаців 

майже всі відвідувачі застигали в щирій 
усмішці. Але не обійшлося без маленьких 
негараздів: учасники виставки розповіли, 
що на початку виставки в центрі Одеси й, 
зокрема, у галереї морського вокзалу було 
вимкнено світло. Усім відвідувачам та учас-
никам довелося чекати, поки на місце не до-
ставлять переносний генератор. Крім цього, 
дехто скаржився на незручні суддівські 
столи, на яких пухнасті учасники нібито 
почували себе невпевнено. Проте, щодо 
самих суддів, усі були задоволені. Рішення 
приймали кваліфіковані кішкознавці; двоє 
суддів приїхали на виставку з Європи.

Не дивлячись на деякі проблеми з 
організацією, виставка все ж таки відбулася 
і пройшла на виключно позитивній хвилі, 
завдяки кмітливості організаторів та 
зворушливій красі кошенят. Нагадаємо, що 
захід проходив у галереї Морського вокза-
лу 15-16 вересня. 

Марний Олександр
Фото: автора
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В Одеській бібліотеці ім. Грушевського 
відбулася презентація нової збірки поем 
авторки Галини Могильницької. 

Тільки підійшовши до бібліотеки, одра-
зу розумієш, що подія урочиста. Багато 
людей несуть величезні букети квітів та 
поспішають на другий поверх будівлі.

Ось якась чорнява дама закінчила го-
ворити з журналісткою одного з міських 
телеканалів. Знову переводиш погляд на 
неї, а її вже обступив натовп із квітами. Тут 
вже і стає зрозуміло, що це її свято. Всю цю 
метушню перериває голос однієї з жінок, 
що сиділа за столом посеред зали.

Ось вона починає свою промову: го-
ворить, що ми тут зібралися, аби відома 

в Одесі письменниця та поетеса Гали-
на Могильницька презентувала власну 
збірку «Імена», яка містить три поеми: 
«Рогніда», «Єлизавета» і «Серафима» 
— княгиня, королева і проста українська 
селянка. Саме цю збірку мають висунути 
на Національну премію України імені Та-
раса Шевченка. Поки розглядаєш залу, в 
якій багато книг, не помічаєш, як та сама 
пані презентувала публіці тріо «Козацьке 
коло». Співали вони пісню, авторкою якої 
є сама Галина Анатоліївна. Збірки її пісень 
були відправлені на тимчасово окуповану 
територію для підняття бойового духу тих, 
хто визвався захищати Україну.

«Україна — це моя доля. Моя доля в 
історії, у горі України», — говорить автор-
ка.

Пані, яка перша почала розмову, зачитує 
гостям передмову до збірки, яку написав 
Сергій Дмитрієв (голова Одеської спілки 
письменників України), він також допоміг 
пані Галині пустити її твори у друк. 

«Я вам розкажу про історію життя цієї 
людини, що відбувалася на моїх очах про-
тягом 21 року. Перше моє знайомство з нею 
було через поезію. На одному зі святкувань 
пили каву і Галина Анатоліївна почала чи-
тати. Запитавши: “Чиє це?”, у відповідь я 
отримав: “Моє”. Я кажу: “А де це можна по-
читати?”, вона каже: “Ніде”, — розповідав 
Сергій. — Я попросив принести цей твір 
і знаєте, що я отримав? Стопку паперу 
тонюсінького, ледь-ледь розрізнити можна 
букви. І саме тоді я вперше ознайомився зі 
збіркою “Імена”. І кажу, що не можна це не 
друкувати. Це поема народу, це поема, яка 

потрібна нації».
Оскільки серед присутніх було досить 

багато діячів культури, всі вони хотіли уро-
чисто привітати Галину Могильницьку з 
такою важливою подією в житті кожного 
письменника та поета. Кожен з них вже 
мав нагоду бути знайомим з нею, тому 
не обійшлося без щирих поцілунків та 
обіймів. В ці моменти пані Галина почула 
величезну кількість приємних слів та по-
бажань в свою адресу. 

