Спасибі Амфілохію
Почаївському за чудо зцілення
с. 7

Фото zbruc.eu.
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«Щоб стати справжнім професіоналом, ти маєш
принаймні півдня витрачати на свій інструмент.
Інакше буде тільки деградація».

l ЕКСКЛЮЗИВ

Ведучий «Битви екстрасенсів»:
«Зі мною завжди є мій уже
потемнілий мідний хрестик»
Фото прес-служби телеканалу СТБ.

10 років поспіль Павло Костіцин
в ефірі телеканалу СТБ знайомить
українців із незвичайними
людьми, які міряються
надприродними здібностями
перед об’єктивами телекамер.
За цей час ведучий уже 18 разів
оголошував ім’я найсильнішого
ясновидця країни. Під час
ексклюзивного інтерв’ю для
«Цікавої газети на вихідні»
Павло розповів, що екстрасенси
не перестають його дивувати

Лише українцю
Богодару
Которовичу
італійці дозволили
зіграти на скрипці
Паганіні й самі її
привезли до Києва
с. 6

»
Фото пyandex.ru.

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

Леонід ОЛІЙНИК

«ПРОСТО ТАК ПТАШКИ НЕ СІДАЮТЬ
НА ПЛЕЧІ ЛЮДЯМ І НЕ ДИВЛЯТЬСЯ
ПИЛЬНО В ОЧІ»
— Мене досі вражає те, що ясновидці допомагають людям навіть у,
здавалося б, безвихідних ситуаціях, —
говорить популярний ведучий. —
Неодноразово ми з командою ставали
свідками того, як давно забуті справи
знову переглядалися, знаходилися нові
свідки, а несправедливо засуджені виходили на волю. Екстрасенси можуть
дати відповіді на найпростіші нагальні
запитання, яких держава доволі часто
не знаходить. Результат їхньої роботи
ось уже 10 років в ефірі і продовжує дивувати не тільки мене, а й телеглядачів.
— Цього року переміг 25-літній
Каїн Крамер. Що про нього скажете?
Як оцінювали його шанси на перемогу?
— Направду, спочатку я не думав, що він виграє. На проекті було багато учасників із величезним досвідом
роботи в екстрасенсориці. А Каїн —
молодий хлопець, який практикував
менше. Проте він упевнено справлявся
з усіма завданнями і проходив із туру
в тур. Я зрозумів, що помилявся.
— Яка містична історія за всі сезони «Битви екстрасенсів» найбільше вас вразила?
— Коли мені ставлять це запитання, завжди згадую історію про жінку,
яка втратила дитину. Разом із нею ми
проводили розслідування на кладовищі. Екстрасенси підтвердили най-

«Усіх не переб’єш,
останнього
не спіймаєш!»
Таке гасло було на тачанках легендарного
батька Махна, якому сьогодні в Україні ставлять
пам’ятники, як ось цей у його рідному Гуляйполі
на Запоріжжі (на фото)
с. 4
За понад 10 років роботи з екстрасенсами Павло Костіцин не втратив віри в диво.
Р

“

Мене досі вражає те, що
ясновидці допомагають
людям навіть
у, здавалося б,
безвихідних ситуаціях.

більший страх убитої горем матері —
смерть дитини і те, що вона лежить

у труні. Цієї ж миті жінці на плече сіла
маленька пташка. Кілька секунд вони
просто переглядалися. Тоді час ніби
зупинився для всієї нашої команди.
Адже просто так пташки не сідають
на плечі людям і не дивляться пильно
в очі. І таких історій на проекті дуже
багато…

Закінчення на с. 11

»
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ЗА ВИСОКИМИ ЦІНАМИ
КУПУЄМО СЛИМАКІВ ВИНОГРАДНИХ,
НИХ,
А ТАКОЖ РОГИ ОЛЕНЯ ТА ЛОСЯ.
Запрошуємо до співпраці заготівельників
і
на вигідних умовах.
Доставка продукції за рахунок покупця.

Тел. 067 332 66 99.

»
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Віталій Козловський покаявся,
а Олег Ляшко купив…
нові труси

«Це було необдумано,
я не розумів, що роблю»
«Небо плаче
грозами», а той, хто
співає ці слова, —
«крокодилячими
сльозами?» Чи він
справді покаявся, чи
усвідомив, що…
втрачає «бабло»?

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів
Політик зекономив на «сімейних», бо придбав… футболку
Фото p-p.com.ua.

Передвиборча президентська
кампанія в Україні ще не розпочалася,
а лідер Радикальної партії вже
на повну розгорнув власну
Олег Ляшко їздить різними містами
країни та влаштовує там показове спілкування з «простим» народом. Причому все
це депутат обов’язково демонструє в соцмережах.
Днями політик з дружиною Росітою побували в Миргороді на Полтавщині на місцевому ринку. Там Олег Валерійович поповнив свою колекцію спіднього синіми
трусами за 40 гривень. Їх він купляв теж
на камеру в жіночки Віри, яка так розхвилювалася від уваги кандидата, що навіть хотіла йому подарувати свій товар. Утім Ляшко
відмовився брати труси безкоштовно і заплатив гроші.
У всій історії найцікавіше те, що миргородським базаром депутат розгулював
у поло від британського бренду Burberry.
Такі футболки, як зазначає «Українська
правда.ТаблоID», у середньому коштують
200 фунтів, тобто приблизно 6 тисяч гриЖурналістів зацікавили не стільки «трухани» за 40 гривень, як його фірмова теніска.
вень.

l ПРЯМА МОВА
Віктор ЮЩЕНКО,

То голова СБУ «відшив» російських
пранкерів*?
Російські ЗМІ поширили
інформацію, що пародист Вован
зателефонував до Василя Грицака,
представився журналістом Аркадієм
Бабченком та попросив про допомогу,
бо його побили в київському пабі
через те, що він дивився матч
Росія — Іспанія
«Так, голові СБУ повідомила особа, яка
назвала себе Аркадієм Бабченком. Голова, розуміючи, що справді може бути така
ситуація, надав певні поради і вжив певні
заходи», — розповів керівник апарату голови СБУ генерал Ігор Гуськов.
«Але оприлюднена не вся розмова…
Найцікавіше було наприкінці, коли очільник СБУ тричі назвав людину іншим ім’ям,
яке не стосується Бабченка, і зазначив:
«А ви хто, ви ж не справжній Бабченко?!»

Після цього особа просто замовкла», — додав пан Гуськов, наголосивши, що, на відміну від голови ФСБ, Василь Грицак спілкується з представниками ЗМІ, громадськими
активістами і надає свій номер людям, яким
довіряє: «От хто саме з них поділився…».
Ігор Гуськов також припустив, що цей
розіграш є спробою відповіді на пранк «спікера» сайту «Миротворець» Євгенія Вольнова, котрий нещодавно зателефонував
до поліції російського Ростова й заявив, що
на вулицях міста футбольні фанати скандують нецензурну кричалку про Володимира
Путіна.
*Пранкери — люди, які займаються
телефонним хуліганством: представляючись іншою особою, змушують свою
«жертву» до яскравої реакції. Часто спілкування в рамках розіграшу записують
і надалі поширюють в інтернеті.

Тепер каструля українського борщу
дорожча за 100 гривень
Фото google.com.

За рік ціна нашої традиційної першої
страви зросла на 30 відсотків, або
на 23,4 гривні
Про це повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, який знову
«потішив»: «Починаючи з вересня, варто
очікувати подорожчання овочів — особливо картоплі й томатів, але не такого сильного, як було в минулому році. Зокрема, у вересні-грудні борщовий набір подорожчає
на 10%».
Нагадаємо, що український борщ, при-

Фото 24tv.ua.
Співак Віталій Козловський (на фото) завдяки інтерв’ю в прокремлівській
газеті «Комсомольськая правда в Украине» прийшов
із повинною до своїх слухачів у зв’язку з тим, що виступав 9 Травня в Москві. Як кажуть, не пройшло
і два місяці…
«…Я настільки був зосереджений на своїй роботі, піснях, музиці, гастролях, кліпах, що іноді поверхово і вузько дивився на глобальну політичну
обстановку. Думаю, ця вся ситуація мені була потрібна, щоб у всьому розібратися і зрозуміти. Усвідомити, що артист — це не просто співак або актор, особа, яка стоїть осторонь глобальних подій у державі.
Це передовсім свідомий громадянин своєї країни
і приклад для своїх шанувальників», — заявив Козловський. Мовляв, тривалий час не давав коментарів, бо треба було все обміркувати (тим часом через
«ватний» виступ перед москвичами бойкотувалися
і скасовувалися один за одним його концерти в нашій країні).
«І зараз я чітко для себе розумію: я — українець,
артист, який у своїй державі співає вже 15 років.
Не хочу тепер нікого переконувати, що я патріот
і дуже люблю свою країну. Доведу це вчинками. Цей
концерт був необдуманий, я до кінця не розумів, що
роблю… Концерти в Росії, яка є країною-агресором,
відтепер для мене неприпустимі», — запевнив він.
Ми, звісно, повірили. І розчулені до сліз. Таку
людину критикували, хотіли позбавити звання
заслуженого артиста України! Концерти ігнорували, останньої копійки позбавляли. Ах, які ж ми…
Не те, що патріот Віталій Козловський. Каємось.

готовлений у листопаді 2017 року, коштував 81 гривню.

третій Президент
України (2005–2010),
про розставлені
по всій країні бігборди
із зображенням Юлії
Тимошенко:

«

Де беруться десятки мільйонів гривень на рекламу
в опозиційного кандидата під час економічного
падіння та воєнної агресії
проти України? У людини,
в якої немає ні квартири, ні шматочка землі,
ні машини. Бомж. Хіба
це не питання чеснот?
Кандидат у президенти
не має ні кола ні двора.
І запевняє, що він дасть
відповідь нації: як облаштувати майбутнє. Та облаштуй
спочатку своє
майбутнє!

»

Фото umoloda.kiev.ua.

8-річний бельгієць
навчатиметься
в… університеті
Лоран Сімонс (на світлині) за півтора року
закінчив середню школу
Хлопчик каже, що улюблений предмет —
це математика, яка, за його словами, охоплює величезну сферу — статистику, геометрію, алгебру.
Лоран має намір вступити до університету
після літніх канікул. Його батько сподівається, що
це буде бельгійський або голландський виш (мати
хлопчика — голландка, батько — бельгієць), але
хлопчик отримує пропозиції від університетів
з усього світу.
Поки невідомо, що саме вивчатиме у виші їхній
син, але рідні сподіваються, що це буде математика
або фізика.
За словами батьків, Лоран у ранньому дитинстві
не любив грати з іншими дітьми і не особливо цікавився іграшками. У вільний час хлопчик вирішує
математичні завдання та читає книги з медицини.
Раніше мріяв бути хірургом або астронавтом, але
зараз думає, чи не зайнятися комп’ютерними науками. «Якщо він вирішить завтра стати теслею, для нас
це не проблема, аби він був щасливий», — кажуть
його батьки.
Тим
часом
болючі
роздуми,
чому
аж 100 000 українських випускників не змогли
справитися із завданнями ЗНО-2018, читайте
на 5-й сторінці.
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l ЗОЛОТІ СЛОВА

l ЗНАЙ НАШИХ!

Кожна 12-та пляшка
яблучного соку у США —
з українських фруктів!
Фото uk.wikipedia.org.

І поставляє американцям цей життєдайний напій хлопець
із села Братковичі на Львівщині Тарас Барщовський. Його
група компаній T. B. Fruit, більш відома за торговою маркою
Galicia, за короткий період примудрилась стати одним
із лідерів виробництва концентрованих соків в Європі!
Фото Олександра ЛАСКІНА (forbes.net.ua).

…Як і всі сільські дітлахи,
Тарас Барщовський
у дитинстві пас худобу, як
і багато українців, свого часу
човникував у Польщу. Але
яким чином йому вдалося
стати таким потужним
бізнесменом? Про це
він розповів в інтерв’ю
«Економічній правді»

Таким часто зображують Ходжу Насреддіна.

Ідеальна дружина
Мулла Насреддін сидів у своїй чайній крамничці, коли до
нього завітав сусід, аби порозмовляти. «Мулло, я збираюся
одружитися, — сказав він, — тому дуже хвилююся. А ти ніколи
не думав про це?»

Ярослав ЗАБЛОЦЬКИЙ,
автор проекту «Як я став…»

«НАЙВАЖЛИВІШЕ У БІЗНЕСІ –
ЦЕ ЛЮДИ»
— Тарасе, ви більше підприємець, бізнесмен чи господар?
— Вважаю себе підприємцем,
відповідальним за тих, хто у мене
працює. З тією відповідальністю
я живу завжди, з тим встаю і лягаю. На початках своєї діяльності
думав, що найважливіше — це
кредит у банку, інвестиції, машини, а от уже років 5 – 6 вважаю,
що найважливіше — це люди. Так,
насправді, люди, команда — це
надважливо. Хоча вони можуть як
все зробити, так і все знищити.
Підприємництво в моєму житті почалося з поїздок до Польщі у
1992 році. В 1995–му відкрив маленький продуктовий магазин на
24 квадратні метри в Городку Львівської області. В тій крамниці працювали моя сестра і дружина, а я возив
польський товар. У нас був великий
асортимент м’ясного і, що найважливіше, завжди свіжий хліб, який
я привозив з першого хлібозаводу.
Було приємно, що люди приходять
до тебе, стоять у черзі, бо знають, що
саме тут хліб завжди свіжий.
— Ваш досвід у Польщі дав
можливість побачити, що потребує ринок?
— Так, я розумів: те, що є
у Польщі, через 5—7 років буде
тут, тому я багато привозив звідти. Не тільки товари, а й ідеї. У
1999-му я познайомився з німцем
Конрадом Янке, який на той час
був найбільшим у світі переробником яблук, займаючи десь 30–40%
світового ринку.
Я поставляв товар на їхній завод у Чернівцях. Але мені було того
мало, хотілося самому виробляти
і перевозити. Тож я попросився
на зустріч із власником, 60-літнім Конрадом Янке. То був лютий
2003 року, пам’ятаю як сьогодні:
стою перед тим офісом, ноги трусяться, і тут мене запрошують на
сніданок. Я приходжу, і власник
каже: «Сідай, будеш яєчню?» Ми
поговорили, і вже восени 2003-го
він мені дав у кредит обладнання
1960-х років. Воно було старе, але
ми переробили на ньому перші
800 тонн яблук.
— Чому саме Тарасу Барщов-

Бруно ФЕРРЕРО,
італійський католицький священик–монах,
письменник, оповідання з його книги «365 коротких
історій для душі» (видавництво «Свічадо»)

Мулла відповів: «Звісно, думав. Коли я був молодий, то дуже хотів
оженитися. Та я мріяв про ідеальну дружину. Для того, щоб її знайти,
вирушив у подорож. Спершу подався до Дамаска. Там знайшов чарівну жінку, привабливу, люб’язну й одухотворену, але вона зовсім
не орієнтувалася у справах цього світу. Я знову рушив у дорогу і прийшов до Ісфахана. Там зустрів таку, яка була одухотворена, світська
і дуже гарна, але ми не змогли порозумітися. Нарешті я опинився аж
у Каїрі і після тривалих пошуків знайшов те, що хотів. Вона була глибока духовно, прекрасна у всіх розуміннях, уміла дати собі раду у світі, як і жити тим, що переходить людський вимір. Я знав, що зустрів
досконалу дружину».
Коли він скінчив, приятель поставив йому запитання: «Мулло,
скажи, чому ти з нею не одружився?»
«Ох, на жаль! — відповів Насреддін, похитуючи головою. — Вона
також шукала ідеального чоловіка».

***
Як пише журнал «Forbes Україна», Тарас Барщовський вичавив
із конкурентів усі соки.

ському вдалося? Всі ж мають доступ до яблук, малини та чорниці, чому ви зробили, а вони — ні?
— Напевно, тому що я все життя шліфував вузьку спеціалізацію.
Треба йти вперед, бути впертим,
звужувати фокус, не розпорошуватися на інші напрямки бізнесу.

“

Українці навіть не
здогадуються, що
нашу продукцію
споживають японці,
німці та американці.

