Після пересадки серця
закохався у молодшу
на 43 роки… вдову свого донора
с. 11
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l ХОРОБРІ СЕРЦЯ

Фото з особистого архіву Павла ТАРАСОВИЧА.

Зачувши, як він
говорить по-нашому,
бабусі спочатку
хрестилися, а тепер —
підспівують!
Приклад Леонардо Ободоеке
(на фото) доводить: українець —
це не етнічне походження, а стан
душі
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Роки, проведені на Білому континенті, пам’ятаються все життя.

«Іноді з безлюдної Антарктиди
навіть не хотілося повертатися
в цивілізацію»
«Полярна одіссея» рівнянина Павла Тарасовича тривала рік,
а вражень від неї вистачить на все життя

“

Інна ПІЛЮК

літньої спеки, коли хочеться
морозної, ледь не крижаної свіжості, ми знайшли її зовсім несподівано. Ні, не під кондиціонером,
а у спогадах полярника Павла Тарасовича. Він брав участь у п’ятій експедиції
в Антарктиду на станцію «Академік Вернадський» протягом 2000–2001 років.
Чоловік досі користується здобутими
там рецептами боротьби з холодом,
знається на повадках пінгвінів та вдячний білому континенту за безліч навичок і вмінь, які той йому подарував.
Павло Тарасович навіть сьогодні чимось нагадує полярника: високий, кремезний, із помережаною благородною
сивиною бородою і теплими-теплими
очима. Здається, що всі, хто наважується
на рік вирушити у край снігів і безлюддя,
мають саме такий вигляд. І хоча з часу
його поїздки на Південний полюс минуло 18 літ, уявляю, що якраз отаким він
ступав на палубу корабля, яким місяць
українці пливли до незвіданої землі.
У його робочому кабінеті на тумбі
стоїть кумедна статуетка пінгвіна. «Вдома маю їх уже зо двадцять штук. Коли
після повернення приходили провідати друзі, то всі мені такі сувеніри дару-

Серед наших співвітчизників, на жаль,
трапляються такі, хто
впродовж
десятиліть
не може знайти в собі чи
то сил, чи то бажання
опанувати
українську.
Яскравим прикладом такого типажу був одіозний
екс-прем’єр Микола Азаров. Навіть допхавшись
до однієї з найвищих посад у державі, цей «діяч»
не здатен був зв’язати й
двох слів державною мовою, не припустившись
при цьому щонайменше
трьох огріхів. Але годі про
тих жалюгідних колишніх
«кровосісів»!

Л

Полярник потоваришував із пінгвінами.

“

За рік, який провів
на Південному
континенті, встиг
полюбити і вивчити
норов цих диво-птахів.

вали, — сміється чоловік. — Та що там
фігурки! Часто до тих, хто приїздить
з Антарктиди, навіть прізвисько відповідне чіпляється. Але ніхто з полярни-

ків на таке не ображається».
Пан Павло теж подібні моменти
сприймає з гумором. За рік на Південному континенті встиг полюбити
і вивчити норов цих диво-птахів. Знає
їхні повадки, захоплено розповідає,
як пінгвіни Аделі утворюють дитячий
садок для своїх малюків, як його стережуть спеціально призначені «охоронці»
та як вони реагують на людей.

Закінчення на с. 6

»

та найпотужнішою економікою. У найбільшому ж
місті країни (і столиці Нігерії до 1991 року) Лагосі
нині проживає до 16 мільйонів осіб. До прикладу,
у Києві, Харкові, Дніпрі
та Львові, разом узятих, —
удвічі менше!
Проте юному нігерійцю Леонардо Ободоеке
у тому приголомшливому
мегаполісі ну ніяк не сиділося!
Батько — поважний інженер, мати — успішна
бізнесвумен, а молодший
син… вирішив учитися
на лікаря-хірурга! Воно
б, звісно, і нічого — якби
не за багато тисяч кілометрів від рідного дому,

Святослав Вакарчук розвернувся
на своєму суддівському кріслі
на перших же рядках композиції
«Океану Ельзи» «Така, як ти».

На щастя, серед нас
не бракує значно приємніших людей, які у стислі
терміни прекрасно опановують
«солов’їно-калинову» — навіть попри
те, що ще зовсім недавно
вона була для них абсолютно чужою і невідомою
мовою! Нігерієць Леонардо Ободоеке приїхав
з Африки до Тернополя
у 2012-му, сподіваючись
вивчитися на хірурга.
А за два роки Україна вже
шаленіла від його україномовного співу на «Голосі країни»!
Нігерія — держава
у Західній Африці з найчисленнішим на континенті населенням (близько 200 мільйонів людей!)

в місті, назву якого деякі
члени родини Ободоеке
досі вимовляють по складах: Тер-но-піль…
Опинившись на Галичині, Леонардо першим ділом… поміняв нігерійські
найри на українські гривні
й узявся розглядати портрети на чудернацьких,
як для хлопця з Африки,
банкнотах. А довідавшись
від сусіда по кімнаті в університетському гуртожитку, що Тарас Шевченко,
Іван Франко та Леся Українка — це великі українські письменники, Леонардо прожогом чкурнув
до бібліотеки…
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«Зуміли хорвати хор вати
порвати». Але постраждали
за «Слава Україні!»
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів
«Бандерівець» Вукоєвич тепер допомагатиме Шевченку?
Фото Богдана БОРТАКОВА, bykvu.com.

Фото championat.com

Андрій Павелко: «Тепер від Луганська до Карпат у кожній хаті є хорват!»

Ми більш ніж переконані, що вчора
ввечері, коли вже друкувалася
«Цікава газета на вихідні»,
ви уболівали за «картатих» у
півфінальному матчі Чемпіонату
світу-2018 Англія – Хорватія
Інакше і бути не могло: скільки радощів напередодні принесли нам «клітчасті», перемігши у чвертьфіналі Росію
(2:2 – в основний і додатковий час, а в серії пенальті вікторія – 4:3)! Ми вже стрибали в екстазі і цитували-перепощували
новий шедевр від Олександра Ірванця:
«Зуміли хорвати хор вати порвати»! А тут
чергова новина, ще бомбезніша: після
цього матчу захисник збірної Хорватії
Домагой Віда і один із тренерів-асистентів Огнєн Вукоєвич (обоє захищали кольори динамівців Києва) записали відео
зі словами: «Слава Україні! Це перемога

за «Динамо» і за Україну! Давай, давай!
Хорватіє, вперед!»
Це був шок! «Ось де справжні бандерівці! То брати Суркіси у «Динамо» виховують патріотів!» – шаленіли ми.
Тепер можете уявити, як це розізлило росіян! Вони поскаржилися у ФІФА.
І ця найголовніша у світовому футболі
організація, яку звинувачують у продажі за хабар Мундіалів для Росії (2018)
та Катару (2022), винесла попередження для Домагоя Віди, що неприпустимо
робити політичні заяви під час ЧС-2018,
а на Огнєна Вукоєвича наклала штраф у
розмірі 15 000 швейцарських франків.
Більше того, Федерація футболу Хорватії взагалі звільнила Вукоєвича з посади
тренера-асистента збірної і відрахувала
зі складу делегації на Мундіалі. Видно,
недарма ж під час цього чвертьфінального матчу президент Хорватії пані Ко-

В Ужгороді діти-мауглі жили
на цвинтарі

лікування, а тато помер.
За дітьми мали б доглядати бабусі, але вони, вочевидь, не справилися з
цими обов’язками. Родичі
запевняють, що діти іноді
бігали гратися на кладовище, бо живуть поруч,
але тепер вхід до нього
закритий. Наразі хлопчаками зайнялися відповідні служби Ужгородської
міської ради. Вони готують документи на позбав-

Виконувачка
обов’язків глави
Міністерства охорони
здоров’я України
здивувала своїм
черговим посилом
Виявляється, пані Супрун проти бахіл (так називають поліетиленові чохли, що надягають зверху на
взуття) (на фото). «У клініках розвинених країн ви
навряд чи побачите людей, що прийшли відвідати
родича або ж очікують лікаря у бахілах», – написала
вона на своїй сторінці у Facebook.
За словами в.о. глави відомства, єдині місця в лікарні, в яких варто їх надягати – це операційні та приміщення, де існують ризики виникнення та передачі
інфекції, адже «використання бахіл може забезпечити мінімальний фізичний бар’єр від мікроорганізмів».
Пані Супрун вважає, що ініціатива надягання поліетиленових чохлів на кожного, хто переступає поріг лікарні, зазвичай іде від медзакладу. І має на меті
зменшити роботу прибиральниць, а подекуди й нажитися за рахунок гаманця пацієнта. «Невиправдане
використання бахіл у таких обсягах, як це відбувається зараз, економічно необґрунтоване та не несе відчутної користі ані медзакладу, ані відвідувачам... Крім
того, величезна кількість викинутих одноразових бахіл забруднює планету», – підсумувала Уляна Супрун.
Ось так, друзі, впроваджується в дію медична
реформа! І тіпун тому на язик, хто каже, що в цій
галузі нічого хорошого не робиться…

Був ровер, а став…
жуколов
Винахідник із села Миротин Здолбунівського
району Рівненської області Іван Купервас із
металобрухту власноруч зібрав пристрій, який
дає змогу швидко та ефективно знищувати
шкідників
Фото flickr.com.

l ПРЯМА МОВА
Петро ПОРОШЕНКО,
Фото zak-kor.net.

Могили були для
них пісочницями, а
похорон – розвагою
Хлопчики, яким 5 і 7
років, не вміють говорити, лише видають дивні
звуки. Вони спостерігають
за похованнями, і це для
них – найбільша... радість.
Жителька Ужгорода Тетяна Серветник випадково
побачила дітей (на фото),
коли перед Пасхою ходила прибирати могилу рідних. «Тоді саме хоронили
юнака. Було дуже багато
людей, які плакали, і діти
на це дивилися. Вони
були без батьків, брудні та
неохайні, – розповіла жінка. – Мені стало дуже шкода хлопчиків, що вони щодня дивляться на таке».
Сусіди кажуть, що їхня
мати наразі проходить

лінда Грабар-Китарович потискала руки
російському прем’єру Дмитру Медведєву. Щоправда, вигнати зі збірної свого
головного захисника-бійця Домагоя Віду
таки не наважились…
Тому у вівторок народний депутат
України, а заодно і президент нашої Федерації футболу Андрій Павелко вдягнув
до Верховної Ради футболку збірної Хорватії (на ній красувалося прізвище Ракитич) і заявив: «Ми компенсуємо Вукоєвичу штраф, накладений на нього, і, якщо
Огнєн вважатиме за потрібне, запропонуємо йому роботу у Федерації футболу
України».
Козаки у біді друзів не залишають! І для Домагоя Віди, без сумніву,
знайшлося б місце у «Динамо», але
його вже сватає англійський «Ліверпуль».

Уляна Супрун проти…
бахіл!

лення батьківських прав
та передачу малечі до
спецзакладу, оскільки ніхто з родичів не погоджується брати їх під опіку.
Біда та й годі! Але
чуйне серце Тетяни Серветник покликало нас
оглянутися навколо і
побачити, кому зараз
погано. Можливо, тією
людиною, хто може зарадити або забити на
сполох, є ви?

Президент України, у
своєму блозі на сайті
газети «Financial Times»
про зустріч глав Білого
дому Дональда Трампа
і Кремля Володимира
Путіна 16 липня в столиці
Фінляндії Гельсінкі:

«
»

Я бажаю пану Трампу успіхів у
його спробах напоумити Путіна. Знаючи російського президента, можу побитися об
заклад, що він
хоче нашої
поразки. Але
це не варіант, і цього
ніколи не
буде.

Ручний жуколов пан Іван зробив із велосипеда
(на фото). Все дуже легко і просто, каже: два крила і дротики, що збивають шкідників, а ті, потрапляючи у спеціальний розчин, здихають одразу.
– Завжди дивувався, навіщо кропити колорадських жуків усякими хімікатами? Тож цю картоплю
потім самому доведеться їсти. А збирати шкідників вручну надто стомливо, потім спину не розігнеш. Так-от міркував собі — і зрештою «народилася» ідея такого пристрою. Щоб ти собі йшов
спокійно з тачкою по городу, а «колоради» самі
струшувалися з кущів і падали в жолобок, – розповів Іван Купервас в інтерв’ю виданню «Рівне вечірнє». – Зробив креслення, прорахував
корисність технічного засобу, виготовив і випробував: хвилин за п’ятнадцять очищає двадцять соток картоплі. Більшість жуків потрапляє у пастку,
а хто не попався сьогодні – неодмінно зловиться
завтра. При цьому кущі анітрохи не ламаються, а
лише нахиляються до жуколова.
Переглянути відео майстер-класу від пана
Івана ви можете на нашому сайті volyn.com.ua.
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l КОЗАЦЬКОГО РОДУ!

Зачувши, як він говорить по-нашому,
бабусі спочатку хрестилися,
а тепер — підспівують!
«Не маю права померти до перемоги над москалями», —
жартував Левко Лук’яненко, підбадьорюючи наших хлопців на передовій.

«Якщо патріотизм
зводиться до вишиванки,
то це не патріотизм»
На 90-му році життя перестало битися серце Героя України,
людини, яка через любов до рідного краю провела 26 літ
у радянських концтаборах, одного із засновників правозахисної
спілки «Українська гельсінська група», автора Акта
проголошення незалежності України — легендарного Левка
Лук’яненка (1928 – 2018). До вашої уваги його золоті слова
зробила страшенно багато, щоб
не дозволити підняти національну свідомість та консолідувати
український народ. Ми мали
ідейно дезорієнтоване та дезорганізоване суспільство. Нам показували російські серіали, фільми
про перемогу Росії. Але не було
ні слова про українську історію,
події княжої, козацької, петлюрівської чи бандерівської доби. Намагалися виховати не патріотів,
а лакеїв.
Війна із Москвою — це
необхідна умова, і ми маємо боротися, бо тільки поборовши Москву, Україна стане
по-справжньому незалежною.
Я виступаю за повну заборону в Україні Російської
православної церкви (РПЦ)
і Московського патріархату.
Українська православна церква
нечесна вже тим, що називає себе
просто УПЦ, без уточнення, що
саме Московського патріархату.
Церква, яка називає себе українською, не може підпорядковуватися Москві.
Не шукав близькості з жодним із президентів, бо мені
особисто нічого від них не треба. Наші очільники змагаються
не у сфері духу, а за речі матеріальні – хто одягне найдорожчий
годинник, у кого черевики з дужчого крокодила.
Якщо патріотизм зводиться до вишиванки, то це не патріотизм. Патріотизм – це ширше. Це любов до рідного краю,
до рідної землі, до батька і матері,
це любов до могил предків.

У 20 років я дав обітницю
небу — здобути Україні волю.
Вона з’явилася відтоді, як дізнався про нашого національного героя Северина Наливайка…
Я для себе вирішив, що взяв
прапор боротьби за незалежність
держави з рук УПА і повинен пронести його стільки, скільки зможу.
Це і була моя місія. Я знав, що не
перший, і вірив, що не останній.
Той, хто каже, що незалежність упала нам з неба, не знає,
що ми дістали по 10 років тюрми і заслання.
Взаємини росіянина й українця росіяни уявляють як взаємини вершника і коня. Яке ж
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Наші президенти
змагаються не у сфері
духу, а за речі
матеріальні – хто
одягне найдорожчий
годинник, у кого
черевики з дужчого
крокодила.

може бути співжиття з таким народом?
Росія готувалася до повернення України під Москву
ще з 1991 року. Розробляли
різні плани. Розпочали надзвичайно серйозну інформаційну
війну, підтримували в Україні п’яту колону, розширювали систему
агентури. За цей період Москва
Р
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Приклад Леонардо Ободоеке доводить:
українець — це не етнічне походження, а стан душі
Фото diff.com.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ідтоді підручники з медицини у житті хлопця мусили
дещо поступитися місцем
творам класиків української літератури. Ну а з такими достойними
«вчителями» юний африканець так
защебетав солов’їною, що деякі бабусі у тернопільських тролейбусах,
зачувши Леонардо, навіть хрестилися! Бо де ж це бачено: хлопець
явно не тутешній — а як по-нашому шпарить!
Ну а невдовзі нігерійський
юнак ще й заспівав! Любительські
ролики стрімко ставали популярними. Тож невдовзі Леонардо
зважився взяти участь у конкурсі
співочих талантів «Голос країни».

В
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Підручники
з медицини у житті
хлопця мусили
дещо поступитися
місцем творам
класиків української
літератури.

Святослав Вакарчук розвернувся на своєму суддівському
кріслі на перших же рядках композиції «Океану Ельзи» «Така, як ти».
Хоча згодом і пояснив, що зробив
це виключно тому, що впізнав голос конкурсанта (мовляв, цього
разу той співав набагато гірше, ніж
уміє). Водночас маститий співак
зізнався, що мріяв про появу Ободоеке в проекті, і стверджував, що
це саме той випадок, коли його не
дратує виконання його ж пісень іншими людьми.
Ну а публіка була просто в за-

Натисніть у YouTube «Leo Mantis» – не пошкодуєте.

