
Два дивовижних тижні у невідомій 
і загадковій Ірландії, яка входить у 
п’ятірку найперших європейських 
країн за рівнем життя, подарували 
мені та моїй доньці Ользі рідні, ко-
трі, на відміну від нас, уже декілька 
років мешкають у новому, зовсім 
іншому світі. Ця подорож, сказати 
по правді, довго пам’ятатиметься, 
бо тільки тут за один день можна 
відчути майже всі пори року, пере-
нестись у середньовічні замки до 
королів і лицарів, удосталь нади-
хатися свіжим і п’янким, аж голова 
паморочиться, вітром із безмежної 
Атлантики. Та ще, чи не найголо-
вніше, хоч не надовго, але відчути 
себе справжнім європейцем у 
економічно розвиненому графстві, 
куди входить третє за величиною 
після столиці місто Лімерик. 

Про враження від острова Ейре 
— так у давнину звали його кельти 
— ця розповідь. 

Ірландія — держава в північно-
західній Європі на території одно-
йменного острова на заході Бри-
танського архіпелагу. З суходолу 
межує з Північною Ірландією, що 
перебуває під владою Об’єднаного 
Королівства Великобританії. З пів-
дня, заходу і півночі омивається 
водами Атлантичного океану, а на 
сході — Ірландським морем. Країна 
посідає п’яте місце в Індексі розви-
тку людського потенціалу, є членом 
Європейського Союзу й ООН, проте 
проголосила військовий нейтралітет 
і не входить до НАТО. Протяжність 
острова з заходу на схід — 300 км, із 
півночі на південь — 450. Населення 
становить понад шість мільйонів, 
воно зростає найвищими темпами 
в Європі — щороку на два з полови-
ною відсотки. Адміністративний по-
діл — провінції та графства. 

ВИРУШАЄТЕ В ІРЛАНДІЮ — 
БЕРІТЬ РІЗНИЙ ОДЯГ 

І обов’язково парасолю, бо за 
день відчуєте всі пори року, крім 
зими, але після дощу все висихає 
за лічені хвилини. Взимку тут усе 
зелене, температура на рівні 8–10 
градусів тепла, влітку — 13–20. Со-
нячні дні можна на пальцях пораху-
вати, тому місцеві у цю пору масово 
відпочивають у парках, біля річок, 
намагаючись «зловити» побільше 
сонця. Для них це звично: у людних 
місцях на траві розстеляють пледи, 
їдять, граються з дітьми. Часто бе-
руть із собою собак і котів, відразу 
ж прибирають за тваринами, бо ма-
ють спеціальні совки та мішки. Ще 
обов’язково два-три рази у рік їдуть 
відпочивати у тепліші країни, бо 
таки сонця замало. 

Що здивувало нас одразу по при-
їзді: просто на Дублінському лето-
вищі, незважаючи на гуркіт літаків, 
паслися… зайці — точнісінько як і 
наші сірі вухані. Кажуть, що для цих 

країв це звичне явище. 
Від Дубліна до Лімерика їхали 

автобусом, мов пливли по морю. 
Квиток на відстань більше двохсот 
кілометрів коштує 16 євро. Вно-
чі вся заміська дорога у дві смуги 
освітлена спеціальними відштовху-
вачами світла, які стоять за півме-
тра від краю. Через кожні кілометр-
два встановлені таксофони-солери 
для екстрених дзвінків із написом 
«SOS», які працюють від сонячної 
енергії. 

На тротуарах майже немає пі-
шоходів: усі їздять на автомобілях, 
і притому — відомих виробників, 
люблять раритетні. Рух лівосто-
ронній. Кожна сім’я має по дві-три 
автівки і за кожну платить податок, 
який залежить від марки та потуж-
ності транспорту, найменше — від 
500 євро за рік. Дороги і тротуари — 
ідеальні, їх ремонтують дуже швид-
ко. Водійські права бувають постій-
ними й тимчасовими — власники 
останніх сплачують більше дорож-
нього податку. Характерно, що на 
заправках лише один вид пального, 
його ціна — 1,5–1,7 євро за літр. 