— Багатьох українців дивує,
як ви з такого невеличкого містечка експортуєте у таку кількість країн — 38?
— 98% нашої продукції — це
експорт. В Україні ми дуже мало
продаємо. Працюємо із сільським
населенням, яке збирає ягоди
та фрукти і здає нам. Потім цю
сировину переробляємо на згущений сік-концентрат чи пюре
і відправляємо далі. Українці навіть не здогадуються, що нашу
продукцію споживають японці,
німці та американці. У 2014 році

ми були найбільшими експортерами яблучного концентрованого
соку в Америку — тоді кожна 12-та
пляшка яблучного соку в США була
зроблена з українських яблук.
— Як ви завойовували світ?
— Ніяких секретів немає.
В України — величезне майбутнє,
величезний потенціал в переробці саме ягід, фруктів та овочів,
але про це в нас дуже мало говорять. Багато розмов ведеться про
зернові, а я наразі хочу розвинути фруктовий ринок і сприяти
розвитку села в цьому сегменті.
Зернові — це дуже добре, але частково саме через них українське
село помирає — 10 тисяч гектарів
ланів обробляє 5–10 людей, а 1000
гектарів садів — 3–4 тисячі людей.
Від того собівартість продукції дорожчає.
Наприклад, ми зараз працюємо за програмою, яка сприяє тому,
щоб одна родина, маючи 2 гектари
землі, вирощувала там сировину
для соків. Із зерна за рік вона заробить лише 300–500 доларів, але
якщо посадити там сади чи малину,
із 2 гектарів можна отримати 20 тисяч євро.
Закінчення на с. 5

Один чоловік хотів, аби комп’ютер знайшов йому досконалу
пару: «Шукаю тендітну вродливу дівчину, яка б займалася водними
видами спорту і любила перебувати у колективі».
Комп’ютер видав відповідь: «Одружися з пінгвіном».

***
Любити — означає прийняти «іншого» з його способом життя,
з його інакшістю, з його вадами, а не подобизну наших снів. Досконалий чоловік — це не той, котрий хоче мати ідеальну дружину.

НАША ДОВІДКА
Ходжа НАСРЕДДІН (з арабської — мандрівний захисник віри)
— персонаж фольклору народів Середземномор’я, Близького
Сходу і Великого Степу, жартівник і дотепник, герой тисяч
анекдотів. Як зазначає Вікіпедія, в українському фольклорі
йому певною мірою за роллю відповідають дурний Іван, мудрий
Гуцул, козак Мамай.
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l КОЛЕСО ІСТОРІЇ
Фото eurooppalaisuus.wordpress.com.

Нестор Махно — кумир усіх анархістів світу.

Фото lenta.ru.

І у фільмі «Невловимі месники» ніяк було без тачанки.

«Усіх не переб’єш, останнього
не спіймаєш!»
Фото zabytki.in.ua.

Таке гасло було на тачанках легендарного батька Махна
Василь УЛІЦЬКИЙ

ойова підвода на ресорах,
обладнана зброєю, стала геніальним винаходом Нестора
Івановича Махна. Вона забезпечувала неабияку мобільність війську
головного анархіста України та світу. Це було дуже важливо для Махна, загони якого часто потрапляли
у повне оточення і діяли в тилу
ворога. Його піхота чисельністю
до 35 тисяч осіб при 50 гарматах
та 500 кулеметах могла пересуватись на тачанках утричі швидше, ніж
тодішня кавалерія! На заводі у Єлисаветграді (теперішній Кропивницький. — Ред.) Махно замовив кілька
сотень таких «бойових машин».
Але це не єдина причина, чому
і через 100 років про розбишаку
з Гуляйполя знімають кіно і пишуть
пісні. Є багато інших міфів, правди
і навіть містики, завдяки яким він
міцно тримається у народній пам’яті. Про деякі з них розповімо сьогодні.
1. Донька Нестора Махна від
третьої дружини Олена розповідала, що коли священик хрестив
її батька, то на ньому загорілась
ряса. «Це дитятко, коли виросте,
по землі вогнем пройдеться», —
сказав тоді батюшка. Проте очевидці стверджують, що висловився
священнослужитель дещо різкіше:
«Я похрестив розбійника, яких світ
не бачив!» І був недалекий від істини. У зовсім юному віці Нестор організував «Союз вільних хліборобів»
і займався експропріацією (грабежами) нібито на користь революції. Як наслідок — смертний вирок,
який замінили на 20 років каторги.
Тож із 1911-го по1917 рік він провів
у Бутирській в’язниці в Москві.
2. Коли з початком революції
повернувся у рідне Гуляйполе (тепер — Запорізька область), то став
головою селянської спілки. Зібрав
усіх великих землевласників і по-
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Пам’ятник бойовій підводі в Гуляйполі.

“

У нього був оберіг у формі розп’яття. Він ставав
чорним та липким, коли на Махна чекала небезпека.
І знову світлів, коли приймалось правильне рішення,
яке давало змогу уникнути біди.

просив у них документи на землю.
Взяв і… спалив їх. А землю поділив
між усіма, включаючи поміщиків,
але обробляти її вони повинні були
самостійно. Хто не хотів, у тих її забирали на користь комуни. Але таких майже не було.
3. Не виключено, що Нестор
Махно мав екстрасенсорні здібності, був таким собі козаком-характерником. Попри свій невеликий
зріст — 1 м 59 см — уміло керував
людьми. Кажуть, мало хто міг витримати його погляд з-під лоба. Отаман
якимось чином міг ввести своїх
бійців у стан ейфорії, схожої на сп’яніння, і вивідати будь-яку таємницю
у полонених.
А от те, що кулі не брали його, —
неправда. Махно мав 12 різаних
та кульових поранень. Але жодне
з них не було смертельним, рани
швидко загоювались. Часто «бать-

ко» особисто вів військо в атаку. Під
ним загинуло безліч коней, а от сам
він залишився живим. І це справді
дивовижно. Донька ватажка згадувала: «У батька був оберіг у формі
розп’яття. Він ставав чорним та липким, коли на нього чекала небезпека. І знову світлів, коли приймалось
правильне рішення, яке давало
змогу уникнути біди».
4. У різні часи армія Махна контролювала різні території південно-східної України. Він поперемінно
укладав угоди і воював фактично
з усіма — петлюрівцями, «червоними», «білими», іншими отаманами.
Причому діяв, м’яко кажучи, за законами воєнного часу. Наприклад,
начальник штабу його «Революційної повстанської армії України»
Віктор Білаш згадував, як махновці
живцем спалили у топці паровоза священика за наказом самого
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«батька». Провина священнослужителя була лише в тому, що він «агітував повстанців припинити війну
з німцями (союзниками гетьмана
Скоропадського. — Ред.) в ім’я Бога
і гуманності».
5. Попри те, що Нестора Махна часто сприймають як розбишаку без роду-племені, це не так. Він
чітко ідентифікував себе як українець, і його рух відстоював право
українців на свою ідентичність.
Після московської в’язниці якийсь
час Нестор Іванович розмовляв
російською мовою. Але скоро повернувся до рідної. Хоча не наважувався писати нею через малограмотність (закінчив лише кілька
початкових класів. — Ред.). Ось що
писав Махно у своїх мемуарах, які
вийшли у Європі: «Про одне лиш
доводиться жаліти мені, випускаючи цей нарис у світ, — що він виходить не в Україні і не українською
мовою. Культурно мій народ крок
за кроком іде до повного визначення своєї індивідуальної самобутності, і це було б важливо. Але
в тому, що я не можу видати своїх
записок рідною мовою, провина
не моя, а тих умов, в яких знаходжусь»… У листах до президента
Чехословаччини Томаша Масарика
з проханням надати притулок Нестор Махно порівнював чеський
та український народи, які мали
схожі долі, — страждали від поневолення, тільки чехам вдалось здобути волю, а українцям — ні.
6. Є легенда, що у махновській
республіці друкували свої гроші. Ні,
не було сенсу витрачатись на папір,
коли навколо гуляло і так багато різноманітних купюр. Махновці просто
робили ручні наддруківки на інших
грошах. А між собою розраховувались золотими монетами.
7. Про «скарби Полуботка»
чули всі. А є ще «скарби Махна». Ну, не зовсім його… Словом,
ще один відомий український отаман-«противсіх» — Григор’єв (прототип пана-отамана Гриціяна Таврічеського з радянського фільму
«Весілля в Малинівці». — Ред.) — ні-
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бито пограбував в Одесі банк і виніс звідти понад сотню кілограмів
золота та срібла. На його обоз налетіли махновці. Один з їхніх командирів — Федір Каретников — потім
стверджував, що добро зарите в одному з курганів поблизу Нікополя.
От тільки той курган у 1950-х роках
пішов під воду Каховського водосховища…
8. В армії Махна на озброєнні
були трофейні аероплани. Зокрема,
сім літаків махновці захопили у Катеринославі (теперішній Дніпро. —
Ред.), коли вели бої з військами УНР.
Кажуть, що «батько» навіть мав свій
персональний літальний апарат. Чи
так це, стверджувати не беремось,
а ось те, що літаки Нестора Махна
бомбили Маріуполь під час його
штурму, — історичний факт. Маріуполь, до речі, взяли.
9. Нестор Махно не сприймав
ні Української Народної Республіки,
ні уряду гетьмана Скоропадського.
Громив і більшовиків з їхньою диктатурою. Проте став-таки для останніх «корисним бандитом» — уклав
з ними договір і допоміг не пустити
армію Денікіна у Москву, а також
посприяв розгрому Врангеля. Саме
підрозділи Махна першими прорвались через Перекоп у зайнятий
військами Врангеля Крим. Російські
більшовики відплатили отаману
своєму стилі — коли він став не потрібним, оголосили бандитом і стали розправлятися з його загонами.
Махно із невеликою групою бійців
зумів прорватись до Румунії. Доживав у бідності спочатку в Польщі,
а потім у Франції. Помер 6 липня
1934 року у віці 45 літ.
10. Анархіст Нестор Іванович
Махно мріяв про владу громад,
якими керуватимуть безпартійні
ради і над якими не тяжітиме ніякий уряд. Коли люди вирішують
свої місцеві проблеми і живуть
із власної землі. Певно, у наш час
він був би прихильником децентралізації. Але зараз влада переходить до громад під парасолькою
Української держави, а тоді Махно хотів поставити воза поперед
коня, виступав проти київських
урядів. За що і поплатився. Бо коли
в Україні отамани ідуть проти гетьманів, то завжди приходить хтось
із Москви та знищує і тих, і інших.
І морить потім мільйони голодом,
і розстрілює, і русифікує…
Цей сценарій Кремль намагається проштовхнути й зараз,
під’юджуючи різних наших отаманів та отаманчиків. Але може
хоч тепер українці згадають про
уроки, які дає їм історія і на які
таке багате життя «батька Махна»?

До речі
l У Старобільську Луганської
області та Гуляйполі Запорізької
Нестору Махну поставили
пам’ятники, у Дніпрі — пам’ятну
дошку на фасаді готелю «Асторія»,
де був штаб «батька».
l 25 жовтня 2013 року
Національний банк України
випустив пам’ятну двогривневу
монету із зображенням Нестора
Махна.

Друк офсетний. Обсяг – 4 друковані аркуші
Передплатний індекс: 60307
Реєстраційний номер
КВ № 22953-12853Р 06.10.2017 р.

Віддруковано: Поліграфічне видавництво
«А-Прінт» ТОВ «Дім», м. Тернопіль.
Тел.: (0352)52-27-37, (067) 352-18-51,
сайт www.a-print.com.ua
Тираж 15000

Замовлення №963

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

Газета НА ВИХІДНІ»

l ЗНАЙ НАШИХ!
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l Я ТАК ДУМАЮ!

«Сьогодні цапи-відбувайли —
випускники. А після відпустки
будуть учителі?»
Роздуми з приводу того, чому 100 тисяч
абітурієнтів не пройшли ЗНО-2018

Що це «Made in Ukraine» знають вже і за океаном.

Кожна 12-та пляшка
яблучного соку у США —
з українських фруктів!
Фото pressreader.com.

Закінчення. Початок на с. 3
Ярослав ЗАБЛОЦЬКИЙ,
автор проекту «Як я став…»

«ЇХАТИ ЗА КОРДОН
НЕ ВАРТО — У НАС ЧУДОВІ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
— Що б ви сьогодні сказали
українцям про те, як ведеться
бізнес у Польщі? Чи треба туди
їхати?
— Я вам розкажу коротку історію. Десь 4—5 років тому я поїхав
зі своїми дітьми до мосту біля гори
Губалувка, де в 1992-му продавав
сірники і насипний перець. Тож
став на тому місці і кажу: «Діти,
я тут продавав різні речі. Пам’ятаю, як ішов по снігу і думав, як
доросту до того, щоб просто приїхати сюди та витратити гроші, а не
заробити». Зараз, коли в Польщі
у мене працює понад 1000 людей
— поляків та українців, я це дуже
часто згадую. Труднощів там із
державними структурами немає
— у мене два підприємства, і я навіть не знаю, до якого податкового органу вони належать, там усе
просто.
Я переконаний, що Україна
в будь-якому сегменті має дуже
багато перспектив розвитку —
у сільському господарстві, переробці, інших напрямах. Упевнений,
що тут усе буде інакше, краще, а ті,
хто вагається, хай «беруть лопату
в руки і копають» — і вони знайдуть своє. Їхати за кордон не варто.
— Ви колись сказали, що не
бачите свою компанію як сімейну або як акціонерне товариство. Чи хотіли б, щоб діти продовжили ваш бізнес?
— Я б дуже хотів, але якщо син
та донька не зможуть управляти
компанією та осягнути ці процеси,
то я найму чужу людину. В мене робота та родина йдуть нарізно.
Коли діти закінчували школу,
я думав, куди на навчання їх відправити — до Австрії чи Лондона,
і вирішив віддати їх до Львова…
Вважаю, що теорії, яку вони отримали тут, їм вистачить, а ось практика, яку дам я, зробить із них
добрих менеджерів. І при цьому
вони не втратять духу Львова, духу
України, як всі ті, хто виїжджає
у 16 років.

«А у нас — живий і смачнющий Apple!»

“

Якщо відразу
все добре, потім
будуть проблеми.

Я об’їздив весь світ, багато де
був — в Америці, Японії, Європі,
та щиро кажу — кращого за Львів
місця для проживання немає. Я не
можу бути переконаним на 100%,
але на 90% упевнений, що мої діти
залишаться тут. Я чую це від них
— їм тут добре. Вони їздили і до
Австрії на навчання під час літніх
канікул, але, повертаючись, Іринка
завжди казала, що дома найкраще.

«У МЕНЕ НІКОЛИ
НЕ ВИХОДИЛО ВІДРАЗУ,
А ПОТІМ ЗРОЗУМІВ:
НЕ МОЖЕШ ПІДНЯТИСЯ
НА ГОРУ – ОБІЙДИ ЇЇ»
— Чи варто людині спробувати стати підприємцем, якщо
вона вагається? Чи все-таки,
коли здається, що то не твоє, то
й не треба цим займатися?
— Однозначно попробувати
варто, треба це відчути. Ніколи не

можна робити крок назад — маєш
бути впертим та наполегливим.
— Якщо перший раз не
вийшло, це не означає, що ти не
створений для бізнесу?
— У мене ніколи не виходило відразу, я завжди після цього
казав, що то нормально — якщо
відразу все добре, потім будуть
проблеми.
— Які поради українським
підприємцям ви б дали?
— Не здаватися. Якщо ти не можеш піднятися на гору — обійди її.
Але завжди йди. Рубай цю скалу, будь упевнений у собі — і все
вдасться. Кожен, хто дотримується
цього правила, досягає мети.

ДЛЯ ДОВІДКИ
l Зараз компанія T. B. Fruit володіє 8 сучасними заводами: 5
— в Україні, 2 — у Польщі, 1 —
у Молдові. Вони виробляють
соковий концентрат, пюре,
арому, заморожені фрукти
та овочі.
l Компанія розвиває власні
яблуневі та ягідні сади на
площі 3500 га.

Ігор ЛІКАРЧУК,
екс-керівник
Українського
центру оцінювання
якості освіти,
в. о. директора Навчальнометодичного центру забезпечення
якості освіти

реса порахувала, що вкупі 100 тисяч абітурієнтів
цьогоріч не пройшли Зовнішнє незалежне оцінювання.
Правильніше, мабуть, буде сказати, що маємо 100 тисяч випадків,
коли абітурієнти не змогли здолати поріг «склав/не склав». При
тому, що з ряду предметів цей поріг був визначений на рівні проценту вгадування. Це страшенно
прикро і страшенно погано.
Але ще більш прикрим,
на мою думку, є те, що винуватими
в цій ганебній ситуації організатори ЗНО призначили абітурієнтів.
Я далекий від того, щоб стверджувати про їхню святість і непорочність. Але чи винуваті в тому лише
абітурієнти?
Зокрема, у тому, що рівень
організації освітнього процесу у величезній кількості шкіл
та ПТНЗ є ганебно низьким? Чи
в тому, що батьки багатьох із них
не можуть найняти для своїх дітей
репетиторів? Чи винуваті абітурієнти із сіл, що в багатьох випадках
там репетиторів взагалі знайти
не можна, або ж такими виступають ті самі вчителі, котрі мали б
навчати на уроці?
Чи винуваті вони в тому, що
далеко не в кожному населеному пункті навіть обласного рівня
є можливість обрати профільний
заклад? Але, незважаючи на це,
випускники ліцеїв філологічного чи математичного профілів
і шкіл, які працюють за типовим
навчальним планом, отримали
тести однакового рівня складності.
А чи винуваті абітурієнти
і в тому, що деякі з них вимушені були добиратися до пунктів
тестування 3–4 години, і що психологічно та фізіологічно скла-
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ПРОДАЮТЬСЯ
ПРИМІЩЕННЯ
ковбасного
та забійних
цехів
у м. КаміньКаширський.
Тел.
0972907494.