хваті! Зачувши ж «Мене звати Леонардо. Я з файного міста Тернопіль!», глядачі ладні були підхопити
колоритного парубка на руки!
Після завершення проекту Вакарчук погоджується продюсувати
Ободоеке, згодом той бере псевдонім Leo Mantis.
До речі, нігерійська родина
Леонардо попервах була в глибокому шоці, коли дізналася, що їхній
син та брат — замість наполегливо
опановувати мистецтво лікування
фурункулів та видалення апендиксів — узявся… співати! І не лише у
ванній (бо таке з ним траплялося й
у рідному Лагосі)!
А що вже тішилися і тішаться

аборигенні українці та українки!
До вподоби їм поява у своїх лавах
такого колоритного та голосистого
молодого козака (останні взагалі
шаленіють від його низького й водночас приємного голосу!).
Тим часом прекрасна українська Леонардо Ободоеке ще раз
доводить: головною умовою у
цій справі є аж ніяк не народження десь на Полтавщині, наявність глибокого українського
етнічного коріння чи «всотування» фонетичних тонкощів мови
«з молоком матері». Головне —
таки бажання! І якби воно було
— то й навіть Азаров «затьохкав
би солов’їною»!
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Фото із фейсбук-сторінки Наталки МУРАХЕВИЧ.

Празник
Поки були живі бабуся
і дід, я на Івана Купала
все їздила до них
на празник, бо церква
в селі — Різдва Івана
Хрестителя. Бабуня
наготовляла всього,
любила вона вгостити
родину чи й випадкову
людину, ніхто і в нелегкі
повоєнні роки від неї
голодним не йшов,
навіть якщо доводилося
ділитися останньою
картоплиною. А то ж
празник…
Наталка МУРАХЕВИЧ

А то якось років зо два
тому те Івана припало на глибокі будні, я закрутилася
на роботі, воно і їхати вже
не було до кого, хіба на могилки, та й не поїхала я.

“

Пташечка
поклала їй
у долоньку
два шматочки
хлібчика —
і полетіла.

Приходжу надвечір додому, сидять мої діти якісь мовчазні…
… Прилетіла пташка, постукала в шибку — раз, удруге. Донечці дивно було, що
нічого вона не боїться і так
наполегливо стукає… Не зразу, але наважилася дитина
відчинити їй віконце. Пташечка поклала їй у долоньку два
шматочки хлібчика — і полетіла.
І я зрозуміла, що, попри
відстані між світами, бабуся
знайшла спосіб пригостити
нас на празник…
Р. S. Маєте власні неймовірні історії — поділіться
із читачами «Цікавої газети на вихідні» (43 025,
Луцьк, просп. Волі, 13 чи
tsikava.gazeta@gmail.com).
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Фото saintjosaphat.org.

Апостоли Петро
і Павло в реальному
житті не знали
один одного
Чому ж їх прославляють в один день?
Достеменно невідомо, завдяки кому вшановувати
пам’ять цих святих стали в один день. Євангельські
події — надто давні й таємничі, але все ж таки деякі
достовірні відомості вдається віднайти. І тоді лише
щире здивування викликає те, як за віки змінилася
справжня історія двох простих чоловіків, які згодом
стали первоверховними апостолами
Інна ПІЛЮК

айпоширеніший
звичай, що вкорінився в Україні, —
це розговлятися 12 липня,
на свято Петра і Павла,
після посту, який називається Петрівкою, молочними стравами. Господині
варили вареники із сиром,
пекли з нього бабки —
мандрики, і ними нібито
харчувалися, мандруючи
світом, святі. Та насправді жили вони в різні часи
та в неодних місцевостях
і мали зовсім не схожі долі.
Петро (його звали
до хрещення Симоном)
був простим рибалкою.
Проживав у найвіддаленішій від Єрусалима
області Палестини — Галілеї, де в ті часи ще було
багато язичників. Столичні мешканці ставилися
до провінціалів зверхньо,
галілеян легко впізнавали
в інших містах, бо вони
говорили з особливим
акцентом. Жив чоловік
бідно, ловив рибу здебільшого вночі, тому не завжди встигав виспатися
і просушити одяг. Доходи
мав невеликі, та й надто
вони залежали від удачі.
Загалом життя галілейських рибалок не було
завидним, і можливо, саме
тому Симон та його брат
Андрій, ледь почувши
запрошення мандрівного
проповідника, яким був
Ісус, іти за ним, без зайвих
роздумів погодилися.
Вони кинули навіть сіті, які
після кожного лову належало чистити й лагодити.
Разом із Петром до місіонерства приєдналася
і його дружина, про що
залишилося чимало свідчень. Вони разом стали

Н

одними з найближчих
учнів Христа при Його
земному житті.
За вірність ученню
Петро поплатився життям,
але були в його біографії
і факти дивовижного порятунку. За проповідування
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не помічений. Та згодом
його знову схопили за проповідування християнства
і розіп’яли. Зробили це,
за його ж власним проханням, униз головою, оскільки Петро вважав себе
не гідним бути розіп’ятим
так, як і Спаситель.
Інший святий, Павло
(справжнє ім’я — Савл),
взагалі не мав жодного
стосунку до євангельських
подій. Він почав проповідувати набагато пізніше
і навіть не був «офіційно
затвердженим» у ролі
У Петра та Павла були різні життєві дороги, та шлях до Бога
виявився один.

12 липня забороняється вінчатися
закоханим парам, бо, за народною
прикметою, нічого доброго
це не принесе.

його кинули до в’язниці. Як
свідчить легенда, місцеві
християни, передбачаючи страту Петра, стали
ревно за нього молитися.
Незабаром йому явився
ангел, з рук та ніг спали
кайдани — і чоловік
вийшов на волю, ніким

одного з дванадцяти апостолів. Він походив із тодішньої еліти. Народився
в місті Тарсі (тепер це територія Туреччини) і був
римським громадянином.
Цей рідкісний привілей
давав йому безліч особливих прав (наприклад,
Фото beyond.ua.
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Петра і Павла вважають покровителями пастухів, хоча самі
таким заняттям не займались.
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вимагати суду особисто
в імператора, чим він згодом і скористався).
Спочатку Павло був
противником церкви і навіть переслідував перших
християн. Усе змінилося
після того, як йому явився
Ісус зі словами «Савле, Савле! Що ти Мене
переслідуєш?» З того часу
і став проповідувати, умів
зцілювати хворих.
Одруженим чоловік
ніколи не був, такий вибір
зробив свідомо, щоб сімейні справи не заважали
його головному покли-

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
НА ПЕТРА І ПАВЛА:
Якщо іде дощ, то буде
гнити картопля.
Як на Петрів день спека, на Різдво буде мороз.
Петрівки холодні — рік
голодний.
12 липня забороняється вінчатися закоханим
парам, бо нічого доброго
це не принесе.
Із цього часу переставала кувати зозуля.
Бабусі дітям пояснювали, що вона «мандрикою
вдавилася». За легендою,
пташка вкрала одну сирну
мандрику в Петра, і за це
Бог її покарав мовчанням.
Якщо ж вона продовжує
кувати після цього дня, це,
за народними віруваннями, віщує нещастя.

E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р 26008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440 ЄДРПОУ 02471695

канню. Зовнішність Павла
описують так: «Чоловік
невисокого зросту, лисий,
із кривими ногами, міцний,
з густими бровами, довгим
носом і переповнений благодаттю. Іноді він задавався людиною, а іноді у нього
був погляд ангела». Як
і в біографії Петра, у його
«колеги» також були чудесні випадки порятунку: його
ледь не побили до смерті
камінням, а іншого разу він
урятувався з потопаючого
корабля.
Подальша доля апостола достеменно не відома.
Деякі дослідники вважають, що Павло залишався
до кінця своїх днів у Римі
і там був страчений,
інші ж стверджують: його
ув’язнили, а згодом за помилуванням імператора
відпустили, і він помандрував на Схід. Через кілька
років за проповідування
чоловіка все ж стратили.
Зробили це усікновенням
голови, як римського громадянина.
Різні долі та вдачі, але
схожі за характером діяння все ж стали причиною
того, що до наших днів
ушанування святих дійшло
єдиним днем. Прославляючи їх разом, церква
ніби хоче нагадати про
різноманітність людських
характерів і шляхів, що
ведуть до Бога.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

l БІДА

Український «містер Гелікоптер»
завжди літав у капелюсі

Від вітчизняного
міномета вже полягло
10 українських воїнів…

Ігор Сікорський створив перші у світі літаки–велетні. Але
славу здобув завдяки гвинтокрилам. Його Sikorsky і сьогодні
обирають президенти США та королева Англії

Фото livejournal.com.

Олександр ДУРМАНЕНКО

инахідник сучасних гелікоптерів Ігор Іванович Сікорський народився 6 червня 1889 року в Києві у родині професора Київського університету. Хлопець із
дитинства цікавився технікою — недарма його улюбленим
письменником був Жуль Верн. Після того, як у романі «Робур–завойовник» Ігор прочитав про велетенський літальний апарат, він заполонив його мрії. Додатковим стимулом
до власних розробок Сікорського стали проекти Леонардо
да Вінчі. 12–річним підлітком він складає діючу модель гелікоптера.
Після навчання у Першій київській гімназії хлопець вступає до Морського кадетського корпусу в Петербурзі. Тут він
остаточно вирішує пов’язати своє майбутнє з небом. Здобувати технічну освіту Сікорський їде в Париж, але за рік повертається у Київський політехнічний інститут (до речі, з 2016–го
виш носить ім’я великого земляка). Маючи всі шанси стати
одним із кращих студентів, Ігор починає пропускати заняття
— увесь час йде на розробку повітряної техніки. У 1909 році
Сікорському вдається побудувати дві повномасштабні моделі гвинтокрилів, однак вони все ж через слабкі двигуни не
змогли піднятися в повітря. Ще декілька невдалих спроб — і
молодий конструктор переключається на літаки.
На цьому полі діяльності Сікорського очікує надзвичайний успіх. На одній із власних моделей Ігор складає іспит
на пілота. На інших встановлює національні рекорди та отримує нагороди. А 1911 року встановлює світовий рекорд
швидкості в польоті з двома пасажирами — 111 км/год. Популярність молодого конструктора така, що коли в 1912–му
в Петербурзі організовують перший авіаційний завод, то
посаду головного конструктора пропонують 23–літньому
студенту. Та ще й без диплома! І Сікорський доводить, що
заслуговує на це. У 1913–му він створює два перші у світі чотиримоторні літаки–велети. Спеціалісти одноголосно заявили: вони у повітря не піднімуться. Однак літаки з екіпажами
на борту не лише злетіли та встановили нові рекорди, але й
«пішли у серію» — з них почала формуватися перша у світі
пасажирська, транспортна і стратегічна авіація. Сікорський
стає національним героєм та отримує диплом почесного
доктора Петербурзького політехнічного інституту. Це, до
речі, вирішує проблему відсутності у всесвітньо відомого

В
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Додатковим стимулом до власних
розробок Сікорського стали проекти
Леонардо да Вінчі. 12–річним підлітком
він складає діючу модель гелікоптера.

молодого інженера офіційного документа про вищу освіту.
Жовтнева революція перекреслює всі здобутки талановитого винахідника. У 1919–му він емігрує до США. Чотири
роки Сікорський перебивається випадковими підробітками,
але поступово життя налагоджується. Ігор Іванович вдруге
одружується (перша дружина відмовилася їхати з ним за
кордон). У 1923 році, зібравши команду обдарованих емігрантів, він створює «Сікорський Аероінженерінг Корпорейшн». На початках компанія така «потужна», що перший
літак доводиться складати у приміщенні переробленого
курника, а фінансами допомагають колишні земляки. Так,
композитор і піаніст Сергій Рахманінов деякий час був віце–
президентом компанії. Однак фірма розвивається та переживає наслідки Великої депресії — кризи, яка підкосила
економіку Америки. Цьому сприяють замовлення на літаки–амфібії Сікорського, які встановлюють нечувані рекорди
та першими у світі забезпечують регулярні рейси через Атлантичний і Тихий океани. Здавалося б, вигадуй нові літаки
та заробляй гроші, але у 1937 році Сікорський несподівано
для всіх повертається до об’єкта юнацького захоплення —
гвинтокрилів.
14 вересня 1939–го українець сам піднімає в повітря
експериментальний апарат, який через три роки стане серійним S-47. Публіка (насамперед військові) вражена його
технічними можливостями. Один із високопосадовців навіть
вигукнув: «Ця штука може робити все, що вміє кінь»! З того
часу на всіх світлинах з випробовувань апаратів Ігор Івано-

Минулої п’ятниці під час навчань на
Рівненському полігоні внаслідок розриву
боєприпаса у стволі «Молота» троє
військовослужбовців загинули, ще дев’ятеро
отримали поранення різних ступенів важкості.
Обірвалося життя військових 128-ї окремої
гірсько-піхотної бригади Збройних сил України…
Костянтин МОРОЗ

У березні 2016–го завод «Маяк» відвантажив першу
партію мінометів «Молот» (на фото внизу) нашим військовим, проте вже в середині липня того ж року в засобах масової інформації з’явились повідомлення про незадовільну якість матеріалів та лакофарбового покриття.
З того часу на Донбас було відправлено понад 280 одиниць, які без належного випробування потрапили на
озброєння української армії.
І за два роки вже десять військовослужбовців, які

“

Усі літальні апарати Ігор Сікорський випробовував сам.

вич у капелюсі фасону «федора». Інженер вважав його талісманом, який гарантує вдалий політ.
S-47 приймає на озброєння армія США, і він стає єдиною
літальною машиною такого типу, яку використовували під
час Другої світової війни. Наступає епоха гвинтокрилів —
Сікорського починають називати «містер Гелікоптер», його
прізвище асоціюється з цією технікою, як Форда — з автомобілями. Ігор Іванович продовжує удосконалювати апарати. 1943 року він першим у світі запускає серійне виробництво гвинтокрилів. У 1952–му його Sikorsky-55, перетнувши
Атлантичний океан, встановлює світовий рекорд дальності
польоту — 2800 кілометрів. А в 1954–му з’являється модель
S-58, яку інженер вважав найдовершенішою. Коли за декілька років компанія виходить на максимальну кількість випущених машин — 400 на рік, Ігор Іванович Сікорський йде на
пенсію. За собою він залишає посаду радника фірми та бере
активну участь у розробці нових моделей вертольотів.
З того часу компанія створила декілька апаратів, які, без
перебільшення, стали символами епохи 1980—1990–х. Так,
UH-60 — славнозвісний «Чорний яструб», що серійно випускається з 1974–го, донині вірно служить у всіх «гарячих»
точках. CH-53E — «Супержеребець» — найбільший і найважчий гелікоптер в американських збройних силах, який
ий може
оже
переносити вантажі вагою до 15 тонн. S-61 — «Морський
ький
й король» — створений для боротьби з підводними човнами
нами
и—
може злітати з води. А ще були двоповерховий гвинтокрил
токр
рил і
гелікоптер — підйомний кран, апарат з корпусом ізз про
прогуогумованої тканини та багато інших.
А найбільшим «компліментом» інженерномуу генію
геенію
Сікорського є те, що президенти Америки вже 50 років
ків обио
рають саме його гвинтокрили. І навіть одіозний Дональд
Донаальд
Трамп планує у 2020–му замінити старий вертоліт на новеньновеенький Sikorsky VH-92А. До речі, традиції Білого дому наслідує
наслідує
англійська королева, авіапарк якої також складається
ся з модифікацій апаратів Сікорського.
Із життя Ігор Іванович Сікорський пішов 26 жов
жовтня
втня
1972–го у віці 83 роки. Доробком, який залишив по собі,, міг
би пишатися кожен: 17 базових типів літаків та 18 — гвинтогвин
нтокрилів. Це якщо говорити про техніку. Свої людські якості
кості він
передав синам: Сергій продовжив справу батька — довгий
довггий
час був віце–президентом компанії, зараз залишається
ься
її консультантом. Ігор — сенатор, Георгій — інженер–
р–
електронник, а Микола — відомий скрипаль.

На Донбас було відправлено понад
280 одиниць, які без належного
випробування потрапили
на озброєння української армії.

стріляли з «Молота», загинули та десятки дістали поранення. Перший випадок стався у липні 2016–го в Миколаївській області на полігоні «Широкий Лан» під час
навчань — тоді жертвами стали двоє бійців 57–ї бригади.
Наступний вибух пролунав у листопаді того ж року в селищі Новомиколаївка на Донеччині, де було вбито двох
воїнів батальйону «Айдар», а в березні 2017–го ще троє
загинули під Авдіївкою.
Військові неодноразово писали скарги на новий міномет, стверджуючи, що механізм, вироблений із загартованої сталі, через подвійне заряджання може розірватися під час пострілу.
Артилеристи зазначали, що в ході проведення тактично–спеціальних занять спочатку у двох мінометів, а
потім і в інших заклинювало деталі в підйомному механізмі. Також нарікали на якість металу, який дуже швидко
починає іржавіти й окислюватися, а фарба лущиться під
дією сонячних променів.
Представники заводу «Маяк» відкидають усі звинувачення, стверджуючи, що інциденти з його використанням спричинені або помилками експлуатації, або ж
використанням боєприпасів у некондиційному стані.
Незважаючи на ці виправдання, Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степанові
Полтораку та начальникові Генерального штабу Віктору
Муженку до завершення розслідування не використовувати на навчаннях міномет «Молот».
Тим часом у Міністерстві оборони України основною
причиною вибуху на Рівненському полігоні вважають порушення заходів безпеки.

