Фото із Facebook-сторінки Миколи Метлинського.

Справжній батько: Микола Метлинський під час
ворожого обстрілу прикрив своїм тілом доньку 3 »
с.
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Євгенія Гапчинська вигадала свій світ.

Янгольська жінка
створює картини,
від яких…
вагітніють

Фото gapchinska.com.

Рум’яні кругловиді хлопчики і дівчатка, пишні
рожеві ангелики з доброю-доброю вдачею
родом із дитячих мрій — це творча знахідка
43-річної Євгенії Гапчинської. Тепер її називають
модною українською художницею. Не впізнати
картин Гапчинської неможливо. Сама ж Євгенія,
нині заможна жінка, знає, що таке злидні, і над
усе цінує у людях доброту

Такі подушки йдуть «на ура».

с. 11

У Європі — добре, а вдома біля чоловіка — краще.
Р

«Марина і Володимир Мажули
не можуть ходити, але навіть здорових
багато в чому випереджають»
Їх називають найспортивнішим
і найактивнішим подружжям Ратнівського
району Волині, дарма, що обоє — на візках.
Інвалідність не змогла ув’язнити цих людей
у чотирьох стінах, не завадила розкрити
здібності й проявити силу духу
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ПОВЕРНУЛАСЬ ІЗ СЕРБІЇ,
А ДУМКАМИ ВЖЕ У… ЯПОНІЇ
Торік у березні Марина Мажула,
жителька села Замшани, вперше сіла
в каное, а у серпні вона зайняла четверте місце на чемпіонаті світу, що
проходив у Чехії. І це при тому, що
у змаганнях брали участь 125 спортс-

менів із ураженнями опорно-рухового апарату з різних країн. Як вдалося
за півроку одержати такий результат?
— Місяцями не бачила сім’ї, тренувалася і в дощ, і в холод, себе не шкодувала, — трохи бурчить Володя,
бо непокоїться за здоров’я дружини.
— Спорт, навпаки, допомагає
мені краще почуватися. Руки, плечі — сильні, бо я ж на візку завжди
гасала. Спочатку спробувала займати-

ся академічною греблею. Очевидно,
сама доля пересадила мене в каное.
На першому тренуванні не втримала рівноваги, шубовснула у холодну
воду, в якій ще плавали крижинки.
Але я здаватися не звикла. Багато
працювала, старалася —і потрапила
у збірну. Як же було відмовитися від

“

На першому тренуванні
не втримала рівноваги,
шубовснула у холодну
воду, в якій ще плавали
крижинки.

такого шансу випробувати себе? —
усміхається Маринка, засмагла, наче
повернулася з курорту.

Закінчення на с. 6
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
автокранівників на автокран арматурників.
ЗІЛ — 133 ГЯ
(вахтовий метод — 15 днів
(з.п. 8500 грн);
роботи, 15 днів відпочинку,
бетонярів;
офіційне працевлаштуелектрозварників;
вання).
монтажників;
Заробітна плата — від 8000 грн.
Тел.: (0332) 78-24-08, моб. 0996366015.

ЗА ВИСОКИМИ ЦІНАМИ
МИ
КУПУЄМО СЛИМАК
ВИНОГРАДНИЙ,
А ТАКОЖ РОГИ ОЛЕНЯ ТА ЛОСЯ.
Запрошуємо до співпраці заготівельників на вигідних умовах.
Доставка продукції за рахунок покупця.

Тел. 067 332 66 99.

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ДЛЯ РОБОТИ
НА ЗАВОДІ У ПОЛЬЩІ (МОНТУВАННЯ
ЕЛЕКТРОКАБЕЛІВ ДО АВТІВОК).

21000

З/п від
грн.
Тел.: 0973726400, 0996298399.
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Фото tsn.ua.

Щоб ми так жили,
як наші митники!
Фото 24tv.ua.

Захара Беркута зіграє зірка
«Термінатора»
Американський актор Роберт Патрік, найбільш відомий за
стрічкою «Термінатор 2: Судний день», завітав до України, щоб
знятися в історичному фільмі «Захар Беркут» за однойменною
повістю Івана Франка (на фото)
59-річна кінозірка вже викладає у своєму Instagram фото
мальовничих Карпат та Львова.
Як повідомляється на сторінці
фільму у «Фейсбук», режисерами
стрічки стали Ахтем Сеітаблаєв,

який зняв «Кіборгів», та його американський колега Джон Вінн.
Роберт Патрік зіграє самого Захара Беркута. Також у картині побачимо ще кількох закордонних
акторів.

Народився у поїзді –
подарують безкоштовний
проїзд на 25 років

Поки Полторак мріє – Заброварна купує
Ось що можна придбати на «чесну
українську зарплату»
Начальниця відділу митного оформлення пункту
«Рава-Руська» Львівської митниці ДФС Олеся Заброварна (на фото) після відкриття щодо неї кримінального
провадження вказала в декларації про мамину машину
і 9 об’єктів нерухомості.
У 2017-му вона задекларувала майже 1,5 млн гривень готівки. Причому офіційний дохід родини становила лише її зарплатня, повідомляє Bihus.Info. 4 січня проти
Олесі Заброварної порушили кримінальне провадження за надання недостовірних відомостей. У своїх деклараціях за 2015 – 2016 роки жінка не вказала, що володіє
1/3 будинку площею 386 кв. м і 515-метровим нежитловим приміщенням у Львові.
У декларацію за 2017-й Заброварна вже вписала
обидва об’єкти. Також вона довнесла гаража площею
34 кв. м і згадала, що її чоловік володіє 303-метровим
нежитловим приміщенням і 5 коморами загальною площею 91 кв. м. Працівниця митниці додала, що вже 5 років користується автомобілем Audi Q5, записаним на її
67-річну матір Лідію Дорош.
Чоловік Олесі Заброварної Олег у 2014-му теж став
власником новенького Mercedes-Benz. Така покупка
обійшлася йому у понад $75 тис. А на 74-літню свекруху Марію Заброварну 20 березня 2018 року оформили
Rolls-Royce Wraith. За такі автівки на вторинному ринку
просять $350 тис.
У травні 2018-го у доньки Заброварної Богдани
Cayenne вартістю близько 5 млн грн. Назз’явився
явився Porsche Cayenn

Уп
приміщення Громадськоцентру американського
го ц
міста
м
мі
ста Оверленд-Парк п’ятирічний хлопчик прийшов із
річн
мамою, однак відбіг від неї,
мам
щоб погратися з іншими
що
дітьми. Його зацікавила
діт
скульптура Афродіти і він
ск
ввирішив залізти на посстамент. Коли бешкетник
ссхопився за груди статуї,
кконструкція не витримала та розбилася при
падінні.

Фото newstime.in.ua.

Матір та новонародженого малюка
доставили в найближчу лікарню. Породілля
та її син почуваються
добре.
Керівництво мережі
потягів привітало молоду маму з народженням
дитини та оголосило,
що дарує малому
безкоштовне користування потягами мережі
RER, поки йому не
виповниться 25 років.

прикінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м в елітному житловому комплексі
«Бульвар фонтанів». Ціни на такі помешкання стартують
від 11 млн грн.
Сама Олеся Заброварна володіє 450-метровим будинком у Львові, а її чоловік – трьома квартирами площею 198, 183 і 104 кв. м.
До речі, цими днями Кабінет Міністрів України схвалив план боротьби з контрабандою – хочуть додатково
залучити в бюджет до 100 мільярдів гривень. Невже
Олесі Заброварній доведеться відкласти ремонт у своїй
новенькій елітній квартирі?

l ПРЯМА МОВА

Степан ПОЛТОРАК,
міністр оборони України, розмірковує,
куди можна було б витратити додаткових
вень
100 мільярдів гривень
від перекриття
контрабанди на митниці:
итниці:

« »

Цих грошей нам би вистачило,
тачило,
щоб купити п’ять дивізіонів
онів систем протиповітряної обоборони і повністю закритии

кордон із Росією.

Д
Дитина
Дит
розбила скульптуру
Аф
Афродіти за 132 тисячі доларів
Тепер гроші вимагають
у її батьків
бат

Поява на світ дитини призвела до призупинення руху потягів
між станціями «Шарль де Голль» та «Насьйон» у Парижі

Афродіту створив сучасний скульптор Білл
Лайонс, вона виконана із елементів скла і дзеркал. Митець зазначив, що творіння не підлягає
заміні або відновленню, і він не зможе її продати, а також оцінив свою богиню у 132 тисячі
доларів.
Через кілька днів мама хлопчика отримала
повідомлення зі страхової компанії з проханням компенсувати збитки. «Дивитися за неповнолітньою дитиною – ваша пряма відповідальність», – написали страховики. Жінка обурена і
відмовляється платити: «І подумати не могла,
що коли ти приходиш у місце, куди запрошені
діти, то маєш турбуватися про те, щоб скульптура за $132 тисячі не впала на твого малюка».

Не Дніпропетровщина,
а Січеславщина!
Профільний комітет
Верховної Ради підтримав
пропозицію перейменування
Дніпропетровської області
у Січеславську,
а Кіровоградської –
у Кропивницьку
Нова назва має нагадувати про славне козацьке минуле
краю. Історики зазначають, що
на території області свого часу

існувало 5 із 8 козацьких січей. У
Микитинській Січі у 1648 році Богдана Хмельницького було обрано
гетьманом Війська Запорозького.
Нагадаємо, що майже тисяча
населених пунктів і близько 52
тисяч площ та вулиць були перейменовані в Україні в рамках Закону про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного
тоталітарних режимів.

Гігантський пітон проковтнув людину
Семиметровий плазун убив та з’їв жінку в Індонезії
Фото Gazeta.ua.

Хоча такі випадки тут є надзвичайно рідкісними, проте цей – уже другий
за рік. 54-річна Ва Тіба зникла під час
роботи в саду. Місцеві жителі організували пошуки. Знайшли її сандалі і мачете, а за 30 метрів лежав гігантський
пітон із роздутим животом. «Мешканці
запідозрили, що змія могла проковтнути зниклу жінку, тому вони вбили її, –
розповів в інтерв’ю агенції AFP начальник місцевої поліції пан Хамка. – Коли
розрізали живіт, то знайшли всередині
людське тіло». Воно було майже не ушкодженим. Справа в тому, що пітони
спочатку душать свою жертву, а потім
ковтають її повністю.
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Справжній батько:
Микола Метлинський
під час ворожого обстрілу
прикрив своїм тілом доньку
Лікарі у Дніпрі 5 діб боролися за життя воїна-героя…
Фото із Facebook–сторінки Миколи МЕТЛИНСЬКОГО.

Лія ЛІС

ещодавно чи не всі українські ЗМІ облетіла вражаюча новина про те, як під час
раптової атаки бойовиків у селищі
Невельське Ясинуватського району на Донеччині старший сержант 57–ї окремої мотопіхотної
бригади 48–річний Микола Метлинський накрив собою 26–літню
доньку Ярославу, яка добровольцем пішла на фронт і служила в
цьому ж підрозділі санінструктором. Міна вибухнула за три метри
від них…
Військовим гелікоптером Метлинських доставили до лікарні
імені Мечникова у Дніпрі, медики
5 днів боролись за життя батька,
чотири рази запускали серце,
проте так і не змогли його врятувати — осколки міни пробили
кістки черепа та застрягли в головному мозку… Ярослава вижила — у неї контузія й струс, її стан
покращується.
У мирному житті батько з
донькою захоплювались байкерством, багато їздили на мотоциклах, завжди допомагали на дорозі…
Незадовго до загибелі Папай
(таке псевдо Миколи Метлинського) збирався до Дуба Залізняка в
Холодний Яр, енергетикою якого
щоразу заряджався перед тим, як
знову повернутися на війну.
«Загинув ще один наш Брат
— Вільний Козак Холодного Яру
Папай, який любив Життя, Швидкість, Родину і Рідну Землю…
Любив Холодний Яр і мріяв пиво
випити в Москві по 6 гривень,
— написав на своїй сторінці у
«Фейсбуці» черкаський побратим
героя, отаман Вільного козацтва
Холодного Яру Олег Островський.
— Микола служив у розвідці — за
4 роки війни на пузі всю Донецьку
область проповз. Жив, як Козак, і
загинув по–козацьки — зберігши
життя доньки… Буквально днів
5 тому телефонував і казав, що
готують їх «виводити», питав, як
хлопці, збирався до Дуба приїхати. В ньому текла Кров Гайдамаки
— Кров, яка любить Волю… За неї
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Відтепер
нас можна
передплатити
у будь-якому
поштовому
відділенні
України

Цікава —
до кави!

Вартість передплати:

Передплатний індекс —

R 1 місяць – 14 грн 97 коп.
R 3 місяці – 44 грн 91 коп.

60307

R 6 місяців – 89 грн 82 коп.

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: ДЛЯ ВОЛИНІ — 60304, ДЛЯ РІВНЕНЩИНИ — 60312,
ДЛЯ ІНШИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ — 60307
ɮ. ɋɉ-1

Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ

ɝɚɡɟɬɭ
ɧɚ ɠɭɪɧɚɥ

ȺȻɈɇȿɆȿɇɌ

(ɿɧɞɟɤɫ ɜɢɞɚɧɧɹ)

Він служив у розвідці — за 4 роки війни
на пузі всю Донецьку область проповз.

«Цікава газета на вихідні»
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɚɧɧɹ)

він і загинув — за волю України…
Вічна слава Козакам!!!»
Поховали Миколу Метлинського в Кропивницькому на Алеї

“

Батьки дають
нам життя, а тут
бачимо випадок,
коли тато вдруге
подарував його
своїй доньці.
Тому ми маємо
завжди пам’ятати
про ту жертовну
батьківську любов.

Героїв Рівнянського кладовища. В
останню путь бійця проводжали
близько трьох сотень людей. Перед труною ставали навколішки.
Л

А

М

Єпископ Кропивницький і Голованівський УПЦ КП Марк у своїй жалобній промові до родини
загиблого і присутніх закликав
не зачерствіти від болю війни:
«Загибель Миколи — це горе не
тільки рідних, але й усього українського народу. Батьки дають
нам життя, а тут бачимо випадок, коли тато вдруге подарував
його своїй доньці. Тому ми маємо
завжди пам’ятати про ту жертовну батьківську любов. Військовий
дав усім нам урок ціною власного
життя. Нехай його вчинок увійде
в історію українського народу, як
приклад справжньої жертовності.
Так, це тяжкий вибір — віддати
життя за свою дитину чи хоронити її. Жаль, що наш народ живе у
такому виборі, й за життя доводиться платити іншим. Це велика
наука для кожного з нас. Тому —
пам’ятаймо, шануймо, наслідуймо. Світла пам’ять захиснику і
Герою!»
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Ведучий «Битви екстрасенсів» Павло Костіцин:

«Зі
«З
Зі мно
мною завжди є мій потемнілий
мідний хрестик»
Фото biography.com.ua.
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l СВІТОВЕ ІМ’Я

Ілон МАСК:
«Хочу померти на Марсі.
Але не від удару об його поверхню»
Фото lviv1256.com.

46–річного американця не
можна назвати найуспішнішим
бізнесменом у класичному
розумінні слова. Він далеко не
найбагатший на планеті і не
раз був на межі банкрутства.
Але чому ж такий відомий?
А тому, що цей винахідник–
мільярдер НАЙВАЖЛИВІШИЙ
бізнесмен сучасності. Адже
Ілон Маск не просто знає, яким
буде майбутнє, — він сам його
творить!
Василь РОГУЦЬКИЙ

ВРАЖАЮЧІ ФАКТИ
ПРО ЛЮДИНУ, ЯКА МІФИ
РОБИТЬ РЕАЛЬНІСТЮ
lУ лютому цього року в космос
полетіла нова ракета–носій Falcon
Heavy, яку виготовила компанія Ілона Маска SpaceX. Політ назвали проривом, адже вона здатна виводити
на орбіту 64 тонни вантажу — удвічі
більше, ніж було раніше! Крім цього,
Falcon Heavy учетверо дешевша за
інші, адже її прискорювачі можуть
повертатися на Землю для повторних
пусків. Це означає, що завдяки Ілону
Маску в недалекому майбутньому
злітати в космос буде так само просто, як, наприклад, із Луцька з’їздити
до Львова.
lЦе тим більш неймовірно, якщо
згадати, що перший запуск SpaceX
був невдалим. І другий, і третій. На
той момент у Маска майже не залишалось грошей, його душили борги.
Але замість того, щоб впадати у відчай, він знову пішов на ризик — запустив ракету вчетверте. Якби і цей
політ став невдалим, компанії був би
кінець. Але він виявився успішним!
Після нього SpaceX отримала мільярдний контракт від НАСА.
lАле навіть запустити суперракету для Ілона Маска виявилось
простіше, ніж налагодити стосунки
з татом. Коли його батьки розлучились, Ілон вирішив перебратись до
нього, бо не хотів, щоб той залишався сам. Це, як вважає зараз мільярдер, було помилкою. «Він постійно

Чим більш фантастична ідея з’являється у його голові,
тим із більшим азартом від береться за її втілення.

називав мене ідіотом і казав, що я нічого не досягну в житті», — згадує
Маск і називає батька «втіленням
зла». Розбагатівши, син подарував
йому та його новій сім’ї будинок
в Малібу, кілька машин та яхту. Але

“

мобілів Tesla встановили рекорд
швидкості для електрокарів, перетнувши США із західного узбережжя
до східного за 5 днів. Поїздка коштувала нуль доларів, адже машини
поповнювали заряд на електроза-

Перші люди зможуть жити на Марсі під прозорими
куполами, куди закачають повітря. Але згодом
планету можна буде трансформувати у щось схоже
на Землю, і люди ходитимуть по ній уже без будьякого захисту. Для цього Марс треба розігріти,
підірвавши атомні бомби над полюсами планети.