К
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дання ними тестів після таких
подорожей було іншим, ніж для
тих, у кого ця дорога зайняла 20–
30 хвилин?
І чи винуваті абітурієнти
в тому, що у більшості аудиторій
через менеджерську невправність організаторів ЗНО аудіювання з іноземної мови перетворилося на посміховище, а існуюча
процедура апеляції навіть позбавила їх можливості це посміховище оскаржити?

“

Чи винуваті
абітурієнти
із сіл, що в багатьох
випадках там
репетиторів взагалі
знайти не можна,
або ж такими
виступають ті
самі вчителі, котрі
мали б навчати
на уроці?

Мені жаль, що над цими та подібними питаннями організатори
ЗНО не хочуть серйозно задумуватися. Натомість — знайшли
цапів-відбувайлів.
Сьогодні —
це абітурієнти; а завтра, повернувшись із відпустки, такими
стануть вчителі шкіл. Бо місцеве
чиновництво через власну непрофесійність та, вибачте, недоумкуватість, почне за результатами ЗНО оцінювати якість роботи
кожної школи, складати рейтинги,
оголошувати стягнення й роздавати нагороди.

Хоч насправді оцінювати якість освітньої діяльності лише за результатами
ЗНО — це настільки ж безглуздо, як і оцінювати роботу лікарні за середньою температурою хворих. Та ще й
коли термометри працюють
з великими погрішностями…
А

М

А

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ!
Офіційне працевлаштування,
гідна заробітна плата, премії, безкоштовне житло. Всім, хто подасть
документи з 5 до 10 липня — знижка на послуги з працевлаштування
50%! Є інші вакансії.
Ліцензія № 911 від 30.05.2017 р.
Мінсоцполітики України.
Тел.: 050–140–55–47,
050–183–20–90, 098–724–44–98,
068–539–06–70.

ПРОДАЄТЬСЯ С/Г ТЕХНІКА: трактор
К-701; дискова борона; навантажувач «Карпатець-екскаватор»; сівалка «Джондір-7,2 м».
Ціна договірна.
Тел. 0673329477.
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l СВІТОВЕ ІМ’Я

Лише українцю Богодарові Которовичу
італійці дозволили зіграти на скрипці
Паганіні й самі її привезли до Києва

Фото zbruc.eu.

На Волині переселенців із-за Бугу здавна називають
забужанами. Очевидно, говорили так і про родину
Которовичів. Бо ж мусила залишати нажите у Грубешові, що
на Холмщині, і їхати сюди. Найменший на той час — 4-літній
Богодар. Хлопчик, якого знатиме увесь світ!
Оксана КОВАЛЕНКО

ІМ’Я КОТОРОВИЧІВ ОСЕЛИЛАСЯ
ПОБЛИЗУ ЛУЦЬКА, У СЕЛІ ЖАБКА,
1945-ГО (у рамках операції «Вісла» її
депортували разом із тисячами українців).
Люди дивувалися, яке чудне ім’я має малий
переселенець. А причина проста: він був
дуже довгожданим (через хвороби мама народила його аж у 31-річному віці, тож сприйняла це як диво, як Божий дар). Це було 3 липня 1941-го. Через 9 літ народила ще сина
Олега. Померла, коли Богодару було лише
13. Хлопцями займався батько Антон, котрий
мав за плечима одну з найкращих у Європі
Празьку музичну школу, організовував хори,
а потім здобув ще й освіту інженера.

С

Коли в маестро заніміли пальці,
він відклав скрипку і став диригентом.

“

ЦЕРКВІ В ПРИЛУЦЬКОМУ КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ДІД КОТОРОВИЧА
ІВАН ПЕРЕДАВ ІКОНОСТАС, ПРИВЕЗЕНИЙ ІЗ ХОЛМСЬКОГО СЕЛА ГОСТИННЕ.
Сам він як отець Іоанн до кінця днів служив
у храмі Гіркої Полонки Луцького району.
Не так давно сюди навідувалася його правнучка, дочка скрипаля і відома скрипалька
Мирослава Которович.
МУЗИЧНИЙ ДАР У МАЙБУТНЬОГО
МАЕСТРО ВИЯВИЛА В ДИТСАДКУ КОМІСІЯ, ЯКА ВІДБИРАЛА ТАЛАНОВИТИХ
ДІТЕЙ. Згодом батько Которовича переїхав
до Львова. Працював в Оперному театрі,
співав у хорі — отож, старший син із братом
зростали в атмосфері музики.
Після музшколи Богодар вступив
до Львівської консерваторії, але закінчив
Московську: на музичному конкурсі у столиці СРСР знаменитий викладач Юрій Янкелевич, світило радянської скрипкової
школи, особисто запросив обдарованого
хлопця навчатися в нього. Фото цього педагога Богодар Которович потім усе життя
носив у скрипковому футлярі.
ВІН УСТИГАВ ДИРИГУВАТИ НАЦІОНАЛЬНИМ СИМФОНІЧНИМ ОРКЕСТРОМ
І ВИКЛАДАТИ В СІДНЕЙСЬКІЙ КОНСЕРВАТОРІЇ. І навіть заснував у Харкові міжнародний конкурс юних скрипалів. Опікувався
кафедрою скрипки Національної музичної
академії імені П. І. Чайковського. Говорив:
«Якщо не можеш віддати скрипці півдня,
то нема чого за неї і братися. Я в навчанні —
ворог дресирування… Вважаю, що треба
якомога більше підтримувати індивідуальність учня своїм прикладом, прищеплювати
фанатичну любов до музики. Інакше стати
музикантом неможливо» (сам маестро був
постійним членом журі найвідоміших міжнародних конкурсів у Мюнхені, Генуї, Москві, Оденсе, Лондоні). Мав звання народного артиста УРСР, був лауреатом премій імені
Шевченка та Вернадського.
БОГДАН АНТОНОВИЧ — ОДИН ІЗ ЗАСНОВНИКІВ СУЧАСНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СКРИПКОВОЇ ШКОЛИ. Перший узявся виконувати твори українських композиторів
Євгена Станковича, Левка Колодуба, Мирослава Скорика… Випускники його класу

Знана скрипалька Мирослава Которович: «Я завжди відчувала, що тато особливий».

вражають публіку в Італії, Данії, Англії, Хорватії, Новій Зеландії. А камерний оркестр
«Київські солісти», його творіння, — серед
провідних в Україні. У списку обдарованих
учнів — і донька Мирослава. 2013-го вона
створила власний проект — камерний ансамбль «Артехатта», що об’єднав молоді таланти.
УКРАЇНЕЦЬ КОТОРОВИЧ — ЄДИНИЙ
У СВІТІ СКРИПАЛЬ-НЕІТАЛІЄЦЬ, ЯКИЙ
ДВІЧІ ГРАВ НА СЛАВЕТНІЙ СКРИПЦІ НІКОЛО ПАГАНІНІ ЗА МЕЖАМИ ІТАЛІЇ. То був
вияв надзвичайної шанобливості з боку цієї
країни. Інструмент вартістю 4,5 млн доларів
спеціально для нього привезли до Києва
з італійської Генуї (у 30 літ Богодар завоював
у цьому місті гран-прі конкурсу імені Паганіні, через 20 років сам був у журі). 1999-го
Богодар Антонович зіграв два бенефісні
аншлагові концерти на цій скрипці-легенді
в приміщенні Національної опери України.
Її доставили мер Генуї та музейний хранитель. Которович трепетав: «Кожен скрипаль
мріє про таку честь… Щасливчиків, які тримали її в руках упродовж 300 років, можна
перелічити на пальцях!»
ПІСЛЯ ГРИ НА СКРИПЦІ-ЛЕГЕНДІ
В НЬОГО ЗАНІМІЛО ДВА ПАЛЬЦІ. Лікування не допомагало. Маестро зосередив-

ся на диригуванні. Його донька згадує: «Ми
планували роботу з театром «Дах»… Богодар Которович завжди наголошував, що
зараз триває ера синтетичних мистецтв.
Пригадати хоча б потужний проект — постановку реквієму Бріттена в Національній опері — з солістами, хором, двома оркестрами
і балетом. Це була його ідея».

Богодар Антонович завжди
говорив про українців:
«Сміливі ті, що поїхали,
але ще сміливіші ті,
що залишилися».

СЛАВЕТНИЙ МУЗИКАНТ ВИХОВАВ
150 СКРИПАЛІВ. Повторював таку фразу: «Всім подобатися неможливо. Потрібно
мати своє обличчя, і в тебе завжди буде свій
слухач».
Друга дружина Которовича, піаністка Євгенія Басалаєва, розповіла, що її чоловік провів за гроші, зароблені за кордоном, чимало
музичних конкурсів і фестивалів. Міг мешкати в Австралії, Англії, але завше повертався
в Україну. Говорив: «Сміливі ті, що поїхали,
але ще сміливіші ті, що залишилися».
3 липня 2009 року йому виповнилося 68,
а наступного дня він раптово помер від серцевого нападу. Близькі згадують, як колись
він сказав про померлого колегу: «Чому ви
сумуєте? Можливо, Там йому ліпше. І він чує
музику…».
У статті використано
фото і матеріали сайтів:
holm-kyiv.org.ua, mbfs.com.uа, volynnews.
com, fakty.ua, esu.com.ua,
umoloda.kiev.ua, life.pravda.com.ua.
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l РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ
Фото liktravy.ua.

Спасибі Амфілохію
Почаївському за чудо зцілення
Фото news.church.ua.

Цей подвижник мав таку силу молитви, що паралізовані вставали на ноги, сліпі —
прозрівали, а злоякісні пухлини в онкохворих зникали безслідно. Про дивовижний
дар преподобного досі згадують ті, кому він допоміг подолати недуги. Як, наприклад,
настоятель Свято-Успенського храму, що у Володимирі-Волинському, протоієрей Ярослав
Антонюк, який мав щастя спілкуватися з отцем Амфілохієм і вилікувався завдяки йому
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

У СНІ ПОЗБУВСЯ
РАКОВИХ ПУХЛИН У ГОРЛІ
Протоієрей Ярослав Антонюк, якому
нині 84 роки, тоді був молодим священиком.
Служив у храмі на Рівненщині. І коли постала
загроза знищення Корецького монастиря,
зважився на захист православної святині. За
це його на три роки позбавили волі. Стрес,
важка робота, переохолодження призвели
до захворювання горла. Священик почав
втрачати голос. А коли діждався звільнення
і зміг пройти медичне обстеження, то присуд
лікарів став черговим вироком. Як виявилося, проблеми із голосовими зв’язками були
наслідком онкозахворювання.
— Дійшло до того, що я зовсім перестав
розмовляти, не міг проводити відправи.
Якось одна із сестер-монашок підійшла до
мене і порадила шукати порятунку в отця
Амфілохія з Почаївської лаври. Він на той час
жив у селі біля Кременця, — пригадував отець
Ярослав у лютому цього року.
Наш співрозмовник, незважаючи на поважний вік, до дрібниць пам’ятає ту зустріч.
Диктофонний запис відтворює схвильований голос оповідача:
— Коли зайшов на подвір’я разом із
людьми, старець запросив повечеряти і сказав мені, що я маю вранці відслужити мале
водосвяття з акафістом Успінню Божої Матері. Як він розпізнав у мені священика — не
знаю. Я був одягнений у мирський одяг і не
носив тоді бороди. На мої схвильовані жести,
якими намагався розповісти про свою біду,
відповідь була така: «Якщо приїхав за зціленням, то не треба сумніватися». І справді, коли
на ранок я в облаченні став біля каплички,
то мій голос несподівано повернувся. «Благословен Бог наш…» — наче лилися слова
з моїх грудей…
Після служби щасливий священик хотів
подякувати за зцілення, але відчув, що знову не може говорити. Смиренно повернувся
додому, хоча й розумів, що хвороба прогресує. А потім було незвичне сновидіння, ніби
отець Ярослав ще раз приїхав до Амфілохія.
А старець обкопує у саду дерева. Кличе до
себе і питає, що там із горлом. «Давай-но
я подивлюся», — і встромив пальці у рот хворого. Щось шукав з одного боку, потім із силою вирвав і викинув. Опісля з іншого те саме
повторив. «Тепер можеш іти», — сказав. У цей
час ніби вдарив церковний дзвін — і хворий
прокинувся. І відчув, що сталося диво! Того
дня під час богослужіння отець Ярослав сам
собі не міг повірити: ніщо не заважало йому
голосно й радісно славити Господа.

МАЛИМ УЧИВСЯ
У БАТЬКА-КОСТОПРАВА
Про діяння Амфілохія Почаївського,
який є святим нашого часу, записано багато свідчень. Довелося побувати у печерній церкві Почаївської лаври, де почивають мощі цього нашого заступника
перед Богом. Бачила, скільки людей і сьогодні звертається до нього по допомогу.
Зацікавила історія життя преподобного.
Документи свідчать, що Яків Головатюк (таке
ім’я мав отець Амфілохій у миру) народився
у селі Мала Іловиця, що на Тернопільщині.
У сім’ї зростало десятеро дітей. Батько був
досвідченим костоправом, багато працював, не цурався жодної роботи. Ще хлопчиком Яків допомагав татові доглядати хворих

Материнка –
як рідна
ненька
До старця стояли кілометрові черги, тому такі хвилини у святого траплялися дуже рідко...

та потроху вчився лікарській справі.
Ці навички знадобилися, коли Яків опинився на фронті у Першу світову, де виконував обов’язки фельдшера. Згодом він потрапив у полон. З Божою допомогою вдалося
втекти. Повернувшись додому, юнак збирався одружитися. Але священик, побесідувавши з ним, порадив іти в Почаївську лавру.
Так у 1925 році Яків опинився в монастирі. Зі смиренням ніс усі послухи, і за якийсь
час прийняв постриг. Був доглядачем Стопи
Божої Матері. Бачив, як, умиваючись та вжи-

“

До нього везли недужих
із усіх усюд. Черги стояли
кілометрові. Людське
горе він переживав як
своє, співчував усім
стражденним і немічним.
А про себе казав: «Ви
думаєте я святий?
Я грішник! А зцілення
ви отримуєте по своїх
молитвах і своїй вірі».

ваючи святу воду, зцілювалися люди. І сам
намагався допомагати скаліченим, хворим.
1936-го він був висвячений у сан ієромонаха.
Щораз більше людей зверталося до
ченця-лікаря. Намісник лаври благословив його на богоугодну справу і дозволив
оселитися в маленькій хатці біля кладовища. Там преподобний прожив двадцять
років.
До нього везли недужих із усіх усюд.
Черги стояли кілометрові. Людське горе він
переживав як своє, співчував усім стражденним і немічним. А про себе казав: «Ви
думаєте я святий? Я грішник! А зцілення ви
отримуєте по своїх молитвах і своїй вірі».
Іноді старець приймав до п’ятсот осіб
за добу. Він говорив, що не всі їдуть від нього здоровими, бо тілесне здоров’я декому
може лише нашкодити, призвести до погибелі душі. Але нікому не відмовляв, кожному приділяв увагу.

Не забарилися смутні часи безбожної
влади більшовиків. У монастиря було відібрано все. Послушників та ченців виганяли з обителі. А до монаха-цілителя
в маленьку хатинку, що біля кладовища,
почали приходити «гості» з НКВС.
Збереглися свідчення, як одного разу
старця зв’язали та хотіли скинути з кручі. Але він спокійно сказав: «Далеко не
понесете». Одразу обох нападників було
покарано: один осліп, іншому відібрало
ноги.