ЩО І ДЕ КУПИТИ 

Ягоди продають просто з поля, 
біля доріг, але вони герметично за-
паковані. Саме достигла полуниця, 
врожаї якої збирають по два-три 
рази на рік. Запашні ягоди коштува-
ли трохи менше євро за кілограм. У 
торгових центрах вартість картоплі 
— від півтора євро, стільки ж вартує 
хліб різних сортів. Найдорожчі — 
сигарети і спиртні напої. У шопінг-
центрах — масові сезонні знижки, 
які сягають 70–80%. Там, незалежно 
від статків, отоварюється більшість, 

особливо людно у вихідні. Дивно, 
що у різні пори року ціна на сезонні 
фрукти й овочі не змінюється. Добре 
розвинута в Ірландії м’ясо-молочна 
промисловість, бо цілорічно зелені 
пасовища. Країна славиться ірланд-
ським мереживом. На острові бага-
то каміння, з нього виготовляють 
огорожі, будують житло, а фермери 
розмежовують ним свої території. 

СТИЛЬ ЖИТТЯ 

У Лімерику познайомилася з 
японкою, яка працює на качиній 
фермі. Вона подарувала три яйця. 
Каже, що у них така прикмета — на 
щастя дарувати яйця. За роботу ді-
вчина отримує до двох тисяч євро 
за місяць. По сусідству в будинку 
мешкала полячка, яка вже десять 
років працює тут швачкою у приват-
ній майстерні. Взагалі професійні 
швачки, кравці та перукарі тут ці-
нуються. Вона знімає півбудинку за 
500 євро. Майже кожного ранку ми 
зустрічалися, коли виносили сміття 
у баки, які стоять на задньому дворі. 
До речі, за відходи тут платять вісім 
євро на місяць — якщо їх сортувати 
у три різних контейнери, а за непо-
сортовані — 20. Будинки відділені 
один від одного кам’яною огорожею 
з живоплотом, але жінка постійно 
посміхалась і віталася зі мною, як із 
давньою знайомою. Усмішка — візи-
тівка у цій країні, з ким би не зустрі-
чались. 

Щодо зарплат, то лікарі тут отри-
мують шість-сім тисяч євро на мі-
сяць, медсестра — півтори-дві, пра-
цівник із торгового центру — трохи 
більше тисячі. Державна допомога з 
безробіття становить від 800 євро. 
Медицина страхова — державна і 

приватна. Робітник із середнім до-
статком може їздити на дорогій ав-
тівці й мати власне житло. У банках 
за лічені хвилини дають кредити на 
будь-який термін із мінімальними 
відсотками. Треба принести лише 
довідку про доходи. Позику беруть 
навіть безробітні. Двокімнатна 
квартира площею 70 квадратних ме-
трів у Лімерику коштує 40–50 тисяч 
євро, у столиці — 140. 

Назви вулиць і магазинів напи-
сані двома мовами — англійською й 
ірландською, але більшість розмов-
ляє англійською. При зустрічі люди 
дотримуються півметрової дистан-
ції. Якщо ненароком торкнуться 
тебе, довго вибачаються. Чогось від 
такої чемності більше соромилась я, 
ніж мої співрозмовники. Офіційні 
документи також видаються двома 
мовами. Ірландська — одна з кельт-
ських мов, її вивчають у школах, нею 
ведуть деякі передачі на радіо і теле-
баченні. До слова, ірландці платять 
податок за телевізію, а віднедавна 

— і за воду. А вона тут дуже смачна! 
«Коли вони встигають прибира-

ти?» — допитувалась, шукаючи очи-
ма на вулиці хоч би папірець. Але 
марно, бо, виявляється, за сміття тут 
суворо карають, тому така чистота 
скрізь. Приміром, штраф за викину-
ту жуйку — 250 євро!.. 

Вартість проїзду в міському 
транспорті залежить від відстані. За 
чотири зупинки, як у Володимирі, 
заплатила 1,8 євро. 