купити матеріальні речі не означає
купити любов. Маск переконався
у цьому на власному досвіді — батько не змінив свого ставлення до
сина, тож Ілон зрештою розірвав із
ним стосунки.
lБізнесмену належить компанія
Tesla, яка виготовляє електромобілі.
Тому Маск — страшний сон для держав, які живуть з видобутку нафти,
адже якщо світ перейде на електромобілі, то значно знизиться потреба
у бензині, а отже ціни на чорне золото впадуть.
У 2014 році дві моделі електро-

правних станціях. Єдиним авто, яке
зламалось, був фургон підтримки
з бензиновим двигуном.
lЧерез особисту трагедію Ілона
Маска ледь не зірвалася презентація
чергової моделі електромобіля. Перед важливою подією від нього пішла
дівчина — Ембер Херд. Маск зізнався, що ледве знайшов сили провести
презентацію. «Якщо я не закоханий
і не перебуваю у стосунках, я не можу
бути щасливим. Спати самому в ліжку
— нестерпно. Я шукаю тривалих взаємин. Мені не потрібен хтось на одну
ніч. Я чудово знаю, як це — опинити-

ся в порожньому великому будинку,
чути відлуння власних кроків і лягати
у ліжко, де поряд нікого нема. Як можна почуватися щасливим у такій ситуації?» — каже мільярдер–винахідник.
lМаск є переконаним прихильником колонізації Марса. Вважає, що
людство може зберегти себе лише
якщо підкорить космос. Щоб транспортувати вантажі на «червону планету», компанія Маска сконструювала спеціальний двигун і склала план
колонізації. Згідно з ним, перші люди
зможуть жити на Марсі під прозорими куполами, куди закачають повітря. Але згодом планету можна буде
трансформувати у щось схоже на
Землю, і люди ходитимуть по ній уже
без будь-якого захисту. До речі, щоб
цього досягти, Марс треба розігріти.
На думку вченого, це можна зробити,
якщо… підірвати атомні бомби над
полюсами планети. «Хочу померти
на Марсі. Але не від удару об його поверхню», — мріє він.
lМаску є кому допомагати заселяти Марс, адже він багатодітний
батько — має п’ятеро синів, яких йому
народила колишня дружина Жюстін
Уїлсон. У 2004 році за світ з’явилися
близнята, а у 2006-му — трійнята!
lЦивілізація придумала літаки,
поїзди, автомобілі, кораблі, але Маск

вигадав ще один вид транспорту
— трубу Hyperloop («вакуумний
поїзд»), яка теоретично є найбільш
швидкісним видом транспорту. У спеціальних капсулах людей можна буде
переміщати по трубі зі швидкістю понад 1200 кілометрів за годину. Тобто,
з Луцька до Києва можна буде дістатися хвилин за 20. Цей транспорт, за
словами Маска, «наближатиметься
до справжньої телепортації».
До речі, як стверджує міністр
інфраструктури України Володимир
Омелян, у наступному році в Україні
побудують перший майданчик для
випробувань труби Hyperloop, а років через 5 українці зможуть гасати
нею. Або, наприклад, транспортувати
зерно.
lНайбільше за все у світі Ілон
Маск боїться повстання машин, тобто повторення сюжету, показаного
у фільмах на зразок «Термінатора»,
де штучний інтелект виходить з-під
контролю і перемагає людство. Особливо це стосується інтернету. Маск
вважає, що «роботи можуть почати
війну, випускаючи фейкові новини та
прес-релізи, підроблюючи облікові
записи електронної пошти та маніпулюючи інформацією». На його думку, «розробка штучного інтелекту —
те ж саме, що виклик диявола». Тому
Ілон Маск фінансує дослідження, які
дають змогу зв’язати людський інтелект із машинним, забезпечити обмін
інформацією між мозком людини та
електронним пристроєм. Це, на його
думку, збалансує систему, дасть змогу людині протистояти інтелектуальним машинам.

ОДНИМ РЕЧЕННЯМ
vМаск має потрійне громадянство: Південно–Африканської
Республіки, де народився, Канади,
звідки родом його мама, та США, де
живе зараз.
vПідлітком Ілон «запоєм» читав
книги — по дві на день.
vНад ним знущались однокласники. Якось йому зламали ніс. Але
навіть у лікарні він придумував нові
проекти і ділився ними з іншими.
vУ 12 років за 500 доларів Ілон
продав свою першу програму — відеогру під назвою Blastar.
vУ певний період життя Маск
випивав щодня кілька чашок кави та
8 банок «Коли» — це був його спосіб
не засинати і зосереджуватись протягом 100-годинних робочих тижнів
під час створення та старту його
компаній.
vУкраїнську ракету «Зеніт» Ілон
Маск вважає найкращою у світі. Після своїх, звісно.

Фото naked-science.ru.

l ЦИТАТА

Пітер ТІЛЬ,
співзасновник PayPal (11,7% цієї ко
компанії
мпанії із
переказу електронних грошей
ей на момент
м
її продажу належало Ілону Маску):
аску):

«

Маск – дуже розумна, дуже харизматична,
тичнаа, прикрай рідкісна
ріідкісна
голомшливо захоплена людина. Це вкрай
я
комбінація рис характеру. Зазвичай люди,, які
мають хоча б одну з них, позбавлені двох
інших.
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вітчизняних дорогах уже налічується понад 8 тисяч таких машин!
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l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

l ЗОЛОТІ СЛОВА КЛАСИКА ДРАЧА

Іван ДРАЧ: «Кожен українець
— це «троїсті музики»:
одне — думає, друге — каже,
третє — робить»

«Жінка завжди
лежить горілиць на своїх
нерозлітаних крилах…»

Фото 1news.com.uа.

«Коли читаєш його вірші — враження, що вихопив із жару печену
картоплю і перекидаєш із долоні
на долоню, ковтаючи слину. Ці
вірші потужніші за будь–які
зразки Нобелівських лавреатів, у
них відчувається якесь дихання
гоголівського Рудого Панька і
щемка патріархальність. Драч
— це Гоголь у поезії», — так
влучно описав творчість Івана
Драча український поет Костянтин
Мордатенко.
На жаль, серце Івана Федоровича
зупинилося 19 червня. Але воно
буде битися для українців завжди, адже ці Крила для Польоту
Українського Слова, що він подарував нам, — передаватимуться
нащадкам із покоління в покоління — і з покоління в покоління
знаходитиметься хлопча, яке
захоче бути Соняшником… А коли
серед нас будуть Люди-Соняшники, то й Україні буде!
Іван ДРАЧ (1936–2018) —
видатний український поет,
лауреат Шевченківської премії
(1976), Державної премії
СРСР (1983), перший голова
Народного Руху України,
громадський діяч та політик,
Герой України (2006)

Я очолював Рух на самому
його початку. Нехай ми були
романтиками і нам не вистачало прагматизму, але ми чесно
боролися за незалежність України і за те, щоб в країні все було
до ладу. Але коли порівнюю те,
що ми задумували, і що відбувається зараз, стає страшно. Мені
нестерпно боляче, коли згадую,
що теж причетний до народження держави, або псевдодержави, що стала безнадійним аутсайдером у цивілізованому світі.
Давайте ж претензії і до
себе пред’являти. Річ у тім, що
у нас не зцементована і не згуртована нація — не така, як російська, польська, турецька та інші.
Вони цілісні, потужні, стрімкі,
великою мірою агресивні… Ми
ж занадто терплячі і занадто добрі. Це в’їлося в наш характер.
Протягом
«бездержавності»
століть нас в основному вчили,
що потрібно бути добрим. Сковорода учив цього, пізній Шевченко. «Де єсть Добрi люди, там
i правда буде, а де кривда буде,
там добра не буде». Наприклад,
я, будучи главою Руху, висунув
таку тезу: «Українці мають право
жити добре в своїй українській
державі тоді, коли москалям тут
буде комфортніше, ніж у Москві,
євреям — краще, ніж в Ізраїлі,
полякам — краще, ніж у Варшаві». Мене лаяли за це.
Кожен українець — це
«троїсті музики»: одне — думає, друге — каже, третє —
робить.

БАЛАДА ПРО СОНЯШНИК
В соняшника були руки і ноги,
Було тіло, шорстке і зелене.
Він бігав наввипередки з вітром,
Він вилазив на грушу,
і рвав у пазуху гнилиці,
І купався коло млина, і лежав
у піску,
І стріляв горобців з рогатки.
Він стрибав на одній нозі,
Щоб вилити з вуха воду,
І раптом побачив сонце,
Красиве засмагле сонце,
В золотих переливах кучерів,
У червоній сорочці навипуск,
Що їхало на велосипеді,
Обминаючи хмари на небі…
І застиг він на роки й століття
В золотому німому захопленні:
— Дайте покататися, дядьку!
А ні, то візьміть хоч на раму.
Дядьку, хіба вам шкода?!
Поезіє, сонце моє оранжеве!
Щомиті якийсь хлопчисько
Відкриває тебе для себе,
Щоб стати навіки
соняшником.

ДІВОЧІ ПАЛЬЦІ

«Україно, дозволь мені серед твого безголов’я
Головою тривожною прорости!...»

Майдан як духовна субстанція був і буде. Це те, що повинно лякати владу і не давати
їй можливість розперезатися.
Інша річ, що Майдан не повинен
засмічувати Хрещатик, центр
міста, не повинен перетворюватися в посміховисько для всього
світу. Але як духовна субстанція
він існує і певним чином контролюватиме владу….
А ось так звана «сміттєва
люстрація» — неподобством
нашого неспокійного часу. Ми ж
боремося за гуманізм, за якесь

“

Навіщо нам вороги?
Ми самі собі вороги!

людське ставлення до всього на
світі. Тому не повинні доходити
до того, щоб таким негуманним
чином розправлятися зі своїми
опонентами.
Навіщо нам вороги? Ми
самі собі вороги!
Мені не раз дорікали за політичну поміркованість. Пояснюється вона просто. Я не хочу,
щоб дозрівали і перезрівали
грона українського гніву і знову
струмували українськими сльозами і кров’ю.
Ніколи не думав до такого
жаху дожити — війни з Росією… Під час анексії Криму я
відчув все ідіотство нашої влади
і керівництва нашого. Я служив
три роки в армії. Я знаю, що це
таке. Я знаю, що коли хтось йде,
то «Стій, хто йде?! Стій, стріляти буду!», постріл вгору, а потім
стріляю в груди. Якби в Криму
загинули 100 або навіть 1000
наших людей, які там були, то,
може, не було б цього жаху на

Донбасі, не було б сотень тисяч
смертей, які є. Це була величезна помилка нашої держави тоді.
Що б там не було на Донбасі —
це проблема дуже довга. Проблема десятиліть. Що стосується Криму, то наймудріше було
б створити окрему державну
структуру з кримськими татарами, але створити під егідою
США, Європи, України, Росії.
Щоб це була окрема держава,
щоб це була світова перлина, як
писав Пабло Неруда про Крим,
що це «орден на грудях землі».
Світ недооцінює Путіна. Не
можна говорити, що він тільки
тактик. Він мислить дуже стратегічно, дуже багато розуміє, і
він взявся за одне — за те, щоб
зберегти імперську Росію, продовжити справу царів, Леніна,
Сталіна. І народ підтримує. Народ російський багато в чому
агресивний. Він так звик. Наш
народ займався землеробством,
і в більшості своїй — це добрий
народ. Коли його вже доводять
«до чаду», то він стає гайдамакою і бандерівцем. Але, загалом,
його треба дуже розбурхати,
щоб він став на таку роль.
Якби я наважився щось
радити, то в першу чергу порадив би закінчити війну на
Донбасі. Є відчуття, що Росія ніколи не дасть нам відчути себе
переможцями. Тому нам треба
бути постійно при зброї і давати
по зубах кожному, хто напрошується в гості без запрошення.
Єдине, що добре: саме зараз, незважаючи на кровопролиття, кується нація. Або вона відбудеться як така, або знищиться і стане
добривом для сусідніх держав.
Усе своє життя я трьома
словами можу описати — рух
до України.

Боже, скільки стогону
на пальцях,
Скільки крику в голубих пучках,
На згорілих пальцях,
на блукальцях,
На страждальцях ніжних —
на руках.
Боже, скільки того мерехтіння
В пальцях, в сповивальцях
гіркоти,
В пломенях надсадного
сумління,
Із яким лиш тінь моя на «ти».
Світяться — о світлячки,
світанки,
Поцілунком вмивані світи,
Пальчики коханки–каторжанки
З каторги любові–німоти.
Що ж бо їм робити,
стоязиким –
І безмовним; спалахнеш —
помреш…
Проклинаю, краю синім криком
Цноту пальців,
безсоромність — теж!
Сонечок п’ятірко… засинаю…
Наді мною пальчики–зірки…
Чебрецевий, в серце поринаючий,
Мед ваш, рідні, сонячно–гіркий…

ЄДИНА, З ТВОЇХ ФАНТАЗІЙ…
Єдина, з твоїх фантазій
Мені в пам’ятку єдина.
Мужчина з крилом підбитим
Схилився над юною жінкою.
Вуста її спрагло кличуть,
А руки горять з розпуки,
А перса пашать безсоромно,
А юні коліна тремтять.
Мужчині ж вона не до пари,
Бо крила, хоча б підбиті,
Йому пахнуть небом гордим.
Ні знятися він не годен,
Ні взяти її за дружину:
Він небесен, вона ж земна.
А вона ж в очманінні юнім,
Вся онімблена мудрістю статі,
Так розкрилася чистим лоном,
Так заламує руки в млості,
Затуливши собою від нього
Своїх двійко незламаних крил,
Жінка завжди лежить горілиць
На своїх нерозлітаних крилах,
Бо ж, поламана мудрістю
матері,
Лиш крильцятами персів злітає
До мужчини з крилом
підбитим…
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Єдина, з твоїх фантазій
Мені в пам’ятку єдина.

ЛОША
Закохалася в лоша блискавка.
Вона – блискавка, а воно –
лоша.
В нього – грива з шовку чорного,
В неї – груди з вогню білого.
В неї – стан згоряв з шалу,
А воно – лоша незаймане.
Хтось тонкі копитця зранив,
Комусь в очі зазираючи.
Вони бігли небесами
Й цілувались голосами.
— Так я тебе покохала,
Що на тебе з неба впала.
В неї – горло громом кутане,
В нього ж – яблука на совісті.
Вона тілом палахтіла,
Воно серцем цокотіло.
Криком кричу – вітер віє,
Було лоша та й немає.

БАЛАДА ПРО УСМІШКУ
Ваша усмішка –
Ваша загадка, Олесю,
Вашу лагідну усмішку –
ватру вуст —
Як Ви змогли
пронести крізь фронти,
Крізь морози
фашистського мору,
Як вберегли її світло дитинне,
Коли слава стріляла
в її пелюстки
Зі ста золотих гармат?!
Так, я кажу тут лише
про людину
І про знамено
людини – про усмішку,
Взяту від мами Тетяни
в полтавському полі.
Стома турботами скупану,
Стома журботами сушену,
Стома скорботами
замиловану.
Та усмішка, та дивна дивина
Живе, як пташка, сонцеві
підвладна,
В гніздов’ї вуст запечених.
Та усмішка хіба Дніпром
рождена,
Слухняна павітру
і непокірна вітру.
Ви квити
з квітнем – він Вам квіти,
А Ви йому –
усмішку з уст в уста.
Сміється сонце. Сміх пече
вуста.
Сміється пташка
в пташки на долоні.
Сміється слава – очі поверта,
Свої очища в карому полоні.
Сміється сміх. Горить
на рукаві.
Сміється так
дитинно, стопричинно,
Сміється українно – ми живі,
І карим сміхом двері в світ
розчинено.
Хто вмер од ляку, той
усе згубив,
В лінійку жаху хай рівняє губи,
А молодість сміється в сто
зубів –
Беззубі їй не виб’ють білі зуби.
Сміється розум.
Аж пашить крилом.
Сміється дотеп, смутком
перешитии,
Добро сміється
над горбатим злом.
А доки ми сміємось –
будем жити.
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А в народі
кажуть: «Знову
клятий корч
схопив»

Такі сонячні картини творить жінка зі світлою душею.

«Марина і Володимир Мажули
не можуть ходити, але навіть
здорових багато в чому
випереджають»
Фото з особистого архіву Марини Мажули.

»

Закінчення. Початок на с. 1

Насправді, наша співрозмовниця тільки вчора приїхала у Замшани після чемпіонату Європи, що проходив у Сербії, де наші
паралімпійці зайняли четверте
місце серед 18 країн-учасниць. Зізнається, що дорога була втомливою. Візочникам подорожувати
нелегко. Тиждень відпочинку — і
знову на збори у Дніпро, бо думками вона вже в Японії, де відбудуться чергові спортивні змагання. Володимир завзяття дружини
сприймає з розумінням:
— Напевне, сидіти вдома «на
печі» було б легше. Тому дехто
із молодих людей з інвалідністю
не відгукується на запрошення
тренерів. Маємо в районі свою громадську організацію, я є заступником голови, намагаємося залучати
хлопців і дівчат із порушеннями
опорно-рухового апарату до різних спортивних змагань. Не всі
погоджуються, бо це ж потрібно
пролити немало поту. А держава сьогодні підтримує інвалідний
спорт, заохочує ним займатися.
У «Волиньінваспорті» багато чудових фахівців, які розвивають таланти молодих. Маріша теж вирішила
спробувати, вона одержує зарплату, і районна влада її преміювала.
До того ж спорт дав дружині змогу
побувати в багатьох країнах, побачити світ. Дякуємо батькам, які
не перечили, що дружина зараз зосередила усі сили на тренуваннях.
На столику в коридорі помічаємо набір м’ячів для гри в боччо. Це вже захоплення Володі.
Зізнається, що їхав на змагання
до Одеси, тільки-но виписавшись
із лікарні. Мама плакала: «Ти ж
ледь живий…». А він пояснював:
«Там я «підзаряджаюсь». Є хлопці,
які ні руками, ні ногами не можуть
поворухнути, беруть паличку зубами і штовхають м’ячі. Але рідні
привозять їх до Одеси заради улюбленої гри». Поки ми спілкувалися,
Володимиру зателефонував приятель, порадував доброю новиною
про те, що для волинських любителів боччо закупили нові м’ячі.