ІЗ ПСИХЛІКАРНІ ВРЯТУВАЛА
СВІТЛАНА АЛЛІЛУЄВА
Незважаючи на погрози, подвижник
продовжував зцілювати хворих, хоча тоді й
забороняли це робити. У 1962 році радянська влада намагалася відібрати у лаври
Троїцький собор. Побачивши міліціонерів
біля храму, отець поспішив на допомогу. Він
вихопив із рук начальника ключ, віддав наміснику і гукнув: «Люди, гоніть їх!»
За це старця помістили в психіатричну
лікарню. Збереглися його спогади: «У палаті
було слабке світло, перебувало тут разом
сорок хворих. Мені весь час кололи ліки, від
яких розпухало все тіло й тріскала шкіра…».
Вибратися з лікарні допомогла Світлана
Аллілуєва — дочка Йосифа Сталіна. Як виявилось, колись старець вилікував її від душевної хвороби. Рідні забрали отця в село
Іловицю. Там у нього була велика родина
— дев’ятнадцятеро племінників. Один із них
за намовою вивіз хворого до лісу, побив та
вкинув у болото. Але люди знайшли понівечене тіло та відвезли до Почаївської лаври.
Братія і не надіялася, що потерпілий доживе
до ранку. Тієї ж ночі його постригли в схиму
з ім’ям Амфілохій.
Але старець одужав, оселився у племінниці Анни, де і продовжував приймати
хворих. Сам змайстрував каплицю. На дворі поставили великий обідній стіл для богомольців, збудували молільню, трапезну,
кухню, приймальню для хворих. Поруч був
великий сад, літали голуби, гуляли павичі.
Отець Амфілохій передчував, що життя
завершується, не раз натякав, що його отруять. Причина смерті преподобного досі
викликає різні здогади. Але до нього й досі
звертаються люди по допомогу й одержують її по вірі своїй…

Наші предки помітили, що
саме ця трава (на фото)
найчастіше стає у пригоді
жінці впродовж усього
її життя
Ігор ВИЖОВЕЦЬ

она робить дівчину красунею,
дбає про її здоров’я у материнстві, допомагає позбутися багатьох хвороб у зрілі роки, заспокоює
у старості. Ця рослина лікує дівчаток,
які запізнилися в розвитку. Успішно зцілює порушення менструального циклу.
Але важливо знати, що не можна вживати ліки із материнки під час вагітності
— призведе до викидня.
А от жінкам у період клімаксу вони

В

“

Наші прабабусі та бабусі
купали немовлят у відварі
квіток материнки, аби
швидше росли.

потрібні (столова ложка трави на 0,5 л
окропу, настояти й пити по столовій
ложці 3–4 рази на день). До материнки
можна додавати листя малини, ожини,
маренку запашну. Особливо добре такі
настої знімають припливи, головний
біль, гіпертонію, заспокоюють нервову
систему, дарують міцний сон.
Наші прабабусі та бабусі купали немовлят у відварі квіток материнки, аби
швидше росли. Готують його так: 2,5 ст.
ложки подрібненої сировини залити 2 л
окропу, поставити на вогонь і довести
до кипіння. Настояти півгодини. Процідити, додати до купелі. Корисно для
дітей з алергічними та іншими ураженнями шкіри. А компрес із запареного
листя та квіток материнки знімає у немовлят метеоризм і біль у животі.
Варто зазначити, що дітям ліки з материнки внутрішньо (чаї чи напої) не
давали, бо рослина ця впливає на статевий розвиток. Тобто, дівчатка можуть
завчасно формуватися. У хлопчиків, навпаки, затримується статевий розвиток.
с. Гредьки Ковельського району.
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Дівчата, дорослішайте біля плити,
а не з тушшю біля дзеркала. Адже той, з ким
вам судилося бути разом, чекає, що його будуть
годувати, а не тільки кліпати очима.

Шорти власноруч… за годину
Фото Марини ХАРЧУК.

Цей предмет літнього гардеробу нині дуже популярний
серед молоді. Особливо його полюбляють дівчаткапідлітки. Та, мабуть, не одна мама, зупинившись біля
прилавка із цим крамом, скрушно зітхала: «Дорого…»

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Йтиметься не про красиві й усвідомлювані рисунки, а про зображення, які
ми мимовільно виводимо на папері. Розмовляючи телефоном або слухаючи
співрозмовника, людина автоматично малює різні кола або числа. Отож,
кожен створює свої символи, які закодовують таємний сенс

Цей ягідний вінок стане яскравим акцентом в інтер’єрі не тільки кухні, а й вітальні чи дитячої кімнати.
Невеличкий розмір схеми дає змогу використати візерунок і для картинки, і для подушки, і для серветки
чи скатертини. Цікавий вигляд матиме і комплект різних аксесуарів з однаковим орнаментом. При
цьому, щоб зробити зображення більшим чи меншим, можна взяти канву різних номерів –
з більшим чи меншим хрестиком. Тож фантазуйте, творіть – хай у вашій домівці назавжди оселиться літо!
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l МАЙСТЕР-КЛАС

Що означає наше несвідоме
малювання?

«У садочку-зеленочку ходить
вишня у віночку...»
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ЧИСЛА

Однак така модна і до того ж ексклюзивна річ «по кишені»
будь-кому! У вас, без сумніву, знайдуться джинси, які дитина
вже не носить: короткуваті, протерті, з плямою, немодного
фасону… Отакі нам і треба! Головне — щоб у поясі сходилися.
Відрізаємо клешні, залишаючи бажану довжину, а далі прислухаємося до власної фантазії та смаку — і оздоблюємо шорти
…мереживом. Воно зараз саме на піку моди, і вибір його
в магазинах та на базарах — величезний. Отож міряємо окружність клешні по обрізаному краю, множимо на 2 — саме стільки
мережива потрібно купити, про всяк випадок додайте 5–10 см

“

Якщо аркуш паперу
перетворився на таблицю
множення, це означає, що
ваші думки зайняті матеріальними питаннями.

Якщо штани ще добрі в талії, але
вузькуваті в ногах, можна дещо розширити
їх завдяки мереживу.

СОНЦЕ
Ви дуже потребуєте тепла, уваги, ніжності. Кращий
варіант у такій ситуації — зустрітися з надійними і вірними друзями. На душі стане відразу легше, а настрій
поліпшиться.

ГЕОМЕТРІЯ
Ромби, квадрати та інші
фігури означають твердість
характеру, вміння ставити
мету і досягати її. Такі люди
рішучі, часто обіймають
керівні посади. При цьому
симетричність — ознака
акуратності і ощадливості,
а гострі форми мають насторожити. За ними ховається
агресія та напруженість.

ЗІРКИ
Розкривають в особистості оптиміста і людину,
яка бажає, щоб на неї звернули увагу. При зіткненні
з проблемами не пасує,
а йде вперед і успішно їх
долає.

ЛІНІЇ
Спіральки та інші заокруглені прямі видають
замкнуту і скритну людину.
Вам притаманне байдуже
ставлення до всіх. При цьому така особа не любить,
коли цікавляться її справами. Можливо, вона відчуває особисту кризу, тому
не може як слід зосередитись.

ДЕРЕВА
Деревця з тонким стовбуром і гілками засвідчують,
що ви засмучені. Густа крона
і товстий стовбур показують
ваш життєрадісний настрій.

СЕРЦЯ
Ви переповнені найщирішими почуттями, але
ситуація не дає змоги по-

ділитися ними з іншими.
Разом із тим, чим більші
сердечка, тим відчутніша
ця різниця між зовнішнім
виглядом і внутрішнім
станом. Такий дисбаланс
дуже некомфортний, тому
краще менше контролювати і навчитися бути більш
розкутим.

КВІТИ
Їхні малюнки на папері
засвідчують добру вдачу
людини. Вона чуйна, готова допомагати іншим, але
відрізняється емоційністю.
Якщо зображені квіти у вазі
— це означає, що потрібне
енергетичне підживлення.

(на шов, неточно поміряно, розтягнувся джинс зі стрейчем
при шитті тощо). Зрізаний край штанів краще злегка обметати,
а тоді пришиваємо мереживо. Залишками можна прикрасити
кишені.
…намистинами. Вони також нині дуже популярні. Скільки
їх купувати і як розташувати — вирішувати вам. Стильно виглядають шорти з різними за розміром намистинами. Головне тут
— добре закріплювати нитку.
…аплікацією. Картинок із клейовою основою, які зручно
закріпити на тканині за допомогою гарячої праски, кравецькі
крамнички пропонують широкий асортимент. Вибравши собі
до вподоби, добре подумайте, де саме хочете її розташувати,
— і вперед. Під дією високої температури клей розплавиться,
й аплікація міцно триматиметься на шортах. Якщо любите вишивати гладдю і хочете мати ексклюзивне вбрання — створіть
власне зображення замість фабричного.
…бейкою. Найпростіший варіант — загорнути обрізані
клешні, тоді світліший виворітний бік слугуватиме своєрідним
оздобленням. Якщо ж готові трохи поморочитися — знайдіть тканину, яка згодиться на бейку: в клітинку, горошок,
з дрібним квітковим орнаментом тощо. Виріжте з неї 2 смуги
завдовжки як окружність клешні (+2 см припуску), ширина
— бажаний розмір бейки + 2 см на шви. Складаємо джинс
і бейку виворіт до вивороту і прострочуємо за 0,5 см від краю,
вивертаємо бейку на лицьовий бік, загортаємо верхній край
на 1 см і прокладаємо рівний шов.
…Або ж просто підкладаємо шорти як звичайні джинси
Якщо штани ще добрі в талії, але вузькуваті в ногах, можна
дещо розширити їх завдяки мереживу. Для цього вкоротіть
джинси до бажаної довжини, складіть почергово кожну
клешню рівно по боковому шву і зріжте під кутом. Вирізаний
трикутник замініть вставкою з мережива чи щільного гіпюру,
зробивши її трохи ширшою по нижньому краю.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Хочете виглядати ефектно на пляжі – правильно зав’яжіть парео
Вирушаючи на море чи до річки, бажано взяти з собою парео — великий
квадратний або прямокутний відріз тканини. Він може бути з шовку,
шифону чи бавовни, і якщо ним правильно користуватися, допоможе або
приховати недоліки фігури, або підкреслити її витонченість. Зручний, гарний
і багатофункціональний парео можна легко перетворити на спідницю,
плаття, сарафан чи шорти. Головне — правильно підібрати модель
Отже, запам’ятайте основні правила:
– парео повинно бути з легкої прозорої тканини;
– відріз має бути великим — 1,8х1,5
метра, щоб можна було утворити запах,
і гармоніювати з купальником:
– купувати таку річ краще заздалегідь — вдома ви зможете навчитися гарно її зав’язувати, та й на ринках біля пляжу вона коштуватиме значно дорожче;
– вузлики привертають увагу, тому
не варто їх робити у «проблемній» зоні
чи поряд із нею.
Найпростіший та найпоширеніший
спосіб використання пляжного парео —
«спідниця». Для цього варто лише з’єднати разом два кінці на талії і зробити
вузол, або ж скласти хустину вдвоє трикутником — і зав’язати його найдовші
кінці на талії. Якщо у вас вона не ідеаль-
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Найпростіший та
найпоширеніший спосіб
використання пляжного
парео—«спідниця». Для
цього варто лише з’єднати
разом два кінці на талії
і зробити вузол, або ж
скласти хустину вдвоє
трикутником— і зав’язати
його найдовші кінці на
талії.

на — спустіть його на стегна — так ваша
фігура буде виглядати більш витон-

ченою. А щоб приховати надто широкі
стегна чи живіт — зав’яжіть парео діагонально на талії.
Хочете візуально збільшити груди

— з’єднайте кінці парео на їхньому рівні
великим красивим бантом. Хустки з поздовжніми смужками «додадуть» росту
невисоким жінкам. Парео на лінії під ру-

ками — фігура буде здаватися довшою.
Якщо перекинути тканину на спину,
затягнути кінці над грудьми і сховати їх
усередину — вийде плаття-парео без
бретельок, або ж зав’язати їх ззаду на
шиї. Маєте тонку талію — сміливо доповнюйте таку сукню поясом.
Перекиньте правий кінець парео за
спину через ліве плече, а лівий кінець
переведіть під грудьми за спину – і у вас
вийде плаття у стилі «Гаваї». Хочете «Багами» — починаючи спереду, замотайте
парео вище грудей, обмотуючи себе
двічі, з’єднайте кінці вузлом на одному
плечі.
Тримаючи хустку спереду, кінці
зав’яжіть ззаду на шиї, просуньте тканину між ногами, закрийте стегна, а кінці
зав’яжіть спереду на талії — і у вас вийде
ефектний пляжний костюм із шортами.
Дуже просто зробити з парео футболку, якщо верхні кінці затягнути на
шиї, а нижні — на талії. Тож, використовуючи наші поради, практикуйте і урізноманітнюйте свій вигляд.
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Грамотне «Не можна!»
Останнім часом я часто вирішую, коли варто встановлювати
межу свободи для свого півторарічного малючка.
Захоплююся його невгомонністю, насолоджуюсь його радістю
від постійних відкриттів: ось він гигоче, спостерігаючи, як кіт
грається хвостом, за хвилину намагається відкусити шматок
великого кабачка, стежить, як крізь пальці стікає роздушена
малина, сипле землю в банку з вишнями... Дитина вивчає
світ. Звісно, деякі її уроки природознавства мусимо
завершувати силоміць. Іноді дивуюся, як ми із чоловіком
недооцінюємо малюка, розказуючи старшим дітям, що він
ще не знає причинно-наслідкового зв’язку! Минає день-два
– і наш Роман показує, як помиляються його мама з татом.
Менше з тим, проблему безпеки ніхто не скасовував! Та й
виховання теж не починається з віку «3+»! То як обмежувати
свободу маленької дитини грамотно, за правилом «навчи і не
нашкодь»?
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

початку,
певно, варто проаналізувати свої уявлення
про дозволене — недозволене: якщо вчинки дитини, хоч
і виходять за «розумні» межі,
видаються вам кумедними і
ви готові списати все на вік,
то нема чого і братися щось
їй вказувати. «Ах ти маленький хуліганчику», – усміхаючись
легенько сварить пальчиком
бабуся, збираючи з підлоги півкаструлі борщу. Онук, хоч тільки
вчиться розмовляти, розуміє
набагато більше – з поведінки
бабуні він зробив висновок:
можна якось ще потягти оту
яскраву каструлю. А вона не
встановила в цій ситуації межу
недозволеного, вирішила терпіти. Онук засвоїв би правило «не
брати», якби вона «з холодним
обличчям» указала йому, що так
робити не треба.

С

“

(а так і тягне додати «поклади викрутку, БО чи ТОМУ ЩО...»).
Головне – говорити твердо
та безапеляційно. Не раз пересвідчувалася – звертаюся до сина
докірливо, він усе одно не облишить шкодити, кажу щось суворо,
вимогливо і без краплі сумнівів,
що послухає, – одразу відходить
(останні рази навіть не обертався,
щоб глянути мені у вічі. Думаю, так
він зоровим контактом перевіряв,
чи справді мама така серйозна).
Однак, треба собі розуміти,
що ось таких рамок «не можна,
не бери, не йди» мусить бути
дуже мало. Дитина має жити у
зоні комфорту. Ви збираєтеся на
вулицю після рясного дощу. Знаєте, що дитя обожнює борбатися
у воді незалежно від її походження. Що робитимете? Знайома
якось розповіла, як на заміський
зупинці разом з іншими людьми спостерігала за дворічною
дитиною, яка з насолодою порпалася в калюжному мулі. Мама
незворушно стояла поруч. За
десять хвилин до прибуття авто-

Діти, які впадають в істерику в супермаркеті,
не вміють чекати. Раніше вони отримували, що
хотіли, у найближчі секунди.

У книзі «Слухатися – можна»
Даніеля Марселі є такий приклад. Дитина бере ніж. Мама
дивиться на неї дуже холодно і
твердим тоном, але нейтральним,
каже: «Поклади на місце!» Малюк
дивиться і не рухається. Минає
15 секунд і мама додає ще суворіше: «Поклади на місце негайно
вже». Ще за десять секунд запитує:
«Ти розумієш?» Маленький хлопчик кладе ніж. Мамине обличчя
розслабляється, голос м’якшає,
вона каже: «Молодець!». Аж тепер пояснює синові, чому ніж
небезпечний. Автор книги наголошує, що такі взаємини набагато
продуктивніші, ніж ті, під час яких
мама кидається до дитини і забирає ніж. Чому? Дитина була активним учасником процесу, при цьому її не принизили, не образили
– їй указали рамки, мама для неї
залишилася авторитетною. Мама,
звісно, мусила набратися терпіння, бо в таких ситуаціях малюкові
потрібен час, щоб збагнути, що від
нього хочуть, і зреагувати.
Що є корисним у цій ситуації
особисто для мене? Перша вимога коротка, у наказовому тоні
– «не роби цього!». Пояснення
відкладені на потім. Чому це
шкідливо, небезпечно дитина
дізнається у спокійній доброзичливій атмосфері. Як уже писала, на кшталт команд кінолога

буса вона дістала із сумки інший
комбінезон та вологі серветки. Її
дівчинка переодягалася і з цікавістю слухала, що зараз гратиметься в «Що покаже вікно автобуса». От тільки трішки треба
зачекати.
У книзі «Французьке виховання» я прочитала, що французькі
батьки не бояться змушувати дитину зачекати. Півхвилини, дві чи
три, дорослішу – десять хвилин і
більше. У попередніх публікаціях
уже йшлося, що чекання чогось
(цукерки, обіду, поки мама почитає) навчає малюка займати себе.
Діти, які впадають в істерику в супермаркеті, не вміють чекати. Раніше вони отримували, що хотіли, у
найближчі секунди. Не дивина, що
вони не знають, що таке самоконтроль. А він теж виховується поступово. «Почекай трішки, ось два
речення залишилося», – мій син не
раз чув цю фразу. Він ще не знає,
що це означає і що мама саме пише
в «Цікаву газету», але очікування
змусило його перекинутися поглядом на його книжечку. Уже гортає.
Саме так цей механізм і працює.
Знаєте щось цікаве про виховання дітей, можете поділитися історіями виховання «від
прабабусь» – пишіть на редакційну адресу чи на мою електронну пошту okovalenko74@
gmail.com .