Слово дали вчительці Прилиманської 
школи Світлані Олександрівні, яка заува-
жила наступне: «Я не просто закохана у 
творчість Галини Анатоліївни, я вважаю, 
що вона мій вчитель по життю». Також 
вона «всіма руками за» те, щоб цю збірку 
висовували на Шевченківську премію.

Ну і звичайно, яка презентація обійдеться 
без слів самої поетеси? «Історію я завжди 
читала, але завжди мене непокоїла думка 
про те, що історію вершать чоловіки-
герої. А в кого найбільше серце? У жінки. 
Історія віднімає в неї дітей, чоловіків... 
І як після цього сказати, що жінка має 
найменше відношення до історії? Саме 
тому я вирішила написати про три 
жіночі постаті, які несуть вам ті духовні 
цінності й потенціали, що не дають світові 
зірватися в прірву ненависті, жорстокості й 
бездуховності».

Закінчилася презентація українськими 
народними піснями у виконанні тріо «Ко-
зацьке коло». 

Рябкова Анастасія
Фото: зі сторінки 

заходу у мережі

«Це поема народу, це поема, яка потрібна нації»

Одеса зустрічала поетів та 
музикантів зі всієї України на фестивалі 
творчості «Одеський квартирник».

У парку імені Шевченка гамірно та ме-
тушливо. Одесити та гості міста прийшли 
відвідати черговий ОКfest. На цьому твор-
чому заході можна послухати пісні та вірші 
молодих талановитих авторів.

Підготовка до свята почалась ще влітку. 
Майбутні учасники доклали чималих зу-
силь, аби стати частиною дійства. Спочат-
ку вони мали подати заявку на участь, у 
якій намагалися зацікавити організаторів 

своїм виступом: розповіли про себе і про 
те, чому хотіли долучитися до фестивалю. 
Про найталановитіших із них можна про-
читати на сторінці ОКfest в Іnstagram.

Програма заходу включала в себе номе-
ри різних жанрів і тематики: кавери одесь-
ких гуртів на відомі хіти, гра на губній 
гармошці, джаз, пісні зі старих радянських 
кінофільмів, про сім’ю, любов, про хлопців 
у френдзоні, а також ліричні вірші поетес з 
Києва та Дніпра.

ОКfest органічно поєднався з Фе-
стивалем сиру, меду та вина, який про-
тягом двох днів проходив на території 
парку Шевченка.  Окрім музики та поезії, 
гості свята змогли насолодитися смаком 
різноманітних напоїв та почастуватися ла-
сощами місцевих фудкортів.

Затишку додав теплий осінній дощ, ча-
руюче-гарний захід сонця й рожеве небо 
над головою. Усі розбіглися по наметах, 
обіймалися, тулилися одне до одного, 

куталися в ковдри і за чашкою гарячого 
какао ділилися враженнями. Більша ча-
стина публіки — молодь, вони прийшли, 
аби підтримати своїх друзів-виконавців. 
Одягнуті в свої найкращі сукні, дівчата 
фотографувалися з ретро-автомобілями, 
які прибули до парку Шевченка спеціально 
на свято. 

А ще у натовпі можна було помітити 
людей з горщиками в руках. Це через те, 
що організатори запросили до участі в 
оформленні свята: достатньо було прий-
ти зі своєю кімнатною рослиною, яка до-
помогла б створити інтер’єр старої добре 
знайомої нам квартири. За це дякували 
приємними подарунками і пригощали сма-
коликами.

 Вечірні вогні й атмосфера домашнього 
затишку і тепла надихають.

Продан Лілія
Фото: автора

OKfest
Фестиваль творчості
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На честь 224-ої річниці заснуван-
ня міста Одеси було відкрито нову 
пам’ятку ― Грецький парк, подарова-
ний меценатом Пантелеймоном Бумбу-
расом. Одеситам та гостям міста по-
казали першу частину парку, робота над 
якою тривала з 2017 року.