ЯК УРОДЖЕНКА МИКОЛАЄВА
ПОЛІСЬКОЮ НЕВІСТКОЮ
СТАЛА
З усього відчувається, що
Володя і Марина — справді дві

«Головна перемога — попереду», — переконана спортсменка із Замшан.

“

Без Мажул
не обходиться жодне
спортивне змагання,
беруть вони активну
участь і в художній
самодіяльності,
виступають на сцені,
співають, читають
власні вірші.

половинки. Вони так органічно
сприймаються разом, що без слів
зрозуміло, як важко даються їм
теперішні тривалі розлуки. Сім
років ділять навпіл біль і радість.
А на біль для обох доля не поскупилася.
Володі було 22 роки, коли він
невдало пірнув і травмував шийний відділ хребта. Таких випадків
в області щороку трапляється
чимало, бо чужі трагедії не стають уроком для молодих відчайдухів.
— Я б порадив приводити
хлопців у відділення, де лікують
пацієнтів із переломами хребта.
Це ж ти не просто лежиш, як колода, це ж пролежні, тіло гниє…
Коли я був у такій ситуації, то згадував, що лікарі приходили колись у школу, попереджали. Але
це не допомогло. І тепер хлопці
так само не дослухаються до застережень, пірнають, калічаться.
Мені дуже хочеться їх якось підтримати, бо коли людина падає

духом — це ще більше все ускладнює, — каже Володимир.
Сам він, як міг, витягував себе
із депресії та безнадії, заново вчився самостійно тримати ложку, вмиватися, одягатися… Дуже вдячний
Валерію Бакаєвичу з Луцька за те,
познайомив з людьми на візках,
які зуміли чогось досягти в житті.
У 2008 році Мажулі порадили їхати
у Лютіж, що на Київщині, у центр
професійної реабілітації. Було
дуже важко давати собі раду в побуті, навчатися, схуд тоді на 15 кілограмів, але витримав.
— На жаль, зараз в Україні
людям з інвалідністю стало важче
відновлюватися, бо спеціалізовані санаторії залишилися в Криму.
Я пригадую, які чудові спеціалісти
були там, як багато дало мені спілкування з людьми із подібними
травмами. Зрештою, саме у Саках
7 років тому ми й познайомилися з Маринкою, — усміхається
Володя, згадуючи, як уродженка
Миколаєва стала волинською невісткою.
Красива, чорнява, з довгою косою, весела і непосидюча дівчина,
яку доля щедро обдарувала талантами, але й вготувала їй чимало
випробувань, усіх дивувала силою
духу. З дитинства Маринка мусила боротися з важкою хворобою.
Не могла ходити, була позбавлена
можливості спілкуватися з ровесниками, але успішно закінчила
школу. Вступила до університету
на економічний факультет, правда,
добиратися на заняття чи в бібліотеку у візку було дуже складно.

Довелося відмовитися від наміру
стати працівником банку. Але Марина не здавалася, реалізовувала
свої творчі здібності, вона чудово
малює, фотографує…
— Чи легко було міській дівчині «акліматизуватися» у селі? Чи
корову навчилася доїти? — запитуємо напівжартома.
— Із коровою добрі стосунки
ще налагоджуємо, — віджартовується Марина. — Я її люблю погладити, а от доїти досі не вмію.
Батьки тримають чимало живності, але, на жаль, із нас помічники
у господарстві погані. Щоправда,
і ми з Володею не байдикуємо. Він
колись собі ледь не зубами склав
деревообробний верстат, майстрував на ньому. І побутову техніку вміє ремонтувати, я в нього
була «підсобником» із викруткою.
Показують чудові фотоальбоми, які замовляють у них молодята,
випускники шкіл і садочків. Марина фотографувала, чоловік чаклував над знімками за комп’ютером.
Щоправда, нині доводиться відмовляти замовникам, бо спорт
вимагає повної самовіддачі. Ніколи тепер Марині й за мольбертом
сидіти, хоча картини її всім подобаються.
У кімнаті — тренажер, який
Володя сам сконструював для
того, щоб підтримувати форму. Він
багато працює за комп’ютером,
забезпечує супровід п’яти сайтів,
не шкодує часу для громадської
роботи, не відмовляється допомогти школі чи працівникам клубу. А ще без Мажул не обходиться
жодне спортивне змагання, беруть вони активну участь і в художній самодіяльності, виступають на сцені, співають, читають
власні вірші.
Багато гарних слів про цю
гарну подружню пару почули ми
і в Ратнівській районній лікарні.
Коли там робили ремонт приміщень, то подбали про максимальну
доступність для людей із інвалідністю. Володимира і Марину Мажул
запросили стати консультантами,
вони поставилися до справи дуже
відповідально, і тепер хворим
на візках у лікувальному закладі
зручно і комфортно.
— Часто люди нарікають
на відсутність пандусів, але самі
палець об палець не хочуть вдарити. У нас у Замшанах на візочку
можна і до храму заїхати, і до клубу, і до крамниці. Якщо ти йдеш
до людей із відкритим серцем,
то й сам можеш розраховувати
на сприяння і допомогу, — міркує
Володимир.
Біля їхньої хати квітнуть троянди. І в оселі чепурно, затишно,
бо господарі багаті на душевне
тепло, добро, взаєморозуміння.
Недугам наперекір Мажули живуть повнокровно і своїм прикладом навчають інших.

Влітку такі скарги —
не дивина. Найчастіше
зводить м’язи задньої
частини литок, але
бувають і судоми стегон,
рук, черевної стінки,
плечового пояса
Оксана КРАВЧЕНКО

У чому ж причина виникнення
спазмів? І як запобігти їхньому виникненню?
1. Надмірне фізичне навантаження
іноді викликає розтягування й інші
мікротравми м’язів, які в процесі
загоєння можуть супроводжуватися
судомами. Тому знайте міру в роботі й тренуваннях.
2. Порушення кровообігу, наприклад, через постійне фіксоване
і неприродне положення кінцівок,
дуже часто провокує спазми. Таке

“

Мінеральне
виснаження — дефіцит
калію, кальцію або
магнію — може
заважати м’язам
розслаблятися, що
призводить до спазмів.
Дбайте про здорове
харчування.

буває після тривалої роботи
за комп’ютером з мишкою в руці,
сидіння із ногою, закинутою на ногу,
через неправильно підібране взуття
або сон у незручній позі.
3. Судоми також можуть бути
спричинені перегріванням і зневодненням. Тому в спекотну пору ця
проблема загострюється. Разом
із потом організм втрачає не тільки вологу, а й електроліти, необхідні
для передачі нервових імпульсів.
Отож, намагайтесь достатньо
пити.
4. Мінеральне виснаження — дефіцит
калію, кальцію або магнію — може
заважати м’язам розслаблятися, що призводить до спазмів. Дбайте про здорове харчування.
5. Нервове перенапруження або неврологічні розлади теж заважають м’язам розслабитися. Вчіться швидко
виходити із стресів, консультуйтеся із фахівцями. Провокують спазми
і деякі захворювання, прийом певних
ліків — наприклад, при діабеті,
проблемах із нирками, порушеннях
у роботі щитоподібної залози.
Щоби швидше позбутися неприємного відчуття, використовуйте холодний або гарячий компреси на ділянку,
яку судомить, прийміть знеболювальне, зробіть легкий масаж. Спазми можуть бути симптомом серйозної хвороби, тому якщо вони часті або дуже
болючі, супроводжуються набряком,
поєднуються з високою температурою
і головним болем, викликають різку
м’язову слабкість — терміново звертайтеся до лікаря.

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

Газета НА ВИХІДНІ»

22 червня 2018 П’ятниця| ¹25(29)

7

l CІМ «Я»

l НАШІ ГЕНІЇ

Випускник Луцької гімназії Любити однаково
чи
по-різному?
потрапив на...
2-гривневу монету
Математик із Волині Михайло Кравчук був учителем
авіаконструктора Архипа Люльки та творця космічних
кораблів Сергія Корольова
Фото kpi.ua.

Фото bug.org.ua.

Костянтин МОРОЗ

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ЙОГО НАЗИВАЛИ «ПОЕТОМ
НІМОГО ЧИСЛА»
Він прожив лише 49 років.
Син українця Пилипа Кравчука
та полячки Фредеріки народився у селі Човниця (нині Ківерцівського району) у 1892-му. Батько
працював землеміром, а мама
— гувернанткою. Через деякий
час сім’я переїхала до Луцька.
Першими вчителями майбутнього академіка були батьки.
Закінчивши Луцьку чоловічу
гімназію із золотою медаллю,
у 1910 році Михайло Кравчук
стає студентом фізико-математичного факультету університету святого Володимира в Києві.
Відтоді справою його життя стала математика, а вченого згодом
назвали «поетом німого числа».
Блискучу наукову кар’єру не зупинила навіть Перша світова війна. Його залишили в університеті для здобуття професорського
звання з виплатою державної
стипендії. Якраз у 1917-му, коли
було проголошено Українську
Народну Республіку, Михайло
Кравчук став приват-доцентом
Київського університету й активно поринув у громадську
діяльність. Молодий науковець
був одним із творців тритомного словника математичної термінології українською мовою та
перекладачем підручника з геометрії.
У роки громадянської війни Михайло Кравчук із молодою дружиною Есфір працює
викладачем та директором
школи у селі Саварка (нині Богуславського району Київської
області). Саме там він запримітив талановитого учня Архипа
Люльку, який за його підтримки
стане студентом КПІ, а згодом
— генеральним конструктором
авіаційних реактивних двигунів.
У 1920-ті, коли волинянин працював на кафедрі математики
Київської політехніки, його лекції слухав майбутній конструктор космічних кораблів Сергій
Корольов.

НАЙМОЛОДШИЙ АКАДЕМІК
В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
У 1924-му Михайло Кравчук
захищає докторську дисертацію.
Його ім’я стає всесвітньо відомим
після виступу на Міжнародному
математичному конгресі в Торонто. Через чотири роки український учений їде в Італію і в Болоньї виступає з доповіддю, яку
високо оцінили фахівці. Під час
цієї подорожі Європою його запросили взяти участь у засіданні
Математичного товариства в Парижі. У 1929-му 37-річний Кравчук уже наймолодший академік
Всеукраїнської академії наук. Разом із ним таке ж звання отрима-

– Ти постійно її захищаєш! Вона – на першому місці завжди! –
син сердитий, бо отримав на горіхи.
– Захищаю, бо ти несправедливий, а вона менша і не може
себе обстояти! – говорю і згадую, що як мінімум сто разів від
мене він уже це чув.
– Мамо, а вчора ти любила його більше, ніж мене, – невчасно
підключається до розмови дочка.
– Який тобі пальчик більше болить, як поріжеш, — великий
чи мізинчик? Правда ж, однаково. Ось так і я хвилююся за вас і
радію однаково. І люблю вас обох

ої діти пішли, а я подумки витерла
уявний піт від чергової
сутички і поаплодувала собі, що
гідно відповіла. Розумію старшого, бо пам’ятаю, як дратувалася
через свого меншого брата, бо,
як мені здавалося, йому діставалося більше маминої уваги.
Тепер піддивляюся, як найменший викликає мимохіть ревнощі
у сестрички, яка ще півтора року
тому сама була наймолодшою
у сім’ї. Доня, як мама далеко,
приходить і їсть цукерку на очах
брата або нишком притримує
його машинку на шнурочку. Це
сигнал мені, що хоч-не-хоч старі граблі знову чекають, поки
наступлю на них. Маю час – тягнуся до настільних книг з групи
«психологія», що пишуть про
приязні стосунки між братами і
сестрами.
Виявляється, казати про однакову любов – не варто! Дітям
важливо знати, що їх люблять не
так, як інших, – а особливо!
Спеціалістки зі спілкування
з дітьми Адель Фабер і Елейн
Мазліш «перелопатили» тисячі
ситуацій про ревнощі між дітьми і боротьбу за «більше мені»
батьківської любові. З’ясували,
що їх зовсім не задовольняє
знання про те, що мама і тато
мають до них рівно стільки ж
почуттів, скільки і до їхніх братів та сестер. Якось так складається, що людині змалку приємно почуватися унікальною. А
ще – малеча, коли спостерігає,
як проявляють приязнь і любов
до іншого, об’єктивною бути не
може, бо їй неприємно і навіть
буває боляче.
Фабер і Мазліш у книзі «Як допомогти вашим дітям жити дружно» передали розповідь однієї з
мам. Вона розморожувала холодильник у гаражі й задля розваги
кинула сину шматочок льоду, потім його теж захотів інший син, а
згодом – і дочки. Пізніше кожен
почав нарікати, що має менше
криги, ніж інший. Мама відламувала нові й нові крижинки, намагаючись дати порівну, а вони все одно
були незадоволеними. Цей випадок дуже гарно демонструє, як
важко задовольнити дитину, яка
коситься на братів і сестер, коли ті
отримують якийсь надлишок.
«Говорячи дітям, що однаково любите їх, ви чимось принижуєте їх, кожен хоче, щоб його
любили по-особливому, не так, як
інших», – пояснює Адель Фабер.
В ідеалі у діалозі, що починає цю
оповідь, моя донька мала би почути таке: «Кожен із вас для мене
дуже дорогий! Мені подобається

М

А скільки він ще міг би дати світовій науці, якби не сталінський режим!

“

Сьогодні математичні рішення Михайла Кравчука
допомагають розпізнавати характер пухлин.

ли Дмитро Яворницький, Павло
Тичина, Микола Вавилов. У 1930му науковцеві пропонують стати
«громадським обвинувачем» на
показовому судовому процесі
«Спілки визволення України».
До його честі, він відмовився,
пославшися на хворобу. Чекісти
академіка не чіпали, але це запам’ятали. Наступні вісім років
стали найпліднішими у творчості
академіка. Михайло Кравчук —
автор понад 180 робіт із різних
галузей математики.

20 РОКІВ ТАБОРІВ — І СМЕРТЬ
НА КОЛИМІ
Розпочинається великий терор 1937-го. У республіканській
пресі з’являється розгромна
стаття проти професора Михайла Кравчука за підписом його
колишнього вчителя, директора
Інституту математики Дмитра
Граве. Академіка звинувачують
у націоналізмі, шпигунстві, антирадянщині. У лютому 1938-го
науковця заарештували. Через
півроку катувань та жорстоких
допитів — суд, який тривав лише
30 хвилин. Закономірний вирок
— 20 років тюремного ув’язнення і страдницький шлях на Колиму…
Три каторжні зими й три літа
він видобував золото у копальні,
став інвалідом, а 9 березня 1942
року помер — залишився на віки
вічні у сибірській мерзлоті. Остання табірна адреса: Хабаровський край, Магадан, 72-й кілометр.
Проте сучасники не забули
вченого та його праці. У світі є

два пам’ятники Михайлові Кравчуку — в селі Човниця Ківерцівського району та у столиці
— у студентському містечку Київського політехнічного інституту. 20 вересня 2012-го, з нагоди
120-річчя від дня народження,
Національний банк України увів
в обіг пам’ятну монету номіналом
2 гривні, присвячену видатному
математику.
Письменник Микола Сорока,
про вченого написав кілька книг
і зняв документальний фільм
«Голгофа академіка Кравчука».
Щоб увіковічити пам’ять про
науковця, його іменем названо
вулиці у Луцьку, Ківерцях та Києві, а в обласному центрі Волині
— гімназію.
Лише нині генія, який випередив свій час, по-справжньому
шанують в усьому світі. Наукові
праці математика використовував американський учений болгарського походження Джон Вінсент Атанасов під час створення
першого комп’ютера. Про це
випадково дізнався бібліограф
українського математика Іван Качановський зі Сполучених Штатів.
Методи науковця застосовують
у США, Японії та інших країнах під
час моделюванні кібернетичної
техніки, зокрема при програмуванні багатьох складних явищ
і процесів. Сьогодні математичні
рішення Михайла Кравчука допомагають дослідникам із усього
світу обробляти та відновлювати зображення відеоматеріалів,
розпізнавати характер пухлин та
розшифровувати арабські рукописні слова.

твоя усмішка, як ти згортаєшся
клубочком, коли спиш. Мабуть,
ніхто у світі так мило цього не
робить». До речі, «відповідне
правило» передбачає, що малят
не треба хвалити чи ганити, коли
присутні їхні брати і сестри. Це
ведмежа послуга для їхніх стосунків. Коли радієш успіхам одного –
інший страждає, йому неприємно
бути на другому плані, і він це ще
вам пригадає! Коли дорікаєш одному не наодинці, будьте певні –
свою злість за прикрі хвилини він
перенесе на свідків його ганьби.
Отож, дуже теплі і дуже холодні розмови повинні відбуватися
сам на сам. Як не дивно, похвала
«твій брат такий працьовитий»
не викликає ані грама гордощів
у сестри. Моя Катруся одразу
нарікає, що я думаю, нібито вона
лінива. У дітей логіка тут інакша.
Відтак порада проста: хай брат
слухає про себе, а сестра – про
себе. Якщо хтось із них хвалиться
своїми успіхами у присутності інших, батькам радять обмежитися
описовими фразами на кшталт
— «ти багато займався і заробив
свою оцінку». Емоційні вислови — «я така рада», «так хочеться швидше похвалитися бабусі»
— прибережіть для розмови у
вузькому колі. Мені здається, це
справді практичні поради. Однак
дуже важко відмовитися від улюбленого «молодець» і перейняти
інший стиль реагування.
Ще один поширений момент
зі сфери дитячих ревнощів, особливо у мам, — відповідати на
обурення дітей про більшу пор-
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Дітям важливо знати,
що їх люблять не так,
як інших, –
а по-особливому!