Навіть через 15 років, коли мавпа бачила в книжках кошеня зі схожим забарвленням, згадувала своє загибле
і говорила, що їй дуже сумно…

Люди навчили горилу
Коко читати і розмовляти,
а вона їх… любити
ближнього
У Каліфорнії (США), в заповіднику, розташованому в горах
Санта–Крус, уві сні померла найвідоміша мавпа у світі
Юрій ЖУК

а час смерті їй було 46 років. Протягом усього життя
горила Коко брала участь
у науковому експерименті та вчилася людської мови. І сама давала
нам неймовірні уроки співчуття,
любові та взаєморозуміння…
Самка західної рівнинної горили народилася в День незалежності США, 4 липня 1971–го, в зоопарку Сан–Франциско. Коко — її
скорочене ім’я, а повне Hanabi-Ko,
що з японської означає «дитя феєрверка».
В однорічному віці мавпою зайнялася біолог Франсін Паттерсон
зі Стенфордського університету.
Доктор почала вчити горилу розуміти розмовну мову і спілкуватися
жестами.
Уроки Франсін і Коко переросли в дружбу, яка тривала понад
чотири десятиліття. Їхні стосунки
нагадували спілкування люблячих
одна одну мами і доньки.
До кінця життя, стверджувала
доктор Паттерсон, горила сприймала на слух і розуміла близько
двох тисяч англійських слів, а також володіла понад тисячею жестів з адаптованого англійської жестової мови. При цьому мавпі були
відомі не тільки назви предметів
і позначення дій, але і такі складні поняття, як рівень болю, уяви,
співчуття. Крім того, вона розуміла
різницю між минулим, майбутнім
і сьогоденням.
Ще Коко вміла жартувати й
описувати свої почуття. Найвідоміший її жарт: горила кокетливо називала себе «хорошою пташкою»,
заявляючи, що вміє літати, але
потім зізналася, що це не всерйоз.
А коли партнер — горила Майкл —
відірвав ногу в її ганчір’яної ляльки
(вона полюбляла дівчачі забавки),

Н

Коко вибухнула страшною лайкою:
«Ти брудний, поганий туалет!»
Вона вміла дружити з людьми.
Крім чудових взаємин із Франсін
Паттерсон, одним із її друзів був
знаменитий комік Робін Вільямс.
Коли горилі розповіли про смерть
Вільямса у 2014 році, вона тужила
разом зі всіма шанувальниками
актора. Співробітники The Gorilla
Foundation говорили, що Коко низь-
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має бути справжньою. Тоді їй подарували живе кошеня, і мавпа дбала
про нього, як про своє дитинча.
Вона виховала кількох котів.
Один із них, на прізвисько Елл
Болл, утік із вольєра і загинув під
колесами машини. Горила дуже сумувала. Пані Паттерсон попросила
її описати те, що сталося. «Кішка,
плачу, шкода, Коко любить», — відповіла тоді мовою жестів горила.
Фото dailymotion.com.

Горила
сприймала на
слух і розуміла
близько
двох тисяч
англійських
слів, а також
володіла понад
тисячею жестів
з адаптованого
англійської
жестової мови.

І «Кінг-Конги» бувають неймовірно ніжними.

ко схилила голову, а її губи тремтіли.
А ще горила проявляла зворушливі почуття до інших тварин.
Наприклад, шкодувала коня, якому в рот засунули вудила. Казала:
«Кінь печальний», пояснивши —
«зуби». Або жаліла іншу мавпу, яку
змусили приймати ванну. Казала:
«Я там плакала», бо сама теж дуже
не любила митися.
У 1984–му Коко попросила
у своїх вихователів кошеня. Спочатку їй дали іграшку, але горила
наполягала на тому, що тварина

І навіть через 15 років, коли бачила в книжках кошеня зі схожим
забарвленням, згадувала його і говорила, що їй дуже сумно…
Коко успішно пройшла через
випробування, яке провалювали
інші горили — змогла осмислити
своє відображення в дзеркалі.
Вчені оцінювали рівень IQ унікальної мавпи в діапазоні від 75 до
95. При цьому для людей середній
IQ становить 100, хоч більшість із
нас під час тестування набирають
від 85 до 115 балів.

www.volyn.com.ua
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l ЕКСКЛЮЗИВ

Ведучий «Битви екстрасенсів»:
«Зі мною завжди є мій уже
потемнілий мідний хрестик»

»

Фото прес-служби телеканалу СТБ.

Закінчення. Початок на с. 1.

«ЯКЩО ХТОСЬ ХОЧЕ ПЕРЕКОНАТИ ВАС
У СВОЇХ НАДЗДІБНОСТЯХ, ЗАПИТАЙТЕ
ЙОГО ПРО… СВОЄ МИНУЛЕ»

— Як особисто вам удається на етапі
відбору відрізнити справжнього екстрасенса від шарлатана?
— Під час першого відбіркового туру
ми пропонуємо їм пройти кілька простих
завдань, які за декілька секунд допомагають відрізнити справжнього екстрасенса
від шарлатана, а адекватну людину від божевільної. Якщо хтось хоче переконати вас
у своїх надздібностях, запитайте його про…
своє минуле. Коли ж вам починають розповідати про майбутнє, не всьому варто вірити.
Абсолютно кожен із нас може напророкувати весілля своєї подруги через декілька років або ж народження дитини найближчим
десятиліттям. При цьому, скоріш за все, вам
не доведеться відповідати за це припущення у майбутньому. Коли ж ви говорите про
минуле, екстрасенсу вже не викрутитися,
адже правильна відповідь вам відома.
— Хто з екстрасенсів за всі сезони вам
найбільше сподобався, хто найбільше
дратував? Кому ви повірили?
— За 10 років роботи на проекті бачив
різних ясновидців, різні моделі поведінки,
різні практики. Якщо учасник мені не імпонує як людина, я не буду намагатися перевиховати його або спрямувати на правильний
шлях, адже ми не в дитячому садку. Просто
продовжую з ним працювати. А ім’я того, хто
мене захоплює, я можу легко назвати. Це таролог Яна Пасинкова — переможниця 15 сезону «Битви екстрасенсів». Для мене було
відкриттям, що з однією колодою карт Таро
можна проходити всі випробування і розв’язувати надскладні завдання. Особливо ті, що
стосуються заплутаних кримінальних історій. Яна досі залишається для мене прикладом людяності та професіоналізму.
— Наскільки ви співпереживаєте чужому горю, історіям героїв? Як контролюєте емоції?
— Я доросла людина. Якби щоразу глибинно співпереживав героям і брав близько
до серця все, що відбувається на проекті,
то довго б не витримав. Але, звісно, бувають
ситуації, коли емоції не стримати, а сльози
самі навертаються на очі. Наприклад, якщо
люди, які раніше були ворогами, знову починають спілкуватися, а сім’ї об’єднуються. Але
як ведучий маю завжди залишатися мудрим,
стриманим і непохитним.

«ДО ЕКСТРАСЕНСІВ НІКОЛИ
НЕ ЗВЕРТАВСЯ — З ОСОБИСТИМИ
ПРОБЛЕМАМИ СПРАВЛЯЮСЯ
САМОСТІЙНО»
— А самі просили допомоги в екстрасенсів? Якщо ні, то з яким запитанням хотілося б звернутися?
— Ні, ніколи. З юного віку я абсолютно
переконаний у тому, що причина всіх наших
бід, невдач і проблем — це результат наших
учинків. Принцип бумеранга ніхто не відміняв. Як ви ставитеся до людей і всесвіту —
таке ставлення буде і до вас. Тому я справляюся з особистими проблемами самостійно.
— Ви релігійна людина, у що саме вірите?
— Так. Мене хрестили в рік народження,
і зі мною завжди є мій, уже потемнілий мідний хрестик. Можливо, я не набожна людина, але, безумовно, вірю в те, що є вищі сили,
які контролюють наші вчинки і відновлюють
справедливість.
— Як ви оцінюєте те, що премію
Джеймса Ренді у мільйон доларів, яку
обіцяють дати тому, хто продемонструє

Павло Костіцин відразу пройшов кастинг
на ведучого «Битви екстрасенсів», а от
окуляри йому підбирали доволі довго.

не станеться. Адже на той час уже встиг багато чого досягти, пережити, помандрувати
світом та навіть відчути справжнє кохання.
Дехто і у 90 років не може цим похвалитися!
Тож тоді я відчув себе щасливою, повноцінною людиною, яка перебуває на своєму місці. Думаю, не варто даремно хвилюватися.
Усьому свій час.

l НАШ БЛІЦ

«Мені буває важко
втриматися, щоб…»
1. Чи є у вас шкідливі звички?
Судді «Битви екстрасенсів» (зліва направо) Хаял Алекперов, Олена Курилова, Павло Костіцин,
Ольга Сумська.

“

Ім’я того, хто мене захоплює,
я можу легко назвати.
Це таролог Яна Пасинкова —
переможниця 15-го сезону
«Битви екстрасенсів».

паранормальні здібності, досі ніхто
не отримав?
— Можу лише кинути виклик, проте думаю, що немає ніякого мільйона доларів!

А паранормальні здібності у людей є. Якщо
представники цієї премії колись прочитають
мою відповідь, нехай виходять на зв’язок —
ми заберемо у них цей мільйон. Хай доведуть, що він реально існує (сміється).
— Коли у житті вам було найстрашніше? Чого ви злякались?
— Одного разу стався випадок, коли
я докорінно змінив своє ставлення до смерті. Літак, на якому летів у Неаполь, під час
приземлення ледь не розбився. Тоді я подумав: якщо загину і потраплю у ранкові новини, то нічого страшного особисто для мене
Р

Е

К

Л

А

М

А

Мені буває важко втриматися, щоб
не відчинити холодильник після опівночі.
Якщо цю звичку можна назвати шкідливою
(сміється).

2. Яку останню книгу прочитали, що порадите придбати у свою
бібліотеку?
«Пісня моряка» Кена Кізі та «Стовпи
землі» Кена Фоллетта.

3. Ви вже досягнули чимало
у своїй кар’єрі. Чи є щось, про що
мрієте?
Мої подальші цілі пов’язані з кіно.
Я працюю у цій сфері й упевнений, що колись зможу створити щось по-справжньому цінне.

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 9 ЛИПНЯ
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9 — 15 липня

1+1, ІНТЕР, ТРК «УКРАЇНА», СТБ, ICTV,
НОВИЙ КАНАЛ, МЕГА, К-1, 2+2, ZIK

l ДО СЛІЗ

Старшій сестричці
У тебе день народження, сестричко. Ти старша за мене на все
життя, на Вічність. Зовсім крихітною тебе забрали на небо
ангели. Так колись казала мама. І ти також стала янголятком
Фото wallpapers.com.

Ольга ЧОРНА

й досі шукаю тебе серед міріадів
зірок. Ти — одна з них. Розмовляю з тобою серцем. Ти зі мною
— мовою Всесвіту. Сідаєш на мою
рукавичку мініатюрною сніжинкою.
Усміхаєшся весняним первоцвітом.
Влітку гойдаєшся у мереживній колисочці, сплетеній павучком. Прилітаєш
золотим осіннім листочком до мого
вікна…

Я

“

Я бачила тебе
в усьому: у сонній
квітці, краплині роси,
сонячному промінчику,
пухнастому кошеняті,
чарівній казці…
Мені так легше було
сумувати за тобою…

Коли була маленькою, назвала
твоїм іменем своє улюблене дерево.
Може, до нього навідувалась твоя
душа. Я бачила тебе в усьому: у сонній
квітці, краплині роси, сонячному
промінчику, пухнастому кошеняті,
чарівній казці… Мені так легше було

«Мій подарунок – щира молитва і вогник запаленої свічки».

сумувати за тобою…
Я не маю твоєї світлини. Тому
малюю тебе на палітрі своєї уяви. На
моїх невидимих картинах ти сидиш
на сріблясто–рожевих хмаринках. Бавишся з дітками–ангеликами. Часом
картини мають терпкуватий аромат
жалю і втрати. Так пахнуть чорно-

бривці, які любила наша мама…
Ти знаєш усі мої таємниці. Подумки розповідаю їх тобі. Запитую
поради…
Я не можу нічого подарувати
тобі, крім молитви і теплого вогника запаленої свічечки. З днем
народження, сестричко!

1+1

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар ( 2»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар (
2»
19:45 Ток(шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Забудь і пригадай»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»

СТБ

05:40, 15:25 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
07:35 За живе! 16+
08:55 Х/ф «ЖЕРЕБ ДОЛІ»
ІНТЕР
13:10 Битва екстрасенсів.
05:55 Мультфільм
Чоловіки проти жінок 16+
06:10, 23:00 «Слідство вели... з
17:30, 22:00 Вікна(Новини
Леонідом Каневським»
18:00 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 20:00 Слідство ведуть
Новини
екстрасенси 16+
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
22:45 Х/ф «Я ТЕБЕ КОХАЮ»
Інтером»
ICTV
10:15 Т/с «Спокуса»
12:30 Х/ф «МІСЬКИЙ
05:35, 20:20 Громадянська
РОМАНС»
оборона
06:30 Ранок у великому місті
14:40, 14:50, 16:40 «Речдок»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
18:00, 19:00 Ток(шоу
Факти
«Стосується кожного»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
20:00 «Подробиці»
20:50 «Чемпіонат світу з футболу 10:10 Багач(Бідняк. Реаліті(шоу
11:10, 13:20 Стоп(5
FIFA 2018» 1/2 фіналу
14:00, 16:20 Х/ф «СОННА
23:55 Т/с «Наліт 4»
ЛОЩИНА»
УКРАЇНА
16:40 Скетч(шоу «На трьох» 16+
17:30, 21:30 Т/с «Менталіст»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
22:50 Т/с «Винищувачі»
Україною

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»
10:45 «Сім’я»
12:20 «Одруження наосліп»
13:40, 15:10 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
ICTV
19:20 «Секретні матеріали»
20:15, 21:15 Т/с «Життя
05:35, 19:20 Надзвичайні
після життя»
новини
22:15 «Гроші 2018»
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
23:30 Х/ф «ДОСИТЬ
18:45, 21:10 Факти
СЛІВ»
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні новини.
ІНТЕР
Підсумки
05:30, 20:00 «Подробиці» 10:15 Антизомбі
06:00 Мультфільм
11:25 Стоп(5
06:15, 23:00 «Слідство
12:35, 13:20 Х/ф
вели... з Леонідом
«БЕЗДОГАННА
Каневським»
РЕПУТАЦІЯ»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:15, 16:20 Х/ф
17:40 Новини
«КАРАТЕ#ПАЦАН»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок 20:20 Багач(Бідняк.
з Інтером»
Реаліті(шоу
10:20 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ 21:25 Т/с «Менталіст»
ЗАПИС»
22:45 Свобода слова
12:25 Т/с «Фатальна пісня»
НОВИЙ
16:10 «Чекай мене.
КАНАЛ
Україна»
06:00 Т/с «Кобра»
18:00, 19:00 Ток(шоу
07:59, 09:09 Kids Time
«Стосується
08:00 М/с «Пригоди Кота в
кожного»
чоботях»
20:40 Х/ф «ІДЕАЛЬНЕ
09:10 М/с «Кухня»
ВБИВСТВО»
11:20 М/ф «Монстри на
23:50 Т/с «Наліт 4»
канікулах 2»
13:00 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
УКРАЇНА
15:10 Х/ф «МІСТЕР
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
КРУТИЙ»
Україною
17:00 Х/ф «ОБЛАДУНКИ
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
БОГА. У ПОШУКАХ
19:00, 23:00
СКАРБІВ»
Сьогодні
19:00 Ревізор
09:30 Зірковий шлях
21:50 Страсті за ревізором
10:30 Реальна містика
МЕГА
12:30 Т/с «Черговий лікар (
06.00
Бандитська
Одеса
2»
07.20, 14.00, 01.30
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий Правда життя 08.20
лікар ( 2»
Сироти дикої природи
09.20 Таємнича Латинська
19:45 Ток(шоу «Говорить
Америка 10.20 Місця сили
Україна»
11.10 Скарб.UA 12.00
21:00 Т/с «Забудь і
Брама часу 13.00 Скептик
пригадай»
15.00 Великі тирани
23:30 Х/ф «ЦАР
16.00, 21.40 Річкові
СКОРПІОНІВ 2:
монстри 16.50 Пригоди
Остіна Стівенса 17.50
СХОДЖЕННЯ
Найбільша печера Землі
ВОЇНА»
18.40 Їжа богів 20.40
Речовий доказ 22.40
СТБ
Земні катаклізми 23.40
05:50, 15:25 Містичні
Смертельний двобій 00.40
історії з Павлом
Як будували замки 04.20