НАША ДОВІДКА
М120-15 «Молот» — міномет калібру 120 мм
українського виробництва, створений на основі радянського зразка 2Б11 фахівцями ПАТ «Завод «Маяк» у
2015 році. Скорострільність — 12 пострілів на
хвилину, дальність ураження ворожих цілей понад 7 км. Вартість одиниці — 18 000 доларів.

Фото YouTube.com.
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Фото з особистого архіву Павла ТАРАСОВИЧА.

зу… Та поруч зі справами державної ваги хлопця турбували і менш
глобальні, але для нього найважливіші новини з рідної Рівненщини.
Коли він від’їжджав в експедицію,
вдома залишалася молода дружина і крихітна донечка, тож звісток
від них очікував із куди більшим
нетерпінням. Зараз, розповідає
полярник, можливості зв’язку там
значно ліпші, хоч і недешеві.
Коли розпитувала, чого найбільше бракувало в подорожі, спо-

“
Збудована в минулому столітті британцями полярна станція і нині служить науці.

«Іноді з безлюдної Антарктиди
навіть не хотілося повертатися
в цивілізацію»
«Полярна одіссея» рівнянина
Павла Тарасовича тривала рік,
а вражень від неї вистачить на все життя

»

Закінчення. Початок на с. 1

Інна ПІЛЮК

ому пощастило побачити
багато дивовижних істот,
які водяться тільки в Антарктиці. Кити, тюлені, футляроноси (птахи, що живуть тут ще з часів, коли крижаний континент був
частиною втраченого тепер єдиного великого материка) — хлопця цікавило все. На той час він уже
здобув фах лікаря ветеринарної
медицини, тож такий інтерес був
виправданим і логічним.
Та попри відповідну освіту вирішальну роль у тому, чим буде
займатися рівнянин у поїздці, зіграло його юнацьке хобі: радіотехніка. Він ще зі школи цікавився
роботою приймачів, які працюють
на короткій хвилі. Забігаючи наперед, зазначу: згодом дитячий
інтерес переріс у справжнє захоплення, і тепер чоловік є професійним радіотехніком, зв’язківцем
і веде відповідні гуртки в дитячих
та юнацьких наукових центрах.
Робота на короткохвильових
радіостанціях давала змогу працювати у всьому світовому радіоефірі. І найцікавіше, пригадує
Павло, було спілкуватися з радистами-аматорами, які тримали
зв’язок із Арктики та Антарктики.
Тим паче, що він завжди з величезним захопленням читав
про різноманітні експедиції в ці
краї. Цікавило все: як там людям
живеться, який клімат, побут.
Інтересу додавали й розповіді
університетських
викладачів,
які багато подорожували і ділилися зі студентами враженнями.
А знайомство з рівненським полярником Романом Братчиком,
який брав участь у першій українській експедиції, взагалі позбавило спокою і надовго оселило
в душі мрію потрапити в Антарк-

Й

тиду. Далі були заявка, анкета,
презентація наукових програм,
співбесіда і нарешті зарахування до складу експедиції на посаду комунікаційного менеджера,
а по-простому — радиста.
Здавалось би, технічне занят-

Для очільника Рівненського ЦНАПу Павла Тарасовича спогади про рік
на Південному континенті досі надзвичайно яскраві.

Нині в Рівному проживає
троє полярників: Олександр
Міхо, Павло Тарасович, Ігор
Клубук. Роман Братчик, який
першим із цього міста вирушив
в експедицію, тепер мешкає
у Києві. Аби їхній внесок
у розвиток української науки
не залишився непоміченим,
у Рівненському парку культури
та відпочинку імені Тараса
Шевченка встановили пам’ятний
знак дослідникам Антарктики.
Поки що він єдиний в Україні.
тя насправді відкрило для нього
цілий світ. Завдяки роботі в радіоефірі Павло бездоганно вивчив
англійську і навіть видав цією
мовою книгу-спогад про експедицію. Також спілкується польською,
трохи — італійською, а про азбуку
Морзе фахового зв’язківця годі
й запитувати. «У таких поїздках,
де ти перетинаєш безліч кордонів,

Про різноманітний тваринний світ Антарктики чоловік може розповідати
годинами.

без знання мов ніяк. От в Аргентині вам можуть не відповісти, коли
щось запитаєте англійською, хоч
і розуміють її (офіційна мова в цій
країні іспанська. — Авт.) Тому
коли колеги побачили, що навіть на мої запитання італійською
аргентинці відгукуються охоче,
попросили написати їм кілька
найпотрібніших фраз, аби мати

можливість дати собі раду в магазині чи деінде».
Знання мов і робота із сигналами зв’язку давала змогу чоловікові
першому за тисячі кілометрів від
дому дізнаватися найважливіші
новини. У той період зник Георгій
Гонгадзе, затонув атомний підводний човен «Курськ», та ж Аргентина
пережила серйозну фінансову кри-

Фото Олександра ПІЛЮКА.

Від незмінно білих краєвидів у полярників
втомлюються очі.

Павло бездоганно
вивчив англійську
і навіть видав цією
мовою книгу-спогад
про експедицію.

дівалася почути про щось із побутових моментів. Та виявляється, що
«голодно і холодно» — це не про
наших полярників. Колишня британська станція «Фарадей», яка
нині стала українською і називається «Академік Вернадський», —
добротна, збудована на совість будівля, яка прекрасно опалюється.
З харчуванням такі експедиції теж
проблем не мають, продуктами їх
забезпечують досить продумано.
З місцевих харчів рівнянинові запам’яталася морська капуста, яку
збирали прямо біля узбережжя. І
кухар, трохи її ошпаривши, готував салати. Пробували також яйця
різних птахів. А щоб поповнити
запаси енергії в організмі, перед
виходом на мороз їли сухофрукти,
печиво та згущене молоко.
До всього можна звикнути:
і до холоду, і до незмінних білосніжних краєвидів, від яких втомлюються очі. А от до того, що навкруги
тільки тринадцять колег і за дверима станції повне безлюддя, — важко. «Коли ми проходили співбесіди
перед поїздкою, то чи не найбільше
уваги звертали якраз на психологічні якості, адже рік у такій ізоляції
не кожен здатен витримати, — пригадує екс-полярник. — Я іншим повернувся звідти. Краще навчився
розуміти людей. І навіть у моїй теперішній роботі (а працює чоловік
начальником відділу надання адміністративних послуг Рівненської
районної державної адміністрації)
це дуже допомагає».
Павло Тарасович нерідко згадує подорож, друзі весь час просять розповісти, «як там». Іноді
запитання на зразок «А бачив білих ведмедів?» дивують. Тоді доводиться пояснювати, що Арктика
й Антарктика — то різні кінці світу.
Але щодо того, чи наважився би
він удруге вирушити в аналогічні
мандри, сумнівається. Все-таки
на рік повністю змінити життя вже
не видається таким романтичним
і безтурботним кроком, як це було,
коли мав 29 літ. А бажання пізнавати світ чоловік сповна компенсує
подорожами Європою та Україною. От нещодавно з колегами-радіоаматорами пішли на Говерлу
і звідти тримали короткохвильовий зв’язок. Востаннє подібну річ
в Україні робили в 1930-х роках.

На станції досі зберігається
британська традиція, коли
щосуботи всі зимівники
одягають костюми, білі сорочки,
краватки чи метелики, кухар
готує святкову вечерю, накриває
гарний стіл. Тоді і колектив
почувається згуртованіше,
комфортніше та й веселіше.
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l ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

Чому не можна читати,
коли їси?
Людей завжди хвилювало, чому один щасливий,
життєрадісний і повний сил, а інший – хворий і
пригнічений. У когось усе складається благополучно,
а доля іншого — низка бід. У чому секрет здоров’я,
щастя і довголіття? Кожен рано чи пізно ставить перед
собою ці запитання і шукає на них відповіді
Фото quantum-world.uk.

Роксолана ВИШНЕВИЧ

Ромео і Джульєтта

»

Закінчення. Початок на с. 16

Пригадую, як у 80-х роках минулого століття захоплювалися
відомим уже на той час парапсихологом Сергієм Лазарєвим, а видання «Діагностика карми», «Людина
майбутнього», «Досвід виживання»
та інші «виловлювали» в книжкових магазинах, передавали з рук
в руки. У чому полягала популярність цих праць? У них — результат більш як двадцятилітніх досліджень в абсолютно новій сфері
людських знань. Це — синтез науки й релігії, педагогіки, психології й
загальної медицини. Твердять, що
його напрацювання допомагають
зрозуміти суть таких священних
книг, як Біблія, Коран, Тора і Бгаґавад-Ґіта. Автору вдалося прослідкувати причинно-наслідкові
зв’язки між світоглядом людини і
подіями, які з нею відбуваються, з
її фізичним і душевним станом та

“

Леся СМОЛКІ

минулої весни, коли ми всім
класом утекли з двох останніх уроків, домовившись
про це заздалегідь, і прийшли на
річку, Ромка мене так осоромив,
що й зараз пам’ятаю. Всі роздяглися, посідали на портфелі, гріємося
на сонечку. Мене вкусила комашка, я підскочила, бретелька на купальнику — трісь! Ромка побачив
це першим і заверещав: «Обережно, бомби!» Почулося дружне кувікання. І найдужче реготали ті дівчата, яким, навпаки, варто було б
плакати через «плоскогруддя».

А

Сергій Лазарєв: «Відкиньте все, окрім любові».

Починайте з відчуття, наче щосекунди все, що є
навколо вас, може зникнути, що кохана людина
кожну секунду може зрадити, піти, образити або
померти. Що кожну секунду можете померти і ви.
Тоді потроху претензії підуть, а любов залишиться.

майбутнім. Доводилося читати, що
є такі, хто після студіювання праць
Лазарєва покращив свій характер,
здоров’я і навіть долю.
Чи справді це так — питання
залишається на розсуд кожного.

Та хай там як, деякі висловлювання Сергія Лазарєва є корисними і
повчальними. Особливо ті, що містяться в одній із найпопулярніших
книжкових серій — «Діагностика
карми».

НАЙЦІКАВІШІ ЦИТАТИ СЕРГІЯ ЛАЗАРЄВА:
l «Реально змінити ситуацію довкола себе можна, лише
змінюючи себе. Перше, що треба зробити: відмовитися від
бажання управляти ситуацією.
Зрозуміти, що ситуація, в дрібницях працюючи проти, в головному працює на вас».
l «Я раніше не розумів, чому
в культурі існує негласне правило, що забороняє читання під
час їди. Виявляється, їжа з книгою, перед екраном телевізора,
за обговоренням політичних і
сімейних проблем може травмувати душу людини, тому що під
час їди інформація вільно проходить у підсвідомість».
l «Будь-яке захворювання,
порушення на рівні органіки або
функціональне, гальмує агресію,
що розвивається в душі».
l «Хочете, я дам вам пораду, як бути здоровим і довго
жити? Ніколи ні до кого і ні до
чого не пред’являйте претензій.
Ні до долі, ні до Бога, ні до минулого, ні до людей. Зовні поводь-

теся як завгодно, але всередині
— будь-яка ваша претензія є
програма знищення того, до
кого ви її пред’являєте. Клітина
не може пред’являти претензії
до організму, виходячи зі своїх
особистих інтересів. Не може,
бо це програма розпаду організму. Така клітина відторгається,
захворівши».
l «У побуті ми часто дозволяємо собі погано відгукуватися про людей, про самих себе,
про свою долю. Виявляється, ця
звичка руйнує у людини … зуби.
Ми завжди підсвідомо першими ображаємо того, хто
потім своєю поведінкою завдає
нам образу».
l «Справа в тому, що заповіді Христа звернені не до форми, а до змісту, до наших емоцій.
«Хто вдарить у праву твою
щоку, підстав йому і другу» —
це не є заперечення фізичного
захисту. Це означає, що агресії
у відповідь не повинно бути всередині».

В одній із книг Сергій Лазарєв стверджує, що все, ним
написане, можна звести до чотирьох простих правил:
1. Завжди і всюди зберігати любов до Бога і примножувати її.
2. У всьому бачити і любити
Бога, відчувати вищу волю.
3. Не шукати винних.
4. Приймати світ і людей такими, якими вони є. Світ виходить з любові, наповнюється
любов’ю, йде в любов і стає
любов’ю.

l «Починайте з відчуття,
наче щосекунди все, що є навколо вас, може зникнути, що кохана людина кожну секунду може
зрадити, піти, образити або
померти. Що кожну секунду можете померти і ви. Тоді потроху
претензії підуть, а любов залишиться. Ваше почуття любові
ні від чого не повинно залежати».
l «Будь-який метод лікування, що не спирається на духовний розвиток людини, веде до
деградації».
l «Через свідомість, логіку,
докори і вимоги виховувати людей нереально».
l
«Відчуйте абсолютну
внутрішню беззахисність. Відкиньте все, окрім любові».
l «Якщо хтось проявляє
агресію до мене, значить, у мене
в душі є аналогічна програма. Я її
забираю, і атака припиняється
автоматично. Будь-яка форма
агресії неможлива, якщо в моїй
душі немає аналогічної програми».

“

Його батечко за
нашою матір’ю до
цього часу носом
шморгає, тому й
сина до моєї дочки
підсватує...

Восени, коли ми з’явилися
в школі, класний керівник сказав:
«Як же мені розташувати вас за
партами, аби менше торохтіли,
а більше слухали? Посаджу вас
з тими, кого ви недолюблюєте». Так
і є. Ми з Ромкою опинилися за однією партою. І тоді хтось докумекав,
що можна «викрутити» з наших
імен: Ромео і Джульєтта.
Від цього ми шаленіли ще дужче, вигадуючи для образи якнайдошкульніші слова. «Смертники,
— підсміювалися однокласники,
— це добром не скінчиться». І в одному вони не помилилися. «Це»
взагалі не скінчилося.
Ми були на новорічному вечорі. Свято тільки почало захоплювати, коли до залу увійшов класний
керівник і попросив, щоб ми вже
йшли додому, бо він не збирається з нами ночувати (перед цим
на одній із дискотек сталася НП,
тому наказано бути з учнями до
закінчення вечірок). Ми зробили
вигляд, що пристаємо на таку пропозицію, аби Олег Миколайович
швидше пішов додому. Одразу ж
почали виходити з актового залу.
Дівчата мали розум одягти шуби
і чобітки, а герої-хлопці вибігли
надвір хто в чому був. Окупували
кілька кучугур і з нетерпінням чекали, поки класний керівник вийде
зі школи. Але він чомусь забарився
на виході. А морозець — не цілує.
Тому через кілька хвилин дівчата гостинно розкривали шуби, як
квочки, запрошуючи хлопців під
тепле крильце. Залишився «безкрильним» тільки Роман, не при-

грітий у «міжшубному» просторі.
Він не мав бажання сидіти біля
мене. «Мерзни, мерзни, вовчий
хвіст», — насолоджувалася я його
холодно-пекельним становищем.
Але в кожній жінці таки живе матір.
Тому через мить материнським жестом відгорнула полу і гримнула:
«Пірнай».
Нарешті Олег Миколайович
вийшов зі школи, і туди влетіли ми,
на ходу пританцьовуючи. Заграла повільна мелодія. І Роман мені
раптом: «Потанцюємо?» Міцно
притулив до себе. Запитально глянула на нього. «І в мене є груди»,
— засміявся.
І почалося: квіти, дискотеки,
прогулянки. Через рік після випускного покликав з хати: «Люблю.
Одружуємося».
— Батькам говорив?
— Так.
— І що вони?
— Батькові однаково, тобто не
зовсім. Каже, якщо любиш, то я не
проти, аби потім нас не звинувачував, що тобі життя зіпсували.
— А мати?
— Відгадай!
— Проти.
— Звісно, проти. «Вони обидві
— відьми», — плаче. Її мати, каже,
твоєму батькові й досі з голови не
йде, і тобі з дочкою щастя не буде.
З ким хочеш, синку, одружуйся, як
ото пишуть: вік, зовнішність, освіта значення не мають, тільки не
з Юлькою-грубулькою.
— А ти думаєш, мої зрадіють,
коли взнають наші наміри?
— Побачимо, хоча це тільки
наші плани. Вони одружилися,
з ким хотіли, і ми одружимося.
Правда, Юлю?
У мене все було навпаки. Мати
поцілувала і говорить:
— Любиш — будьте разом. Нехай Господь вас благословить.
А батько вперся:
— От доленька! Його батечко за нашою матір’ю досі носом
шморгає, тому й сина до моєї дочки підсватує, щоб вільно до нас
по-сватівськи (до Марини, тобто)
приходити. Не даю згоду — і край.
Чистісінько тобі великий Шекспір із Монтеккі й Капулетті. Але
хіба це справедливо: батьки б’ються, а в дітей — чуби рвуться?
Тому сьогодні вранці Роман кинув камінцем у моє вікно. Я, звісно,
не спала. Взяла заготовану заздалегідь сумку. Написала записку —
куди, з ким, чому.
Трохи грошей ми з Романом
заробили, все літо горбатячись на
буряках. Нам зараз у місто, до його
одинокої тітки. Не вижене ж племінника. Там і одружимося. Дитятко ж у нас буде. Хлопчик. Ромулька
— Рома + Юлька.
Ось і автобус. Побажайте ж нам
щасливої дороги.
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Кожен чоловік не задоволений тим,
як витрачають гроші його дружина й уряд.
Різниця в тому, що він не боїться відкрито
критикувати уряд.