Грецький парк був побудований на 
території колишнього Місячного парка під 
Приморським бульваром. Останні роки, до 
початку реконструкції, територія була зава-
лена сміттям та знаходилася в жахливому 
стані. Одна з найсерйозніших проблем, із 
якою зіштовхнулася команда, ― схил, що 
поступово сповзав, особливо в районі Во-
ронцовського палацу та колонади. Тому 
найперше, що було зроблено, ― укріплення 
схилу. Частину дерев було вирублено, щоб 
надати можливість проводити роботи. Але 
замість них було висаджено нові ― близь-
ко 150 дерев. 

«Музей просто неба» ― таку назву 
має перша частина парку, яких, до речі, 
планується три. Назва говорить сама за 
себе: на цій території будуть знаходитися 
грецькі скульптури. На сьогодні ми може-

мо спостерігати лише невелику кількість 
експонатів, але в майбутньому з’явиться 
копія скульптури Посейдона, бюст Геродо-
та, а також три копії статуй із музею Акро-
поля.

Головною цінністю цієї частини парку 
став фонтан під назвою «Початок початків» 
― творіння одеського скульптора Михайла 
Реви, який символізує будову нашого світу. 
Скульптура була зроблена зі 150 частин, 
форму якої виливали протягом місяця.

На території висаджена велика кількість 
рослин - всі вони підібрані так, щоб в будь-
яку пору року парк зберігав свій зовнішній 
вигляд та радував людей різноманітністю 
квітів та дерев. На відміну від Стамбульсь-
кого парку, в Грецькому газону буде на-
багато менше. «З кожним роком вода 
стає на вагу золота, а на поливку газону 
витрачається її величезна кількість, тому 
ми вирішили лише невелику частину парку 
покрити ним», ― говорить один із авторів 
проекту Жанна Кісельова.

До речі, було побудовано панорамний 
ліфт, аби люди з обмеженими можливостя-
ми змогли легко потрапити до парку.

А що ж буде в майбутньому? Ми побачи-

мо ще другу частину парку: активну зону 
для дітей із різноманітними гойдалками, 
та ландшафтну ― для прогулянок. Також 
не забудуть і про наших маленьких друзів: 
для собак зроблять спеціальний майдан-
чик для вигулу, але це, звичайно, потребує 
часу. Потрібно тільки почекати до наступ-
ного року — і ми зможемо насолодитися 
повною версією Грецького парку.

Мідько Єлизавета
Фото: автора

Грецький подарунок одеситам

Свято сиру та вина в Одесі

До кожної палатки ледь не стояли черги — 
люди настільки хотіли скуштувати привезені 
смаколики, що ладні були і постояти трохи в 
натовпі. Усміхнені продавці в національному 
одязі всіляко рекламували і презентували 
свій товар. Особливою увагою користували-
ся місця, де можна було безкоштовно проде-
густувати різноманітні види сиру. Не менш 
були популярні й палатки з вином. Відвідувачі 
раділи, куштуючи різні сорти вина із малень-
ких пластикових стаканчиків. Ціни на це 
були досить демократичні. А як швидко роз-
ходилася медовуха! Окрім зазначених у назві 
фестивалю продуктів, люди могли придбати 
солодощі: зацукровані горішки й вафлі.

Однак не лише їжею дивував цей фести-

валь — на прилавках свої  роботи виставляли 
також майстрині і майстри з рукоділля, худож-
ники, миловари. Деякі з них приїхали здалеку, 
аби продемонструвати свої роботи в Одесі й 
трохи підзаробити. Тут можна було побачити 
і вироби зі шкіри, і чаруючі сережки зі срібла, 
і намиста з вовни, виконанні у техніці сухо-
го валяння, і цікаві сумки, пошиті зі старих 
джинсів, і шапки у вигляді мордочок тварин. 
Кожен міг знайти собі товар до смаку, адже від 
представленого різноманіття розбігалися очі, 
хотілося купити всього потроху. Усі продавці 
були усміхненими й з легкістю йшли на кон-
такт. Наприклад, одна з художниць розповіла, 
що живе в Одесі й прийшла на цей фестиваль 
зі своїми роботами, аби підзаробити. Але 
сама визнає, що набагато дорожчими їй стали 
зачаровані картинами очі і посмішки людей. 