цію їжі брату чи сестрі. Чому йому
більший шматок м’яса, більше
пюре, більший чебурек? Виявляється, фрази «ти помиляєшся, я
поклала вам порівну», «він більше
потребує, бо набагато старший»
емоційно неправильні. Дитина
може просити надмір їжі просто,
щоб отримати більше уваги. Отож,
тренуймося у таких випадках запитувати: «Тобі покласти додаткову порцію? А можна й казати:
«Спеціально для тебе я приберегла ще один чебурек».
Як дорослі ми втямили, як то
добре не нервувати, бути спокійним. То чому не поберегти своїх
дітей, якщо знаємо про особливості дитячої психіки? Збагнули
щось своє – діліться!
Пишіть про це на адресу редакції або ж на електронну пошту okovalenko74@gmail.com.
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l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

«Озвіться, скелі, небо, хмари, тиша,
яка в собі красу цих гір колише,
над котрими не владний навіть час...»

У чому готуєте, хазяйко?

Фото 101tea.ru.

Неякісний чи пошкоджений посуд може «пригостити» алюмінієм
Ще кілька років тому ми майже
не надавали значення тому, у чому
готуємо. Вибір посуду був невеликим. А сьогодні є вироби з різних
видів матеріалу. Найбільш поширений і демократичний — емальований. Він легкий, зручний під час
миття, стійкий до солей, кислот і
лугів. Але такі каструлі вимагають
дбайливого ставлення: їх бажано
не чистити жорсткими щітками із
застосуванням абразивних засобів.
Появі тріщин сприяють і контрастні
«душі» — наливання кип’ятку в холодний посуд — і навпаки. Якщо на
емалі з’явилися перші сліди корозії,
з такою каструлею чи сковорідкою
доведеться розпрощатися. Річ у тім,
що через пошкоджене місце в їжу
можуть потрапити метали.
Найбільш надійний і безпечний
посуд — із нержавіючої сталі. Він легко миється, стійкий до лугів і кислот.
Деякі виробники виготовляють свою
продукцію за принципом «шарового
пирога». Наприклад, усередині сплаву може бути шар алюмінію, тоді їжа
в такій каструлі не тільки вариться,
а й париться. Другий «наворот» —
вбудований у кришку термометр.
Але такі моделі дуже небезпечні для
забудькуватих господинь. Якщо тем-

Літо – пора відпусток і подорожей. Хтось мандрує до
моря, когось манять гори, далекі міста... Але хоч би куди
ви поїхали, це завжди пізнання нового, цікаві знайомства,
незабутні враження, які хочеться закарбувати в поетичному
слові, у світлинах чи, можливо, на полотні. Вишита картина
літнього гірського пейзажу навіватиме вам приємні спогади
або спонукатиме до омріяних мандрів

пература в каструлі перейде за критичну позначку, вона може тріснути.
Про тефлоновий посуд сьогодні знає кожна хазяйка. На жаль, він
коштує недешево, а зіпсуватися
може швидко. Найчастіше — через
перегрів чи подряпину на поверхні. За найменшої тріщини отруйна

“

Найбільш надійний
і безпечний посуд
— із нержавіючої
сталі.

кислота легко переходить із посуду
в їжу. Незважаючи на розвиток технічної думки, на багатьох кухнях усе
ще можна знайти бабусині каструлі з
чавуну чи алюмінію. Щодо перших —
претензій нема. Вони хіба що дуже
важкі. А до других є. Навіть у непошкодженому алюмінієвому посуді не
варто готувати страви з агресивним
кислим чи лужним середовищем —
соління, маринади, молоко… За такого сусідства зростає розчинність
алюмінію і частина його переходить
в їжу.

Яким буває чай
Є безліч його класифікацій: за типом рослини, походженням,
окисненням, типом листя і його перероблення, сезоном
збирання, додатковою обробкою тощо
Найпоширеніший чай у світі — чорний. Його споживають
з добавками і без, із цукром,
без нього, зі скибочкою лимона і вершками. Особливість такого продукту — він повністю
окислюється. Має сильну бактерицидну і в’яжучу властивість
(допомагає при харчових отруєннях); впливає на нервову систему (залежно від міцності має
тонізуючу дії); зміцнює ясна і судини.

“

Фото GidKuhni.ru.

l ВАРТО ЗНАТИ

Золотий перстень кривого пальця
не виправить. І все–таки…

l ШПАРГАЛКА ДЛЯ ГОСПОДИНІ
ному місці сало, буде жорстким, волокнистим
— в іншому. Тверда шкіра засвідчує, що свиню
смалили форсункою, а не соломою.

Продукт варто перевірити на запах. Хороше сало має злегка пахнути паленою соломою.
Якщо від нього хоч трохи чути затхлість або
сечу — перед вами сало некастрованого ка-

бана. Таке допускається лише для промислової переробки. Попросіть відрізати тоненький
шматочок, але обов’язково за всією його висотою. Можливо, що добре на смак і м’яке в од-

Фото landlord.ua.

Відомо, що сало — традиційна українська їжа. Цей продукт має багато переваг перед
іншими твердими жирами: набагато менше холестерину і насичених жирних кислот,
які викликають атеросклероз. Щоб вибрати якісне сало, його спершу потрібно оглянути.
У щойно обробленої свині воно прозоре, зі світлою шкіркою

Великий палець лівої руки відповідає за логіку, мислення і правильне розв’язання будь–яких ситуацій. Але
носити одночасно персні на цих пальцях обох рук забороняється — людина стає беззахисною перед негативними впливами.
Не варто надягати каблучку на вказівний палець,
оскільки він символізує негативну енергетику, яка йде
зсередини людини. Срібні персні носять ті, хто бажає погасити в собі злість. Золоті — хто не може знайти вихід із
непростої ситуації. Але в такому разі надягають на деякий час і не до кінця пальця, а на перший суглоб.
На середньому пальцеві каблучку носять люди, котрі не бояться примх долі.
Безіменний палець, як відомо, відповідає за сердечні справи. На правій руці носять обручки люди, які вже
зустріли свою любов і бажають пронести її упродовж
усього життя. На лівій — хто з певних причин її втратив
(смерть коханої людини, розлучення). А от незаміжнім дівчатам не варто надягати персні на безіменні пальці, бо
це, за народним повір’ям, приносить самотність.
На мізинець лівої руки надягають персні ченці. Простим людям носити прикрасу на цьому пальцеві не слід.
Можна надіти каблучку з будь–якого дорогоцінного металу, але обов’язково із червоним каменем на мізинець
правої руки — за повір’ям, це принесе гроші.
Дуже часто персні передаються у спадок, але чи можна їх носити? Вважається, що вони притягують до себе
все негативне, що відбувається з людиною, і захищають
справжнього власника від незгод. Та коли ці прикраси
надягне хтось сторонній, то весь негатив перейде на нього. Чужою обручкою можна назавжди відвести від себе
любов. Саме тому не слід носити знайдені каблучки.

Перстень «Спаси і збережи» не є ювелірною прикрасою — це православна річ, що таїть у собі певну силу,
енергетику і захист. Тому треба згадати, як хреститься
людина. За традицією — правою рукою і трьома пальцями: великим, вказівним, середнім. Саме на них і потрібно
надягати цей перстень.
Чи можна носити обручку до одруження? Звичайно,
це робити не варто. Наречений і наречена надягають
заручальні каблучки (тільки на правій руці й на безіменному пальці), причому знімати їх заборонено — це може
розладнати весілля. Уже на церемонії торжества їх замінюють на обручки, хоч допускається поєднання цих перснів. Останнім часом з’явилися прихильники західних
традицій, котрі надягають шлюбну каблучку на безіменний палець лівої руки.
За православним звичаєм, вдові слід перемістити обручку на ліву руку.
Що ж кажуть лікарі з приводу того, на яких пальцях
можна носити прикраси? Всі однозначно стверджують,
що, з медичного погляду, це взагалі заборонено. Доведено: кожен палець взаємодіє з певним внутрішнім органом, тож коли надягнути перстень, то він починає страждати. Іноді варто зняти прикрасу — і стає все гаразд.

Також чаєм
називають напої,
які не містять листя
чайного куща: мате,
ройбуш, кудін,
каркаде, ханібуш.

Зелений чай не може повністю окислитися. Його справедливо вважають кориснішим за
чорний. Тонізує організм і нервову систему (тому не пийте його

перед сном); має чудові антибактеріальні властивості; виводить з
організму важкі метали; зміцнює
судини та звільняє їх від холестерину; позитивно впливає на
травну систему.
Жовтий чай — майже такий,
як зелений, до якого ми звикли.
Але перед процесом сушки він
проходить процедуру закритого
томління.
Білий чай зазнає ще меншої
ферментації, ніж зелений. Фактично цей продукт — це чайні
бруньки. Його збирають лише на
початку весни. Дуже схожий за
властивостями на зелений чай,
однак власне білий рекомендують людям хронічно втомленим
та зі слабким імунітетом.

Пуер — нестандартний та
смачний китайський чай. Його готують за складною технологією.
Листя обробляють спеціальними
настоями. Потім добавляють бактерії, щоб чай ферментувався.
Пуер неймовірно бадьорить, тож
ним можна спокійно замінити
каву.
Також чаєм називають напої, які не містять листя чайного
куща: мате, ройбуш, кудін, каркаде, ханібуш.
Чай вирощують переважно
в п’яти країнах — Китаї (майже
80 % зеленого), Індії (переважно
чорний), Шри–Ланці (часто званої
Цейлоном, батьківщина чаю «Ліптон»), Японії (різні екзотичні чаї) і
Тайвані (багато сортів зеленого).

Хто винайшов чайний пакетик?
Легенда свідчить, що постачальник з Нью–
Йорка Томас Салліван виявив, що доставка
чаю в металевих банках дорого коштує. Тому в
1904 році він почав продавати його у паперових
пакетах, а один із клієнтів випадково вкинув пакет у воду.

l СПРОБУЙТЕ І ВИ

Про користь пакетів із силікагелем
Ви, напевно, звернули увагу: у коробках із
новим взуттям завжди є пакуночки з гранулами.
Викидаєте їх? Почекайте! У них — діоксид
кремнію або силікагель, який може знадобитися
в побуті. Його використовують, щоб позбутися
надлишку вологи, яка може з’явитися у речах, що
зберігаються впродовж тривалого часу
Нині виробники радять виймати силікагель зі щойно придбаного товару, аби пакетики не порвалися.
Хоча сама речовина не токсична, іноді для підсилення
ефекту до неї добавляють складники, які можуть бути
шкідливими. Але у такому разі, про токсичність речовини обов’язково мають зазначати на пакетику.

ПОКЛАДІТЬ ПАКУНОЧКИ З ГРАНУЛАМИ

Фото allwomens.ru.

Каблучки — одні з найдавніших прикрас, які
вказували на статус свого власника. У стародавні
часи вірили, що вони здатні впливати на життя
людини. Багато століть знадобилося, щоб
упорядкувати знання з усього світу і створити
теорію про те, як носити каблучку, аби вона стала
корисною, і на якому пальці

Вибираємо рідний делікатес
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l НА ЗАМІТКУ

«Я би хотів, щоб моя дружина працювала
в якійсь секретній службі. Тоді вона не мала би права
розповідати мені, що було в неї сьогодні на роботі».

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ
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у коробку зі срібними виробами, і вони будуть
блищати;
до металевих виробів, щоб не іржавіли;
до старих фотографій для запобігання їх склеюванню і псуванню;
у коробку з фотоапаратом чи окулярами — це захистить камеру, об’єктив та лінзи від шкідливого впливу
вологи;
загорніть його разом із квітами в папір, якщо хочете швидко засушити їх для гербарію;

у скляночку з бритвою — і станок слугуватиме
довше;
з насінням, так воно під час зимового зберігання
не буде гнити;
у сумку, в якій носили мокрі речі (наприклад після купання), щоб у ній не виникав неприємний запах;
у шафу з літніми речами, і їх не вразить «цвіль»;
у кросівки чи туфлі, щоб позбутися запаху поту;
силікагель врятує намокле під час осінньої чи зимової негоди взуття;
якщо «втопили» електронний пристрій, приміром пульт чи телефон — сорбент швидко вбере вологу;
 під сидіння автомобіля, і в машині не буде конденсуватися волога.
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l НА ЖИТТЄВИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ

Святий Ян та грішники

Доля тебе покарає
Закінчення. Початок на с. 16

Одні тут вмиваються джерельною водою –
інші обмивають чужі кісточки

Ольга ЧОРНА
Фото Івана ФАРІОНА.

Іван ФАРІОН,
журналіст газети
«Високий замок»

авжди,
коли
приїжджаю у мамині краї, відчуваю потребу
бодай на кілька хвилин прийти
до cвятого Яна. Так роблять і сотні
моїх земляків – ті, хто хоче попросити у Всевишнього здоров’я для
себе і родини, кому з якихось причин не ведеться в хаті, хто не має
подружнього щастя, збирається
складати важливий іспит чи хоче
щасливо відслужити у війську. Хто
втомився від одноманітних буднів
і ким оволоділи хандра, зневіра.
Приходять сюди за благословенням молодята і ті, що надовго
вирушають у далеку дорогу. Святий Ян, котрий стоїть на постаменті
ось уже 164 рік, у відповідь на щирі
молитви дає їм силу. І на додачу
напоює спраглих водою, що б’є
із джерел по сусідству.
Він особливо дорогий мені.
Бо здіймається за якихось п’ятдесят
метрів від хати покійного діда Івана,
колись відомого у селі пасічника.
Шестиметрова кам’яна фігура Святителя – немовби храм, омофор для
всіх жителів хутора кольонії, і для
нашої, як колись казали, фамілії зокрема. Навіть не сумніваюся, що колись вагітний плодами дідовий сад,
повні бочки медів з його пасіки, затарена збіжжям стодола, повна комора сувоїв полотна та інше добро
на тодішньому нашому обійсті –
то і його, святого Яна, невидима
благодатна робота.
Дід розповідав моїй мамі, звідки взявся святий Ян і його слава.
За переказами, у давнину один заможний добродій мав велику гризоту: його син від народження був
незрячим. Де тільки міг, батько шукав ліку для нещасної дитини, готовий був заплатити будь-які гроші,
лиш би вона побачила світло, але
ніхто не міг зарадити цій біді…
А якось хтось порадив згорьованому чоловікові: «Піди туди,
де при дорозі з Бережан на Львів
з-під гори витікають три струмки. На саме свято Івана, 7 липня,
ще до сходу сонця, вмий дитині
очі тією водою…».
Чоловік так і зробив. Зранку
ще було прохолодно, тож щоб зігріти малого, закутав його у ряднину. А сам пішов через дорогу
в ліс назбирати трісочок для вогню. Приніс оберемок сухарнику,
а малий обертається і каже: «Тату-тату, подивися, які рясні тут
черешні!» Від почутого батько
на мить застиг. А потім розплакався – його дитина прозріла!
Згідно з легендою, вдячний
добродій поставив на тому місці
кам’яну фігуру Івана Хрестителя.
По-тодішньому назвали його святим Яном. І ось уже друге століття
до нього не перестають ходити
паломники.
Утім приходять не тільки вони.
Дехто, ступивши сюди, здається,
й не помічає святого Яна. А джерела, що б’ють біля нього, сприймає
як… водокачку. На таких «прочан»
натрапив минулих вихідних я.
Підвечір’я. Стишується птаство. Стихає вітер, який, розчісуючи поблизу ялинове віття, видає
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Кам’яна фігура Івана Хрестителя, яку місцеві жителі називають
святим Яном.
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– А його невістка
розрослася,
як корова, –
продовжувала
«богомільна»
відвідувачка
святого Яна.

загадкові мелодії, що додають
ще більшої величі та магічності
святому Яну. Іду сюди, щоб перепочити після виснажливої дороги.
А тут вовтузяться двоє середнього віку людей. Наповнюють водою пластикові, не дуже вимиті
пляшки. Не менше двадцяти штук
тієї тари у трьох клейончастих китайських сумках. Супроводжують
свою роботу обмиванням чужих
кісточок. Хотів зачерпнути тут святої тиші, а змушений слухати недоречні у цьому місці теревені.
– Ти бачиш, яка він сволота!
– говорила, закорковуючи чергову флягу, пишнотіла, з крикливою
косметикою дамочка, на нагнутій
шиї якої теліпався хрестик.
– Навіть кави не поставив!
А ті папери, які я йому зробила,
коштують не менше п’яти «штук»!

– І випити надурняк він
не проти, – підтримав розмову
чоловік. – Я колись набрав у магазині бухла, то він зразу впав мені
на хвіст.
– А його невістка розрослася,
як корова, – продовжувала «богомільна» відвідувачка святого Яна.
– Вже сороківка їй стукнула – точно дітей мати не буде. Чоловік,
дурний, стільки грошей на неї
стратив…
– А сестра твоя чому не виходить заміж? Хай би знайшла собі
якогось американця – до кінця
життя була б, як у Бога за пазухою. І ми – при ній…
– О, чуєш! Кукушка пойот!
– раптом змінила тему зовсім
не слабка половина сімейства.
– «Кукушка» – це у вас там.
А у нас кажуть «зозуля», – поправив свою благовірну чоловік.
На тих словах порожні пляшки для води закінчилися. По тому,
як втискали їх у багажник старого
«Фольксвагена», складалося враження, що благодатну воду від
святого Яна приготували на гендель.
Спостерігаючи за всім отим
лицедійством, що розгорталося
біля його ніг, кам’яний Святитель,
здалося мені, тяжко зітхнув…
Тернопільська область.

