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Панорамний погляд на Україну 
 

Олег Жарій 
 

 
Фото Олени Шовкопляс 

 

Професор, доктор фізико-математичних наук, професійний фотограф і 

журналіст Олег Жарій давно вже зробив фотографію своєю другою 

професією. Улюблений жанр - міські краєвиди, котрі знімаються з 

використанням HDR і панорамної технології. 

Автор популярного навчального посібника "Цифрова HDR-фотографія 

і панорамна зйомка" (Київ: Скай Хорс, 2011) і чотирьох фотоальбомів, 

численних публікацій у журналах. 

Персональні виставки у Києві, Лондоні, Хо Ші Міні, Найробі (Кенія). 

Переможець багатьох фотоконкурсів. 

Фотосайт: www.zharii.kiev.ua 

http://www.zharii.kiev.ua/
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Софія Київська, колиска української державності і одне з Семи чудес 

України - центр ансамблю просторої і разом з тим затишної Софійської 

площі у Києві. Його гармонійно доповнюють пам’ятник Богдану 

Хмельницькому і нарядний житловий будинок початку XX сторіччя. 

 

 
Київський Майдан Незалежності - найбільший у місті. Тут відбуваються 

загальноукраїнські урочистості і святкові заходи. Після реконструкції 2001 

року тут поруч з новітніми спорудами сусідують будівлі середини XX 

сторіччя і шедевр архітектури - Міжнародний центр культури і мистецтв, 

створений 1842 року всесвітньо відомим архітектором Вікентієм Беретті. 

 

 
Рано-вранці двірники ретельно поливають вулиці, принаймні, в центральній 

частині Одеси. Жовті будинки дають ледь помітні віддзеркалення на 

тротуарній плитці, а герцог де Ришельє, пам’ятник якому є символом міста, 

гостинним жестом запрошує оглянути перлину у Чорного моря. 
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Набережна Корнілова - улюблене місто прогулянок і відпочинку городян і 

гостей Севастополя. Тут знаходиться одна з візитівок міста - пам’ятник 

затопленим кораблям. Для розваги туристів - численні кафе, сувенірний 

ринок і дельфінарій. 

 

 
З Центрального мосту Дніпропетровська відкривається захоплюючий вид на 

набережну. Її домінанти - житлові будинки-близнюки, що нагадують олівці, 

фонтан «Лебідь» на Дніпрі, незвичайної конструкції цирк і житловий, бізнес і 

торгівельний центр «Міст-Сіті». 

 

 
З даху Палацу молоді у Запоріжжі як на долоні - ДніпроГЕС, видатне 

творіння інженерів і будівельників 30-х років минулого століття. Крім 

функцій плотини і електростанції, виконує також роль однієї з основних 

міських автомагістралей. 
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Необхідність будівництва нового автомобільного мосту через Дніпро в 

Запоріжжі назріла вже давно. Побудовані ще 1952 року мости 

Преображенського (довший з них - на дальньому плані) до сих пір вражають 

оригінальною архітектурою, але не можуть впоратися з транспортними 

потоками. Пілон нового мосту буде найвищим в Україні - 160 метрів! 

 

 
Ансамбль колишньої резиденції буковинських митрополитів в Чернівцях 

побудований за проектом чеського архітектора Й.Главки. Один з п’яти 

об’єктів в Україні, внесених до реєстру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Нині тут - Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича.  

 

 
З кошика автопідйомника (висота підйому 17 метрів) старовинний Львів 

виглядає зовсім інакше, аніж з рівня землі. На панорамі - величний ансамбль 

монастиря бернардинців, що на Соборній площі. Внизу башти можна 

помітити тінь фотографа. 
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Наприкінці польоту на повітряній кулі над Кам’янець-Подільським з долини 

річки Смотрич почалося випаровування, створюючи легку, але цілком 

помітну димку. Вона ніби відділяє Стару фортецю на передньому плані від 

розташованого на півострові Старого міста. На дальньому плані - будівлі 

Нового міста. 

 