Це для неї 
буде найприєм-
нішим спогадом із 
цього фестивалю. 

На другий день була 
цікава програма: команд-
не вичавлювання винограду, 
устричні змагання, майстер-класи і 
на завершення — велика дискотека 80-х років. 

Захід проходив 15-16 вересня у парку імені 
Т. Г. Шевченка. Він став яскравою крапкою, 
підведенням підсумків літа. Осінніми вечо-
рами відвідувачі фестивалю будуть згадувати 
його з посмішкою, куштуючи куплений там 
мед чи сир.

Верис Анастасія
Фото: автора

Багато майстрів з різних куточків України привезли свої вироби на пробу одеситам та 
гостям міста.
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Любов до моря в абстракції: Одесит Антон Логов презентував виставку 
«Біля моря» в арт-галереї Invogue#Art.

Антон Логов — митець, художник, що 
спеціалізується на сучасному мистецтві й 
абстракції. Народився у невеличкому місті 
Роздільна, що на Одещині. Першу освіту 
отримав в Одеському художньому училищі 
імені М. Б. Грекова. За часи навчання в 
Московській національній академії об-
разотворчого мистецтва почав активно 
брати участь у різноманітних арт-проектах 
і виставках як на теренах України, так і за 
її межами. Згодом переїхав до Києва, де й 
донині живе і працює. Автор присвятив 
свою виставку морю, сім’ї, любові; таким 
простим образам, як дорога, сміх, пісня, 
воля. Кожне з цих слів проілюстровано та 
має своє певне місце в галереї. 

«Це виставка-промова, монолог і, мож-
ливо, щоденник думок і емоцій одночасно. 
Це медитативний стан у який кожен може 
увійти — й зупинитися в часі. Цьому спри-
яють саме абстрактні роботи», — коментує 

митець. Також художник запевняє, що 
сумує за морем; що в нього «знову й знову 
виникає бажання повертатися до нього, 
промовляти до нього словами, літерами та 
почуттями, графікою і живописом». 

Окрема серія абстрактних робіт на 
папері складає близько 600 штук, 43 з яких 
— зі словами. І саме вони в рамках.

Друга частина виставки складається з 
живопису. 

«Важливий компонент — мольберт, на 
якому я працював в Одеському художньо-
му училищі. На ньому й досі залишився 
мій підпис», — розповідає Антон. 

Нагадаємо, що виставка триває з 15 серп-
ня у просторі арт-галереї «Invogue#Art», 
що знаходиться на вулиці Єкатерининьскій, 
25. Вхід безкоштовний. 

Лашкова Христина 
Фото: автора

На фото: 
мольберт, на якому працював А. Логов

 в Одеському художньому училищі.

«Враження» Степана Хімочки
Член спілки художників Росії проде-

монстрував свої картини в Одесі.

«Мої враження» — виставка Степана 
Хімочки, члена Спілки Художників Росії. 
Степан Іванович Хімочка закінчив Одесь-
ке художнє училище імені М. Б. Грекова 
в 1965 році. Трохи пізніше, у 1975, автор 
закінчив Київський художній інститут 
(нині — Національна академія образот-
ворчого мистецтва і архітектури).

Роботи митця бачили в Кореї, США, 

Німеччині, Ізраїлі, Росії та Україні. 
На відкритті виставки були присутні 
заслужені художники України. Картини, 
які виставлялися в музеї, були передані в 
дарунок будинку-музею імені Н. К. Реріха, 
завдяки цьому в будь-який час можна при-
йти та побачити роботи Степана Хімочки.

Нагадаємо, що виставка була відкрита в 
будинку-музеї імені Н. К. Реріха протягом 
22 серпня-22 вересня.

Ірина Сакаджи
Фото: автора