отіла відповісти, як завжди, зверхньо. Але коли
побачила
стильного,
вродливого хлопця, прикусила
язик. Він запропонував їй своє
місце за столиком. Сам присів
навпочіпки.
— Чому вас ніколи не зустрічав в інституті?
— Я навчаюся в технікумі.
— Сусідка, значить.
Так і познайомилися…
Вони були дуже гарною парою. Дівчата зітхали: а кажуть,
не родись вродливою…
Зоїні батьки жили у райцентрі. Їй не терпілося познайомити
їх із Ігорем. Проте він не був від
цього у захопленні. І до себе не
запрошував. Посилався на зайнятість батьків, знаходив інші
причини. Зате залюбки навідувався на квартиру, яку дівчина
винаймала з одногрупницею.
Тихенька, скромна Ганнуся —
повна протилежність Зої — поспішно зникала з помешкання,
коли приходив Ігор. Вона нікому не розповідала про їхні
побачення «на хаті», нічого не
розпитувала. Ганнуся була відмінниця, її влаштовували посиденьки в бібліотеці, походеньки
по книжкових крамничках.
Під час одного з побачень
Зоя «ощасливила» хлопця, розповівши про свою вагітність.
— Скільки потрібно?
— Чого? — вона не зрозуміла запитання.
— Грошей на аборт.
— Я його боюся… Давай залишимо цю дитину. Ти ж кохаєш
мене?
— Подумай про суму. Двічі
не запитуватиму…
…Приховувала вагітність,
поки могла. Потім зізналася
батькам. Вирішили відправити
доньку до знайомих у сусідню
область. Народжувати потрібно
було на початку осені. У технікумі пояснять поганим станом Зоїного здоров’я. Дитину не буде
забирати з пологового. А далі…
буде все, як було…
Мати повернулася на навчання в середині вересня. Ніхто
ні про що не здогадувався. З Ігорем більше не бачилась.
…Після технікуму залишилась працювати в обласному
центрі. Вийшла заміж за колишнього викладача Олексія Івановича, який запав на неї, коли
вперше побачив на своїй лекції.
Народила доньку. Про зрадженого сина не згадувала. Зненавиділа його разом з Ігорем.
…Зоя ревно пантрувала за
донькою. І коли Наталя заявила
про намір вступати в університет в сусідній обласний центр,
запротестувала. Чоловікові, натомість, ідея сподобалася. Найняв репетиторів, возив на іспити. Донька стала студенткою.
Мати цікавилася не так Наталчиним навчанням, як тим, чи
вона має хлопця. Та віднікувалася, мовляв, працює на заліковку,
щоб потім та працювала на неї,
тож про хлопців ніколи думати.
А ще Зоя фанатично панікувала,
коли донька інколи не приїжджала на вихідні. Олексій мав
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цьому пояснення: хвилюється,
як і кожна матір. Та у неї було
зовсім інше на думці…
…На четвертому курсі Наталя закохалася. Святослав працював клерком у банку. Сказала
батькам, що хоче познайомити
їх зі своїм майбутнім нареченим.
У суботу Зоя з Олексієм готувалися до зустрічі. Після полудня пролунав дзвінок у двері.
— Ось і ми, — першою переступила поріг Наталя. — Знайомтеся: Святослав.
Зоя втратила дар мови: до
хати увійшов… викапаний її
Ігор. Ледве себе опанувала.
Пригадалися слова санітарки тітки Нелі: «Доля тебе покарає».
— Тату, що з мамою? Наче
сама не своя.
— Розхвилювалася. Я її також ніколи такою не бачив.
— Мамо, тату, хочу вам щось
розповісти, аби потім, як кажуть,
не виникало запитань. Святослав — прийомний син. Мама
залишила його в пологовому будинку відразу після народження. Якась жахлива, безсердечна
жінка. Його всиновила чудова
родина. Святослав познайомив
мене зі своїми батьками, які
сподобались мені, а я — їм. Вони
гордяться Святославом і вірять,
що він колись стане поважним
банкіром, — пожартувала Ната-
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— Ось і ми,
— першою
переступила
поріг Наталя.
— Знайомтеся:
Святослав.
Зоя втратила
дар мови: до
хати увійшов…
викапаний її Ігор.

ля. — А поки що, тату, відкорковуй шампанське. Мамо, агов, ти
з нами?
Вона не знала, як зізнатися у своєму гріху. Донька кохає
Святослава, тому ніколи її не
простить. І чоловік, мабуть, теж.
Олексій розлив шампанське.
— За вас, молоді та закохані!
— підняв келих.
Наталя чмокнула Святослава в щоку. Зоя схопилася за серце…
У машині «швидкої» ледь
чутно мовила до Наталі:
— Не виходь за нього заміж… Він…
— Їй не можна розмовляти,
— втрутилася лікарка.
— Брат… брат… — шепотіла
Зоя.
— Ваша мама марить. Добре,
що вже доїхали.
Наталя, Олексій і Святослав очікували в коридорі. Нарешті лікар повідомив: криза
минула. І запитав:
— Хто з вас брат?
— У дружини немає брата,
— відповів Олексій.
— Мама в «швидкій» згадувала якогось брата.
— Коли хворій стане краще — запитаєте, — втомлено
сказав лікар. — А зараз ідіть
додому. Вже за північ…

www.volyn.com.ua
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Фото gapchinska.com.

Євгенія Гапчинська: «Я досі не розумію, чим вони всіх беруть... Я створювала те, що мені хотілося би бачити вранці».

Янгольська жінка створює картини,
від яких… вагітніють
Фото zaxid.net.

Рум’яні кругловиді хлопчики і дівчатка, пишні рожеві ангелики з доброю-доброю
вдачею родом із дитячих мрій — це творча знахідка 43-річної Євгенії Гапчинської.
Тепер її називають модною українською художницею. Не впізнати картин
Гапчинської неможливо. Сама ж Євгенія, нині заможна жінка, знає, що таке злидні,
і над усе цінує у людях доброту
Оксана КОВАЛЕНКО

она тринадцятилітньою вступила
в художнє училище. Рано пішла у школу, бо у 5 років знала ази читання і математики завдяки старшим сестрам. Женя — уродженка Харкова, наймолодша з п’яти дівчат
у сім’ї. Згадує, що з ними її батьки особливо не
панькалися: усі мали обов’язки, допомагали по
господарству. Водночас ходили на різні гуртки
— постійно були зайняті.
Змалку Женя думала, що всі люди багато малюють, як вона. «Ми часто переїздили,
я переходила з однієї художньої студії в іншу.
До 12 років вважала, що всі люди… творчі». Після училища дівчина подалася в інститут у Харкові. Вчитися було важко: її стиль не сприймали — згадує перекреслені малюнки, прогуляні
з досади заняття. Потім практикувалася у Нюрнберзькій академії мистецтв (Німеччина).
Побралася Євгенія з художником. Заробляли
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Чоловік Дмитро захищав
Україну в АТО. У той час
мисткиня щодня передавала
все необхідне армійському
взводу, у якому служив. Про
війну говорити відмовляється,
бо не хоче плакати.

копійки. Мусила працювати манікюрницею,
менеджером з реклами і дизайнером. Услід за
чоловіком поїхала з малою донечкою шукати
ліпшого життя у столицю.
Гапчинські продали квартиру в Харкові
за 7 тисяч доларів, 5 тисяч — вклали у католог із малюнками Євгенії. Художниця називає той вчинок відчайдушним, бо впевненості,
що її «малючків» сприймуть, не мала: «Щось
потрібно було робити, я більше не могла жити
Р
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«Порада для успіху в мене така: не пити,
менше спати і їсти, більше працювати, не
зневірюватися, коли щось не виходить».

у невагомості…» Вони з чоловіком організовували виставки навіть у банках і ресторанах. Запрошення у ЗМІ Женя розносила сама… Тепер
її картини коштують від 100 тисяч доларів.
Вона торувала шлях до «свого мистецтва», до визнання 11 років. Ніхто й гадки не
мав, що за малюнки цієї жінки боротимуться
видавництва, що «її малючки» прикрашатимуть
марки, листівки, магнітики, солодощі і косметику. «Галереї щастя» Гапчинської працюють
в Одесі, Дніпрі, Москві, а її картини є окрасою
музеїв і приватних колекцій у Німеччині, Франції, Британії, Японії, США. Має роботу українки
навіть Лучано Паваротті. Сама Євгенія співпрацює із «зірковими» журналами як дизайнер
і модель. Директор видавництва «А–Ба–Ба–Га–
Ла–Ма–Га» Іван Малкович якось зауважив: «Так
усе виходить, що її образи звучать».
Гапчинська не любить світського життя.
Самотність їй — до душі. Каже, що цінує й поважає свій простір. Обожнює роботу, займається
йогою. Лягає о 22.00, а на ногах — уже о 4.30.
«Більшість людей думає, що я — феєподібна.
Насправді ж — абсолютно закрита людина. Не
люблю витрачати дорогоцінний час на якісь
пустопорожні розмови».
Її ангелята народжуються у доброті.
«Раніше… могли надихнути якісь прості речі.
А тепер це робить людська доброта і любов…
Для мене багато значать ніжність, обійми, коли
мені дарують квіти… Я своїх героїв так люблю!
І тішуся, що вони дарують радість іншим. Бувало навіть, що в родинах, котрі приносили в дім
картини, дивом народжувалися діти».
Чоловік Євгенії Гапчинської — Дмитро
— захищав Україну в АТО. У той час мисткиня щодня передавала все необхідне армійському взводу, у якому він служив. Про війну
вона говорити відмовляється, бо не хоче плакати. Дмитро Гапчинський — теж художник.
Він створив популярну серію картин «Чому
дівчинка злиться», на кожній є напис про особливості жіночого мислення і вчинків. Наприклад, «дівчинка найбільше за все любить піти
в магазин по кофтинку, а купити туфельки».
«Мистецтво має радувати душу, полегшувати таке складне і часто цинічне життя. Я — за
таке мистецтво, після якого ти своє оплакане
можеш відпустити, забути і жити далі, не тягти
за собою складне».
Публікацію створено за матеріалами сайтів
24tv.ua, sites.google.com, www.segodnya.ua, bulvar.
com.ua, ababahalamaha.com.ua, life.pravda.com.ua .
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До іспанського Мадрида —
у самісінький «Реал»!
Їде, їде з України Андрій Лунін, воротар…
Фото dt.ua.

19-річний голкіпер луганської
«Зорі» і нашої національної
збірної — гравець мадридського
«Реала»! «Королівського» клубу,
який тріумфував у трьох останніх
розіграшах Ліги чемпіонів! Такими
юними і у настільки круті команди
(та чи і є ще крутіші?!) українських
футболістів досі не купували!
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

То, виходить, воно не просто так
президент «вершкових» Флорентіно
Перес нещодавно подарував Президентові Петру Порошенку футболку мадридського клубу з першим номером?!
Мовляв, зовсім скоро «породичаємося»:
надто вже до вподоби нам ваш молодий
козак — хочемо його собі…
Водночас варто зауважити, що офіційного підтвердження цієї інформації
станом на ранок четверга таки не було.
Хоча іспанські ЗМІ вже навіть називали
суму буцімто укладеної, але ще не оприлюдненої угоди (від 8,5 до 14 мільйонів
євро (це вже разом із «бонусами»).
Та й — цілком очевидно — упродовж трьох-чотирьох останніх місяців агенти Андрія Луніна розгорнули
справжнісіньку надпотужну кампанію
з його «розкрутки» та вигідного продажу. З неодмінним щотижневим «закиданням» у медійний простір інформації, яка «підігрівала» інтерес до гравця
та його подальшої кар’єри.
Хай там як, якщо Андрій Лунін таки

Побачити Андрія у своєму складі останнім часом мріяв не один гранд.
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То, виходить, воно
не просто так президент
«вершкових» Флорентіно
Перес нещодавно
подарував Президентові
Петру Порошенку
футболку мадридського
клубу з першим номером?!

стане гравцем «Реала» — це справді
буде круто! Хоча й конкуренція у складі
«вершкових» на нього чекає ще та: воротар збірної Коста-Ріки Кейлор Навас
та його «дублер», іспанець Кіко Касілья
(обом цьогоріч «стукне» по 32 роки)…
Проте у системі «Реала» є ще 20-річний
Лука Зідан. Так-так, син того самого ле-

гендарного Зінедіна, який нещодавно
чкурнув із Мадрида після трьох поспіль
тріумфів у Лізі чемпіонів!
Але конкуренції боятися — в «Реал»
не ходити! Зміг же народжений у райцентрі Красноград на Слобожанщині
хлопчина свого часу зацікавити харківські клуби, згодом — у 15-річному
віці — опинитися в «Дніпрі». А після
фактичного розвалу легендарного клубу стати основним голкіпером традиційно міцної луганської «Зорі», виступами
за яку в Лізі Європи, вочевидь, і привернув увагу шукачів футбольних талантів
для європейських грандів.
Тож віримо, що й у «королівському» клубі наш Андрій не загубиться!
Воротарів-конкурентів швиденько зажене на лаву запасних, а згодом посуне
на другий план у клубній історії і самого
Ікера Касільяса!

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
09:30 Зірковий шлях
«Сніданок з 1+1»
10:30 Реальна містика
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
12:30 Т/с «Черговий лікар»
19:30 ТСН: «Телевізійна
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
служба новин»
19:45 Ток;шоу «Говорить Україна»
09:30 «Чотири весілля»
10:55, 12:20, 13:10 «Одруження 21:00 Т/с «Заповіт принцеси»
23:30 Т/с «CSI: Нью;Йорк»
наосліп»
15:05 «Міняю жінку»
СТБ
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали»
05:10, 15:25 Містичні історії з
20:15, 21:10 Т/с «Відьма»
Павлом Костіциним 16+
22:10 Х/ф «КРИМІНАЛЬНЕ
07:05 За живе! 16+
ЧТИВО»
08:20 Все буде смачно!
ІНТЕР
09:15 Національне талант;шоу
«Танцюють всі!»
05:40 Мультфільм
06:15 Д/п «Слідство вели... з
13:05 Битва екстрасенсів.
Леонідом Каневським»
Апокаліпсис 16+
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:30 17:30, 22:00 Вiкна;Новини
Новини
18:00 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
19:55 ЕксперименТИ 16+
Інтером»
22:45 Х/ф «НАРЕЧЕНИЙ»
10:15, 12:25 Т/с «Доярка з
Хацапетівки 2»
ICTV
13:40, 14:30, 15:30 «Речдок»
05:35, 20:20 Громадянська
16:50 «Чемпіонат світу з футболу
оборона
FIFA 2018» Група С. Данія
06:30 Ранок у великому місті
; Франція
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
19:00 Ток;шоу «Стосується
Факти
кожного»
09:20, 19:20 Надзвичайні новини
20:00 «Подробиці»
20:50 «Чемпіонат світу з футболу 10:10 Багач;Бідняк. Реаліті;шоу
FIFA 2018» Група D.
11:10 Антизомбі
Ісландія ; Хорватія
12:10, 13:20 Х/ф «ТРИ
23:00 Т/с «Наліт 2»
ДЕВ’ЯТКИ»
14:55, 16:20 Скетч;шоу «На
УКРАЇНА
трьох» 16+
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
17:45, 21:30 Т/с «Майор і магія»
Україною
23:35 Х/ф «СЕЗОН УБИВЦЬ»

ICTV

05:40, 19:20 Надзвичайні
новини
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:10 Факти
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини.
Підсумки
ІНТЕР
10:15 Антизомбі
06:00 Мультфільм
11:10, 13:20 Секретний
06:15 Д/п «Слідство вели... з
фронт. Дайджест
Леонідом
14:25, 16:20 Х/ф
Каневським»
«ЙОЛОПИ
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
РОЗБІЙНИКИ»
16:35 Новини
16:45 Х/ф «ХОЛОСТЯЦЬКА
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ВЕЧІРКА3»
Інтером»
20:20 Багач;Бідняк. Реаліті;
10:00, 12:25 Т/с «Доярка з
шоу
Хацапетівки 2»
21:30 Т/с «Майор і магія»
13:15 Х/ф «З ЖИТТЯ
22:40 Свобода слова
ВІДПОЧИВАЮЧИХ»
НОВИЙ
КАНАЛ
15:00 «Чекай мене. Україна»
16:50 «Чемпіонат світу з
06:20 Т/с «Кобра»
футболу FIFA 2018» 08:19, 10:19 Kids Time
Група А. Уругвай ;
08:20 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
Росія
ПРИВИДА»
19:00 Ток;шоу «Стосується 10:20 Х/ф «БУДИНОК З
кожного»
ПРИКОЛАМИ»
20:00 «Подробиці»
12:10 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ І
20:50 «Чемпіонат світу з
ЖАХЛИВИЙ»
футболу FIFA 2018» 14:50 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ
Група В. Іран ;
ЧУДЕС»
Португалія
17:00 Х/ф «ЧЕРВОНА
23:00 Т/с «Наліт 2»
ШАПОЧКА»
19:00 Ревізор
УКРАЇНА
21:40 Страсті за ревізором
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
МЕГА
Україною
06.00 Бандитська Одеса
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні 07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки
09:30 Зірковий шлях
планети 09.20, 16.50
10:30 Реальна містика
Пригоди Остіна Стівенса
12:30 Т/с «Черговий лікар»
10.20 Довідник дикої
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
природи 11.10 Наші 12.00
лікар»
Прихована реальність 13.00
19:45 Ток;шоу «Говорить
Скептик 15.00, 21.40 Річкові
Україна»
монстри 16.00, 20.50
21:00 Т/с «Заповіт
Скарби зі сховищ 17.50
принцеси»
Секретні території 19.40
23:30 Х/ф «DOOM»
Речовий доказ 23.20
СТБ
Завоювати небо 00.20
05:30, 15:25 Містичні історії з Таємниці кримінального
Павлом Костіциним світу 04.20 Містична Україна
16+
К1
07:25 За живе! 16+
06:30 «TOP SHOP»