Містична Україна

К1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка.
Шопінг»
12:00, 20:00 «Орел і
Решка. Ювілейний
2»
13:00, 21:00 «Орел і
Решка. Рай та пекло
2»
14:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
22:00 «Вірю не Вірю»
23:00 Х/ф «АКАДЕМІЯ
ВАМПІРІВ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Нове Шалене відео
по(українськи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 Т/с «Опер за
викликом»
14:40 Х/ф «МАСКА
НІНДЗЯ»
16:20 Х/ф «МОРСЬКА
ПРИГОДА»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35 Т/с «Касл(3»
23:10 Х/ф «МЕГА
ПІРАНЬЯ»

ZIK
07:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07:15
Дитяча програма «Торбинка
чарівника» 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 , 11 ЛИПНЯ

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 10 ЛИПНЯ
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»
10:45 «Сім’я»
12:20 «Одруження наосліп»
13:40, 15:10 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:15, 21:15 Т/с «Життя після
життя»
22:15 Х/ф «САНКТУМ»

Костіциним 16+
07:45 За живе! 16+
09:00 Х/ф «ТІЛЬКИ НЕ
ВІДПУСКАЙ МЕНЕ»
13:15 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти
жінок 16+
17:30, 22:00 Вікна(Новини
18:00 Х/ф
«ПРОВІДНИЦЯ»
19:55 Хата на тата 12+
22:45 Х/ф «Я ТЕБЕ
КОХАЮ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Т/с «Кобра»
07:29, 08:49 Kids Time
07:30 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08:50 М/с «Кухня»
10:50 Кохання на виживання 16+
12:40 Заробітчани
19:00 Європа за копійки
22:10 Х/ф «ГРОШІ
ВИРІШУЮТЬ ВСЕ»

Навколосвітня подорож»
22:00 «Вірю не Вірю»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:10 «Загублений світ»
12:55 «Нове Шалене відео по(
українськи»
15:05 Х/ф «ЗАЛИШЕНІ»
19:25 Т/с «Одинак»
МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.20, 21:35, 23:10 Т/с «Касл(3»
14.00 Правда життя 08.20
ZIK
Сироти дикої природи 09.20
07:00 Перші про головне. Ранок.
Таємнича Латинська Америка
10.20 Місця сили 11.10
Дайджест 07:15 Дитяча
Скарб.UA 12.00 Брама часу
програма «Торбинка чарівника»
13.00 Скептик 15.00 Великі
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
тирани 16.00, 21.40 Річкові
головне. Ранок. Новини 08:15,
монстри 16.50 Диво з острова
09:10 Д/ф «Дзеркало історії»
Борнео 17.50, 22.40 Земні
09:50, 11:10, 16:10, 17:10, 18:10
катаклізми 18.40 Їжа богів
Перші про головне. Коментарі
20.40 Речовий доказ 23.40
Смертельний двобій 00.40 Як 12:00 FACE 2 FACE з Тетяною
будували замки 01.20 Таємниці Даниленко 13:00, 15:00 Перші
кримінального світу 04.30
про головне. День. Новини 13:10
Містична Україна
Перші про головне. День.
Коментарі 15:10 Між своїми
К1
16:00 Перші про головне. День.
06:30 «TOP SHOP»
Дайджест 17:00, 19:00 Перші
07:40 «TiBi Абетка»
про головне. Вечір. Новини
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
18:00 Перші про головне. Вечір.
08:15 Т/с «Дикий ангел»
Дайджест 19:15 VOX POPULI
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 Хард(ток(шоу «DROZDOV»
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
21:00 Перші про головне.
Ювілейний 2»
Підсумки 21:35 Ток(шоу «Злий
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай дім» 23:00 Громадська
та пекло 2»
прокуратура 23:30 Історична
14:00 «Орел і Решка.
правда з Вахтангом Кіпіані

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»
10:40, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:40, 15:10 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:15, 21:15 Т/с «Життя після
життя»
22:15 Х/ф «ПОРОЧНІ ІГРИ»

09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар ( 2»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар (
2»
19:45 Ток(шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Забудь і пригадай»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»

СТБ

06:50 За живе! 16+
09:20 Національне талант(шоу
«Танцюють всі!»
13:10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок 16+
15:25 Містичні історії з Павлом
ІНТЕР
Костіциним 16+
05:55 Мультфільм
06:10, 23:00 «Слідство вели... з 17:30, 22:00 Вікна(Новини
Леонідом Каневським» 18:00 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 20:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
Новини
22:45 Х/ф «Я ТЕБЕ КОХАЮ»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
ICTV
10:15, 12:25 Т/с «Спокуса»
05:35, 10:10 Громадянська
12:40 Х/ф «ЦИГАНКА АЗА»
оборона
14:40, 14:50, 16:40 «Речдок»
06:30 Ранок у великому місті
18:00, 19:00 Ток(шоу
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:15
«Стосується кожного»
Факти
20:00 «Подробиці»
20:50 «Чемпіонат світу з футболу 09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:10 Стоп(5
FIFA 2018» 1/2 фіналу
12:10, 13:20 Х/ф
23:55 Т/с «Наліт 4»
«БЕЗДОГАННА
УКРАЇНА
РЕПУТАЦІЯ»
15:00, 16:20 Х/ф
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
«БОЖЕВІЛЬНЯ»
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 17:20 Скетч(шоу «На трьох» 16+
17:25, 21:35 Т/с «Менталіст»
23:00 Сьогодні

20:20 Секретний фронт
22:50 Т/с «Винищувачі»

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Т/с «Кобра»
07:39, 08:49 Kids Time
07:40 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08:50 М/с «Кухня»
11:00 Кохання на виживання 16+
13:00 Заробітчани
19:00 Європа за копійки
21:50 Х/ф «ШОУ
ПОЧИНАЄТЬСЯ»
23:50 Т/с «Клініка»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.20,
14.00 Правда життя 08.20,
16.50 Сироти дикої природи
09.20 Таємнича Латинська
Америка 10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія 12.00
Брама часу 13.00 Скептик
15.00, 23.40 Смертельний
двобій 16.00, 21.40 Річкові
монстри 17.50 Земні катаклізми
18.40 Їжа богів 20.40, 00.40
Речовий доказ 22.40 За межами
Землі 02.10 Війна всередині нас

14:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22:00 «Вірю не Вірю»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Нове Шалене відео по(
українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:55 Х/ф «СІМ ХВИЛИН»
15:25 Х/ф «ВІДСІЧ»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «Касл(3»

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча
програма «Торбинка чарівника»
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
К1
головне. День. Дайджест 17:00,
06:30 «TOP SHOP»
19:00 Перші про головне. Вечір.
07:40 «TiBi Абетка»
Новини 18:00 Перші про
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
головне. Вечір. Дайджест 19:15
08:15 Т/с «Дикий ангел»
VOX POPULI 21:00 Перші про
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
головне. Підсумки 21:35 Гра Z
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
вогнем 22:30 Перші другі 23:30
Ювілейний 2»
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай Історична правда з Вахтангом
Кіпіані
та пекло 2»

×ÅÒÂÅÐ , 12 ЛИПНЯ
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»
10:45, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:40, 15:10 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:15, 21:15 Т/с «Життя після
життя»
22:15 «Право на владу 2018»

ІНТЕР
05:55 Мультфільм
06:10, 23:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:15, 12:25 Т/с «Спокуса»
12:30 Х/ф «ПОКЛИЧ МЕНЕ У
СВІТЛУ ДАЛИНУ»
14:40, 14:50, 16:40 «Речдок»
18:00, 19:00 Токшоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:40 Х/ф «ПІВЗАХИСНИК»
23:50 Т/с «Наліт 4»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар  2»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
 2»
19:45 Токшоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Забудь і пригадай»
23:20 Контролер

СТБ
05:00, 15:25 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
06:55 За живе! 16+

09:25 Національне талантшоу
«Танцюють всі!»
13:10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок 16+
17:30, 22:00 ВікнаНовини
18:00 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
20:00 Я соромлюсь свого тіла
16+
22:45 Х/ф «Я ТЕБЕ КОХАЮ»

Ï’ßÒÍÈÖß , 13 ЛИПНЯ
03.00 Мерилін Монро 03.40
Квітка Цисик 04.20 Містична
Україна

К1

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
ICTV
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
Ювілейний 2»
05:35 Громадянська оборона
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай
06:30 Ранок у великому місті
та пекло 2»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
14:00, 23:50 «Орел і Решка.
Факти
Навколосвітня подорож»
09:15, 19:20 Надзвичайні
22:00 «Вірю не Вірю»
новини
10:10 Секретний фронт
2+2
11:15 Стоп5
06:00
Мультфільми
12:15, 13:25 Х/ф
08:00 Відеобімба
«БОЖЕВІЛЬНЯ»
09:35, 18:15 «Спецкор»
14:45, 16:20 Х/ф «СІЧНЕВА
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
ЛЮДИНА»
17:15 Скетчшоу «На трьох» 16+ 10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Облом.UA.»
17:40, 21:30 Т/с «Менталіст»
15:30 Х/ф «АТАКА НА
20:20 Інсайдер
ТИТАНІВ»
22:50 Т/с «Винищувачі»
19:25 Т/с «Одинак»
НОВИЙ КАНАЛ 21:35 Т/с «Касл4»
23:10 Т/с «Касл3»
05:30 Т/с «Кобра»
07:29, 08:49 Kids Time
ZIK
07:30 М/с «Пригоди Кота в
07:00 Перші про головне. Ранок.
чоботях»
Дайджест 07:15 Дитяча
08:50 М/с «Кухня»
програма «Торбинка чарівника»
10:50 Заробітчани
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
19:00 Європа за копійки
головне. Ранок. Новини 08:15,
22:00 Х/ф «КОПИ НА
09:10 Д/ф «Дзеркало історії»
ПІДХВАТІ»
09:25 Добрий ZIK 09:50, 11:10,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10 Перші
МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.20, про головне. Коментарі 12:00
Хардтокшоу «DROZDOV»
14.00 Правда життя 08.20
Пригоди Остіна Стівенса 09.20 13:00, 15:00 Перші про головне.
Таємнича Латинська Америка День. Новини 15:10 Між своїми
16:00 Перші про головне. День.
10.20 Місця сили 11.10
Підроблена історія 12.00 Брама Дайджест 17:00, 19:00 Перші
про головне. Вечір. Новини
часу 13.00 Скептик 15.00,
18:00 Перші про головне. Вечір.
23.40 Смертельний двобій
16.00, 21.40 Річкові монстри Дайджест 19:15 VOX POPULI
20:00 Докаz 21:00 Перші про
16.50 Сироти дикої природи
17.50 Чужинці всередині нас головне. Підсумки 21:35
18.40 Їжа богів 20.40, 00.40 Прямим текстом з Остапом
Речовий доказ 22.40 Найбільша Дроздовим 23:00 Стежками
печера Землі 02.20 Володимир війни 23:30 Історична правда з
Басов. Бігун на довгі дистанції Вахтангом Кіпіані

ÑÓÁÎÒÀ , 14 ЛИПНЯ
НЕБА»
12:05 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна 17:10 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША
служба новин»
ТА
06:45 «Гроші»
НАЙПРИВАБЛИВІША»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
19:00 Х/ф «БУЛО У БАТЬКА
10:05 «Життя без обману»
ДВОЄ СИНІВ»
11:30 «Світське життя»
22:50 Я соромлюсь свого тіла
13:10 «Концерт О.Пономарьова
16+
«Я люблю тебе...»
ICTV
14:30 «Ліга сміху»
16:35, 21:15 «Вечірній квартал» 05:00 Скарб нації
18:30 «Розсміши коміка»
05:10 Еврика!
20:15 «Українські сенсації»
05:15, 12:45, 18:45 Факти
23:15 «Світське життя 2018»
05:35 Стоп5
07:30 Я зняв!
ІНТЕР
09:30 Дизельшоу 12+
05:40 «Чекай мене. Україна»
10:55, 11:45 Особливості
06:55 Мультфільм
національної роботи
07:30 Х/ф «НА ЗОЛОТОМУ
13:00 Скетчшоу «На трьох»
ҐАНКУ СИДІЛИ»
16+
09:00 Х/ф «СОЛДАТ ІВАН
16:40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
БРОВКІН»
ВЕСТ»
11:00 Х/ф «ІВАН БРОВКІН НА 19:20 Надзвичайні новини.
ЦІЛИНІ»
Підсумки
13:00 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
20:05 Х/ф «ЕОН ФЛАКС»
МАЛИНІВЦІ»
21:55 Х/ф «ЕЛЕКТРА»
14:50 Х/ф «ПІВЗАХИСНИК»
23:50 Х/ф «СУДНА НІЧ»
16:50 «Чемпіонат світу з
НОВИЙ КАНАЛ
футболу FIFA 2018»
матч за 3тє місце
05:59, 07:59 Kids Time
19:00 «Велика Гра»
06:00 М/с «Лунтик і його друзі»
20:00 «Подробиці»
08:00 Т/с «Кобра»
20:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 10:10 Хто зверху? 12+
УДАЧІ»
19:00 Х/ф «КІЛЕРИ»
22:20 Х/ф «ІДЕАЛЬНЕ
21:00 Х/ф «ЗАВЖДИ КАЖИ
ВБИВСТВО»
«ТАК»
23:00 Х/ф «ЧОЛОВІКИ ЗА
УКРАЇНА
РОБОТОЮ»
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
МЕГА
07:15 Зірковий шлях
08:00 Т/с «Забудь і пригадай» 06.00 Бандитський Київ 08.20
13:30, 15:20 Т/с «Зовсім інше Містична Україна 10.10
Смертельний двобій 11.50,
життя»
21.00 У пошуках інновацій
17:45, 19:40 Т/с «Чоловік на
14.20 Дивовижна Індія 16.20
годину»
Річкові монстри 18.20
22:10 Т/с «Якби я була цариця»
Прихована реальність 00.00 За
межами Землі 00.40 Скептик
СТБ

1+1

08:10 Караоке на Майдані
09:10 Все буде смачно!
10:10 Х/ф «ТОРКНУТИСЯ

К1
06:30 «TOP SHOP»

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»
10:40, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:40, 15:10 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:15, 22:10 «Ліга сміху»

ЩАСТЯМ СВОЇМ»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:05 Х/ф «ПРОВІДНИЦЯ»
20:05 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
22:45 Давай поговоримо про
секс 16+

ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:10 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Інсайдер
ІНТЕР
11:10 Стоп5
05:55 Мультфільм
12:10, 13:25 Х/ф «СІЧНЕВА
06:10, 22:00 «Слідство вели... з
ЛЮДИНА»
Леонідом Каневським» 14:50, 16:20 Х/ф «З ЖИТТЯ
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
ТАЄМНИХ АГЕНТІВ»
17:40 Новини
17:15, 21:35 Скетчшоу «На
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
трьох» 16+
Інтером»
17:25 Т/с «Менталіст»
10:15, 12:25 Т/с «Спокуса»
20:20 Антизомбі
12:40 Х/ф «НЕ ЖУРИСЯ!»
НОВИЙ КАНАЛ
14:40, 14:50, 16:40 «Речдок»
18:00 Токшоу «Стосується
05:40 Т/с «Кобра»
кожного»
07:39, 08:49 Kids Time
20:00 «Подробиці тижня»
07:40 М/с «Пригоди Кота в
23:50 Х/ф «СТАМБУЛЬСЬКИЙ
чоботях»
ТРАНЗИТ»
08:50 М/с «Кухня»
11:00 Заробітчани
УКРАЇНА
19:00 Європа за копійки
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
22:10 Х/ф «МЕТРО»
Україною
МЕГА
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
06.00 Бандитська Одеса
19:00, 23:00 Сьогодні
07.20, 14.00 Правда життя
09:30 Зірковий шлях
08.20 Диво з острова Борнео
10:50 Т/с «Криве дзеркало
09.20 Таємнича Латинська
душі»
Америка 10.20 Місця сили
14:30, 15:30 Т/с «Моє нове
11.10 Підроблена історія
життя»
12.00 Брама часу 13.00
19:45 Токшоу «Говорить
Скептик 15.00, 23.40
Україна»
Смертельний двобій 16.00,
21:00 Т/с «Забудь і пригадай» 21.40 Річкові монстри 16.50
23:20 Слідами
Сироти дикої природи 17.50
За межами Землі 18.40 Їжа
СТБ
богів 20.40, 00.40 Речовий
07:00 Х/ф «ТОРКНУТИСЯ
доказ 22.40 Чужинці всередині
нас 02.20 Бандитський Київ
НЕБА»
08:55 Х/ф «НАВЧАЮ ГРІ НА
К1
ГІТАРІ»
06:30 «TOP SHOP»
12:40 Х/ф «ПОДІЛИСЬ