«Мир і спокій цьому дому.
Тут немає місця злому»

Фото printerest.se.

Фіалка, що ніколи не зів’яне
Фото google.com.ua.

Бісероплетіння —
модний вид рукоділля.
Заняття це не складне,
але потребує посидючості й терпіння. Квіти
з різнокольорових
намистин дуже гарні і є
чудовим доповненням
будь-якого інтер’єру
ля фіалки нам знадобиться світло-фіолетовий, темно-фіолетовий,
яскраво-жовтий, світло-зелений і темно-зелений бісер,
дріт, ножиці, товста зелена
нитка, невелика декоративна
коробочка, поліетилен, гіпс.
Звичайно, кольори можна
змінювати на власний смак,
адже різновидів фіалок —
таке розмаїття.
Перед початком роботи
розстеліть на поверхні білу
тканину. Це потрібно для
того, щоб намистинки були
помітні і не «розбіглися» по
столу. На неї висипте бісер
невеликими купками, а краще розкладіть його в окремі
коробочки — так зручніше
буде потім зібрати.
Відріжте шматок тонкого
дроту близько 50 сантиметрів завдовжки. Нанижіть
16 темно-фіолетових намистин і розмістіть їх за 13–15 см
від початку металевої нитки.
Довший кінець дроту протягніть у першу бісеринку, щоб
вийшла петля. (Див. схему 1) Далі нанизуємо 6 світло-фіолетових і протягуємо
дріт через верхній елемент
на петлі, одягаємо знову 6
світлих намистин і скручуємо
кінці дроту разом. Вийшла
пелюстка фіалки. На цьому ж
шматку дроту формуємо
5 таких елементів, після чого
одягаємо кілька жовтих бісеринок, робимо маленьку петлю і тісно скручуємо всі пелюстки навколо цієї тичинки.
Кількість квіток визначаємо
за власним бажанням і з урахуванням розміру горщика,

Д

Літньої пори у мам
і бабусь стільки
роботи, що їм,
напевно, не до
вишивки. А от юні
майстрині під час
шкільних канікул
мають вдосталь часу
та снаги для хобі.
Тож саме для них і
пропонуємо нині
схему – створений
власноруч портрет
улюбленої героїні
діснеївського
мультфільму чудово
впишеться в інтер’єр
дитячої кімнати.

1.

Мирт був символом процвітання, миру і любові ще в епоху
Стародавньої Греції та Риму. Вінки з нього носили правителі і герої,
одягали їх на голови наречених. В європейських країнах рослину
досі використовують у квіткових композиціях, а при англійському
дворі вона обов’язкова на церемонії одруження. Звичай ввела
королева Вікторія (1819–1901) і власноруч посадила крихітний пагін
з весільного букета своєї дочки, яка виходила заміж за німецького
імператора. Дотрималися традиції і цьогорічні молодята – принц
Гаррі й Меган Маркл
елень мирта має
приємний аромат,
обумовлений вмістом ефірних олій, знезаражує повітря в приміщенні. Відвари і настої
з листя застосовують
при ангіні, грипі, бронхіті. Для профілактики
застудних захворювань
заварюють із чаєм по
листочку або розжовують. Ванни з миртом
корисні для шкіри й заспокоюють нерви.
Вічнозелений чагарник із коротким стовбуром і численними
тонкими пагонами поширений у Середземномор’ї, Північній Африці
й Америці, у природі
буває заввишки 1–3 метри. Рід Myrtus налічує
до 100 видів.
Як кімнатну рослину
вирощують мирт звичайний. У нього дрібні,
темно-зелені
блискучі листки, що сидять
без черешків попарно
один навпроти одного.
Розцвітає навесні або
влітку. Білі квіти з пухнастим пучком жовтих
тичинок рясно вкривають гілочки. Щодня

Фото AllFlowers.su.

З
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

в який помістимо вазон. Щоб
зробити більші, «сортові» фіалки, просто збільшіть кількість рядів у кожній пелюстці.
Виготовляючи листя для
майбутньої фіалки, можна
змішати обидва відтінки зеленого бісеру і нанизувати їх
у випадковій послідовності
або ж зробити краї світліші,
а середину — темнішу. На
одному кінці дроту робимо
петлю, нанизуємо 7 зелених
намистин, які становитимуть
основу центрального ряду.
(Див. схему 2) Навколо нього формуємо наступні. Кожен
ряд має щільно прилягати
до попереднього, для цього
поступово збільшуємо в кожному з них кількість бісеру,
обмотуючи кінець навколо
основної нитки над 7 намистинками основи. Кількість рядів — залежно від бажаної величини листка. По закінченні
скручуємо обидва кінці дроту

2.
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l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ

l МАЙСТЕР-КЛАС

Красуня мала – Білосніжка...
Ви, певно, читали цю книжку?
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разом. Листочки мають бути
різні за розміром, наприклад
6 більших і 5 менших.
Коли заготовки зроблені,
переходимо до складання
виробу. Дріт під листочками
і квітками на відрізку близько 3 сантиметрів щільно обмотайте зеленими нитками.
Збираємо все в один букетик на зразок живої фіалки:
всередині квіти, під ними листочки — і скручуємо міцно
біля основи.
Далі виріб із бісеру можна оформити як букет, обв’язавши стрічкою і поставивши
у мініатюрну вазочку з вузькою шийкою, або вазоном,
помістивши в горщик чи коробочку. Ємність беріть якнайменших розмірів — тоді
гіпсовий розчин у ній не буде
помітний. Наливаємо підготовлений гіпс, фіксуємо фіалку і залишаємо до повного
затвердіння.

розпускаються нові бутони, тому цвітіння триває кілька місяців. Потім
зав’язуються невеликі
ягідки, які при дозріванні синіють.
Вирощувати мирт не
складно, та все ж йому
необхідний ретельний
догляд. Рослина не любить прямих сонячних
променів, хороше місце
для неї – вікно на заході чи сході. Часта зміна
розташування
може
спричинити опадання
листя. Необхідно провітрювати кімнату, а

влітку рослину можна
виставити в сад або на
балкон. Комфортна температура +20–25 градусів. При достатній вологості добре переносить
спеку. Взимку тримайте
в прохолодному (8–15
градусів) світлому місці.
Поливайте м’якою
відстояною водою з
весни до осені – рясно,
взимку – менше. Земля
в горщику не повинна
пересихати, бо листя
жовтітиме й опадатиме.
Підживлюють мирт
лише в теплий період

року раз на місяць
комплексним добривом. Дорослі рослини
пересаджують через
2–3 роки, молоді (до 5
літ) – щороку в горщик,
на 1 см більший у діаметрі, ніж попередній.
Найкращий час для
цього — березень—
квітень. Грунт має складатися з дерну, перегною і піску, на чверть
горщика засипте дренаж (керамзит або черепки). Не заглиблюйте
кореневу шийку, щоб
не загнила.
Формують мирт обрізкою, яку проводять
3–4 рази на рік. Вона
сприяє сильному розгалуженню, що допомагає
надати рослині бажаної
форми.
Розмножують
зазвичай живцюванням:
зрізають верхівкові напівздерев’янілі пагони
довжиною 8–10 см, видаляють нижнє листя
й укорінюють у піску
або моху при високій
вологості і температурі
20–25 градусів.
Регулярно оглядайте рослину. Виявлених
паразитів позбуваються обробкою актеліком,
карбофосом або децисом (15–40 крапель на
1 л води).
Мирт в оселі оберігає добробут, мир і
любов, очищає повітря
і наповнює його приємним ароматом.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Пральна машина служитиме довше
Щоб користуватися нею не один рік, необхідно
вчасно і регулярно очищати її від грибка і накипу
кщо цвіль утворюється
в машині не завжди,
то накип – невід’ємна
проблема будь-якої машини.
Незважаючи на безліч спеціальних засобів проти нього,
чимало господинь вважають,
що найкраща для її чищення
— лимонна кислота. Цей метод має і прихильників, і противників. Чи справді кислота
допоможе продовжити життя
пральній машині?
Причиною накипу, як правило, стає «тверда» (насичена
солями магнію і кальцію) забруднена водопровідна вода.
Сам накип — це нерозчинний
осад, який випадає при її нагріванні. Солі відкладаються
на стінках бака і тені пральної
машини, а бруд потрапляє в
елементи впускного клапана,
виводячи його з ладу.
Існують різні способи
боротьби з накипом. Найпоширеніший — хімічний,
з використанням звичайної
лимонної кислоти, яка є на

Я

кухні в кожної господині. У
барабан пралки засипають її
100—200 г і вмикають цикл
основного прання при температурі 90 градусів, але без
білизни. При такому режимі роботи розчин кислоти

“

Для кращого
ефекту можна
повторити
процедуру
2–3 рази.

обмиватиме не лише нагрівальний елемент, а й барабан, внутрішні поверхні бака,
зливного насоса, гумових
манжетів та інші елементи
машини. Для кращого ефекту
можна повторити процедуру
2–3 рази.
Таке очищення необхідно
проводити як мінімум раз на
півроку. А якщо перете дуже

часто, то й раз на три місяці.
Дехто вважає, що лимонна кислота і побутова техніка
— несумісні речі, бо кислота
роз’їдає бак і барабан, якщо
вони виготовлені не з нержавійки. Насправді очищення цим методом — надійний
і випробуваний спосіб, який
рекомендує чимало виробників пральних машин.
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Заборонений плід
– Уяви, витяг із гаманця
50 гривень і спустив на солодощі!
– Та не переживай! У 8 років і в
мене такий грішок був. Бачиш,
зараз «за свої» живу.
– Дав би Бог, щоб минулося.
Поговорили. Пообіцяв. Та знаєш,
як противно на душі...
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

Ця
випадково почута розмова
двох незнайомих жінок простимулювала мене поміркувати про крадіжки у дитячому
віці. «Збір інформації» серед друзів
засвідчив: що багато хто у дитинстві цупив гроші чи якісь гарні речі.
Найпоширеніший метод – витягувати копійки зі скарбнички. Добре
пам’ятаю, що до певного моменту
це здавалося веселою пригодою.
Та час «ікс» – викриття – розставив
усі крапки над «і», давши сумлінню
стільки роботи, що більше таких
пригод не хотілося. Настав день,
коли вже я була в ролі судді, дуже
непростій для мами, яка хотіла би
тільки пишатися своїми дітьми.
Факт крадіжки сприймається спочатку як катастрофа, але вивчення статистики демонструє, що діти
різного віку зважуються на злодійство доволі часто. Чому їх тягне до
чужого і як правильно реагувати
на такі вчинки?
Очевидно, крадіжки у 8 років і в 15
дуже різні, бо різниться рівень самосвідомості. (Не будемо зачіпати дітей,
які крадуть хронічно, – без психолога
не обійтися. Облишмо і зовсім маленьких, які тільки засвоюють поняття «чуже».) Якось прочитала роздуми
американського підлітка, який цупив
шоколадки у супермаркеті: хлопець
писав, що в такому віці красти просто
обов’язково(!), і кожен, хто себе поважає, робить таке, щоб перевірити
мужність, багато його однокласників
таким займалися... Такий-то вид спорту. Цей тип привласнення чужого (крадіжка престижу) – інший, відмінний
від того, коли людина бере те, що їй не
належить, бо не має за що купити їсти,
або коли їй дуже-дуже чогось хочеться. Ось це останнє – коли дуже чогось
закортіло і мушу це мати – це типовий
«дитячий» підхід.
Дошкільний вік й іноді навіть
початковий шкільний – це період,
коли «хочу» і «не можна» ще шукають свою точку перетину. У 4–6
років дитина розуміє, що чуже, але
не вміє стримуватися. У цьому віці
вони живуть «тут і зараз» – не вміють прогнозувати й у них слабко
розвинений довільний контроль.
Старші здебільшого беруть чуже,
щоб привабити чиюсь увагу, аби
зробити комусь значимому подарунок або щоб помститися.
Як реагувати? Точно не репету-

вати. Допоможе розуміння, що ваша
дитина не одна так оступилася (тисячі
і були до неї, і будуть після неї). Психіка її ще формується, вона ще вчиться
боротися зі спокусами, часто не повністю усвідомлює, що це не гра «Хто не
попався – той виграв». Тож фахові психологи радять спокійно поговорити з
дитиною. Усе-таки засвоєння понять
своє–чуже відбувається завдяки спілкуванню з дорослими. Татам і мамам
варто також з’ясовувати обставини
появи чужих речей у домі: можливо,
дитина обміняла якусь річ (якщо це
щось зі спільного користування або ж
мамине чи братове – пояснювати про
приватну власність), можливо, взяла іграшку, про яку давно мріє. Чому
взяла, чи розуміє, що так не можна, а
давай-но уявимо, як почувається господар іграшки (шукає її, вона ж йому
теж дорога) – це запитання, які психологи Галина Широкова і Олена Жадько
радять поставити дитині, щоб та, міркуючи над цим, уявляла, ставила себе
на місце іншого – розвивала свій життєвий досвід і утверджувалася в думці,
що красти – дуже погано.
Якось один дуже поважний чоловік
розповів мені спогад про свою крадіжку в дитинстві. Хлопчиком він поласився на сусідський виноград. Батько
застав його зненацька з тим виноградом удома. На запитання тата малий
відповів, що взяв фрукти у сусідів. Батько одразу розвіяв підміну слів: «Якщо
тобі не давали, то не взяв – а вкрав!» З
малим за руку і з виноградом він пішов
просто до сусідів. «Я привів вам злодія»,
– ці татові слова і страшенний сором
малий Євгенко запам’ятав назавше.
Очевидно, це дієвий метод і жорсткий.
Тати і мами карають залежно від своєї
вдачі і настрою. Однак не обов’язково
бути радикальним і піддаватися настрою. Психологи відраджують казати
«ти — злодій», пророчити кримінальне майбутнє, вживати фрази «мені за
тебе соромно», «мій син (дочка) такого не міг зробити», тобто добиватися,
щоби дитині було ще гірше. Якщо вона
зробить щось іще погане, не пов’язане з крадіжкою, – не згадуйте про той
огріх! І не звинувачуйте у злодійстві,
якщо не впевнені. Несправедливість
від дорослих – велике зло. Пояснюють:
якщо влаштуєте велике судилище – у
майбутньому дитина буде все приховувати. Головне – дитина, яка вкрала, має
зрозуміти: її вчинок для вас неприйнятний, але тільки вчинок – до неї самої
мама з татом ставляться добре, готові
підтримати її у непростій ситуації.
Наостанок про профілактику: не
додавайте дитині спокус вкрасти (не
кладіть гроші і прикраси у доступному
місці), давайте їй регулярно кишенькові гроші, підлітку намагайтеся купувати
необхідне (або разом із ним плануйте
покупку).
Маєте що сказати з цієї чи інших
тем, – як завше, пропоную скористатися редакційною адресою або ж
моєю електронкою okovalenko74@
gmail.com.
Фото YouTube.com.
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Головне – дитина,
яка вкрала, має
зрозуміти:
її вчинок для вас
неприйнятний, але
тільки вчинок – до неї
самої мама з татом
ставляться добре,
готові підтримати її
у непростій ситуації.

Теммі Уодделл називають
«учителем до останнього подиху».

Десятки барвистих рюкзаків, складених один біля одного, –
це її внесок у доброчинність.

Останнє прохання вчительки:
«Замість квітів — рюкзаки»
Наше життя формують окремі особистості, пам’ять про них — це
культурний якір, що не дає загубитися в неозорому світі. Вчителі
одними з перших відкривають безмежний океан не лише знань, але й
любові, співчуття та милосердя. Серед них є особливі, які вирізняються
своїм умінням не лише збагатити дитину розумом, а й побачити душу
і засвітити в ній сонце. Адже «якщо у вашому навчальному плані,
крім ігор і знань, не присутня любов — ви отримали неправильний
навчальний план»
ю жінку називають «учителем до останнього подиху». Насправді її доля
вражає. Все своє життя американка Теммі Уодделл була відома
тільки місцевій громаді у штаті
Джорджія як шкільний педагог.
Коли лікарі виявили у жінки рак
і сказали, що жити їй залишилося недовго, її осяяла думка, як
можна допомогти нужденним
школярам навіть після своєї
смерті. Сорок років вона присвятила школі і в останні хвилини з великою любов’ю думала
про тих, кому в цьому житті поталанило менше.
Дізнавшись про свій діагноз, 58-річна Теммі Уодделл
не впала у відчай, не опустила
руки, а через свого сина переказала всім, щоб на її похорон замість квітів приносили
шкільні ранці. І її прохання
було почутим. До виконання
останньої волі вчительки долучилися також колеги, які
працювали з нею протягом багатьох літ.
Мільйони людей довідалися про Теммі, яка до останнього
подиху турбувалася про дітей.
У соціальній мережі «Твіттер»
її двоюрідний брат Бред Джонсон виклав фотографію залу, де
проходило прощання, наповненого рюкзаками із зошитами, альбомами, ручками й олівцями. «Останнє прохання моєї
двоюрідної сестри було про те,
щоб на її похорон замість квітів
принесли портфелі зі шкільним приладдям для нужденних
учнів. Учитель до останнього
подиху», — написав він.
У коментарях люди захоплюються вчинком звичайного
педагога. Є й відгуки тих, хто
бореться з раком або підтримує своїх родичів. Вони зізнаються, що ця ідея надихає. Її
учні розповідають, що Теммі
Уодделл була для них улюбленою вчителькою, наставником,
другом, яка вплинула на їхнє

Ц

На прощальну церемонію прийшло сотні людей.