Такої зеленої країни, як ця, ще не 
бачила. Кажуть, що тут тільки зеле-
них відтінків понад півтора десятка! 
Всі приватні садиби обгороджені 
живоплотами з плюща, магнолій, 
фуксій, китайських троянд та інших 
кущів, на газонах ростуть рослини, 
які у нас вирощують лише у кімна-
тах. Із березня по липень квітують 
бузок, акація, жасмин, емблема 
краю — конюшина-трилисник — є 
на кожному закладі. 

Навіть у ресторани жінки вбира-
ють зручний одяг: брюки, кросівки 
та футболку. Зі ста, може, дві-три 
взуті у туфлі з підборами й одяг-

нуті у гарні сукні. У таких закладах 
музиканти грають на арфі — цей ін-
струмент є на гербі країни. Ще тут 
покажуть іскрометний ірландський 
танець, до якого запрошують відвід-
увачів. 

ОКРЕМА ТЕМА — 
ІРЛАНДСЬКИЙ СНІДАНОК 

Ним можна наїстися на весь 
день. Складається з яєчні, омлету, 
підсмаженого бекону, двох-трьох со-
сисок, двох кілець білого та чорного 
пудингу, картопляного хліба. У дея-
ких закладах цей набір доповнюють 
смаженими грибами, млинцями з 
картоплі та кров’янкою. Скрізь у сві-
ті знають пиво Guinness («Гіннес») 
та ірландське віскі, тому й собі ску-
штували. 

На центральній вулиці Оконон 
безліч магазинів із різних країн сві-
ту. В арабському купували солодощі 
й оливкову олію, у китайському за 12 
євро спробували понад два десятки 

різних морепродуктів. 
У вихідні у людних місцях сто-

ять волонтери, які збирають гроші 
для собачих і котячих притулків. 
Чотирилапі тут у великій пошані. 
Якось уранці, побачивши, як багато 
їх вигулюють, пожартувала: «Кожен 
ірландець має машину та собаку». 
Хоч як дивно, не помилилась. Із при-
тулків тварин продають. За безпо-
родного пса просять 400–500 євро, 
за кота — 200. 

Тут багато замків і фортів. У 
Bunratty Castle — замку XIV століття 
— повністю відтворено побут часів 
древніх лицарів. Квиток коштує ві-
сім євро. Поряд із могутньою фор-
тецею є невелике село і місто. Щось 
на зразок нашого етномузею у Пи-
рогові під Києвом. Його господарі 
просто у хаті печуть кекси, смажать 
пончики та пригощають ними ту-
ристів. Хтось хоче свіжих курячих 
яєць? Будь ласка, беріть просто з сі-
дала у клуні, де копошаться несучки. 

Тетяна АДАМОВИЧ
 Володимир-Волинський — 

Лімерик (Ірландія) 
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стільки відсотків українців 
іде у відпустку один-два 
рази на рік, тоді як більше 
двох разів у рік робить 
паузу лише 16% опитаних. 
Про це розповіли аналітики 
кадрового порталу hh.ua. 

На Рівненщині працівник 
колонії застрелив колегу 
У Рівненській області працівник виправної колонії в селі 
Городище застрелив свого колегу, повідомила керівник 
прес-служби обласної прокуратури Людмила Суржук. 
За її словами, в ніч на 4 серпня старший сержант і 
співробітник колонії стріляв із автомата у свого колегу, 
старшого прапорщика. Він влучив йому в живіт, медики 
не встигли врятувати чоловіка. Наразі підозрюваний 
заарештований, триває слідство. 

Водійські посвідчення для 
українців можуть подешевшати 
Після того як водійські посвідчення почне друкувати 
державний поліграфкомбінат «Україна», а не консорціум 
ЄДАПС, вони можуть подешевшати. Як пишуть «Вести», ще 
невідомо, на скільки та коли. «Посвідчення однозначно 
подешевшають. Але порядок зниження вартості нікому 
ще не відомий. Передусім тому, що ті, хто буде їх робити, 
ще самі не провели калькуляцію», — сказало виданню 
джерело в Департаменті Державтоінспекції МВС України. 
Як повідомлялося, в Україні закінчилися бланки для нових 
водійських посвідчень із терміном придатності. 
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Посмішка — візитівка ірландців 

У Лімерику

Шопінг-центр