07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Орел і Решка.
Шопінг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел і Решка.
Рай та пекло»
14:00 «Орел і Решка»
22:00 «Вірю не Вірю»
23:00 Х/ф «ЇХ ПОМІНЯЛИ
ТІЛАМИ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Нове Шалене відео
по;українськи»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 19:25 Т/с «Опер за
викликом»
14:50 Х/ф «В ІМ’Я
КОРОЛЯ2»
16:45 Х/ф «В ІМ’Я
КОРОЛЯ3»
20:30 Т/с «Опер за
викликом;2»
21:40 Т/с «Касл;3»
23:15 Х/ф «ТРАНС»

ZIK
07:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест
07:15 Дитяча програма
«МультZIK»
08:00, 09:00, 11:00 Перші
про головне. Ранок.
Новини
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
історії»
09:50, 11:10, 16:10, 17:10,
18:10 Перші про
головне. Коментарі
12:00 Докаz
13:00, 15:00 Перші про
головне. День.
Новини
13:10 Перші про головне.
День. Коментарі
15:10 Між своїми
16:00 Перші про головне.
День. Дайджест
17:00, 19:00 Перші про
головне. Вечір.
Новини
18:00 Перші про головне.
Вечір. Дайджест
19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко
21:00 Перші про головне.
Підсумки
21:35 Гра з вогнем
22:30 Гра в класику з
Сергієм Рахманіним
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

ÑÅÐÅÄÀ , 27 ЧЕРВНЯ

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 26 ЧЕРВНЯ
1+1

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:55, 12:20, 13:10
«Одруження наосліп»
14:55 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:15, 21:10 Т/с «Відьма»
22:10 «Гроші 2018»
23:30 Х/ф «ІНША ЖІНКА»

08:45 Х/ф «БІЛОРУСЬКИЙ
ВОКЗАЛ»
10:45 Х/ф «ЧАС БАЖАНЬ»
12:50 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
17:30, 22:00 Вiкна;Новини
18:00 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
20:00 Хата на тата 12+
22:45 Х/ф «НАРЕЧЕНИЙ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 23:00 Т/с «Кобра»
07:54, 09:09 Kids Time
07:55 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09:10, 17:00 Кохання на
виживання 16+
11:00 Половинки 16+
19:00 Від пацанки до панянки 16+

12:55 «Нове Шалене відео
по;українськи»
13:55 Х/ф «100 000 000 ДО
Н.Е.»
15:25 Х/ф «ЦІННИЙ ВАНТАЖ»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом;2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл;3»

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
МЕГА
Дайджест
06.00 Бандитський Київ 07.20, 07:15 Дитяча програма
14.00 Правда життя 08.20, 22.30
«МультZIK»
Загадки планети 09.20, 16.50
Пригоди Остіна Стівенса 10.20 08:00, 09:00, 11:00 Перші про
головне. Ранок. Новини
Азія класу люкс 11.10 Наші 12.00
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
Прихована реальність 13.00
історії»
Скептик 15.00, 21.40 Річкові
монстри 16.00, 20.50 Скарби зі 09:50, 11:10, 16:10, 17:10, 18:10
Перші про головне.
сховищ 17.50 Секретні території
19.40 Речовий доказ 23.20
Коментарі
Завоювати небо 00.20 Україна: 12:00 FACE 2 FACE з Тетяною
забута історія
Даниленко
13:00, 15:00 Перші про головне.
К1
День. Новини
06:30 «TOP SHOP»
13:10 Перші про головне. День.
07:40 «TiBi Абетка»
Коментарі
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
15:10 Між своїми
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
16:00 Перші про головне. День.
10:10 Т/с «Дикий ангел»
Дайджест
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
17:00, 19:00 Перші про головне.
Перезавантаження»
Вечір. Новини
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай
18:00 Перші про головне. Вечір.
та пекло»
Дайджест
14:00, 23:50 «Орел і Решка»
19:15 VOX POPULI
22:00 «Вірю не Вірю»
20:00 Хард;ток;шоу «DROZDOV»
2+2
21:00 Перші про головне.
Підсумки
06:00 Мультфільми
21:35 Ток;шоу «Злий дім»
08:00 «Облом.UA.»
23:00 Громадська прокуратура
09:35, 18:15 «Спецкор»
23:30 Історична правда з
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
Вахтангом Кіпіані
10:55, 17:15 «Загублений світ»

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
23:00 Сьогодні
«Сніданок з 1+1»
09:30 Зірковий шлях
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 10:30 Реальна містика
19:30 ТСН: «Телевізійна 12:30 Т/с «Черговий лікар»
служба новин»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
09:30 «Чотири весілля»
19:45 Ток;шоу «Говорить
10:55, 12:20, 13:10 «Одруження
Україна»
наосліп»
21:00, 23:30 Т/с «Заповіт
15:00 «Міняю жінку»
принцеси»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
СТБ
19:20 «Секретні матеріали»
20:15, 21:10 Т/с «Відьма»
06:00, 15:25 Містичні історії з
22:10 Х/ф «ШЕРЛОК. БРИДКА
Павлом Костіциним 16+
НАРЕЧЕНА»
07:55 За живе! 16+
09:10 Національне талант;шоу
ІНТЕР
«Танцюють всі!;7»
05:40 Мультфільм
13:10 Битва екстрасенсів.
06:15 Д/п «Слідство вели... з
Чоловіки проти жінок
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:30 17:30, 22:00 Вiкна;Новини
18:00 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
Новини
20:00 Слідство ведуть
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
екстрасенси 16+
Інтером»
22:45 Х/ф «НАРЕЧЕНИЙ»
10:15, 12:25 Т/с «Доярка з
Хацапетівки 2»
ICTV
13:40, 14:30, 15:30 «Речдок»
05:35,
10:10
Громадянська
16:50 «Чемпіонат світу з футболу
оборона
FIFA 2018» Група F.
06:30 Ранок у великому місті
Республіка Корея ;
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:15
Німеччина
Факти
19:00 Ток;шоу «Стосується
09:20, 19:20 Надзвичайні новини
кожного»
11:10 Антизомбі
20:00 «Подробиці»
20:50 «Чемпіонат світу з футболу 12:05, 13:20 Х/ф «СЕЗОН
УБИВЦЬ»
FIFA 2018» Група Е.
14:15, 16:20 Скетч;шоу «На
Сербія ; Бразилія
23:00 Т/с «Наліт 2»
трьох» 16+
16:50, 21:35 Т/с «Майор і магія»
УКРАЇНА
20:20 Секретний фронт
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
23:40 Х/ф «ЗДОРОВАНЬ»

1+1

10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
06:20, 23:00 Т/с «Кобра»
12:55 «Помста природи»
08:09, 09:29 Kids Time
13:45 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ НА
08:10 М/с «Пригоди Кота в
КРОКОДИЛІВ»
чоботях»
15:25 Х/ф «БАЛІСТИКА: ЕКС
09:30, 17:00 Кохання на
ПРОТИ СІВЕР»
виживання 16+
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
11:30 Половинки 16+
викликом;2»
19:00 Від пацанки до панянки 16+
21:35, 23:10 Т/с «Касл;3»

НОВИЙ КАНАЛ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 07.20,
14.00, 01.30 Правда життя 08.20,
22.30 Загадки планети 09.20,
16.50 Пригоди Остіна Стівенса
10.20 Азія класу люкс 11.10
Наші 12.00 Прихована
реальність 13.00 Скептик 15.00,
21.40 Річкові монстри 16.00,
20.50 Скарби зі сховищ 17.50
Секретні території 19.40, 00.20
Речовий доказ 23.20 Гнів небес

К1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
14:00, 23:50 «Орел і Решка»
22:00 «Вірю не Вірю»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Нове Шалене відео
по;українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест
07:15 Дитяча програма
«МультZIK»
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
головне. Ранок. Новини
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
історії»
09:50, 11:10, 13:10, 16:10, 17:10,
18:10 Перші про головне.
Коментарі
12:00, 20:00 HARD з Влащенко
13:00, 15:00 Перші про головне.
День. Новини
15:10 Між своїми
16:00 Перші про головне. День.
Дайджест
17:00, 19:00 Перші про головне.
Вечір. Новини
18:00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест
19:15 VOX POPULI
21:00 Перші про головне.
Підсумки
21:35 Гра Z вогнем
22:30 Перші другі
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

×ÅÒÂÅÐ , 28 ЧЕРВНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 М/ф «Маша і ведмідь»
10:10 М/ф «Сімейка Крудз»
12:00 Х/ф «ВАБАНК»
14:10 Х/ф «ВАБАНК2»
16:10 Х/ф «ОСТРІВ ВЕЗІННЯ»
17:50 Х/ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ  3»
20:15 Х/ф «СЛУГА НАРОДУ  2»
22:15 «Концерт Dzidzio «Super
Puper»

Павлом Костіциним 16+
08:00 За живе! 16+
09:15 Національне талантшоу
«Танцюють всі!7»
13:10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
20:00 Я соромлюсь свого тіла 16+
22:45 Х/ф «НАРЕЧЕНИЙ»

Ï’ßÒÍÈÖß, 29 ЧЕРВНЯ
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
14:00, 23:50 «Орел і Решка»
22:00 «Вірю не Вірю»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 Відеобімба
ICTV
09:35 «Спецкор»
05:35 Громадянська оборона
10:15 «ДжеДАІ»
06:30 Ранок у великому місті
10:55 «Загублений світ»
08:45, 12:45, 18:45 Факти
12:55 «Він, вона та телевізор»
09:20, 19:20 Надзвичайні новини 15:20 Х/ф «ВУЛКАН»
10:10, 11:05, 12:05, 13:00, 13:55, 17:20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
15:00, 16:00 Скетчшоу «На
ІНТЕР
ПЕРЕПОЛОХ У МАЛОМУ
трьох» 16+
КИТАЇ»
05:40 Мультфільм
10:35, 11:35, 13:25, 14:25, 15:30 19:25, 20:30 Т/с «Опер за
06:15 Д/п «Слідство вели... з
Т/с «Копи на роботі»
викликом2»
Леонідом Каневським»
21:35, 23:10 Т/с «Касл3»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:30 16:30 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ»
20:10 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
Новини
ZIK
МАЛІБУ»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
07:00
Перші
про
головне. Ранок.
22:25
Х/ф
«ТРИ
ІКСИ»
Інтером»
Дайджест
10:15, 12:25 Т/с «Доярка з
НОВИЙ КАНАЛ 07:15 Дитяча програма «МультZIK»
Хацапетівки 2»
06:30, 23:00 Т/с «Кобра»
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
13:40, 14:30, 15:30 «Речдок»
головне. Ранок. Новини
16:50 «Чемпіонат світу з футболу 08:19, 10:19 Kids Time
08:20 М/с «Пригоди Кота в
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
FIFA 2018» Група Н.
чоботях»
Сенегал  Колумбія
історії»
19:00 Токшоу «Стосується
10:20, 17:00 Кохання на
09:25 Добрий ZIK
кожного»
09:50, 11:10, 13:10, 16:10, 17:10,
виживання 16+
20:00 «Подробиці»
18:10 Перші про головне.
12:20 Половинки 16+
20:50 «Чемпіонат світу з футболу 19:00 Від пацанки до панянки 16+
Коментарі
FIFA 2018» Група E. Англія 
12:00 Хардтокшоу «DROZDOV»
МЕГА
Бельгія
13:00, 15:00 Перші про головне.
23:00 Т/с «Наліт 2»
06.00 Бандитський Київ 08.20
День. Новини
Аджимушкай. Підземелля смерті 15:10 Між своїми
УКРАЇНА
09.20 Містична Україна 11.00
16:00 Перші про головне. День.
06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
Завоювати небо 12.40 Ера Хаббла
Дайджест
07:10 Зірковий шлях
13.40 Всесвіт Хаббла 14.30
17:00, 19:00 Перші про головне.
08:50 М/ф «Альоша Попович і
Місяць зблизька 15.20 Фабрика
Вечір. Новини
Тугарин Змій»
18:00 Перші про головне. Вечір.
10:25 М/ф «Добриня Микитич та погоди 17.20 Азія класу люкс
18.10 Річкові монстри 19.10
Дайджест
Змій Горинич»
Брама часу 21.50 Шпигунство та 19:15 VOX POPULI
11:50 М/ф «Ілля Муромець і
змови 00.40 Речовий доказ 01.30 20:00 Докаz
Соловей Розбійник»
Скарб.UA
21:00 Перші про головне.
13:25, 15:20 Т/с «Гра в любов»
Підсумки
18:00, 19:40 Т/с «Я кохаю свого
К1
21:35 Прямим текстом з Остапом
чоловіка»
06:30 «TOP SHOP»
Дроздовим
23:00 Музична платформа
07:40 «TiBi Абетка»
23:00 Стежками війни
СТБ
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
23:30 Історична правда з
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
06:05, 15:25 Містичні історії з
Вахтангом Кіпіані

ÑÓÁÎÒÀ, 30 ЧЕРВНЯ
1+1

ICTV

06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:45 «Гроші 2018»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:05 «Життя без обману»
11:35, 23:20 «Світське життя
2018»
12:40 «Концерт Dzidzio «Super
Puper»
14:40 «Ліга сміху»
16:35, 21:15 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
20:15 «Українські сенсації»

05:10 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Більше ніж правда
07:35 Я зняв!
09:25 Дизельшоу 12+
10:55, 11:50 Особливості
національної роботи
13:00 Скетчшоу «На трьох»
16+
15:15 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ1:
ХРАНИТЕЛІ ПЕРСНЯ»
19:15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20:05 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ2: ДВІ ВЕЖІ»
23:40 Т/с «У полі зору»

ІНТЕР
06:05 Мультфільм
06:35 «Чекай мене. Україна»
08:00 Х/ф «АРТИСТ ІЗ
КОХАНОВКИ»
09:40 Х/ф «ПОЖИВЕМО 
ПОБАЧИМО»
11:10 Х/ф «НЕ ЧЕКАЛИ
НЕ ГАДАЛИ»
13:00 Х/ф «ДІВЧАТА»
15:00 Х/ф «ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ МІНЯЄ
ПРОФЕСІЮ»
16:50, 20:50 «Чемпіонат світу з
футболу FIFA 2018»
1/8 фіналу
19:00, 23:00 «Велика Гра»
20:00 «Подробиці»

УКРАЇНА
06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:10 Зірковий шлях
09:10, 15:20 Т/с «Заповіт
принцеси»
17:40, 19:40 Т/с «Ще один
шанс»
22:00 Т/с «Ляльки»

СТБ
07:45 Караоке на Майдані
08:45 Все буде смачно!
09:45 Х/ф «НЕ ПІДГАНЯЙ
КОХАННЯ»
11:55 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
17:00 Х/ф «ДІВЧАТА»
19:00 Х/ф «ЩАСТЯ ЗА
УГОДОЮ»
23:00 Я соромлюсь свого тіла
16+

НОВИЙ КАНАЛ

13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
14:00, 23:50 «Орел і Решка»
22:00 «Бєдняков+1»
22:50 «Вірю не Вірю»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:35 «Він, вона та телевізор»
13:35 «Загублений світ»
17:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ СОЛДАТ»
19:25 Х/ф «ШКОЛА БОЙОВИХ
МИСТЕЦТВ»
21:20 Х/ф «ШКОЛА БОЙОВИХ
МИСТЕЦТВ2»
23:15 «Змішані єдиноборства.
UFC «Fight Night Дональд
Серроне  Леон Едвардс»

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест
07:15 Дитяча програма
05:50, 23:00 Т/с «Кобра»
07:49, 09:59 Kids Time
«МультZIK»
07:50 М/с «Пригоди Кота в
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
чоботях»
головне. Ранок. Новини
10:00, 17:10 Кохання на
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
виживання 16+
історії»
12:00 Половинки 16+
09:50, 11:10, 13:10, 16:10, 17:10,
19:00 Від пацанки до панянки
18:10 Перші про головне.
16+
Коментарі
12:00 HARD з Влащенко
МЕГА
УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 08.20 13:00, 15:00 Перші про головне.
День. Новини
Майор «Вихор» 09.20 Містична
06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
Україна 11.00 Секретні території 15:10 Між своїми
07:10 Зірковий шлях
12.40 Таємниці матерії 15.20 16:00 Перші про головне. День.
08:30 Х/ф «ЗВЕДЕНІ СЕСТРИ»
Фабрика погоди 17.20, 00.40
Дайджест
10:30 Т/с «Я кохаю свого
Азія класу люкс 18.10 Річкові
17:00, 19:00 Перші про головне.
чоловіка»
монстри 19.10 Брама часу
Вечір. Новини
14:50, 15:20 Х/ф «ЗАБУДЬ
21.50 Шпигунство та змови
18:00 Перші про головне. Вечір.
МЕНЕ, МАМО»
01.30 Бандитський Київ
Дайджест
17:10, 19:40 Т/с «Дружини на
19:15 VOX POPULI
К1
стежці війни»
20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
06:30 «TOP SHOP»
22:00 Т/с «Буде світлим день»
Даниленко
07:40 «TiBi Абетка»
СТБ
21:00 Перші про головне.
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
Підсумки
07:15 Х/ф «НЕ ПІДГАНЯЙ
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
21:35 Спецпроект з Н. Влащенко
КОХАННЯ»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
23:30 Історична правда з
09:40 Х/ф «РІК ЗОЛОТОЇ
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
Вахтангом Кіпіані
РИБКИ»
Перезавантаження»
07:00 «Ранок з Інтером»
09:00 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА»
11:50 Х/ф «СУЄТА СУЄТ»
13:30 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
МІНЯЄ ПРОФЕСІЮ»
15:20, 16:15, 17:10, 18:05
«Речдок»
19:00 «Велика Гра»
20:00 «Подробиці тижня»
23:50 Х/ф «ЖИТТЯ ЯК ЦИРК»

НОВИЙ КАНАЛ

ÍÅÄ²Ëß, 1 ЛИПНЯ
Ювілейний сезон»
23:15 Х/ф «ТРАСА 60»