07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
Ювілейний 2»
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло 2»
14:00, 23:50 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22:00 «Бєдняков+1»
22:50 «Вірю не Вірю»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:10 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ДІЛЯНКА
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРИ.
ФІЛЬМ 1. ІЛЮЗІЯ
ПОЛЮВАННЯ»
19:25 Х/ф «ВИСОТА»
21:10 Х/ф «БЛЕКДЖЕК»
23:05 «Змішані єдиноборства.
UFC. Найкращі бої
Ромеро та Рокхольда»

ZIK
07:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07:15 Дитяча
програма «Торбинка чарівника»
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 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
20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 21:00 Перші про
головне. Підсумки 21:35
Спецпроект з Н. Влащенко
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

ÍÅÄ²Ëß , 15 ЛИПНЯ
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 «Ух ти show»
11:35 «Ух ти show 2»
12:00 М/ф «Кунгфу Кролик»
13:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:10 «102. Поліція»
09:00 «Зброя»
10:45 «Загублений світ»
16:50 Х/ф «БЛЕКДЖЕК»
18:45 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ»
20:15 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ»
22:00 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД 2: ОСТАННІЙ
ВИКЛИК»
23:45 «Нове Шалене відео
поукраїнськи»

ZIK
07:00, 09:00 Перші про
головне. Ранок. Дайджест
07:15 Дитяча програма
«Торбинка чарівника» 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 11:00
HARD з Влащенко 12:00 Д/ф
«Іспит на людяність» 13:00 Ток
шоу «Злий дім» 14:25 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко
15:20 Хардтокшоу
«DROZDOV» 16:15, 17:10
Спецпроект з Н. Влащенко
17:00, 19:00 Перші про
головне. Вечір. Новини 18:20
Добрий ZIK 18:45 Місто 19:15
VOX POPULI 20:00 Докаz 21:00
Перші про головне. Деталі
22:00 Стежками війни 23:30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

1+1
06:10 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07:05 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «ЛотоЗабава»
09:45 М/ф «Маша і ведмідь»
10:15, 11:20, 12:30 «Світ
навиворіт  8»
13:40 Х/ф «АРТИСТКА»
17:30, 21:00 Х/ф «ТАНЕЦЬ
МЕТЕЛИКА»
19:30 «ТСНтиждень»
23:00 «Ліга сміху»

ІНТЕР
06:00 Мультфільм
06:25 Х/ф «ВУСАТИЙ НЯНЬ»
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 «ПРИБОРКАННЯ
НОРОВЛИВОГО»
14:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
16:40, 20:40 «Велика Гра»
17:30 «Чемпіонат світу з футболу
FIFA 2018. Церемонія
закриття»
17:50 «Чемпіонат світу з футболу
FIFA 2018» Фінал
21:30 «Подробиці»
22:00 Х/ф «ВІЗЬМИ МЕНЕ
ШТУРМОМ»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:10 Зірковий шлях
08:00 Т/с «Забудь і пригадай»
13:25 Т/с «Чоловік на годину»
17:00, 19:40 Т/с «Даша»
19:00 Події
21:45 Т/с «Зовсім інше життя»

СТБ
05:45 ВусоЛапоХвіст

07:55 Планета Земля
08:55 Все буде смачно!
09:55 Караоке на Майдані
10:55 Вагітна у 16 16+
12:00 ДочкиМатері
13:05 Хата на тата 12+
15:05 Х/ф «БУЛО У БАТЬКА
ДВОЄ СИНІВ»
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
23:00 Я соромлюсь свого тіла
18+

ICTV
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:30 Стоп5
07:25 Т/с «Невиправні»
09:20 Т/с «Відділ 44»
12:15 Скетчшоу «На трьох» 16+
13:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
15:00 Х/ф «ЕЛЕКТРА»
16:55 Х/ф «ЕОН ФЛАКС»
20:35 Х/ф «ЕКВІЛІБРІУМ»
22:50 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ШЕРШЕНЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Т/с «Кобра»
06:59, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08:20 Х/ф «КОПИ НА
ПІДХВАТІ»
10:50 Х/ф «МЕТРО»
13:00 Х/ф «ГРОШІ
ВИРІШУЮТЬ ВСЕ»
15:00 Х/ф «КІЛЕРИ»
17:00 Х/ф «ЗАВЖДИ КАЖИ
«ТАК»
19:00 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ»
21:00 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ 2»
23:10 Х/ф «ПУСТУН»

16.20 Річкові монстри 18.20
Прихована реальність 20.00
Запрограмовані долі 00.00
Чужинці всередині нас 00.50
Місця сили

К1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 «Ух ти show 2»
10:35 М/ф «Кунгфу Кролик»
12:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест»
11:00 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
15:00 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ»
16:45 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ»
19:00 Х/ф «ВИСОТА»
20:45 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
22:55 «Змішані єдиноборства.
UFC. Найкращі бої
Ромеро та Рокхольда»

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча
програма «Торбинка чарівника»
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.
МЕГА
Вечір. Новини 17:10 Прямим
06.00 Бандитська Одеса 08.20, текстом з Остапом Дроздовим
04.30 Містична Україна 10.10 18:35, 23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 19:10 HARD з
Смертельний двобій 11.50,
21.00 У пошуках інновацій 14.20 Влащенко 20:05, 21:10 Гра Z
вогнем 22:00 Вижити в Україні
Таємнича Латинська Америка

Що віщують
зорі
Гороскоп на 9 - 15 липня
ОВЕН. Напружений період, але ви побачите плоди своєї праці й зрозумієте, що
зусилля були не даремні. Вам доведеться
розділити ділові та особисті стосунки. Сприятливий день - понеділок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Слід займатися тільки тими
справами, які вимагають продовження.
Небажана пасивність, але в той же час
необхідно бути обережним. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Вас чекають нові знайомства та цікаве спілкування з творчими
людьми. Можливо, вони запропонують
вам спільний проект, який обіцяє успіх
і прибуток. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п’ятниця.
РАК. Постарайтеся не хвалитися ще не
доведеною до кінця справою. Не слід боротися за лідерство на роботі, краще вирішувати завдання в команді. Постарайтеся
допомагати колегам і виявити розуміння. Сприятливий день - п’ятниця, несприятливий — середа.
ЛЕВ. Вам будуть потрібні витримка
і самовладання. Успіх вимагає ретельної
підготовки. Відмітайте непрактичні рішення та авантюрні пропозиції. Не влазьте в борги та кредити. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ДІВА. Вас можуть відвідати сумні думки, не піддавайтеся тузі. Сконцентруйтеся
на ідеях і планах, зацікавте потенційних однодумців. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. На вас можуть очікувати
творчий підйом і вдале вирішення старих проблем. Друзі допоможуть побачити
сприятливі можливості. Кращою вашою прикрасою буде скромність. У вихідні будьте готові до
певних компромісів. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Вам просто необхідно
дотримуватися чіткої послідовності в діях.
Ви повинні бути відкриті для нових пропозицій, і вони почнуть надходити до вас.
Не виключена цікава поїздка. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Слід звернути увагу на адміністративну частину обов’язків у вашій
професійній діяльності. Пошук оригінальних рішень не принесе очікуваного успіху.
Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Перед вами буде стояти
вибір, доведеться вирішувати серйозні
професійні проблеми. Не варто збирати
образи, це лише ускладнить ваше життя.
Потерпіть, спалах пристрастей навколо змін на роботі поступово буде слабшати. Сприятливий день
— п’ятниця, несприятливий - четвер.
ВОДОЛІЙ. Ви зможете підбити підсумок, хоча б і проміжний, у якійсь з областей своєї діяльності. Або вас настійно попросять це зробити. Доля подарує вам шанс
— нова робота або нове місце проживання. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Слід уважніше придивлятися
до того, з ким вам доводиться мати справу. Не виключено, що вам лестять, щоб
використовувати у своїх цілях. Можливо,
здійсниться заповітне бажання. Сприятливий день
— четвер, несприятливий — понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

ДО РЕЧІ
l Ягоди – природне джерело енергії. Тим, хто
багато працює, веде активний спосіб життя,
дуже втомлюється, надзвичайно корисно їх споживати. Завдяки вмісту природного цукру вони
бадьорять, додають сил і піднімають настрій.
Крім того, їхній цукор абсолютно не шкодить ні
здоров’ю, ні фігурі.
l Вони сприяють поліпшенню гостроти зору.
Без сумніву, усім відомо, що бета-каротин
покращує зір. Вважається, що серед ягід його
найбільше містить чорниця, через те й здобула
славу «очної». Але, наприклад, у черешні цього
елемента в 20 разів більше, ніж у чорниці, на
третьому місці – полуниця.
l Покращують травлення. Завдяки високому
вмісту клітковини ягоди нормалізують роботу
травної системи і знижують рівень холестерину.
l Незамінні для зміцнення пам’яті. Особливо
темні. У них містяться антоціани, що є відмінним
стимулятором роботи мозку. До того ж усі темні
ягоди мають у складі поліфеноли, які уповільнюють старіння мозку і супутні процеси.
l Позитивно впливають на стан шкіри.
Завдяки антиоксидантам ягоди допомагають
організму швидко виводити шлаки й токсини.
Вітамін А, або ретинол, відповідає за відновлення тканин шкіри.

«Щедрий дарунок літа —
ягід сонячне диво»
Фото Фото pitall.ru.

Липень не перестає
дивувати розмаїттям барв і
смаків: малина, смородина,
чорниці, вишні, абрикоси...
Їхнє споживання –
неоціненне для зміцнення
здоров’я дітей та дорослих,
адже недарма медики
радять щодня з’їдати
близько 500 г овочів
та 300 г фруктів і ягід.
Тож поспішаймо і тепер
натішитися вітамінним
багатством спекотного
сезону, і на зиму запастися
ТЕРТИЙ ПИРІГ ІЗ ВИШНЯМИ
Цей кондитерський виріб має
чимало варіантів. Один із них – із
соковитими кислуватими ягодами і
білковим суфле
Інгредієнти: 250 г маргарину,
4 яйця, 4 ст. л.+1 скл. цукру, 3 скл. борошна, 2 ст. л. крохмалю, 1 ч. л. соди,
оцет; вишні (свіжі, заморожені або консервовані).
Приготування. Відокремити жовтки від білків. Маргарин кімнатної температури перетерти з борошном, додати 4 жовтки, 4 столові ложки цукру,
соду, погашену оцтом, і вимісити пісочне тісто. Відділити невеликий шматочок, загорнути його в харчову плівку і покласти в морозильну камеру.
Основну частину тіста поки що поставити в холодильник.
Тим часом готуємо суфле. Збиваємо білки до стійких піків, додаючи
1 склянку цукру в кілька етапів до повного його розчинення. Всипаємо
крохмаль і акуратно вимішуємо.
На притрушеній борошном поверхні розкачуємо тісто і викладаємо у
форму для випічки. Формуємо бортики. Тісто крихке, погано тримається,
але завдяки цьому вийде розсипчастий пиріг, що тане в роті. Найкраще
використовувати форму діаметром близько 30 см. У ній шар білків вийде
тоншим, вони менше осядуть при охолодженні. Далі на тісто викладаємо
шар вишень, зверху рівномірно розподіляємо збиті білки.
Дістаємо з морозилки решту тіста, натираємо на тертці з великими
отворами і розподіляємо по поверхні пирога, трохи присипаємо цукром.
Випікаємо в розігрітій до 200°С духовці 40–45 хвилин.
Фото cikave.ko.net.ua

М’ЯСО, ЗАПЕЧЕНЕ З ВИШНЯМИ

ЯГІДНИЙ МУС
Такий десерт
не тільки
смачний, а й
надзвичайно
корисний

Ягоди стануть у пригоді не лише для приготування ласощів. Скуштуйте соковитий м’ясний рулет із вишневою
кислинкою і неповторним ароматом
Фото patelnya.com.ua.

Інгредієнти: 100 г
манної крупи,
1,5
склянки
чорниць (можна
замінити
будь-якими
Фото edimdoma.ru.
ягодами),
склянка цукру, 400 мл води.
Приготування. Ягоди розминаємо,
додаємо півсклянки води і відтискаємо
сік. У віджаті ягоди вливаємо склянку
води, додаємо цукор і доводимо до кипіння. Проціджуємо, вичавки викидаємо. У відвар додаємо манку і варимо на
невеликому вогні до консистенції густої
каші, охолоджуємо. Додаємо сік і добре
збиваємо, щоб маса збільшилася і стала
пишною. Розкладаємо мус у креманки і
ставимо в холодильник на 4 години.
Фото gastronom.ru.

СМОРОДИНОВИЙ СОРБЕТ

Інгредієнти: 1 кг
телятини або нежирної свинини, 0,75 скл.
вишень без кісточок,
100 мл вишневого
соку, 100 мл червоного сухого вина,
0,5 ч. л. кориці, 2 ст.
л. вершкового масла,
сіль, мелений чорний
перець – за смаком.
Приготування.
М’ясо розріжте так,
щоб вийшов тонкий прямокутний пласт, накрийте плівкою
і злегка відбийте. Посоліть, поперчіть, викладіть ряд вишні,
загорніть м’ясо, потім знову ряд вишні і так далі, поки згорнете весь шматок. Рулет натріть сіллю і перцем, посипте корицею. Щільно перев’яжіть його харчовою ниткою, полийте розтопленим вершковим маслом і запечіть у духовці до
рум’яної скоринки. Потім перекладіть у сотейник, полийте
вином та вишневим соком і тушкуйте під кришкою близько
години, періодично поливаючи і перевертаючи м’ясо.

Фото lady.tochka.net.

Дивовижно ніжні смачні натуральні ласощі з такою незвичною назвою припадуть
вам до вподоби з першої ложки. Охолоджена солодка страва з фруктів чи ягід і
цукрового сиропу належить до різновидів морозива
Інгредієнти: 500 г ягід (можна замінити
смородину будь-якими іншими), 1 ст. л. лимонного соку, 150 г цукру, 20 г крохмалю, 0,5 л
води, м’ята за смаком.
Приготування. Ягоди збити блендером
до стану пюре, протерти через сито, щоб позбутися кісточок. Поставити пюре в холодильник, а кісточки залити водою (450 мл), додати
цукор і проварити. Процідити, сироп вилити
у каструлю, додати лимонний сік і довести

www.volyn.com.ua

ЧОРНИЧНА
«П’ЯТИХВИЛИНКА»
до кипіння. У 50 г води розмішати крохмаль і
влити у киплячий сироп, варити до загустіння
(близько хвилини) – вийде кисіль. Охолодити
його, змішати з пюре, поставити в морозилку
і кожні 20–30 хвилин розминати суміш виделкою або збивати блендером. Подавати сорбет
із листочком м’яти.

НАЛИВКА «АСОРТІ»
Цей напій починають готувати, щойно з’являються ягоди, а завершують восени, в сезон дозрівання слив і винограду
Інгредієнти: по 0,5 кг різних ягід і така ж кількість цукру.
Приготування. У чистий скляний бутель засипати, наприклад, полуниці і стільки ж цукру, закрити спеціальною кришкою, в яку вставлена гнучка
трубка, другий кінець її опустити в банку з водою. Коли доспіють інші ягоди,
приміром малина, вкинути її у слоїк і засипати цукром. У такий спосіб можна
створити наливку за власним смаком. Після того як всипали останню порФото alcocheap.ru.
цію, закрити банку і залишити на 2 тижні. Затим процідити, відтиснути ягоди,
профільтрувати вино, розлити у пляшки і щільно закоркувати.

Для варення такого способу
приготування (кілька прийомів по 5 хвилин) підходять різні ягоди, зокрема й
вишні, смородина
Інгредієнти: 1 кг чорниці,
1,5 кг цукру, 250 мл води.
Приготування. Ягоди ретельно перебрати, помити і дати
стекти на друшляку. Воду довести до кипіння у великій ємності,
розчинити в ній цукор. Чорниці
всипати у сироп, вимкнути вогонь і залишити настоюватись.
Через 4–5 годин довести до кипіння і варити 5 хвилин. Повторювати процедуру кілька разів.
Коли варення матиме бажану
густоту, розлити його у стерильні баночки і закрутити. Зберігати
в прохолодному місці.