життя і багато чого навчила.
Безумовно, це людина з величезним серцем.

“

одного, вражали. Люди досі
звертаються до Бреда Джонсона, щоб запитати, куди можна

Живіть і любіть так, щоби залишити по собі
спадщину, як це зробила мама.

«Я розповім про це мамі.
У неї рак, і вона багато думає
про свій похорон. Хоч вона і не
вчитель, вона б зробила щось
подібне».
«Це найкрасивіший і найбільш неймовірний вчинок, який
я коли-небудь бачила. Твоя сестра була дивовижною жінкою».
«Приголомшлива ідея надзвичайної людини».
На прощальну церемонію
прийшло близько сотні вчителів, вони віднесли ранці у свої
школи, щоб передати дітям, чиї
родини не спроможні купити
їм усе необхідне для навчання.
Наплічники з учнівським приладдям принесли багато людей
— рідні, друзі, школярі. Вигляд
церковного вівтаря і проходу
між лавками надзвичайно зворушливий. Десятки барвистих
рюкзаків, складених один біля

передати шкільні портфелі та
як іще можна допомогти дітям,
які цього потребують. Чоловік
у відповідь рекомендує просто
віднести речі до найближчої
школи.
Син Теммі Уодделл подякував людям за підтримку та
розуміння, зробивши запис під
постом американського телеканалу «FOX 5 Atlanta»:
«Це моя мама. Дивовижно
— це не те слово, яке достатньою мірою описує любов
і відданість моєї матері своїм
учням, своїй спільноті, своїм
друзям і родині. Дякую вам за
всі ваші думки, молитви і добрі
слова. Живіть і любіть так, щоби
залишити по собі спадщину, як
це зробила мама», — написав
Кевін Уодделл.
Підготувала
Людмила ВЛАСЮК.

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

Газета НА ВИХІДНІ»

l ДИВАКИ

Фото worldi.ru.

12 липня 2018 Четвер| ¹28(32)

l НЕЙМОВІРНА ІСТОРІЯ

11

Фото pure-t.ru.

Після пересадки серця
закохався у молодшу
на 43 роки… вдову
свого донора
6 березня 1995-го 33-літній
британець Террі Коттл
застрелився у ванній
кімнаті власної квартири.
Самогубця зі словами
«Допоможи мені,
я помираю» пішов із життя
просто на руках 26-річної
дружини Шеріл…

Для Йоахіма Кленкера мінімалізм — не просто слова.

Лія ЛІС

Для повноцінного життя
З
достатньо… лише 50 речей
Це доводить приклад 68-літнього німецького пенсіонера
Йоахіма Клекнера, який уже протягом двох десятиліть
у своєму помешканні не тримає нічого зайвого і тепер
читає про це лекції
— Коли я розстався зі своєю дівчиною і їхав з дому, де ми прожили близько двох років, розпродав
і роздав все своє майно, — розповідає пан Клекнер про те, як дійшов до філософії усвідомленого
споживання. — Потім сів у машину
і побачив, що єдиним об’ємним
предметом, який забираю із собою, є обладнання для підводного плавання. Я відчув величезне
полегшення — в моєму житті ніби
звільнився простір для уяви, думок про себе, світ і щастя…
З кожним переїздом на орендовану квартиру брав із собою
все менше речей. Поступово мій
гардероб зменшився до двох пар
трусів, шкарпеток і взуття. Ще є дві
футболки і два комбінезони — літній з короткими рукавами, зимовий з довгими, а також плед і рюкзак. Ось, мабуть, і все. Речі купую
в магазині спецодягу, тому вони
білого і жовтого кольору — це,
до слова, дуже практично. Можу
прати все разом: кольори не тьмяніють, і я зберігаю енергію. Сплю
зазвичай на надувному матраці.
Навіть зараз, будучи власником
плюс-мінус п’ятдесяти речей, я регулярно себе запитую: потрібен
мені цей плед чи я можу обійтися
без нього? І найчастіше від чогось
відмовляюся. Мій процес позбавлення від зайвого триває понад
двадцять років.
Єдине, від чого я не хочу відмовлятися, — це від свого планшета. З його допомогою я читаю
книги, слухаю музику, веду свій
блог про мінімалізм (написав
книгу «Маленький мінімаліст»),
відповідаю на електронні повідомлення. Обійтися без телефону
теж не можу. І зовсім недавно придбав Apple Watch, щоб котролювати здоров’я: мій батько помер
від серцевого нападу, тому я хочу
відстежувати свій серцевий ритм.
Цим трьом речам мені важко знайти заміну.
Зауважте, згідно з дослідженнями, почуття задоволення від
придбання чогось нового триває
в середньому вісім секунд. І чим

доровий і добре фізично розвинутий Коттл вистрелив собі
в голову. Тіло ж залишилось
неушкодженим. Тому вдова дозволила віддати органи покійного
на донорство.
Серце дісталося 69-літньому
американцю Санні Грему, який потребував термінової пересадки і перебував у важкому стані в лікарні,
як кажуть — між землею і небом.
Після одужання він написав величезного листа зі словами вдячності
Шеріл. Вона відповіла. Так зав’язалося листування, у 1997 році вони
зустрілись.

“
Усе майно чоловіка легко поміститься в одну валізу.

“

Позбувшись
надлишків,
я здобув час
на життя
і людей —
отримав
гормони
щастя, тобто
здоров’я.

«Я щасливчик,
що пішов від неї, адже
живий і донині».

— У мене було таке відчуття, ніби
я знав її багато літ. Я буквально не міг
відвести від неї очей, усе дивився
і дивився, — розповідав репортерам Санні.
Після цієї зустрічі він відчув неймовірний потяг до вдови. Однак
вона на той час уже збиралася заміж.
Тому просто став другом, навіть був
свідком на її весіллі. Але коли пара
розійшлася, Санні одразу освідчився Шеріл. Сказав, що не може без
неї жити і залишає дітей та дружину,
з якою прожив 35 років.
У 2004-му Шеріл і Санні відгуляли пишне весілля й оселилися в американському містечку Віталія.
Однак у цієї казкової історії —
трагічне закінчення. Через чотири
роки Санні Грем зачинився в гаражі

У день одруження Тедді
та Шеріл ніщо не віщувало трагедії.

й… застрелився із дробовика.
— Можливо, спрацював «ген
самогубства», — припускав американський фізіолог Гері Шварц, який
вважає, що спогади, риси характеру й особливості світогляду можуть
передаватись разом із кров’ю чи донорськими органами. — У Санні після пересадки змінився характер. Був
спортсменом, а потім полюбив алкоголь і фаст-фуди. Таким захоплювався покійний Террі. У нього проявилася любов до Шеріл, що була в серці
небіжчика. Тому покинув дружину
і дітей…
Пізніше журналісти з’ясували, що для Шеріл шлюб із Санні…
був п’ятим. Він витратив усі свої пенсійні заощадження та вліз у борги,
аби дружина могла дозволити собі
все, чого бажала. «Я не можу жити
з чоловіком, який заробляє менше
за мене», — любила повторювати
вона.
А один із її попередніх чоловіків — Джон Джонсон — не приховував від репортерів: «Вона —
справжнісінький тиран. Сьогодні
тебе ненавидить, завтра — кохає,
післязавтра — знову ненавидить.
Тому або ти вчасно йдеш від неї, або
перестаєш бути собою. Вона гіпнотизує всі твої думки. Я щасливчик, що
пішов від неї, адже живий і донині».
До речі, вже через кілька днів,
після того, як застрелився другий
чоловік, у будинку Шеріл з’явився
новий бойфренд…

Навіть у кухонному начинні спрацьовує
принцип «2 в 1».

більше речей людина скуповує,
тим більше простору і думок вони
будуть займати — це обслуговування квартири, будинку, машини, податки на все це майно. Позбувшись надлишків, я здобув час
на життя і людей — отримав гормони щастя, тобто здоров’я.
Друзі та родичі відреагували
на зміни в моєму житті з цікавістю. Дехто — з нерозумінням. Моя
мама сказала: «Людина здатна
жити так, як ти. Після війни ми
всі були змушені обходитися мінімумом. Але вільного вибору на користь подібного стилю життя
я не розумію».
Мій 32-річний син теж живе
зовсім інакше — у нього величезна
кількість речей, і мене це, якщо чесно, радує. Значить, він вибрав власний шлях, вільний від мого впливу.

Після одного із семінарів мені
зателефонував слухач і розповів історію. Вони з дружиною були в IKEA, набрали два візки «необхідних» речей,
а потім жінка повернулася до нього
і сказала: «Пам’ятаєш, ти розповідав
мені про пана Клекнера? Ти впевнений, що всі ці речі нам справді потрібні?» Вони кинули обидва візки і поїхали задоволені додому. В якомусь
сенсі я мимоволі перекваліфікувався
з консультанта з енергетики в консультанта зі стилю життя.
І якщо хочете пораду від мене,
то ось вона: почніть свою відмову
з малого. У багатьох є речі, якими
не користуєтеся протягом року.
Тож позбудьтеся їх. Продайте їх
на eBay, принесіть у секонд-хенд
або просто віддайте іншим —
вони будуть раді».
Джерело: mors.in.ua.

«Дай серцю волю — заведе в неволю». У випадку із Санні Гремом сталося
саме так.
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Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

16 — 22 липня

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

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з
1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.30, 10.55 «Одруження наосліп»
12.15, 14.00, 15.25 «Міняю жінку»
16.50 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка»
22.20, 23.00, 04.45 Т/с «Недотуркані»
(16+)
23.25, 00.00, 02.05 Т/с «Байки Мітяя»
00.15 Х/ф «100 мільйонів євро» (16+)

ІНТЕР

l КОЗАЦЬКОГО РОДУ

У найбільшій родині в Україні
чоловіки борід не стрижуть
У сімействі Семенюків із Доброслава на Одещині — 346 осіб!
Фото uain.press.

Мирослава СЛИВА

олова родини 87-річний Павло
Семенюк мав один шлюб, усе
своє життя працював будівельником у рідному містечку. У них із
дружиною народилося 13 дітей (нині
живих 10), 127 онуків, 203 правнуки і
три праправнуки! Найстаршій доньці
нині — 66 літ, а наймолодшим представникам сімейства ще немає й року

Г

“

До Книги рекордів
Гіннесса внесена
індійська сім’я, яка
налічує 192 особи. А
це — майже удвічі
менше, ніж родина
Павла Семенюка.

— усі троє народилися впродовж
останнього місяця, поки проходила
підготовка реєстрації національного
рекорду. «Родина Семенюків — це
ціла рота людей», — зазначила керівник проекту Національний реєстр рекордів України Лана Вєтрова, яка особисто приїхала фіксувати досягнення.
Точніше, добрих дві, адже чисельність

СТБ

роти в більшості армій світу —
від 18 до 200 військовослужбовців.
Семенюки — досить незвична
сім’я. Вони належать до доброславської громади так званих євангельських християн святих сіоністів.
Мешканці селища називають їх «бороданями», бо чоловіки тут не стрижуть
борід. Чи то за збігом життєвих обставин, чи ще одною фамільною особливістю є те, що сильна стать у родині
переважно займається будівництвом
та ремонтом.
На момент реєстрації рекорду
зібралося 252 члени сім’ї, але доку-

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.35 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 11.00 «Одруження
наосліп»
12.20, 13.55, 15.30 «Міняю
жінку»
17.00 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка»
22.20, 23.00, 04.45 Т/с
«Недотуркані» (16+)
23.25, 00.00, 02.15 Т/с «Байки
Мітяя»
00.30 Х/ф «Любов із ризиком
для життя»

06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 03.20
Сьогодні
09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-2»
(12+)
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар2» (16+)
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину» (16+)

ІНТЕР

07.05 За живе! (16+)
08.31 Х/ф «Поділись щастям
своїм»
13.10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
(16+)
15.25 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Провідниця» (12+)
20.00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
22.45 Х/ф «Мама напрокат»

06.00 Мультфільм
06.10 «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 Т/с «Спокуса» (12+)
12.25, 20.40 Т/с «Анна Герман»
(16+)
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробиці»
22.30 Фестиваль «Слов’янський
базар у Вітебську»
01.10 Х/ф «Приборкування
норовливого»
03.30 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»

СТБ

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45, 04.30 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
11.00 Стоп-5
12.00, 13.20 Х/ф «З життя
таємних агентів»
12.45, 15.45 Факти. День

05.35, 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Спорт
09.25 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.20 Х/ф «Зелений шершень»
(16+)
16.30 Х/ф «Еквілібріум» (16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
21.35 Т/с «Менталіст» (16+)
22.45, 03.05 Т/с «Винищувачі» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 01.25 Зона ночі
04.20 Абзац

06.00 Мультфільми
08.00, 02.20 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
09.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАІ»
10.45 Т/с «Опер за викликом-2» (16+)
14.35 Х/ф «Політ Фенікса» (16+)
16.45 Х/ф «Хороший, поганий,
мертвий» (16+)
19.25 Т/с «Одинак» (16+)
21.35 Т/с «Касл-4» (16+)
23.10 Х/ф «Придорожній заклад 2:
Останній виклик» (18+)

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» 09:55, 11:15, 16:10,
17:15, 18:10 Перші про головне.
Коментарі 12:00 Докаz 13:00, 15:00
Перші про головне. День. Новини 13:15
Перші про головне. День. Коментарі 15:15
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 , 18 ЛИПНЯ

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 17 ЛИПНЯ
1+1

ICTV

ментально підтверджено наявність
346 — саме цю цифру внесено до
відповідного сертифіката. Втім, це не
остаточна кількість, адже серед присутніх було декілька вагітних жінок.
«Новий національний рекорд
зафіксовано. Сімейство Семенюків із
Доброслава — найчисленніша родина
в Україні!» — відзначила Лана Вєтрова. За її словами, українці можуть претендувати на світовий рекорд: наразі
до Книги рекордів Гіннесса внесена
індійська сім’я, яка налічує 192 особи.
А це — майже удвічі менше, ніж родина Павла Семенюка з Одещини.

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:20, 14:00 Правда життя
08:20 Крилаті мавпи Шангрі-Ла
09:20 Дивовижна Індія
10:20 Місця сили
11:10 Підроблена історія
12:00 Брама часу
13:00 Скептик
15:00, 23:40 Смертельний
двобій
16:00 Полювання на рибу-монстра
16:50 Сироти дикої природи
17:50, 22:40 Погляд зсередини
18:40 Їжа богів
20:40, 00:40 Речовий доказ
21:40 Річкові монстри

05.45 Мультфільм
06.10, 23.45 «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»
10.00 Х/ф «Казка про жінку та чоловіка»
11.50, 12.25 Х/ф «Весілля в Малинівці»
14.15 Х/ф «Якщо йдеш, то йди»
16.00 «Чекай мене. Україна»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.45, 05.20 «Подробиці»
20.40 Т/с «Анна Герман» (16+)
К1
00.40 Х/ф «Візьми мене штурмом»
(12+)
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TiBi Абетка»
УКРАЇНА
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з Україною
08.15 Т/с «Дикий ангел»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
09.10, 00.50 «Орел і Решка. Шопінг»
23.00, 02.10 Сьогодні
12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
09.30, 03.00 Зірковий шлях
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло
10.30, 04.40 Реальна містика
2»
12.30 Т/с «Черговий лікар-2» (12+)
14.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар-2» (16+)
подорож»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
22.00 «Вірю не Вірю»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.00 Х/ф «ТайМЕР» (16+)
23.30 Х/ф «Цар скорпіонів 3: Книга
мертвих» (16+)
2+2
05.55 За живе! (16+)
07.05 Х/ф «Не підганяй кохання»
09.20 Х/ф «Навчаю грі на гітарі»
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки проти
жінок (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним
(16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Провідниця» (12+)
20.00 Хата на тата (12+)
22.45 Х/ф «Я тебе кохаю»

87-літній Павло Семенюк отримує свідоцтво Книги рекордів України.