2+2
06:00 Мультфільми
08:10 «102. Поліція»
09:05 «Зброя»
10:05 «Загублений світ»
16:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У
МАЛОМУ КИТАЇ»
18:10 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА»
20:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
СОЛДАТ»
22:05 Х/ф «ЧУЖІ ПРОТИ
ХИЖАКА2»
23:55 «Нове Шалене відео
поукраїнськи»

ZIK

07:00, 09:00 Перші про
головне. Ранок.
Дайджест
07:15 Дитяча програма
«МультZIK»
08:00 Вижити в Україні
08:30 Громадська прокуратура
09:10 Перші про головне.
Коментарі
10:00, 23:00 Гараж
10:30, 22:30 Перша передача
10:55 Токшоу «Злий дім»
МЕГА
12:15 Художній фільм
06.00 Бандитський Київ 08.20
13:30 HARD з Влащенко
Місто, яке зрадили 09.20
14:25 FACE 2 FACE з Тетяною
Містична Україна 11.00 Гнів
небес 12.40 Шпигунство та
Даниленко
змови 15.20 Невідомий океан 15:20 Хардтокшоу «DROZ
17.20, 00.40 Азія класу люкс
DOV»
18.10 Річкові монстри 19.10
Брама часу 21.50 Ера Хаббла 16:15, 17:10 Спецпроект
22.50 Всесвіт Хаббла 23.40
з Н. Влащенко
Місяць зблизька 01.40 Код
17:00, 19:00 Перші про
доступу
головне. Вечір. Новини
К1
18:20 Добрий ZIK
18:45 Місто
06:30 «TOP SHOP»
19:15 VOX POPULI
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
20:00 Докаz
08:10 «Орел і Решка. Шопінг» 21:00 Перші про головне.
11:10 «Ух ти show»
Деталі
12:15 М/ф «Мухнемо на
22:00 Стежками війни
Місяць»
23:30 Історична правда з
14:00 «Орел і Решка.
Вахтангом Кіпіані
06:00 М/с «Лунтик»
07:49, 09:09 Kids Time
07:50 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09:10 Хто зверху 12+
18:10 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ПРОБУДЖЕННЯ СИЛИ»
21:00 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА»
23:50 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ІМПЕРІЯ ЗАВДАЄ
УДАР У ВІДПОВІДЬ»

11:50 Х/ф «РОЗЛУЧНИЦЯ»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
18:00 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
«Сніданок з 1+1»
20:00 Х/ф «ДІВЧАТА»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 22:45 Давай поговоримо про
19:30 ТСН: «Телевізійна
секс 16+
служба новин»
ICTV
09:30 «Чотири весілля»
10:55, 12:20, 13:05 «Одруження 05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
наосліп»
08:45, 12:45, 18:45 Факти
14:55 «Міняю жінку»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
10:00 Х/ф «40 ДНІВ І 40
19:20 «Секретні матеріали»
НОЧЕЙ»
20:15 «Ліга сміху 2018»
11:50, 13:00 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ»
22:15 «Ліга сміху»
14:10 Х/ф «ТРИ ІКСИ»
ІНТЕР
16:30 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ»
05:40 «Код доступу»
20:10 Скетчшоу «На трьох» 16+
06:05 Мультфільм
23:25 Х/ф
06:15, 22:00 Д/п «Слідство
«ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ
вели... з Леонідом
ГРОМАДЯНИН»
Каневським»

1+1

1+1
06:10 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07:05 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «ЛотоЗабава»
09:40 М/ф «Маша і ведмідь»
09:50 «Світ навиворіт  9»
11:35, 12:55 «Світ навиворіт  8»
13:50 Х/ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ  3»
15:30 Х/ф «СЛУГА НАРОДУ  2»
17:30, 21:00 Х/ф «НЕ МОЖУ
ЗАБУТИ ТЕБЕ»
19:30 «ТСНТиждень»
23:00 «Ліга сміху 2018»

ІНТЕР
05:40 Мультфільм
06:30 Х/ф «ЗОЗУЛЯ З
ДИПЛОМОМ»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
13:00 Х/ф «Я СОРОМЛИВИЙ,
АЛЕ Я ЛІКУЮСЯ»
15:00 Х/ф «ЦЕ НЕ Я, ЦЕ  ВІН!»
16:50, 20:50 «Чемпіонат світу з
футболу FIFA 2018»
1/8 фіналу
19:00, 23:00 «Велика Гра»
20:00 «Подробиці»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:10 Зірковий шлях
09:25 Т/с «Ще один шанс»
13:00 Т/с «Дружини на стежці
війни»
17:00, 21:00 Т/с «Кохання з
випробувальним
терміном»
19:00 Події тижня з Олегом
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Поцілунок долі»

СТБ
05:55 ВусоЛапоХвіст
07:50 Планета Земля
08:55 Все буде смачно!

09:50 Караоке на Майдані
10:50 ЕксперименТИ 16+
12:50 Х/ф «ЩАСТЯ ЗА
УГОДОЮ»
16:55 Хата на тата 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
23:05 Я соромлюсь свого тіла 18+

ICTV
05:00 Скарб нації
05:05 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Інсайдер
07:35 Т/с «Ніконов і Ко»
09:30 Т/с «Відділ 44»
11:20, 13:00 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ1: ХРАНИТЕЛІ
ПЕРСНЯ»
15:15 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ
2: ДВІ ВЕЖІ»
20:35 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ
3: ПОВЕРНЕНННЯ
КОРОЛЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Стендапшоу
06:49, 07:59 Kids Time
06:50 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08:00 М/ф «Монстри на
канікулах»
09:50 Х/ф «ЗОРЯНА БРАМА»
12:20 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ПРОБУДЖЕННЯ СИЛИ»
15:10 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА»
18:00 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
АТАКА КЛОНІВ»
21:00 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ПОМСТА СІТХІВ»
23:50 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ПОВЕРНЕННЯ ДЖЕДАЯ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.20
Чорна піхота 09.20, 04.20
Містична Україна 11.00 Гнів
небес 12.40 Шпигунство та
змови 15.20 Невідомий океан
17.20 Азія класу люкс 18.10
Річкові монстри 19.10 Брама
часу 21.50 Таємниці матерії
00.40 Речовий доказ 01.40
Скептик

К1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:10, 12:15 «Орел і Решка.
Шопінг»
10:10 «Ух ти show 2»
10:40 М/ф «Мухнемо на Місяць»
13:15 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
23:50 «Вечірній квартал»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Бушидо»
08:55 «ДжеДАІ. Дайджест»
10:55 Т/с «Ментівські війни.
Київ2»
15:00 Х/ф «ШКОЛА БОЙОВИХ
МИСТЕЦТВ»
16:55 Х/ф «ШКОЛА БОЙОВИХ
МИСТЕЦТВ2»
18:50 Х/ф «ВУЛКАН»
20:50 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС»
23:00 «Змішані єдиноборства.
UFC «Fight Night Дональд
Серроне  Леон Едвардс»

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест
07:15 Дитяча програма
«МультZIK»
07:55 Сім чудес України
08:10 Перші другі
09:00 Перші про головне. Деталі
10:00, 23:00 Гараж
10:30, 22:30 Перша передача
11:00 Докаz
12:00 Художній фільм
13:25 Д/ф «Дзеркало історії»
13:50 Добрий ZIK
14:20 Стежками війни
14:40 Спецпроект з Н. Влащенко
16:35 Громадська прокуратура
17:00, 19:00, 21:00 Перші про
головне. Вечір. Новини
17:10 Прямим текстом з Остапом
Дроздовим
18:35, 23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані
19:10 HARD з Влащенко
20:05, 21:10 Гра Z вогнем
22:00 Вижити в Україні

Що віщують
зорі
Гороскоп на 25 червня — 1 липня
ОВЕН. Не варто заперечувати свої
промахи, постарайтеся вчасно виправляти допущені помилки. Змініть свій
гнів на милість і більш конструктивно
підійдіть до вирішення проблем. Вам більше підійде пасивний відпочинок. Сприятливий
день — середа, несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Будьте зібрані, і ви зможете встигнути зробити багато. Може надійти важлива ділова пропозиція, вона
відкриє перед вами цікаві перспективи
і вплине на хід подій. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Може підвищитися
ваша соціальна активність, з’явиться
можливість керувати ситуацією, впливати на події. Постарайтеся почути
навколишніх і розуміти їхні потреби. Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
субота.
РАК. Постарайтеся побороти гостре бажання вплутатися в авантюру.
Сміливо будуйте та реалізуйте свої
плани. Не упускайте свій шанс. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
вівторок.
ЛЕВ. Не відмовляйтеся від допомоги друзів. У професійній сфері
постарайтеся не форсувати подій. Зараз необхідні терпіння та дипломатія.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Інтуїція — ваш вірний і надійний друг. Не варто працювати занадто
багато, ваша службову запопадливість
не оцінять. Вам може здатися, що ви відчуваєте затишшя перед бурею. Цілком можливо, що так воно і є. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Насичений подіями, діловими й особистими зустрічами період.
Гарний час для вирішення наболілих
питань. У спілкуванні з близькими уникайте іронічних коментарів. Сприятливий
день — середа, несприятливий — субота.
СКОРПІОН. На вас очікує безліч
різноманітних приємних подій. Ваші
творчі та ділові проекти принесуть прибуток. У вихідні обміркуйте, що ж вам
хотілося б змінити у найближчому майбутньому. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Ви будете повільно, але
вірно просуватися до намічених цілей.
На вас чекають приємні сюрпризи. Гарний час для обговорення справ з колегами, початку нових проектів. Сприятливий день — четвер, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Постарайтеся створити
для себе оптимально зручний режим
роботи. Краще не починати нових
справ, а подумати не тільки про роботу, але й про особисте життя. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Вам дуже знадобляться ініціативність і рішучість. З’явиться
можливість виходу на більш високий
професійний рівень з гарними кар’єрними
перспективами.
Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
РИБИ. У своїх починаннях ви одержите розуміння й схвалення від начальства. Не бійтеся перешкод, які будуть
виникати на шляху, вони цілком переборні. Ви можете одержати привабливу
ділову пропозицію. Сприятливий день — середа,
несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

ЦІКАВІ ФАКТИ
ПРО МОРОЗИВО

Не спішіть, а посмакуйте –
насолоду всю відчуйте!
Фото milliyet.com.tr.

Хіба є щось приємніше у літню
спеку, аніж поласувати холодним
ароматним десертом? Особливо
полюбляють морозиво діти.
Однак мами й тати розуміють,
що продукт, який ми купуємо в
магазині, настільки переповнений
різноманітними стабілізаторами,
консервантами, підсилювачами
смаку, що назвати його корисним
язик не повертається. Що ж
робити? Позбавити малюків
можливості відчути задоволення
від порції крижаної смакоти?
Ми пропонуємо інший вихід –
готуйте морозиво самі зі свіжих
натуральних інгредієнтів
ЧОРНИЧНЕ
Фото domashniy.ru.

Саме у розпалі пора цих надзвичайно цілющих лісових ягід. Чому б не
поєднати смачне й корисне?
Інгредієнти: 300 г чорниць, 75 г цукру, 1 скл. сметани 20–30% жирності,
50 мл жирних вершків.
Приготування. Всі компоненти за
допомогою блендера збити в однорідну
масу, перекласти в каструлю чи миску і
поставити в холодильник на дві години.
Дістати підмерзле пюре та знову перемішати блендером. Через годину повторити ще раз. Завдяки такій процедурі
морозиво замерзатиме рівномірно, без
утворення крижинок. Потримати в холодильнику ще годину. Розкласти в креманки. За бажанням можна подавати зі збитими вершками чи сметаною.
До речі. Кількість цукру регулюйте на
власний смак. Якщо хочете солодше морозиво, кладіть більше. Якщо вам до вподоби кислувате, підсолоджуйте менше.

БАНАНОВО-ПОЛУНИЧНЕ
У цьому
рецепті
немає
навіть цукру – його
замінено
медом,
тож
морозиво
цілком натуральне

ПЛОМБІР «ОРИГІНАЛЬНИЙ»
Ви можете повірити, що
надзвичайне морозиво вдасться
легко приготувати всього з двох
компонентів? Спробуйте! Це диво
– смачне, ніжне, в мільйон разів
краще за магазинне
Інгредієнти: 500 мл жирних
вершків (30%), 200 мл згущеного молока.
Приготування. Просто змішайте
згущонку і вершки до однорідної консистенції, зручніше робити це за допомогою міксера. Але не перестарайтеся,
адже від тривалого збивання жирні
вершки перетворюються на масло. Готову масу ставимо в морозилку до цілковитого застигання на декілька годин.
У процесі заморозки бажано перемішати продукт 2–3 рази. Подавайте домашній пломбір із фруктами, шоколадом, смакуйте з кавою – на ваш вибір.

ВЕРШКОВЕ
Фото konditer-club.ru.

За цим
рецептом
ви приготуєте десерт,
яким можна
не просто
поласувати,
а й наїстися
– такий він
насичений,
густий,
ситний

Інгредієнти: 1 невеликий банан, 100 г полуниць (замість них можна взяти вишні чи малину), 150 г натурального йогурту, 1–2 ст. л. меду
Приготування. Очистити й нарізати банан,
покласти його в чашу блендера, всипати ягоди і
збити до однорідної маси. Додати йогурт та мед
і ще раз добре збити, повинна вийти однорідна
повітряна консистенція. Розкладіть у формочки і
поставте в морозилку мінімум на 3 години.

l Батьківщина цих смаколиків
– Китай. Вони з’явилися там за
3000 років до н. е. Тогочасний
імператор Тангу полюбляв
заморожені ласощі з молока,
льоду, апельсина і граната.
l Чи не найбільший асортимент цієї крижаної смакоти,
який навіть важко уявити,
пропонують у кафе морозива
у Венесуелі — тут можна скуштувати понад 700 його видів,
серед них – досить неординарні й неочікувані, наприклад,
морозиво з тунцем або фореллю, часником чи спагеті... Як
вам такий вибір?
l Щоліта у світі продається по
одній пачці морозива кожні 3
секунди. А найприбутковішим
і найбільш гарячим днем для
торговців таким ходовим у спеку товаром є неділя. Саме в цей
вихідний із полиць магазинів
буквально «змітають» холодні
запаси.
l У 2011 році в Канаді було
створено «крижане диво»,
яке увійшло в Книгу рекордів
Гіннесса. Величезний торт-морозиво важив… більше 10 тонн.
l Найдорожче морозиво –
золоте – подається в елітних
ресторанах США, одна порція
може обійтися у $1000. Стаканчик із десертом вкритий шаром золотої фольги товщиною
менше 0,08 мм і містить рідкісні
ягоди та фрукти (на фото).
Їдять страву разом із фольгою,
кажуть, вона настільки тонка,
що для організму абсолютно не
шкідлива.

молоко, постійно поміІнгредієнти: 2 скл. шуючи. Доводимо до
цукру, 1 л молока, 100 г кипіння, знімаємо кавершкового масла, 1 ч. струлю з вогню і ставил. крохмалю, 5 яєчних мо її в холодну воду, при
жовтків.
цьому не припиняємо
Приготування. Мас- ретельно мішати. Коли
ло опускаємо в підігріте маса стане тільки трохи
молоко і доводимо до теплою, помішуємо перікипіння. В другій посу- одично, а після повного
дині змішуємо цукор, охолодження розливакрохмаль і жовтки, роз- ємо у форми і ставимо
тираємо до однорід- в морозилку. Подаємо,
ного стану, після чого оздобивши на власний
додаємо трохи молока, смак: можна полити сипоки не отримаємо кон- ропом або варенням,
систенцію рідкої смета- посипати тертим шокони. Поступово тонкою ладом, прикрасити свіцівкою вливаємо жовт- жими ягодами чи фруккову масу в кипляче тами тощо.

Фото mochi-icecream.com.

ДОМАШНЄ
Ванільне морозиво – одне з найпопулярніших.
Може, воно стане і вашим улюбленим?

Фото iamcook.ru.

www.volyn.com.ua

Інгредієнти: 1 яйце, 2–3 ст. л. цукру, 1 склянка молока, ванілін або ванільний цукор.
Приготування. Яйце збити з цукром і ваніліном у
каструльці, влити молоко і поставити на невеликий вогонь. Постійно збиваючи, довести до кипіння і відразу
ж зняти з плити. Охолодити і вилити у лоток. Накрити
і поставити в морозилку на 4–5 годин.
во застигає, його
За час, поки морозиво
ум 4 рази добре
необхідно як мінімум
перемішати, щоб нее утворювався
лід. При подачі прикрасити
и або
фруктами, ягодами
тертим шоколадом.
ив
До речі. Додаючи
ння
процесі приготування
когоріхи, какао або шокоозилад, отримаєте морозии.
во з різними смаками.

Фото hyser.com.ua.

НА ЗАМІТКУ
nЯкщо ви все ж таки надаєте
перевагу магазинним ласощам,
звертайте увагу на склад продукту. У хорошому морозиві не має
бути штучних стабілізаторів та
барвників, а також рослинних жирів. Якщо продукт деформований,
тобто він розтанув, а потім замерз
— його ліпше не купувати, адже
н
в ньому
вже можуть розвиватися
ба
бактерії
та патогенні мікроби.
nПоказником якості морозива є ДСТУ. Існує три його стандарти
и
ти:
4733 — найсмачніше та найбілл
більш
натуральне морозиво. До
йо складу заборонено додавати
його
ро
о
рослинні
жири. Воно густе, має
жо
о
жовтуватий
колір.
4734 — морозиво плодово-

ягідне, щербет. Заморожений лід,
містить багато цукру.