МАЛИНА, ПЕРЕТЕРТА З ЦУКРОМ
Фото lady.tochka.net.
Це не тільки
смачний і корисний десерт,
а й незамінний
натуральний
засіб боротьби із
зимовими застудами. Її можна
використовувати
як звичайне
варення, в якості
начинки для
різної випічки, для заварювання чаю. Ягоди,
перетерті з цукром, зберігають усі корисні
властивості і довго не псуються

Інгредієнти: 1 кг малини, 2 кг цукру.
Приготування. Для такого варення краще збирати ягоди після кількох сонячних днів – вони будуть більш солодкими. Малину не миють. Ретельно
переберіть її, видаляючи зіпсовані та сміття. Складіть у глибоку емальовану миску, засипте цукром
і поставте в холодильник на 3 години. За цей час
малина пустить сік, цукор почне розчинятися. Добре перетріть, можна скористатися блендером, але
краще – дерев’яною ложкою. Розкладіть варення в
банки, попередньо ретельно вимивши їх із содою
та обдавши окропом. Зверху засипте шаром цукру
(приблизно 1 ст. л.), щоб малина краще зберігалася.
Закрийте банки і зберігайте в холодильнику або в
погребі.

www.volyn.com.ua
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

КРОСВОРД

«От мені було цікаво,
що це за предмет?
Допоміг його шукати,
звісно, інтернет…»
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2
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Тож пані Лариса отримає не тільки
100 гривень, а ще й 150 гривень за віршовані труди — найкращу історію про
пошук правильної відповіді. Що тут
скажеш: хороший додаток до пенсії від

Грицько ГАРБУЗ

ле насамперед для тих, хто тільки приєднався до конкурсу,
а за межами Волині уже є понад
2 тисячі нових читачів «Цікавої газети
на вихідні», нагадаємо запитання доволі таки каверзного 24-го туру, яке
мало хто осилив. Новачкам лише повідомимо, що наша вікторина нагадує
популярну гру «Що? Де? Коли?», в якій
замість «чорного ящика» предмети ховаємо в український «гарбуз». Приєд-нуйтесь — не пошкодуєте!

Фото prime-trade.prom.ua.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
24 (2018)
Предмет, захований у гарбузі, був
ув
винайдений за допомогою змішування
ня
його «прадідуся» із нашатирним спириртом ще понад 150 років тому. Проте
те
популярним став менше чотирьох
ьох
десятиліть тому, бо… не мав зручної
ної
упаковки. До речі, назву важливого елемента цієї упаковки часто вживають
ють
нині поліські бурштинокопачі…
А сам предмет зараз є у переважній
жній
більшості осель, і ми ним користуєтуємось щодня по кілька разів. Звісно, щоб
бути здоровими. Хоча вправно виконує
конує
свою функцію й донині його «прадідусь»,
дусь»,
який і через століття не втратив своєї
популярності.
Що за предмет ми заховали
у гарбузі?
Так ось, коли наш редакційний водій Микола Денисюк витягнув перший
номер серед переможців і ми зателефонували до Лариси Володимирівни
Семко, то почули про слово-відгадку
«Рідке мило»… віршовану розповідь,
яка через день надійшла від пані Лариси і у письмовому варіанті до редакції.
50 і ще 100 років десь тому назад
Нашатирний спирт із милом
чоловік змішав.
Вийшла маса — «рідке мило», —
Шепард назву дав.
Та пустить у виробництво тари
він не мав.
Упаковки йому треба. Де ж її знайти?
Як же мило це продати? У що масу
впакувати?
Роберт Тейлор з Міннесоти —
от вже голова!
«Корок-помпа! Мала пляшка!
Чи ж не успіх то для мене —
тара ця бува?
Конкуренти? Їх не буде! Корки —
всі до рук!»
Їх скупив Роберт для мила
100 мільйонів штук!
Ну й зубаста хватка в Тейлора була
– 25 мільйонів баксів йому принесла!

До речі
Американець Вільям Шепард
у 1865 році запатентував рідке
мило, змішавши звичайне мило
із нашатирним спиртом. Проте
він не мав упаковки, щоб його
продавати. І лише в кінці 1970-х років
його співвітчизник Роберт Тейлор
знайшов для рідкого мила посудину.
Перед тим він, щоб конкуренти
не скористалися його ідеєю, викупив
у країні на кілька років уперед всі
баночки з помпами-дозаторами,
які вже використовувались
у косметичній промисловості. А потім
перепродав свій винахід, який назвав
Softsoap («м’яке мило») — і став
багатшим у десятки разів.
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пи у бурштинокопачів, а затим — завдяки татові Михайлу Григоровичу —
знайшли в себе вдома і помпу в упаковці
рідкого мила».
Оскільки переможці не нові, то цього разу ми не просимо надсилати в редакцію копію першої і другої сторінок
дакц
паспорта та ідентифікаційного коду,
пасп
бо їх уже маємо, і незабаром ви отримаєте ссвої гроші, зароблені мізками. Але
мусите переказати сусідам і сусідкам,
муси
«Цікавій газеті на вихідні»
як завдяки
з
можна заробити на каву.
мож
А нам час оголошувати завдання
нового туру.
нов

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
28 (2018)
Реклама — рушій прогресу. Звісно.
Але
А часто вона є оманлива. Особливо
в для українців. От характерний
приклад.
Яскрава посудина з рідиною.
п
Привабливий
вигляд. Напрошуються
П
менші посудинки, щоб поділитися тією
м
ррідиною. Дехто зі спеців, ділячись, бере
оодразу сіль-перець (або інші спеції). Інші
знавці — коли теж на дні нічого не залишилося — хапаються за зеленого «близнюка» жовтого «кислюка». А ось у гурманів — своя послідовність: жовтий
«кислюк» — рідина — сіль. Гадаємо, ви
здогадалися, про який процес іде мова?
Проте в гарбузі ми заховали
предмет, який чомусь у нас в якості
привабливості реклами майже не зображують на цій яскравій посудині,
а він — основа її вмісту. Зате там
красується його «сусід», який до її вмісту не має ніякого стосунку — лише
підкреслює країну походження. Цього
«сусіда» варто чіпляти на посудину
з іншою рідиною, завдяки якому цієї рідини у тварин буває більше. І як цьому
заздрять українські фермери і селяни,
бо немає їх у нас у такій кількості і таких розмірів — хіба що вдома на вікні чи
на роботі на столі.
То що за предмет ми заховали
у гарбузі?
Слово-відповідь
треба
надіслати до 16 липня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«М’яч», «Три богатирі», «Наталія Калініченко»).

Увага: з одного номера можна

улюбленої газети! Онуків можна пригостити морозивом.
Також 100 гривень дістануться лучанці Ользі Поліщук, яка разом зі своїм чоловіком Олександром та його батьками Ольгою і Михайлом уже ставали
переможцями нашого інтелектуального конкурсу. «І цього разу розв’язували
завдання всією родиною, — усміхнулася
пані Ольга. — Спочатку дійшли до пом-

Усміхніться!
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Свою відповідь на запитання
нашої інтелектуальної вікторини
Лариса Семко із села Лобачівка
Горохівського району виклала
у віршованій формі і... заробила
додатковий гонорар
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:)) :)) :))
— Для мене завжди авторитетом був чорний пояс мого
батька!
— З карате?
— По дупі.

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!

:)) :)) :))
Жінка розповідає подрузі:
— Учора заходжу в під’їзд,
а там — маніяк!
— Який жах!
— І він так сказав — i втiк.
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По горизонталі: 7. Коротке смішне оповідання
анекдотичного змісту. 8. Верхній ярус залу для глядачів.
9. Одиниця кількості інформації. 10. Складна шахова задача. 11. Геометричне тіло. 13. Озеро в Австралії. 14. Символ
влади гетьмана. 16. Алфавіт. 18. Розділ медицини. Вивчає
прояви хронічного алкоголізму, наркоманії і т. п. 20. Система прийомів володіння холодною зброєю в рукопашному бою. 23. Те саме, що й велетень. 25. Трудолюбива
комаха. 26. Річка на Харківщині, притока Сіверського
Дінця. 27. Великий острів у складі Індонезії. 28. Місце
стоянки, ремонту й обслуговування транспортних засобів. 30. Спілка, товариство, об’єднання. 31. Відомий
іспанський і французький художник (картини «Дівчина
на кулі», «Герніка»). 32. Жорстока розправа потерпілого
над злочинцем.
По вертикалі: 1. Отруйний павук. 2. Сота частина
долара. 3. Одна з наук про природу. 4. Холодна колюча
зброя. 5. Бразильський футболіст, один із кращих нападаючих в історії футболу. 6. Російський полярний дослідник, морський офіцер. 12. Морське вантажне судно.
13. Наука, що вивчає культуру і побут народів. 15. Озеро
у Туреччині. 17. Ліва притока Амура. 19. Один із засобів
політичного впливу на маси. 20. Природний рівень радіації. 21. Одиниця довжини в англійській системі мір. 22. Навчальний заклад в Європі у ХVI — ХІХ ст. 24. Людина, що
подорожує. 25. Найтовще дерево світу. 29. Морський рак.
30. Місто на Південному Сході Франції.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля
Ратнівського району.

Відповіді — у наступному номері
ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД ВІД 27 ЧЕРВНЯ
1–2. Закон. 2–3. Народ. 3–4. Декрет. 4–5. Трактат.
5–6. Тотем. 6–7. Мир. 7–8. Радник. 8–9. Кравчук.
9–10. Кабінет. 10–11. Траст. 11–12. Тероризм.
12–13. «Майдан». 13–14. Нагорода. 14–15. Агентство.
15–16. Олігарх. 16–17. Хабар. 17–18. Район.
18–19. Наука. 19–20. Адреса. 20–21. Акцепт.

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
27 червня
Відповіді –
у наступному номері
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l ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМИН

Фото kino-doma.blogspot.com.

www.volyn.com.ua

l ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

Любіть
українок
Чоловічий погляд
Тарас ШЕВЧЕНКО–
ЗАДУНАЙСЬКИЙ
(загальний псевдонім
українських
письменників, братів–
близнюків Віталія і Дмитра
КАПРАНОВИХ)

Любіть українок, як сонце любіть,
Як землю батьківську — без тями.
Не бійтеся щирість свою проявить
Словами, губами, руками…
За карії очі, за вигин спини,
За коси русяві — як жито.
За викот глибокий, і те, що за ним…
За все, що зуміли вхопити.
У спальні, на кухні, у свіжій траві,
В машині, в коморі, у гаю
Любіть українок, де стрінете ви –
І хай вам Господь помагає!

Прийняти вибір сина буває непросто…

Невістка на горизонті…
Мамам майбутніх чоловіків присвячується
Лідія РАЄВСЬКА,
письменниця
і сценаристка

оли ти мама маленького сина
— то взагалі не думаєш про те,
що коли–небудь він виросте,
і настане день, як твій «маленький»
двометровий бородатий хлопчик
приведе перед твої світлі очі дівчину
і скаже: «Рідна моя, познайомся, це
кохання всього мого життя!». А ти подумаєш: «Дивно. Начебто і не сліпий
же: недавно медогляд у військкоматі
проходив — сказали, що зір стовідсотковий, та видно, набрехали все
бридкі лікарі, аби будь–кого в армію
забрати, навіть цілком сліпого хлопчика. Як? Чим він дивиться? І куди?
Яка любов всього його життя? Та
хіба ж для неї мама ягідку плекала,
ночей не досипала й «Агушу» за ним
допивала? Так вона ж СТРАШНА!»
— і т. д.
І цей день настає в житті майже
кожної мами. Не будемо списувати з рахунків тих щасливиць, які, побачивши
першу дівчину свого сина, так і кинулися їй на груди зі сльозами і вигуками:
«Господи, доню рідна! Яка ж ти гарна,
багата і розумна! Відразу видно: найкраща у світі! Ось для кого ненька ягідку ростила, діатез на попі їй лікувала й
аналізи в сірниковій коробочці о сьомій
взимку, в заметіль, у дитячу поліклініку
носила! Заходьте у мій дім — мої двері
відчинені, буду пісні вам співати і вином
пригощати!»
Але не всім же так щастить…
Дозвольте дітям будувати своє
життя самим.
Я довго думала, що в мене синдром
матері–одиначки. Бо все життя заради
сина прожила, а як прийшов час йому
свою сім’ю створювати, то дах раптом
зриває. І по п’ять разів на день інсульти вдаю, в кому впадаю і благальним
голосом прошу покликати священика,
нотаріуса та «труповозку». Аби син
поруч із тобою метушився, а не зі своєю
неприємною дівчиною по кінотеатрах
ходив.
У мене, звичайно, не все так погано,
але ось це відчуття, що «не народилася
ще та розумниця–красуня, яка мою

К

ягідку заслуговує!» — це в мене було і є
завжди. Але днями бесідувала з одним
чоловіком, який розповів історію, як
він до своєї мами привів свою кохану
дівчину, а найрідніша людина одразу…
знепритомніла. Тому що любов усього
його життя була в прищах, як клумба на
Софійській площі. А йому, може, на них
було наплювати — він їх і не помічав.
А ось матуся тихо ойкнула і впала, тонко натякнувши, що вибір сина їй щось
— не дуже…
Через багато–багато років, коли цей
чоловік одружився з іншою жінкою (яка
мамі спочатку сподобалася), а потім
мучився в шлюбі кілька років, змушую-

“

В очі синові дивись
відразу. На дебіла
схожий? Слина
бульбашками? Очі
щасливі? Усе. І не лізь,
і люби її із самого
початку, навіть якщо
вона трохи красивіша
за Ющенка. Головне:
щоб вона твою
кровиночку щасливим
робила, зрозуміла?

чи материнське серце страждати, мама
сказала: «Знаєш, краще б ти на тій прищавій своїй одружився. Я ж перед тим,
як знепритомніти, встигла помітити, що
в неї очі добрі й думки чисті. І душа світла, і усмішка красива. І прищів-то не так
вже й багато, і фігура як у Мерлін Монро. Загалом дурна я, пробач, синку».
І тут я теж згадала, як кілька років
тому зустріла маму своєї колишньої
любові, з якою, це прекрасно пам’ятаю,
стосунки в мене не склалися відразу.
Тому що я тоді була не просто прищавою і страшною, а ще й панком із зеленим ірокезом та лисиною. І у рваних
джинсах, і в майці з Єгором Лєтовим, і зі

шпильками у вухах, і з бойовим макіяжем, і її сина курити навчила…
Це зараз я розумію, що на місці цієї
святої жінки, яка всього лише гикнула
і затряслася, — я б свого сина в лікарню
здала б негайно. Ну, зір перевірити, інтелект і пару раз струмом його вдарити
несильно, щоб у себе прийшов. А може,
ще й до бабки б якоїсь збігала, аби
дізнатися: а чи не напоїли мою кровиночку якимось приворотним зіллям із
сушених аскарид (глистів — ред.) і кігтя
вомбата (вомбат — невелика тварина,
вкрита густою шерстю, схожа одночасно на ведмежа і борсука з довгими
кігтями — прекрасним знаряддям для
риття нір — ред.)?
Так ось. Зустріла я маму Сергія,
і що неймовірно — вона мене впізнала. Навіть більш як за двадцять років.
Взяла мене під руку, присіли ми з нею
на лавочку, поговорили про життя,
дітей, онуків, тиск та глаукому і про те,
що вона мене часто згадувала. До того
ж, не повірите, добрим словом. Мовляв,
«краще б ти, Сергійку, на тій лисій і зеленій одружився. У неї і сім’я пристойна
була, дід — Герой Радянського Союзу.
А то, що тато в неї алкоголік — так і наш
випити полюбляє, що ж такого? Я ж
пам’ятаю, як ти її любив, як очі твої щастям світилися. Народили б діток, і не
біда, що дурненькі вийшли б, — я б все
одно їх любила. А так ніби й одружився
з кимось, а жінка там нехороша, та й
онуки, сильно підозрює, що не її рідні.
Ти, Лідо, моїх помилок не повторюй.
Подобається — не подобається, а в очі
синові дивись відразу. На дебіла схожий? Слина бульбашками? Очі щасливі?
Усе. І не лізь, і люби її із самого початку,
навіть якщо вона трохи красивіша за
Ющенка. Головне: щоб вона твою кровиночку щасливим робила, зрозуміла?»
Зрозуміла, тітко Тамаро.
І добре, що вчасно. Нехай хоч однонога негритянка похилого віку — байдуже вже. До того ж нам завжди буде
про що поговорити: похорон Брежнєва,
Висоцький, кавова жуйка. Аби очі
в нього були дебільні й щасливі. І слина
бульбашками…
Джерело: blyskavka.top.
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Бо кожна нелюблена,
втрачена мить
Примушує жінку старіти.

Любіть галичанок, бойкень та лемкинь,
Гуцулок любіть, подолянок.
Таврійські дівки, слобожанські жінки –
Не знайдете кращих коханок.
Любіть гагаузок, болгарок струнких,
Угорок, грекинь, караїмок
І кримських татарок — бо, люблячи їх,
Ви любите все ж українок!
Любіть українок, негайно любіть!
Даруйте вірші їм і квіти,
Бо кожна нелюблена, втрачена мить
Примушує жінку старіти.
Любіть українок — щотижня, щодня,
А буде можливість — і двічі,
Бо жінку (та ще й не одну) вдовольнять –
Робота така чоловіча.
Життя в Україні дає нам урок –
Затямте, Тарасові діти:
Єдина можливість приборкать жінок –
Це їх РЕГУЛЯРНО любити.
Фото playcast.ru.

Любіть за карії очі, за вигин спини,
за коси русяві — як жито!..