06.14, 08.59 Kids Time
06.15 М/с «Хай живе король Джуліан»
09.00 Х/ф «Чоловіки за роботою»
11.00 Х/ф «Тупий і ще тупіший» (16+)
13.10 Х/ф «Тупий і ще тупіший 2» (16+)
15.20 Х/ф «Ніккі, дияволCмолодший»
(16+)
17.10 Х/ф «Пустун» (16+)
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за ревізором
23.30 Т/с «Клініка» (16+)

14.25, 16.20 Х/ф «Троє амігос»
17.20 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
17.35, 21.30 Т/с «Менталіст»
(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.35, 02.55 Т/с «Винищувачі»
(12+)
00.30 Т/с «Невиправні» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.20 Зона ночі
04.05 Абзац
05.59, 07.49 Kids Time
06.00 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.50 Європа за копійки
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Зоряні яйця (12+)
22.50 Т/с «Клініка» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:20, 14:00 Правда життя
08:20 Жирафи: вартові савани
09:20 Дивовижна Індія
10:20 Місця сили
11:10 Підроблена історія
12:00 Брама часу
13:00 Код доступу
15:00, 23:40 Смертельний двобій
16:00, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:50 Сироти дикої природи
17:50, 22:40 Погляд зсередини
18:40 Їжа богів
20:40, 00:40 Речовий доказ
02:10 Україна: забута історія

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 01.00 «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, 00.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00, 03.10 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55, 01.55 «Нове Шалене відео
по-українськи»
15.00 Х/ф «Мисливці за
скарбами» (16+)
19.25 Т/с «Одинак» (16+)
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4» (16+)

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» 09:55, 11:15,
16:10, 17:15, 18:10 Перші про
головне. Коментарі 12:00 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко 13:00,
15:00 Перші про головне. День.
Новини 13:15 Перші про головне.
День. Коментарі 15:15 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 Хард-ток-шоу «DROZDOV»
21:00 Перші про головне.
Підсумки 21:35 Ток-шоу «Злий
дім» 23:00 Громадська
прокуратура

1+1

09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-2»
(12+)
14.30 Т/с «Жіночий лікар-2» (16+)
15.25 Т/с «Жіночий лікар -2» (16+)
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину» (16+)
01.30 Телемагазин

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.35 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 10.55 «Одруження
наосліп»
12.20, 14.00, 15.20 «Міняю
жінку»
16.50 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
СТБ
20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка»
22.20, 23.00, 04.45 Т/с
06.50 За живе! (16+)
«Недотуркані» (16+)
09.25 Національне талант-шоу
23.25, 00.00, 02.25 Т/с «Байки
«Танцюють всі!»
Мітяя»
13.05 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії з Павлом
ІНТЕР
Костіциним (16+)
05.50 Мультфільм
17.30, 22.00 Вікна-Новини
06.10 «Слідство вели... з
18.00 Х/ф «Провідниця» (12+)
Леонідом Каневським»
20.00 Слідство ведуть
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
екстрасенси (16+)
17.40 Новини
22.45 Х/ф «Доглядальниця»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
ICTV
10.15 Т/с «Спокуса» (12+)
12.25, 20.40 Т/с «Анна Герман» 05.35, 10.00 Громадянська
оборона
(16+)
06.30 Ранок у великому місті
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
08.45
Факти.
Ранок
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
«Стосується кожного»
11.00 Стоп-5
20.00, 02.50 «Подробиці»
22.30 Фестиваль «Слов’янський 12.00, 13.20 Х/ф «Троє амігос»
12.45, 15.45 Факти. День
базар у Вітебську»
14.50, 16.20 Х/ф «Іграшкові
01.05 Х/ф «Влітку я надаю
солдатики» (16+)
перевагу весіллю» (16+)
17.20 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
03.40 «Орел і Решка. Шопінг»
17.35, 21.35 Т/с «Менталіст»
УКРАЇНА
(16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
20.20 Секретний фронт
Україною
22.40, 03.05 Т/с «Винищувачі»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
(12+)
19.00, 23.00, 03.20
00.35 Т/с «Невиправні» (16+)
Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.20 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09, 08.59 Kids Time
06.10 М/с «Хай живе король
Джуліан»
09.00 Ревізор. Крамниці
13.00 Зірки під гіпнозом
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Зоряні яйця (12+)
22.50 Т/с «Клініка» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:20, 14:00 Правда життя
08:20, 16:50 Сироти дикої
природи
09:20 Дивовижна Індія
10:20 Місця сили
11:10 Підроблена історія
12:00 Брама часу
13:00 Код доступу
15:00, 23:40 Смертельний двобій
16:00, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
17:50, 22:40 Погляд зсередини
18:40 Їжа богів
20:40, 00:40 Речовий доказ
02:10 Містична Україна
04:10 Історія українських земель.
Одеса
04:35 Історія українських земель.
Львів
05:05 Бандитський Київ

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.00, 01.00 «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, 00.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»
01.50 «Нічне життя»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00, 01.55 «Нове Шалене відео
по-українськи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
15.25 Х/ф «Крадіжка в музеї»
(16+)
19.25 Т/с «Одинак» (16+)
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4» (16+)
01.00 Т/с «Моссад» (16+)
03.10 «Облом.UA.»

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» 09:55, 11:15,
13:15, 16:10, 17:15, 18:10
Перші про головне. Коментарі
12:00, 20:00 HARD з Влащенко
13:00, 15:00 Перші про головне.
День. Новини 15:15 Між своїми
16:00 Перші про головне. День.
Дайджест 17:00, 19:00 Перші
про головне. Вечір. Новини 18:00
Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19:15 VOX POPULI
21:00 Перші про головне.
Підсумки 21:35 Гра Z вогнем
22:30 Перші другі 23:30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02:40 Гараж

×ÅÒÂÅÐ , 19 ЛИПНЯ
1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.40 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 11.15 «Одруження наосліп»
13.00, 14.15, 15.35 «Міняю
жінку»
17.00 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка»
22.20, 23.00, 04.50 Т/с
«Недотуркані» (16+)
23.25, 00.00, 02.05 Т/с «Байки
Мітяя»
00.25 Х/ф «Домашня робота»
(16+)

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.10 «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 Т/с «Спокуса» (12+)
12.25, 20.40 Т/с «Анна Герман»
(16+)
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Токшоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробиці»
22.30 Фестиваль «Слов’янський
базар у Вітебську»
01.10 Х/ф «Чого хочуть
чоловіки» (16+)
03.40 «Орел і Решка. Шопінг»
05.05 «Top Shop»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 03.40
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30, 04.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар2» (12+)
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар 
2» (16+)
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце
злочину» (16+)
01.45 Телемагазин

СТБ
07.00 За живе! (16+)
09.35 Національне талантшоу

«Танцюють всі!»
13.15 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
17.30, 22.00 ВікнаНовини
18.00 Х/ф «Провідниця» (12+)
20.00 Я соромлюсь свого тіла
(16+)
22.45 Х/ф «Дружина за
контрактом»
00.45 Я соромлюсь свого тіла
(18+)

Ï’ßÒÍÈÖß , 20 ЛИПНЯ
13:00 Код доступу
15:00, 23:40 Смертельний двобій
16:00 Річкові монстри
16:50 Крилаті мавпи ШангріЛа
17:50, 22:40 Погляд зсередини
18:40 Їжа богів
20:40, 00:40 Речовий доказ
21:40 Полювання на рибумонстра

К1

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
ICTV
08.15 Т/с «Дикий ангел»
05.35 Громадянська оборона
09.10, 01.00 «Орел і Решка.
06.30 Ранок у великому місті
Шопінг»
08.45 Факти. Ранок
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
Ювілейний 2»
09.55 Секретний фронт
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай
11.00 Стоп5
та пекло 2»
12.20, 13.20 Х/ф «Іграшкові
14.00, 00.00 «Орел і Решка.
солдатики» (16+)
Навколосвітня подорож»
12.45, 15.45 Факти. День
22.00 «Вірю не Вірю»
14.55, 16.20 Х/ф «Одного разу
порушивши закон» (16+)
2+2
17.25 Скетчшоу «На трьох» (16+) 06.00 Мультфільми
17.35, 21.30 Т/с «Менталіст»
08.00 Відеобімба
(16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
20.20 Інсайдер
10.55, 17.10 «Загублений світ»
22.40, 03.15 Т/с «Винищувачі»
12.55, 03.00 «Облом.UA.»
(12+)
15.10 Х/ф «Кілер мимоволі»
00.55 Т/с «Невиправні» (16+)
(16+)
02.35 Т/с «Морська поліція. Новий
19.25 Т/с «Одинак» (16+)
Орлеан» (16+)
21.35, 23.10 Т/с «Касл4» (16+)
04.05 Скарб нації
00.05 «Нове Шалене відео
04.15 Еврика!
поукраїнськи»
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
ZIK
04.30 Факти
07:00 Перші про головне. Ранок.
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)
Дайджест 07:15 Дитяча програма
НОВИЙ КАНАЛ «Торбинка чарівника» 08:00,
09:00, 11:00 Перші про головне.
03.00, 02.00 Зона ночі
Ранок. Новини 08:15, 09:10 Д/ф
04.20 Абзац
«Дзеркало історії» 09:25 Добрий
06.19, 09.09 Kids Time
ZIK 09:55, 11:15, 13:15, 16:10,
06.20 М/с «Хай живе король
17:15, 18:10 Перші про головне.
Джуліан»
Коментарі 12:00 Хардтокшоу
09.10 Ревізор. Крамниці
13.10 Зірки під гіпнозом
«DROZDOV» 13:00, 15:00 Перші
19.00 Хто зверху? (12+)
про головне. День. Новини 15:15
21.00 Зоряні яйця (12+)
Між своїми 16:00 Перші про
22.20 Т/с «Клініка» (16+)
головне. День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
МЕГА
Новини 18:00 Перші про головне.
06:00 Бандитський Київ
Вечір. Дайджест 19:15 VOX POPULI
07:20, 14:00 Правда життя
20:00 Докаz 21:00 Перші про
08:20 Сироти дикої природи
головне. Підсумки 21:35 Прямим
09:20 Дивовижна Індія
текстом з Остапом Дроздовим
10:20 Місця сили
23:00 Стежками війни 23:30
11:10 Підроблена історія
Історична правда з Вахтангом
12:00 Брама часу
Кіпіані 02:40 Гараж

ÑÓÁÎÒÀ , 21 ЛИПНЯ
1+1

СТБ

06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.45 «Гроші 2018»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.05 «Життя без обману»
11.20, 23.20 «Світське життя.
Дайджест 2018»
12.20 «Міс Україна 2017»
14.10 «Ліга сміху»
16.30, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30, 05.25 «Розсміши
коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.20, 01.55 «Вечірній Київ»

05.45 ВусоЛапоХвіст
07.55 Караоке на Майдані
08.55 Все буде смачно!
09.55 Х/ф «Право на надію»
(16+)
11.55 Х/ф «Провідниця» (12+)
17.05 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
19.00 Х/ф «Любити й вірити»
(16+)
23.05 Я соромлюсь свого тіла
(16+)

ICTV

05.00, 04.30 Еврика!
ІНТЕР
05.10, 04.40 Факти
06.00 Мультфільм
05.30 Стоп5
06.30 «Україна вражає»
07.30 Я зняв!
07.25 «Чекай мене. Україна»
09.25 Дизельшоу (12+)
10.50, 11.50 Особливості
09.00, 01.00 Х/ф «П’ять
національної роботи
хвилин страху»
12.45 Факти. День
10.40 Х/ф «У зоні особливої
13.00 Скетчшоу «На трьох»
уваги»
(16+)
12.40 Х/ф «Хід у відповідь»
14.20 Х/ф «Біле сонце пустелі» 16.55 Х/ф «Розбірки у Бронксі»
(16+)
16.10 Т/с «Батьківський
18.45 Факти. Вечір
інстинкт» (16+)
19.20 Надзвичайні новини.
20.00, 02.35, 05.30
Підсумки
«Подробиці»
20.05 Х/ф «Година пік» (16+)
20.30 Д/п «Фаворит»
21.20 «Великий бокс. Олександр 22.05 Х/ф «Година пік$2» (16+)
23.55 Х/ф «Ганнібал» (18+)
Усик і Мурат Гассієв»
02.25 Т/с «Винищувачі» (12+)
03.05 Токшоу «Стосується
03.05 Провокатор
кожного»
04.25 Скарб нації
03.50 Д/п «Василь Шукшин.
Самородок»
НОВИЙ КАНАЛ
04.35 М/с «Бабай»
03.00, 01.50 Зона ночі
05.00 «Top Shop»
05.54, 07.39 Kids Time
УКРАЇНА
05.55 М/с «Лунтик і його друзі»
07.40 Хто зверху? (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 02.30
18.40 Х/ф «Король Артур»
Сьогодні
(16+)
07.15, 04.40 Зірковий шлях
08.10 Т/с «Дорога в порожнечу» 21.00 Х/ф «Самотній
рейнджер» (16+)
14.00, 15.20 Х/ф «Посміхнися,
00.00 Х/ф «Ніккі, диявол$
коли плачуть зорі»
молодший» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Я чекатиму на
тебе завжди»
МЕГА
20.50 Футбол. Суперкубок
06:00 Бандитський Київ
України «Шахтар» 
07:40, 18:20 Таємний код
«Динамо»
23.20 Т/с «CSI. Місце злочину» зламаний
10:10 Смертельний двобій
(16+)
11:50, 21:00 У пошуках
02.00 Телемагазин
інновацій
03.10 Реальна містика

09.30 Х/ф «Тато Ден» (16+)
17.30, 22.00 ВiкнаНовини
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
18.00 Х/ф «Провідниця» (12+)
«Сніданок з 1+1»
20.00 Х/ф «Іван Васильович
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН:
змінює професію»
«Телевізійна служба
22.45 Х/ф «Наречена мого
новин»
друга»
09.30, 11.20 «Одруження
ICTV
наосліп»
13.10, 14.25, 15.45 «Міняю
05.35 Громадянська оборона
жінку»
06.30 Ранок у великому місті
17.00 Т/с «Моє чуже життя» (12+) 08.45 Факти. Ранок
20.15, 22.20 «Ліга сміху»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
00.20, 05.05 «Ігри приколів»
10.10 Інсайдер
01.20 «Вечірній Київ»
11.10 Стоп5
12.10, 13.25 Х/ф «Одного разу
ІНТЕР
порушивши закон» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
06.00 Мультфільм
14.50, 16.20 Х/ф «Бадьорість
06.10 «Слідство вели... з
духів» (16+)
Леонідом Каневським»
17.25, 21.35 Скетчшоу «На
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
трьох» (16+)
17.40 Новини
17.35 Т/с «Менталіст» (16+)
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
18.45, 21.10 Факти. Вечір
Інтером»
20.20 Антизомбі
10.15 Т/с «Спокуса» (12+)
01.40 Т/с «Невиправні» (16+)
12.25, 20.40 Т/с «Анна Герман» 02.55 Факти
(16+)
03.15 Т/с «Морська поліція.
14.50, 15.45, 16.45, 03.30
Спецвідділ» (16+)
«Речдок»
03.55 Т/с «Винищувачі» (12+)
18.00 Токшоу «Стосується
04.50 Скарб нації
кожного»
НОВИЙ КАНАЛ
20.00 «Подробиці»
22.30 Фестиваль «Слов’янський 03.00, 02.15 Зона ночі
базар у Вітебську».
04.25 Абзац
Закриття
06.19, 09.09 Kids Time
01.10 Х/ф «Дике кохання»
06.20 М/с «Хай живе король
04.50 «Top Shop»
Джуліан»
09.10 Ревізор. Крамниці
УКРАЇНА
13.10 Зірки під гіпнозом
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
19.00 Хто зверху? (12+)
Україною
21.00 Зоряні яйця (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
22.40 Т/с «Клініка» (16+)
19.00, 23.00, 03.00
02.10 Служба розшуку дітей
Сьогодні
МЕГА
09.30, 05.30 Зірковий шлях
10.50, 03.50 Реальна містика
06:00 Бандитська Одеса
12.50 Х/ф «Кульбаба»
07:20, 14:00 Правда життя
14.45, 15.25 Т/с «Даша»
08:20 Сироти дикої природи
19.45 Токшоу «Говорить Україна» 09:20 Дивовижна Індія
21.00, 00.00 Т/с «Дорога в
10:20 Ілюзії сучасності
порожнечу»
11:10 Підроблена історія
23.20 Слідами
12:00 Брама часу
01.50 Телемагазин
13:00 Код доступу
02.20 Т/с «CSI. Місце злочину»
15:00, 23:40 Смертельний двобій
(16+)
16:00, 21:40 Полювання на рибу
монстра
СТБ
16:50 Жирафи: вартові савани
07.20 Х/ф «Право на надію»
17:50, 22:40 Погляд зсередини
(16+)
18:40 Їжа богів

1+1

20:40, 00:40 Речовий доказ
02:10 Скарб.UA

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, 23.50 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Бєдняков+1»
22.50 «Вірю не Вірю»
00.50 «Вечірній квартал»
02.25 «Нічне життя»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00, 03.00 «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 2.
Мережева загроза»
(16+)
19.25 Х/ф «Допит» (16+)
21.10 Х/ф «Спогад» (16+)
23.00 «Змішані єдиноборства.
UFC.»
01.20 «Нове Шалене відео
поукраїнськи»

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» 09:55, 11:15,
13:15, 16:10, 17:15, 18:10,
21:35 Перші про головне.
Коментарі 12:00 HARD з Влащенко
13:00, 15:00 Перші про головне.
День. Новини 15:15 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 22:30
Вижити в Україні 23:30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 03:10
Гараж 03:40 Художній фільм

ÍÅÄ²Ëß , 22 ЛИПНЯ
14:20 Дивовижна Індія
16:20, 00:00 Фестивалі планети
00:40 Телеформат
04:30 Містична Україна

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Орел і Решка. Шопінг»
11.10 «Ух ти show»
11.45 «Ух ти show 2»
12.15 М/ф «Бунт пернатих»
14.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
00.00 Х/ф «Все можливо,
бебі!» (16+)
02.00 «Нічне життя»

1+1
06.10, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «ЛотоЗабава»
09.45 М/ф «Маша
і ведмідь»
10.10, 11.15, 12.25 «Світ
навиворіт  8»
13.30 Х/ф «Танець метелика»
(12+)
17.25, 20.15 Х/ф «Біженка»
(12+)
22.25 «Голос. Діти 4»
00.55 «Аргумент кiно»
01.35 «Ліга сміху»
05.00 «ТСНТиждень»

2+2

ІНТЕР

06.00 Мультфільми
08.00 «102. Поліція»
08.55 «Зброя»
10.30 «Загублений світ»
16.45 Х/ф «Спогад» (16+)
18.35 Х/ф «Мисливці за
скарбами» (16+)
20.50 Х/ф «Медальйон» (16+)
22.45 Х/ф «Парниковий
експеримент» (18+)
00.35 «Нове Шалене відео
поукраїнськи»
03.05 «Облом.UA.»