4735 — морозиво, в яке додають пальмову та кокосову олії.
Смак його менш насичений, воно
швидко тане, водянисте.
nСамостійно перевірити, чи
містить морозиво рослинні жири,
дуже просто — для цього його потрібно розтопити. Якщо продукт
швидко розтає і перетворюється
на водянисту масу, ви придбали
морозиво з дешевими замінниками молочних жирів.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
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КРОСВОРД

Сльози Салаха
вивели на…
десять кар єгипетських
Але не допомогли ні його теперішньому клубу — «Ліверпулю», ні його
національній збірній. Що було особливо прикро українцям у матчі
єгиптян із росіянами на нинішньому Чемпіонаті світу з футболу…
Фото metro.co.uk .

Грицько ГАРБУЗ

Для тих, хто вперше тримає в руках
нашу газету, повторимо завдання, про
яке розпочали мову.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
22 (2018)
Те, що сталося, можна охарактеризувати й так:
«Вода = кров; багато «царівен зі
стрілами»; сіксіони сіксіонів «мініатюрних вертольотиків»; безліч тих, одну з
яких украв дідок–майстер ткацтва; а
ще — чума на їхні голови; масове захворювання шкіри; великі сніжинки влітку;
армада коників–стрибунців; коли світу білого не видно; сльози батьків, що
втратили перших дітей…»
Але всі ці означення можна звести й
до трьох слів. Одне з яких є цифрою. І
носить її на своїй майці, коли захищає
кольори країни, події в якій ми й описали, той, кого вам нещодавно було дуже
шкода, а декому так не вистачало.
Яку цифру ми заховали у гарбузі?

“

Найкращим футболістом світу цього року Мохаммед уже не стане...

Нам особливо прикро,
що єгиптяни програли
нашим ворогам
— росіянам і їхня
уславлена «десятка» —
Мохаммед Салах —
так і не зіпсувала
настрою Путіну…

Серед двадцяти наших учасників,
котрі правильно вказали відповідь —
«10», завдяки щасливій руці народної
артистки України Людмили Приходько,
яка провела жереб, по 100 гривень отримають Іван Куява з Ковеля («Я читав дитячу Біблію, де описана ця подія.
А під номером 10 виступає в національній збірній Єгипту Мохаммед Салах…»)
і Олександр Поліщук із Луцька («Усією родиною граємо у вашому конкурсі.
Маємо вже не одну вікторію. Адже вигравали і я, і моя дружина Оля, і мама
Ольга… А цього разу за правильну ниточку ухопився наш тато Михайло
Григорович, який сказав, що останнім
часом було шкода сліз Мохаммеда Салаха, який через травму був змушений
піти з поля у фінальному матчі Ліги

чемпіонів у Києві і його «Ліверпуль» програв «Реалу». А від нього ми вже «докопалися» до Єгипту, його десяти кар і до
«десятки»).
На жаль, травма завадила Мохаммеду Салаху і на Чемпіонаті світу —
його збірна двічі поступилася і вже не
вийде з групи у плей–оф. А нам особливо прикро, що єгиптяни програли нашим ворогам — росіянам і їхня уславлена «десятка» — Мохаммед Салах
— так і не зіпсувала настрою Путіну…
Але не час посипати голову попелом — час ставити нове запитання (а
переможцям надсилати в редакцію копії першої та другої сторінок паспорта,
а також ідентифікаційного коду).

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
25 (2018)
Кожен згадає той неприємний випадок, коли на його одяг потрапляв
харчовий продукт. От халепа! А цей —
винайдений близько трьох тисяч років
тому і не рекомендований для того,
щоб його… їсти, — як потрапить на
ваш одяг, то не дуже й допоможуть усілякі там розрекламовані плямовивідники і прання. Матимете чимало мороки і вживатимете не дуже культурні
слова. Хоча дехто знає: що зарадити
цій оказії може… холодильник.
Але щоб дати відповідь на запитання, залазити у морозильну камеру
не варто (навіщо вам набирати зайві
кілограми?). Краще поспостерігайте
за…коровою чи козою.

Усміхніться!
:)) :)) :))
До продавця на ринку підходить жінка і просить зважити
згорток. Продавець зважує:
— Тут рівно кілограм двісті
грамiв. А що там у вас?
— Два кілограми м’яса, які я

купила у вас п’ятнадцять хвилин
тому.
:)) :)) :))
Даїшник гальмує машину за
перевищення швидкостi:
— Тут максимальна швидкість 40 км/год., а ви їхали

Що за предмет ми заховали у
гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати
до 1 липня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і
0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три
гвоздики», «Халат»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер і
братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох.
А ще спеціальний приз —
150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com)
найяскравіше
опише, як шукав чи шукали правильну
відповідь.
До зустрічі!

ДО РЕЧІ
Десять кар єгипетських: перетворення води на кров, нашестя жаб, мошок, мух, моровиця (смерть тварин),
утворення на тілі людей наривів, град,
сарана, темрява і смерть первістків.
У наступному
ому номері
читачі «Цікавої
вої газети
на вихідні» дізнаються про те,
е, як
сучасні науковковці трактують
ь
описані у Біблії покаран-ня для єгип-тян.

80 км/год. Куди так поспішаєте?
— Я вiз вам 500 гривень.
:)) :)) :))
Розмова в одеському тролейбусі.
— Як потрапити на Привоз?
— Ще три зупинки.
— Але ж мені сказали вийти
тут.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Дерево – символ України. 6. Давньогрецький математик, автор праці «Начала». 10. Солом’яний капелюх. 11. Ліва притока Обі. 12. Держава у Південній Америці.
15. Кінцева стадія розвитку комах. 16. Властивість, за якою розрізняють звуки однієї і тієї ж частоти. 18. У грецькій міфології
щит Зевса. 19. Загадкова людина, загадка. 20. Заклад, в якому
виготовляють і продають ліки. 24. Зграя риб чи птахів. 25. Найпрестижніша нагорода в кінематографії США. 26. Столиця Нігерії. 28. Переможець у спортивному змаганні. 32. Найманий
убивця. 33. Кубинський танець. 34. Зменшене відтворення споруди. 35. Настоятель монастиря.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Тонка бавовняна тканина полотняного переплетення ниток. 2. Смоківниця, фігове дерево.
3. Старовинний чоловічий і жіночий одяг. 4. Французький філософ-матеріаліст, просвітитель і письменник ХVІІІ ст. 7. Геометричне тіло. 8. Опера Дж. Пуччіні. 9. Сестра Кия, Щека і Хорива. 13. Відкритий з однієї чи двох сторін сарай. 14. Дрібне
ручне виготовлення промислових виробів. 16. Столиця Японії.
17. Труба для підсилення гучності звуку. 21. Багатство, пишність.
22. Особовий склад корабля, літака, танка. 23. Житло лісорубів,
чабанів, мисливців. 27. Шлях дослідження чи пізнання. 29. Тонке склоподібне покриття, що його наносять на поверхню виробів. 30. Літера грецького алфавіту. 31. Лувр, Ермітаж.

Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля Ратнівського району.
Відповіді – у наступному номері

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД ВІД 15 ЧЕРВНЯ
1-2. Медик. 2-3. Кров. 3-4. Вазелін. 4-5. Наркоз.
5-6. Загар. 6-7. Ревматизм. 7-8. Медицина. 8-9. Антисептик. 9-10. Кардіограма. 10-11. Асистент. 11-12. Травма.
12-13. Аспірин. 13-14. Ніс. 14-15. Стан. 15-16. Нирка.

SUDOKU
Правила
нескладні:
заповніть порожні клітинки
цифрами від
1 до 9 так, щоб
у кожному
рядку і кожному стовпчику
не було двох
однакових
цифр.
Склав
Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.

Відповіді
на кросворд SUDOKU,
опублікований
15 червня

Відповіді –
у наступному номері

«Цікавої газети»

— Ви ж в Одесі. Той, хто порадив, напевно, стояв, а ви сиділи!
:)) :)) :))
У буфеті:
— Дівчино, що у вас можна випити?
— Чай.
— А міцніше?
— Каву.

— А ще міцніше?
— Я можу каву з чаєм змішати.
:)) :)) :))
— У тебе є фотокартка твоїх
близнюків?
— Ось вона!
— Але тут тільки один!
— Досить. Інший такий самий.
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Газета НА ВИХІДНІ»

l ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЖІНОК
Фото uamodna.com.

l НА ЖИТТЄВИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ
4. ЗАБУДЬТЕ
ПРО ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Пам’ятаєте, як тільки
станете привабливою, 80%
проблем вирішаться автоматично. Тому — ніякої краси.
По–перше, доглянута жінка
привертає увагу, чоловіки
притягаються до неї, як магнітом. По–друге, турбота про
себе підвищує самооцінку. Ви
почнете любити себе, своє
тіло, випромінюючи флюїди
привабливості. А вам це не
потрібно.

5. ВСЕ ПРИХОВУЙТЕ

Ходити з ображеним виразом обличчя — насправді ніяка не зброя...

7 перевірених способів
надихнути чоловіка…
завести коханку
Уявімо дивну жінку, яка захотіла, щоб її
суджений знайшов собі любаску. Що ми
можемо їй порадити?
Олена КОНДРАШУК,
експерт із жіночого щастя

1. НЕХАЙ ВАШИМ КРЕДО
У ЖИТТІ БУДЕ:
«Я – ЗАГНАНА КОНЯЧКА»
Ви втомилися від усього:
від роботи, готування, прибирання, дітей та чоловіка, звичайно. Незважаючи на це, не
розраховуйте на відпочинок:
це слабкість, яку ви собі не
можете дозволити. Не збавляйте в жодному разі обертів:
уперто прибирайте квартиру,
вилизуйте раковини й унітаз,
готуйте вечерю з трьох, щонайменше, страв, можна з чотирьох, п’яти і більше.
Не звертайте уваги на свій
стан, на внутрішній голос,
який іноді благає: зупинись,
приляж, почитай книжку, помилуйся хмарами, розслабся.
Ви самі розумієте, що це все
— провокація. Тому не піддавайтеся на неї. Як можна
відпочивати, якщо ви ще не
почистили килим у вітальні і
не попрасували труси дітям?!!
Ваша мета — переробити всі
справи, які запланували, і
поставити собі жирний плюс:
ви ідеальна дружина і мати.
Насправді навіть більше, ніж
просто ідеал, ви — Герой з великої літери.
Усі, хто не розуміє цінності такої напруженої праці на
благо сім’ї, нехай ідуть під три
чорти! Не звертайте на них
уваги. В тому числі і на чоловіка, який не може оцінити
кришталево чистий унітаз й
ідеальний порядок у шафі. Вищий пілотаж — це вимотати
себе так, щоб, відпрацювавши вісім годин на роботі, від-

www.volyn.com.ua

стоявши вечірню «вахту» на
кухні й уклавши дітей спати, у
вас було тільки одне бажання:
впасти замертво в ліжко.

2. ВІДЧУТТЯ ВТОМИ
ЧЕРГУЙТЕ
ЗІ СТАНОМ ЖЕРТВИ
Розвивайте й усіляко
культивуйте власну безпорадність. Регулярно скаржтеся на життя подругам,
батькам, знайомим. Адже,
правда ж, вас не цінують?
Особливо чоловік, що не
розуміє, який скарб йому дістався. Вас ніхто не любить.
І навіть коханий. Квіти дарує
рідко. Не допомагає. Не дбає.
Не захоплюється. Не прино-

“

це знайомим. Скаржтеся на
життя і чоловіка завжди і
скрізь, при будь–якій можливості.

3. ЗАНИЖУЙТЕ
СВОЮ САМООЦІНКУ
Якщо вам пощастило й
у вас низька самооцінка, то
буде набагато простіше зробити так, щоб ваш коханий
звернув увагу на іншу жінку.
Дивлячись у дзеркало, сумно
зітхайте. Ви ж розумієте, що
таку, як ви, не змінять макіяж,
гарна сукня, зачіска, масаж
або фітнес–клуб. Не мрійте, у
вас все одно не буде заміського будинку, красивої машини, каблучки з діамантом

Регулярно скаржтеся на життя
подругам, батькам, знайомим. Адже,
правда ж, вас не цінують? Особливо
чоловік, що не розуміє, який скарб йому
дістався.

сить каву в ліжко, як чоловік
Олі, і не дарує діаманти, як
чоловік Каті. Обов’язково
порівнюйте свого милого
з ідеальними чоловіками
подруг, героїнь любовних
книг і романтичних фільмів.
Складіть список претензій і
регулярно звіряйтеся з ним,
щоб не забути, який він у
вас поганий чоловік. Можете висловлювати їх вголос.
Якщо коханого немає поруч,
промовляйте його недоліки
про себе, згадуйте всі випадки, коли він вас ображав, не
дбав і т. д. Розповідайте про

і, звичайно, турботливого чоловіка, який би носив вас на
руках. Адже ви самі впевнені,
що не гідні щастя. Ваша мама
була нещасна в шлюбі, ваша
тітка вигнала чоловіка, бабуся тягла на собі всю сім’ю. І
ви вірні традиції. Не думайте
зраджувати цим сімейним
цінностям. Нічого не змінюйте. Читати книги про якусь жіночність, ходити на тренінги,
знаходити якісь сенси в житті
— все це не для вас, тільки
зайва трата грошей і часу. Нехай цим займаються інші. Все
одно у вас нічого не вийде.

Відкритість жінки — це
приворотне зілля для чоловіка, тому не думайте його
використовувати.
Приховуйте все, що відбувається
у вашому житті. Не розповідайте коханому, як вас краще любити, які подарунки
дарувати, що вам приносить радість і що турбує.
Мовчки ходіть, дуйтеся. Про
допомогу, звичайно ж, теж
не просіть. Все одно він бездушна колода, якій наплювати на ваші прохання. Тим
більше, що ви вже просили
його один раз у минулому
році винести сміття, а він
не виніс! Що з такої людини взяти? Краще махнути
на нього рукою, робити все
самій і ходити з ображеним
обличчям: хай знає, як він
вас образив.

Доля тебе
покарає
Новонароджені плакали,
репетували, а цей маленький
сповиточок тихенько схлипував,
наче розуміючи, що нікому не
потрібний. Сувора санітарка тітка
Неля, яку побоювалися пацієнтки
і молоді медсестри, розчулено
дивилася на крихітку. А потім
взяла її і рішуче попрямувала до
палати, де лежала Зоя.
— Хоч поглянь на сина! —
мовила з порога.
Зоя дивилася у вікно і навіть не
повернула голови
Ольга ЧОРНА

оля тебе покарає. Пошкодуєш, ой пошкодуєш колись. Як від такого янгола можна
відмовитися? Ну, народила без штампа
в паспорті про одруження. І що? Залишати дитину
напризволяще?
Зої було байдуже. Народжувала далеко від дому.
Ніхто не дізнається. Завтра її випишуть. Переступить
поріг лікарні й забуде про надокучливу санітарку і білий сповиток. Знову буде гарна і вільна. Пологи не
зіпсували її фігури. Швидше б вечір, ніч, ранок…
…Коли Зоя сказала Ігореві, що вагітна, він не

-Д

6. КОХАТИСЯ –
ЦЕ НЕПРИСТОЙНО
Так вважали багато років
тому. Колись навіть жіноче
задоволення називали хворобою. Продовжуйте так думати — вам це вигідно. Це
допоможе повністю закритися від близьких стосунків.
Бо любов розкриває чоловічі
почуття, так само як жіночі —
спілкування і душевні розмови. Краще, звичайно, не кохатися з чоловіком. Але якщо
вам все-таки доводиться це
робити, всіляко показуйте,
як вам байдуже. І взагалі, кохаючись, ви терпите свого
судженого, потураєте його
примхам.

7. ВПРОВАДЖУЙТЕ
ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ
Якщо ви хочете напевно
відправити чоловіка на сторону, потрібно взяти все у
свої руки. Жодного послуху
з вашого боку. Плануйте все
самі, вирішуйте самі. Адже
вся відповідальність лежить
на ваших плечах. Пам’ятайте, що в домі чоловік тільки
один, і якщо ви візьмете на
себе цю функцію, то коханий
або розслабиться і передасть
вам відповідальність, або
почне війну. І в першому, і в
другому випадку вам краще:
ви відчуєте себе справжнім
мужиком і станете поважати
себе.
Виконуйте ці рекомендації щодня — і вже через
місяць, максимум через
рік, результат гарантований: коханка забере вашого
жахливого чоловіка, який
все одно вас не влаштовує
(діставайте свій список претензій і перечитуйте).
Ура, ви вільні! Адже це
те, до чого ви прагнете?
Джерело: інтернет–
видання cluber.com.ua.

Фото YouTube.com.
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Коли Зоя сказала Ігореві, що
вагітна, він не зрадів. До
закінчення інституту залишався
ще рік.

зрадів. До закінчення інституту залишався ще рік.
Батько, який «допоміг» синові вступити до вузу, попередив: «Поки вчишся, дівок в хату не приводити
і нікому голови всерйоз не крутити». А матір узагалі
не уявляла, що її майже двометрового росту «мізинчик»-Ігорчик сподобає «якесь таке» і буде упадати
біля «того», а вона позбудеться синової уваги. Матері
подобалось, коли він супроводжував її на концерти,
до магазину, будь-куди… Любила, коли хвалили його
вроду, поставу. Хлопець завжди мав стильний одяг,
який також викликав захопливі погляди і заздрість.
…Ігор уперше побачив Зою у кав’ярні, де зазвичай «тусувалися» студенти. Кафешка розташувалася
між інститутом і кооперативним технікумом, у якому
навчалася дівчина. Вона була найвродливішою на
курсі. Залицяльники-одногрупники шансу на її прихильність не мали. Хлопці з інституту — зовсім інша
справа.
…Пару відмінили. Зоя пішла на каву. Вільних
місць не було. Стояла з горнятком гарячого напою
і тістечком посеред кав’ярні.
— Джентльмен повинен поступитися місцем
дамі, — почула поруч.
Закінчення на с. 10

Наступний номер
«Цікавої газети на вихідні»
вийде у середу, 27 червня.