06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «Підкидьок»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
12.10 Х/ф «Бум»
14.20 Х/ф «Бум 2»
16.30 Х/ф «Все можливо»
18.30, 20.30 Т/с «Сільський
романс»
20.00, 02.50 «Подробиці»
22.30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»

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, 03:00 Гараж
10:30, 22:30 Перша передача
11:00 HARD з Влащенко 12:00,
03:25 Художній фільм 13:30 Ток
шоу «Злий дім» 14:25 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко 15:30
Хардтокшоу «DROZDOV» 16:30,
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 17:00, 19:00
Перші про головне. Вечір. Новини
17:10 Перші другі 18:10 Добрий
ZIK 18:45 Місто 19:15 VOX POP
ULI 20:00 Докаz 21:00 Перші про
головне. Деталі 21:30 Стежками
війни 22:00 Спецпроект 06:00
Євромакс

07.50 Полювання
08.55 Все буде смачно!
09.50 Караоке на Майдані
10.50 Вагітна у 16 (16+)
11.55 Донькиматері (16+)
12.55 Хата на тата (12+)
14.50 Х/ф «Любити й вірити»
(16+)
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
23.00 Я соромлюсь свого тіла
(18+)

ICTV
05.35 Стоп5
07.00 Т/с «Невиправні» (16+)
08.55 Т/с «Відділ 44» (16+)
11.50 Скетчшоу «На трьох»
(16+)
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Розбірки у Бронксі»
(16+)
14.55 Х/ф «Година пік» (16+)
16.55 Х/ф «Година пік$2» (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Година пік$3» (16+)
22.20 Х/ф «Як викрасти
хмарочос» (16+)
00.40 Х/ф «Ганнібал» (18+)
02.55 Т/с «Винищувачі» (12+)
03.35 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 02.40 Зона ночі
04.10 Стендапшоу
04.59, 06.09 Kids Time
05.00 М/с «Хай живе король
Джуліан»
06.10 Х/ф «Царство мавп»
08.00 Х/ф «Король Артур»
УКРАЇНА
(16+)
06.30 Сьогодні
10.30 Х/ф «Патріот» (16+)
07.10, 05.00 Зірковий шлях
13.40 Х/ф «Самотній
08.10 Т/с «Дорога в порожнечу»
рейнджер» (16+)
14.00 Т/с «Я чекатиму на тебе
16.40 Х/ф «Брати Грімм» (16+)
завжди»
18.50 Х/ф «Три мушкетери»
17.40, 19.40 Т/с «Тест на
(16+)
любов»
21.00 Х/ф «Робін Гуд: Принц
19.00 Події
крадіїв»
22.00 Х/ф «Кульбаба»
23.50 Х/ф «Плоть + кров» (18+)
23.50, 02.30 Т/с «Пощастить
у коханні» (16+)
МЕГА
02.00 Телемагазин
06:00 Бандитська Одеса
03.40 Т/с «CSI. Місце злочину» 07:40, 18:20 Таємний код
(16+)
зламаний
05.30 Реальна містика
10:10 Смертельний двобій
11:50, 21:00 У пошуках
СТБ
інновацій
05.40 ВусоЛапоХвіст
14:20 Дивовижна Індія

15:30 Дикий Індокитай
16:20, 00:00 Фестивалі
планети
00:40 Брама часу

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Орел і Решка. Шопінг»
10.10 «Ух ти show 2»
10.50 М/ф «Бунт пернатих»
12.25 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
00.25 «Вечірній квартал»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 «Бушидо»
09.00 «ДжеДАІ. Дайджест»
11.00 Т/с «Ментівські війни. Київ»
(16+)
15.00 Х/ф «Медальйон»
(16+)
16.55 Х/ф «Політ Фенікса»
(16+)
19.05 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Зворотний відлік»
(16+)
22.45 «Змішані єдиноборства.
UFC.»
00.55 «Нове Шалене відео
поукраїнськи»
03.00 «Облом.UA.»

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 09:30
Спецпроект 10:00, 23:00, 02:45
Гараж 10:30, 22:30 Перша
передача 11:00 Докаz 12:00,
03:45 Художній фільм 13:25 Д/ф
«Дзеркало історії» 13:50 Добрий
ZIK 14:20 Стежками війни 14:40,
19:10 HARD з Влащенко 15:40
Токшоу «Злий дім» 16:35
Громадська прокуратура 17:00,
19:00, 21:00 Перші про головне.
Вечір. Новини 17:10 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим
18:35, 23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 20:05, 21:10
Гра Z вогнем 22:00 Вижити в
Україні

Що віщують
зорі
Гороскоп на 16 - 22 липня
ОВЕН. Хороші стосунки з колегами створюють позитивну атмосферу. Варто зменшити обсяг роботи і не планувати нічого серйозного. Постарайтеся бути чесними з собою та
близькими людьми. На вихідних можливі цікаві
знайомства. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Вам необхідно зосередитися на
головному і не витрачати сили на другорядні
справи. Вдалий час для прийняття важливого
рішення, що матиме вплив на майбутнє вашої
родини. У вихідні добре відпочиньте. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. На вас чекає успішна реалізація ідей, матимете привід для радості.
Постарайтеся більше часу приділяти собі. У
вихідні можливі романтичні побачення і приємні сюрпризи від близьких людей. Сприятливий день — субота, несприятливий — четвер.
РАК. Якщо ви не підганятимете подій і не
проявлятимете зайвої нервозності, то тиждень буде спокійним. Не варто конфліктувати
з начальством. У вихідні поступово завершуйте початі справи, не заважаючи близьким своїми
порадами. Сприятливий день — четвер, несприятливий
— субота.
ЛЕВ. Зможете поліпшити свої досягнення.
Розвивайте спостережливість, намагайтеся
з розумінням ставитися до інтересів рідних.
Варто втихомирити свою гординю та прислухатися до порад колег. Вихідні проведіть з
дітьми. Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— п’ятниця.
ДІВА. При вмілій комбінації оптимізму
та гнучкості ви зможете досягти результату. Працюйте — і ваш професійний успіх
забезпечить гідні прибутки. У вихідні навіть
найкоротша дорога порадує якоюсь приємною
подією. Сприятливий день — середа, несприятливий —
понеділок.
ТЕРЕЗИ. Будьте обачні, необережне
слово може обернутися проти вас. Добре
обмірковуйте кожен свій крок. На швидке
вирішення проблем не варто сподіватися. У
вихідні не відмовляйтеся від поїздки на природу,
на дачу. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— середа.
СКОРПІОН. Комунікабельність сприятиме
реалізації планів і задумів. Вдалими будуть поїздки. Тиждень підходить для закладання фундаменту майбутніх проектів. У вихідні займіться
сімейними і домашніми проблемами. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Участь рідних у ваших справах
зовсім не зайва. Займіться кар’єрою, але не
нехтуйте родиною. Можливі вигідні пропозиції. Ймовірні непорозуміння з начальством.
У вихідні не варто братися за вирішення серйозних проблем. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. З’явиться можливість підкорегувати свою долю, довіртеся інтуїції — і вона
не підведе. Ваш творчий потенціал дуже високий. Не зв’язуйте себе обіцянками, будьте
обачні в особистому житті. Вихідні проведіть із
близькими людьми. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Не розслабляйтеся і не сумуйте.
Обміркуйте все до дрібниць, перш ніж прийняти остаточне рішення. Краще не зустрічатися
з начальством і не сперечатися зі своєю половинкою. Вихідні добре провести на природі.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
РИБИ. Настав час ненав’язливо заявити
про себе та свої ідеї начальству. Ви можете досягти добрих результатів, правильно
спланувавши свої дії, це дасть стабільність і
впевненість у майбутньому. У вихідні займіться
справою, яка вам до душі. Сприятливий день — середа,
несприятливий — вівторок.
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Літні напої:
чим втамувати спрагу

ХОЛОДНІ ЧАЇ
Фото povarenok.ru.

Фото bm.img.com.ua.

Звісно, можна просто
купити мінералки або
лимонаду. Але цікавіше
й оригінальніше
зробити, наприклад,
коктейль чи смузі із
сезонних ягід і фруктів.
Допоможуть освіжитися
і збадьоритися кава
з морозивом та напої
з кисломолочних
продуктів, а також
холодні чаї, компоти, квас.
Та хоч би що ви готували,
не забудьте додати
трошки фантазії
і позитивного настрою
Фото vkusnogr.elramd.com.

Коли спека на вулиці, мозок ніби
плавиться і думається лише про те,
чим втамувати спрагу. У такій ситуації
холодний чай – справжній порятунок
Чайний лимонад
Інгредієнти: 1 лимон, 2 гілочки свіжої
м’яти, 4 ст. л. меду, 3–4 пакетики чорного чаю.
Приготування. Заварити міцний чай із
м’ятою, остудити. Лимон розрізати навпіл,
половину нарізати кружальцями, з другої
вичавити сік. Змішати сік, мед і чай. Налити
лимонад у глечик, покласти лід і кружальця лимона. Замість чорного чаю можна використовувати зелений або трав’яний.

СМУЗІ
Цим англійським словом (smoothie, від smooth – рівний, гладкий, однорідний, м’який)
називають густий напій, приготовлений збиванням у блендері до стану пюре натуральних інгредієнтів: свіжих або свіжозаморожених фруктів, овочів, ягід, молока, йогурту,
кефіру, морозива, вершків тощо

Абрикосовий
Інгредієнти: 250–300 г свіжих абрикосів, 1 склянка натурального йогурту, 3 ст. л.
цукру, лід – за бажанням.
Приготування. Змішати в блендері
половинки абрикосів, йогурт, лід і цукор.
Збити до однорідного стану. Подавати охолодженим.
Малиновий
Інгредієнти: 300 г малини, 1 банан,
2 ківі, 2 ч. л. меду, 3–4 кубики льоду,
0,5 скл. молока чи води.

Приготування. Малину перебрати,
банан і ківі почистити від шкірки. Скласти
фрукти і ягоди в чашу блендера, додати
мед, лід, збити до однорідної консистенції,
розвести водою або молоком і ще раз збити. Розлити тонізуючий напій у склянки і
прикрасити на свій смак.
Бананово-чорничний
Інгредієнти: 1,5 скл. чорниць, 2 банани,
1 скл. молока, 1 ч. л. меду.
Приготування. Ягоди перебрати, помити і відкинути на сито чи друшляк, банани почистити від шкірки. В чашу блендера
скласти чорниці, порізані на шматочки банани, додати молоко і мед (за бажанням).
Збити до однорідності й охолодити перед
подачею.

КВАС
Цей традиційний
слов’янський напій
виготовляли способом «живого» бродіння переважно з
житнього борошна
або житнього хліба
і солоду

Фото coocook.ru.

Домашній
Інгредієнти: 500 г
чорного хліба, 300 г цукру, 15 г свіжих дріжджів, 5 л гарячої води.
Приготування. Хліб поріжте, запечіть у духовці до золотистого кольору і висипте в каструлю. Залийте сухарі окропом (3 л), закрийте кришкою, остудіть, після чого процідіть через марлю. Залийте ще раз сухарі 2 л окропу, залиште
ще на 1 годину, процідіть. Усю рідину злийте в одну банку
або емальовану каструлю, додайте цукор і дріжджі, перемішайте і настоюйте 8–12 годин при кімнатній температурі.
Розлийте квас у пляшки і зберігайте в прохолодному місці.
За бажанням до нього можна додати два кружальця лимона
і кілька листочків чорної смородини.
М’ятний
Інгредієнти: 3 л води, 1 скибка хліба «Бородинського»,
3 ст. л. цукру, 2 ст. л. подрібненої свіжої м’яти, 10 г дріжджів.
Приготування. Хліб трохи підсушити, розламати на
кілька шматків і залити окропом. Дати настоятися 3–4 години, процідити. Всипати м’яту, цукор та дріжджі і поставити
при кімнатній температурі бродити 2 дні, після чого ще раз
процідити через 2–3 шари марлі, розлити у пляшки й охолодити.

Ожиновий
Інгредієнти: 300 г ожини, 0,5 скл. малинового йогурту, 0,5 скл. журавлинового
морсу, 3–4 кубики льоду.
Приготування. У чашу блендера помістіть перебрані й помиті ягоди, додайте
йогурт, журавлиновий морс та лід. Збийте
до стану однорідності, розлийте у склянки
і прикрасьте.
Фото kolobok.ru.

КОКТЕЙЛІ
Охолоджена суміш різних напоїв, яку англійці
назвали cocktail — «півнячий хвіст», можливо,
з’явилася на світ як засіб
підняття бойового духу
бійцівських півнів перед
початком їхніх боїв. Так
це чи ні, але такі напої
справді бадьорять, а
саме цього ми прагнемо
у спеку
«Малинова ніжність»
Інгредієнти: 0,5 л молока,
250 г морозива, 3 ст. л. меду,
1 скл. малини.
Приготування. Розчинити мед у теплому молоці й
охолодити. У блендері збити
морозиво і молочно-медову
суміш. Додати малину і знову
збити. Процідити через ситечко і розлити у склянки.
Шоколадно-молочний
Інгредієнти: 250 мл
молока, 60–80 г морозива,
2 ст. л. какао, цукрова пудра –
за смаком.
Приготування. Залити
молоко в блендер, додати

М’ятний каркаде
Інгредієнти: 4 пакетики чаю каркаде,
0,5 скл. листя м’яти, 1 л окропу, 1 л яблучного соку, 2 скл. холодної води, кубики
льоду – за смаком.
Приготування. Чайні пакетики та м’яту заливаємо окропом. Даємо настоятися
10 хв. Виймаємо пакетики і м’яту, додаємо
холодну воду і яблучний сік. Охолоджуємо
напій. Подавати з льодом і гілочками м’яти.
Холодний чай з лимоном
Інгредієнти: 3 л води, 2–3 ст. л. чорного або зеленого чаю, півлимона, 4–5 ст. л.
цукру (або за смаком), лід.
Приготування. Очищену воду довести
до кипіння і всипати чорний або зелений
крупнолистовий чай. Настоювати 4–5 хвилин, після чого вичавити сік із половинки
лимона і сам лимон також покласти в чай,
а через 10 хвилин вийняти його. Додати
цукор, розмішати. Каструлю з напоєм поставити в холодну воду для остигання до
кімнатної температури. Далі чай розлити
в пляшки, обов’язково проціджуючи через
ситечко, і поставити на кілька годин у холодильник. При подачі варто додати у склянку кілька кубиків льоду.
До речі, чай із льодом та імбирем – також дуже хороший прохолодний напій.

КАВА? КАВА!
Фото rud.ua.

морозиво, какао, цукрову
пудру. Суміш необхідно добре збити до утворення пінки.
Молочно-медовий
Інгредієнти: 2 скл. молока, 2 ст. л. меду, 1 ч. л. лимонного соку, кориця або шоколад – для оздоблення.
Приготування. Молоко з медом і соком лимона
збити в блендері або міксером до утворення пінки.
Розлити коктейль у склянки, встромити соломинку.
За бажанням прикрасити
корицею чи тертим шоколадом.

Фото smachno.ua.

Жоден
кавоман не
обійдеться
без улюбленого напою
навіть у найбільшу спеку.
Але зовсім не
обов’язково
варити його
звичним способом – можна зробити кавовий коктейль або
пити каву з морозивом!
Холодна кава гляссе
Інгредієнти: 4 ч. л. кави, 300 мл води, 2 ст. л. морозива, вершки – за смаком.
Приготування. Варимо міцну каву, проціджуємо,
охолоджуємо і розливаємо у високі склянки. У кожну
кладемо по кульці морозива і додаємо збиті вершки.
Смакуватиме гляссе із солоним печивом.
«Шоколадно-м’ятне задоволення»
Інгредієнти: 150 мл свіжозвареної кави, 100 г гіркого шоколаду, м’ятний сироп або лікер, вершкове
морозиво.
Приготування. Зварити і процідити каву. На
невеликому вогні розчинити в ній шоколад, трохи
охолодити суміш, влити сироп і збити блендером. У
склянку вкинути кілька кубиків льоду, перелити напій і зверху покласти кульку морозива. Прикрасити
шоколадною крихтою.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

ЧАЙНВОРД
«ВЕРХОВНІ АПОСТОЛИ»

«Знав, що не можна,
але все одно полюбляв
ковтати жуйки. Наслідки
були не дуже приємні…»
Ох, і насмішили ви нас своїми історіями,
відповідаючи на запитання 25-го туру.
Дякуємо, друзі!
Проте спочатку для тих, хто не знав
цього завдання, ще раз оголосимо
його.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 25 (2018)
Кожен згадає той неприємний випадок, коли на одяг потрапляв харчовий
продукт. От халепа! А цей — винайдений близько трьох тисяч років тому
і не рекомендований для того, щоб
його… їсти — як потрапить на ваш
одяг, то не дуже й допоможуть усілякі
там розрекламовані плямовивідники
і прання. Матимете чимало мороки
і вживатимете не дуже культурні слова.
Хоча обізнані люди знають: що зарадити цій оказії може… холодильник.
Але щоб дати відповідь на запитання, залазити в морозильну камеру
не варто (навіщо вам набирати зайві кілограми?). Краще поспостерігайте за…
коровою чи козою.
Що за предмет ми заховали в гарбузі?
Так от, майже 50 читачів «Цікавої
газети на вихідні» у своїх sms-повідомленнях указали правильну відповідь — слово «Жуйка». Згідно із жеребкуванням, яке провів адвокат луцької
юридичної фірми «Astrum» Максим Мохнюк, по 100 гривень призових отримають Віталій Бутеєць із села Радомишль Луцького району («На відповідь
наштовхнула наша корова, повадки
якої ми добре знаємо. Та й донька Марійка обожнює жуйки») і Світлана Кібич
із селища Голоби, що на Ковельщині
(«Довелося якось рятувати джинси від
жуйки в холодильнику — там на морозі
вона відстала, тож запитання для нас
із чоловіком Олегом виявилося нескладним. Скажу, що до розв’язування завдань
«Гарбуза» долучається вже і наш синочок Ярослав. І в попередньому турі «Рідке мило» ми розгадали, але «есемеску»
чомусь не відправили…»). Переможців
просимо надіслати на адресу редакції
копії першої і другої сторінок паспорта,
а також ідентифікаційного коду.
Цікаво і весело було читати ваші листи з відповідями. Чого варті віршовані
рядки Ольги Семко із села Лобачівка Горохівського району:
«Жуйте жуйку!» — коза радить.
Їй вторить корова.
І здорові у них завжди
Шлунок й підшлункова.
Або зізнання Андрія Міщука (цей
пан адреси не вказав): «Хоч я не знав, що
жувальна гумка була винайдена близько

трьох тисяч років тому, але всім відомо, що її не можна їсти, а лише жувати.
Я про це дуже добре був обізнаний. Але,
зізнаюся, все ж любив ковтати жуйки.
Спочатку це було так класно. Але потім
наслідки були не дуже приємні. Тому раджу всім лише жувати жуйки».
Однак цього разу ми вирішили не визначати переможця в номінації «кращий
лист», бо хотілося чогось справді осо-

“

Жуйку вживають
відразу після їжі
і максимум — 5 хвилин.

бливого, а не тільки веселого. Проте
сподіваємось, так буде, коли отримаємо
ваші відповіді на новий конкурс «Гарбуз
із секретом». Тож оголошуємо його.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 29 (2018)
Якщо охарактеризувати цей предмет прикладом із літератури, то тут
треба згадати знаменитого американця О’Генрі і його зворушливу історію,
чарівність головної героїні в якій навіть
не зіпсував, хоч і зробив усе залежне від
себе захований нами «незнайомець».
Коли ж говоримо про фантастику, то він нагадує Дракона, у пащі якого
здійснюється «братерська рівність» або
«братерська нерівність».
Часто згадують його і в казках,
бо має вже близько 4 тисяч років,
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і в мультику про Шона, і в загадках для
дорослих — дещо нагадує…
У кримінальному світі цим предметом характеризують рух волоцюги, що
заліз до вашої кишені.
А ось прихильники спортивних баталій, що відбуваються раз на двадцять
п’яту частину століття, скажуть, що
в ньому не вистачає кількох елементів.
Якщо ж ви чиновник високого штибу,
вам обов’язково вручать цей предмет
під час особливої події, що в людських
оселях відбувається раз на життя,
а в держустановах можуть і повторити. Раптом прилетять Петро Олексійович чи Ігор Петрович?
А якщо сказати просто, то від трирічної Мариночки його ще ховають, п’ятилітній Маринці на певних умовах уже
вручають, а доросла Марина Анатоліївна, бабця Марися і садівник Юрій Довгун
без нього — часто ніяк. Він буває різного
розміру, призначення і… точно є у вашій
хаті, але більшість із вас, називаючи
його, вимовляє зайвий звук.
Що ми заховали у гарбузі?
Слово-відповідь
треба
надіслати до 22 липня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«М’яч», «Три гвоздики», «Марина Бойко»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер
і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох.
А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк, просп.
Волі, 13) чи електронну tsikava.gazeta@
gmail.com найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
До зустрічі!
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Відповіді — у наступному номері
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ВІД 5 ЛИПНЯ
По горизонталі: 7. Фацеція. 8. Галерея. 9. Байт.
10. Етюд. 11. Куб. 13. Ейр. 14. Булава. 16. Азбука.
18. Наркологія. 20. Фехтування. 23. Гігант. 25. Бджола. 26. Уда. 27. Ява. 28. Парк. 30. Ліга. 31. Пікассо.
32. Самосуд.
По вертикалі: 1. Каракурт. 2. Цент. 3. Фізика. 4. Рапіра. 5. Пеле. 6. Челюскін. 12. Баркентина. 13. Етнографія. 15. Ван. 17. Зея. 19. Агітація.
20. Фон. 21. Ярд. 22. Колегіум. 24. Турист. 25. Баобаб. 29. Краб. 30. Ліон.

SUDOKU
Правила
нескладні:
заповніть порожні клітинки
цифрами від
1 до 9 так, щоб
у кожному
рядку і кожному стовпчику
не було двох

Усміхніться!
:)) :)) :))
– Як думаєш, у салоні краси обслуговують
краще, ніж у перукарні?
– Стрижуть приблизно однаково, зате на
прощання кажуть: «Яка ж ви тепер красуня!»
:)) :)) :))
На весіллі принца Гаррі і Меган Маркл
свідків зі стрічками не було. Наречену перед
під’їздом не купували. Молодий шампансько-
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Відповіді –
у наступному номері

«Цікавої газети»
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на кросворд
SUDOKU,
опублікований
5 липня

го з туфля не пив. Гості канат не перетягували.
Морду ніхто нікому не набив... Хіба це весілля?
:)) :)) :))
– Знала б, що ти такий злидар, – не вийшла
б за тебе заміж!
– А ти думала, що я романтик, коли говорив:
«Ти – все, що в мене є!»?
:)) :)) :))
– А чи є у вашому селі злодії?
– Слава Богу, нема. Але іноді люди самі крадуть.

4
6

Відповіді

У складі жувальної гумки 60% цукру, 2% каучуку, 19% кукурудзяного сиропу
і 1% ароматизатора.
Британські вчені довели, що жування допомагає сконцентруватися. А ще жуйка
очищає зуби, сприяє слиновиділенню. Тому її вживають відразу після їжі, але
не довше як 5 хвилин. Якщо жувати на голодний шлунок, то можна розвинути
гастрит або виразку.

5

1–2. Він — апостол поган. 2–3. Апокаліпсис —
по-українськи. 3–4. «І ..?.. мій сповістить хвалу Твою»
(Псалом 50). 4–5. Книга, що містить стислий виклад
догматів християнської віри. 5–6. Ім’я апостола Петра. 6–7. Так називали Ісуса Христа (Мт. 2,23). 7–8. Розбіжність у поглядах. 8–9. Особа, яка користується повагою, визнанням. 9–10. Повний успіх, святкування.
10–11. Обережність, застереження. 11–12. Заперечення моралі. 12–13. Архієрей, владика. 13–14. Священнодійство. 14–15. Талісман, амулет. 15–16. Почуття сильного обурення. 16–17. Одна з християнських
чеснот. 17–18. У південних слов’ян дракон або змій.
18–19. Кожний із дванадцяти учнів Христа.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля Ратнівського району.

Склав
Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.

До речі

16
11

однакових.

:)) :)) :))
– Іване, ти після півлітра працювати зможеш?
– Еге ж.
– А після літра?
– Зможу.
– А після двох?
– Працювати не зможу, але керувати – без
проблем!

3
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Фото live journal. com.

Грицько ГАРБУЗ
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:)) :)) :))
Маклер намагається продати будинок.
– Так, у нього є недоліки. На півночі від нього — ковбасний цех. На сході – сироварня, на
півдні – бензоколонка. Але є і безперечні переваги: ви завжди будете знати, звідки дме
вітер.
:)) :)) :))
Відвідувач ресторану звертається до офіціанта:
– Ну що це за курка? Одна шкіра та кістки!
– А ви хотіли з пір’ям?
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«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

l ШПАРГАЛКА ДЛЯ ДВОХ
Фото videoboom.cc.

Ромео і Джульєтта
Я — дівчина пампушкового типу. Це зараз,
а до п’ятого класу була худа, як гвіздок (відтворювала
фігуру батька). «Хто ж тебе, черв’яка такого, заміж
візьме?» — заламувала руки моя пишнотіла матінка.
А з шостого класу і до сьогодні в моїй поставі
відбулися такі потовщувальні зміни, що матуся
гризе лікті й мене дещо модифікованою фразою:
«Хто одружиться з бочкою?» Побувавши у двох
іпостасях — гвіздковій і бочковій — усвідомила, що
недаремно існує вислів «золота середина». Щасливці.
У них, правда, немає ніг від вух, але й не хочеться їсти
так, щоб аж за вухами лящало

«Гюльчатай, покажи повністю личко!»

Шейх знає, як за 5 хвилин
«обеззброїти» дружину
І справа тут не в грошах і не в їхній кількості, а також
не в суворих місцевих законах, які забороняють жінкам
майже все
Нещодавно саудівська
газета «Аш–Шарк аль–Аусат»
опублікувала статтю відомого
вченого і проповідника шейха
Аїда аль–Карні, в якій автор дає
поради щодо врегулювання
сімейних конфліктів
Петро МАКАРУК

ейх аль–Карні — автор книги «Не сумуй!», яка стала
бестселером: її переклали
на 30 мов світу, а загальний тираж
сягнув 10 мільйонів примірників.
Своє захоплення книгою висловив
тоді ще принц, а нині король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул–Азіз
Аль Сауд, який прочитав її тричі.
Про суть свого методу, котрий
дає змогу за 5 хвилин вирішити
будь–яку проблему з дружиною,
шейх аль–Карні розповів на одній
із зустрічей з мусульманською аудиторією.
«Не тільки Ейнштейн і Ньютон
можуть робити великі відкриття.
Схід теж на щось здатний, — сказав
він з усмішкою. — Ейнштейн, наприклад, відкрив теорію відносності.

Ш

Я теж зробив відкриття, про яке написав у газеті і яке отримало широке
розповсюдження в інтернеті.
Воно називається «Чудодійний
засіб для сімейного життя». Його
використання буде запорукою родинного щастя. Багато людей уже
випробували цей засіб і залишилися
дуже задоволені результатом.
Отже, в чому полягає суть мого
методу?
Якщо виникла сварка з дружиною, постарайся не відповідати їй,
не залякуй її підвищеним голосом
і погрозами. Не говори їй слів типу:
«Мовчи, жінко, ти не права».
Жінці треба виговоритися — дайте їй це зробити. При цьому не треба
сидіти, втупившись в екран телевізора, не звертаючи на неї уваги.
Капітулюйте перед нею! Лагідно
схиліть свою голову і сидіть покірно,
коли вона говорить. І в жодному разі
не відповідайте їй, будь ви хоч тричі
праві.
Скажіть: «Безумовно, ти права.
Я каюся перед Всевишнім. Обіцяю
тобі, що цього більше ніколи не повториться. Взиваю до тебе про прощення заради Бога. Я зробив помилку — шайтан поплутав. Але двері

покаяння відкриті. Обіцяю, що більше так не буду».
Жінка завжди емоційна, нею керують почуття. І, як правило, вона
милосердніша за чоловіка.

“

Жінці треба
виговоритися —
дайте їй це зробити.

Жінка доглядає за хворими
близькими, коли сама нездужає.
Вона виношує дитину, годує її, притискаючи до грудей. Дарує душевне
тепло чоловікові. Піклується і доглядає. Тому капітулюйте перед своєю
дружиною і навіть не намагайтеся
з нею сперечатись!»
А ви згодні з саудівським шейхом?
P. S. На сайті tutkatamka.com.
ua один із коментарів до цієї статті:
«З такими методами підкаблучником станеш». Що скажете? Надсилайте свої роздуми на нашу поштову адресу (43 025, просп. Волі,
13, Луцьк, Волинська область) чи
електронну tsikava.gazeta@gmail.
com.

ДО ТЕМИ

Що не дозволено жінкам у Саудівській Аравії
Поради Шейх аль–Карні читати трохи дивно,
бо в його країні про гендерну рівність узагалі
не йдеться. Нещодавня інформація про те, що
Ер–Ріярд дозволив панянкам водити авто, сприйнялася
у світі як суперсенсація
Адже жінки в Саудівській Аравії не мають права самостійно переміщуватися без законного чоловіка або
родича чоловічої статі. Його називають махрам. Без його
дозволу дівчина не може виїхати за кордон, влаштуватися
на роботу, вийти заміж, вступити до університету чи зробити операцію.
У випадку звернення до суду чи поліції чоловік–опікун потрібен для встановлення особи, адже жінка не може
зняти хіджаб. Аравійки повністю закривають тіло, коли виходять на вулицю, — відкритими залишаються лише овал
обличчя, кисті рук та стопи.
Дівчатка тут виходять заміж ще до настання статевої зрі-

лості, через що вони мусять полишити навчання. До того ж
рання вагітність та пологи підривають здоров’я і можуть
призвести навіть до смерті. Шлюби з примусу формально
заборонені, однак обов’язковим є договір між женихом
та батьком дівчини.
Одруженим жінкам заборонено приймати гостей, точніше, можна спілкуватися з подругами, але тільки у «своїй»
частині будинку, що має назву харім. Тут можна нехтувати
дрес–кодом. Гостей приймають у чоловічій частині, куди
панянкам, звісно, вхід суворо заборонений. Якщо дружина
хоче про щось повідомити чоловіка, вона може це зробити
через внутрішній телефон.
Жінка не має права самостійно їздити потягом (хіба що
в окремому вагоні, який у хвості), і в автобуси їх не пускають.
Релігійна поліція країни може звинуватити жінку за спілкування із незнайомим чоловіком та не досить щільну тканину одягу. Найлегше тут покарання — удари батогом.

«Хто змальовував раніше Джульєтту худенькою красунею?»

Леся СМОЛКІ

Забула з вами познайомитися. Я — Юлія. Це, по-перше, тому, що народилася в липні, по-друге, через те, що
моїй мамі дуже подобається «Ромео і Джульєтта». Назвати
мене стовідсотково так, як шекспірівську героїню, вона
не наважувалася — живемо ж у селі, а не в столицях, тому
провела низку перетворень: Джульєтта — Джулія — Юлія.
Так я дістала ім’я. А якби була Джульєттою, то таким «кругометражем» стала б об’єктом вислову: «У нашому селі
поважають класику». Хоча у творі не дає ніяких вказівок
на «вагову категорію» дівчини. А пригадайте картини-шедеври минулих століть — де ви побачите худеньку красуню як еталон жіноцтва? Навпаки, всі кругленькі, товстенькі, булочкові. Це двадцяте століття чомусь так «похудило»
ідеал. Може, з метою економії продуктів?

“

Уявіть картину: ходять ноги по городу,
питаються свого роду. У селі треба
не довгих нижніх кінцівок, а робочих рук,
щоб справа в них кипіла.

Те, що повнота протягом цілих епох шанувалася митцями, додає оптимізму і спокою, щоб дивитися на заломлені мамині руки з усмішкою та аргументом: «Знайдеться
кришка і на криву каструлю». Придумали ж вислів: «зайва
вага». Кому зайва? Мені — ні. Моя вага — моє багатство…
Головне — практично ніколи не холодно, ще й зігріти
можу в разі необхідності.
Гляну вранці в дзеркало — душа радіє. Носик кирпатий, очі — великі. А хлопці не розуміють. 3аладили в один
голос: «Груба».
Тільки щось не спостерігала в селі масового одруження на ногах від шиї. Навпаки, як правило, наречені середнього зросту, кругленькі, щоб і глянути було на що, й
по господарству було кому поратися. А то уявіть картину:
ходять ноги по городу, питаються свого роду. У селі треба
не довгих нижніх кінцівок, а робочих рук, щоб справа
в них кипіла. Довгі ноги — для міста, вулицями дефілювати, бо в селі ними хіба що грязюку в негоду місити.
А тепер — найголовніше. В нашому класі навчається
Роман Тарабаненко. Через ворогування наших родин його
називають Ромео. Справа в тому, що замолоду його батько
Федір кохав мою матір Марію, а коли та відмовила йому,
одружився з сусідкою Яриною. А та гризе його за колишню любов усі ці роки. І недаремно: дядько Федір і зараз,
побачивши мою пишну матінку, тяжко зітхає: «Маринонько». А на весіллях тягне грати у «платочок» і лізе цілуватися. Тоді мій батько стискає кулаки і червоніє. А тітка Ярина
кричить: «Розлучниця!» Цю ненависть до матері і до мене
жінка з молоком передала Романові, який намагається
мене всіляко образити. Тож і гризуся з ним із тих пір,
як поповніла. Однокласникам уже давно набридли наші
компліменти-привітання: «Груба» і «Черв’як».
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